I SPOTKANIE Z CYKLU DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW
TWORZEŃ
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Piłsudskiego 103
Data i godzina: 21.05.2018 r o godz. 17:00
Prowadzący: Alicja Kowalska
Liczba uczestników: 3
Opiekun: Agnieszka Majorek
Liczba zgłoszonych pomysłów: 5
Link do mapy pomysłów (mapa diagnozy):
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1eDIBQulGP5Nh_iCoC4tLLlRoP48ZHx1b&ll=50.344
056986335225%2C19.26694530000009&z=13

Link do oceny pomysłów:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QcEXlceQ1uLoQ28OPFustgLQ_dW34EUEeZPerrYOQw/edit#gid=0
Przebieg spotkania:
I.

Zgłoszone pomysły przedstawiono zebranym przy pomocy przygotowanych przez
Animatora Kart Pomysłów , które zawierały:

-

kategorię ,w którą pomysł się wpisuje ( komunikacja, rekreacja i zieleń, czystość,
bezpieczeństwo

-

nazwę pomysłu nadaną przez autora

-

opis pomysłu

-

wycinek mapy dzielnicy z zaznaczonym pomysłem

-

zdjęcia ( opcjonalnie)

Przedstawiono ocenę zgłoszonych pomysłów przygotowaną przez Animatora na podstawie
posiadanej wiedzy
II.

Po dyskusji pomysły zostały uszeregowane według priorytetów:

1. Poszerzenie ulicy Pogoria wraz z budową chodnika (na odcinku o największym
natężeniu ruchu między ulicą św. Antoniego w a skrzyżowaniem przy bloku nr 11.
Postuluje się poszerzenie jezdni ( z lewej strony) co najmniej o 0,5 m ponieważ
obecnie samochody osobowe nie mogą się minąć i zbudowanie chodnika po prawej
stronie- na istniejącym poboczu)
2. Aktywny Junior-Aktywny Senior, cd.( dalsze zagospodarowanie placu przy Szkole
Podstawowej nr 11 przy ul Piłsudskiego 103, plac zabaw dla dzieci młodszych, dalszy
ciąg projektu z ubiegłej edycji budżetu piartycyp)
3. Oświetlenie na ul. Św. Antoniego (ustawienie jednej latarni w miejscu słabo tam
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oświetlonym)
4. Wszystkie dzieci nasze są ( budowa boiska i placu zabaw w pobliżu osiedla przy ul
Pogoria)
5. Chodnik przy ul. Św. Antoniego (Utworzenie chodnika wraz ze ścieżką rowerową na
odcinku: przystanek św. Antoniego -przystanek Ząbkowice Stara Pogoria)
III. Do realizacji wybrano następujące pomysły:
1. Poszerzenie ulicy Pogoria wraz z budową chodnika.
Mieszkańcy zostali poinformowani, że pomysł wymaga gruntownej weryfikacji, ulica do
grudnia 2018r. jest na gwarancji
2. Aktywny Junior-Aktywny Senior, cd.
MIeszkańcy zaproponowali, że gdyby po szczegółowej weryfikacji okazało się, że pomysł nr1
nie będzie możliwy do realizacji, realizowany będzie pomysł nr2,
IV. Uwagi do innych pomysłów:
Oświetlenie na ul. Św. Antoniego:
MIeszkańcy w wyniku dyskusji postanowili wykorzystać także dwie inne drogi realizacji
pomysłu:, zgłoszenie konieczności zamontowania punktu świetlnego, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa poprzez portal naprawmyto.pl oraz pisemnie do Wydz. Komunikacji
i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim
Wszystkie dzieci nasze są ( budowa boiska i placu zabaw w pobliżu osiedla przy ul
Pogoria)
Mieszkańcy byli zgodni, że w tym regionie powinnna zostać wygospodarowana przestrzeń
aktywności dla dzieci, najbliższy plac zabaw i boisko znajdują się w oddaleniu kilku
przystanków. Przyjęli jednak do wiadomości, że we wskazanym miejscu, gdzie są ślady
starego boiska, wg planu zagospodarowania przestrzennego są grunty leśne i ustala się
zakaz zmiany użytkowania tych terenów wyznaczonych w ust.1 na cele nieleśne oraz
zakaz zabudowy. Nie jest więc możliwa realizacja pomysłu w przedstawionym kształcie.
Animator zobowiązał się skonsultować problem, w celu ustalenia, alternatywnych rozwiązań
problemu.

Następne spotkanie – zaplanowano we wrześniu 2018r
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