I FORUM MIESZKAŃCÓW
STRZEMIESZYCE WIELKIE
Miejsce: : MBP Filia nr8, ul. Ofiar Katynia 93
Data i godzina: 28.05.2019r. o godz. 17:00
Prowadzący: Alicja Kowalska
Liczba uczestników: 30
Link do mapy z pomysłami:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ZxXers2uz4sgsfQIRsZzckum7t9Pn1l&ll=50.37291633613759%2C19.355345400000033&z=11
Przebieg spotkania:
1.Przedstawiono przybyłym zasady oraz plan spotkania
2.Przypomniano mieszkańcom zasady procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
w roku 2019.
3.W kolejnym punkcie rozpoczęła się debata na temat przeznaczenia środków
w wysokości 800 tys., które mieszkańcy w poprzednich edycjach przeznaczyli na realizację
projektu Park Grabocin i który z przyczyn formalnych nie może być na razie zrealizowany.
Burzliwa dyskusja pomiędzy zwolennikami przeznaczenia tych środków na przedłużenie
drogi rowerowej przy ul. Ordona (czyli rozbudowania projektu z edycji 2018), a zwolennikami
kompleksowej modernizacji placów zabaw i budowy nowych na tyle przedłużała się, że
zapadła decyzja o przejściu do kolejnego punktu. Zebrani zauważyli bowiem, że poznanie
tegorocznych pomysłów ułatwi im, być może, podjęcie ostatecznej decyzji.
4.Animatorka przedstawiła i opisała pomysły zgłoszone przez mieszkańców w tegorocznej
edycji DBP.
Zgłoszone pomysły przedstawiono zebranym przy pomocy przygotowanych Kart Pomysłów ,
które zawierały nazwę i krótki opis pomysłu.
Animatorka poinformowała na początku, że dwa pomysły dotyczące terenu przed dworcem
PKP nie mogą być brane pod uwagą, ponieważ w tym miejscu prowadzone będą prace
związane z gruntowną przebudową zgodną m.in. z koncepcją wypracowaną przez
mieszkańców . Przekazała także sugestie autorom innego z pomysłów, który dotyczył
zakupu sprzętu i zajęć informatycznych dla dzieci, ze wymaga on wprowadzenia zmian, aby
spełniał kryteria dostępności.
5.Po zapoznaniu się z tegorocznymi pomysłami mieszkańcy zdecydowali, aby przeznaczyć
kwotę 800 tys. zł na realizację projektów związanych z placami zabaw i ustalili w w jakiej
kolejności ma się ten proces odbywać:
I. Budowa od podstaw placu zabaw przy ul. Rudna i Rodzinna
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II. Remont i modernizacja placów zabaw:
1.przy ul Warszawskiej
2.przy ul. Sportowej ( wyremontowanie lub wymiana istniejących urządzeń na
podobne i doposażenie w elementy dla młodszych dzieci, np. mała zjeżdżalnia, tor
przeszkód, tablice manipulacyjne, itp.)
3. przy ul. Hotelowej
4.przy ul. Hetmańskiej ( plac przy kościele)
Obecna na spotkaniu przedstawicielka UM ustaliła, że na kolejnym spotkaniu
zostanie przedstawiona mieszkańcom wstępna wycena tych propozycji i ich
proponowany kształt.
6.W tym miejscu wspólnie z mieszkańcami podjęta została decyzja, aby o tegorocznych
pomysłach debatować na kolejnym spotkaniu, kiedy będą znane wstępne koszty budowy
i remontu placów zabaw, ponieważ od tego będzie zależało, które z pomysłów pozostaną do
dalszej dyskusji.
7.Jedna z mieszkanek skierowała jeszcze wniosek do przedstawicielki UM o wykonanie
wycinki krzewów na terenie Parku Srocza Góra

Następne spotkanie: 11.czerwca 2019 r.
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