II FORUM MIESZKAŃCÓW
ANTONIÓW – 24.09.2019
Miejsce: Świetlica Środowiskowa Antoniów (ul. Spacerowa 4)
Godzina: 17:00
Prowadzący: Monika Kosmala
Liczba uczestników:20
Link do mapy z pomysłami:
https://drive.google.com/open?id=1sh5XgK67QyHhVghcTl6Wu57VNB-Z_VFJ&usp=sharing
Przebieg spotkania:
1. Przypomniano mieszkańcom zasady procedury Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego
w roku 2019.
2. Animator przypomniał pomysły skierowane przez mieszkańców do weryfikacji
w tegorocznej edycji DBP:
1. „Platforma widokowa Bagna Antoniowskie”.
2. „Leśne ścieżki rowerowe”.
3. „Kino w Antoniowie”.
4. „Parking przy Świetlicy”.
3. Przedstawiono mieszkańcom wyniki weryfikacji projektów, dokonanej przez poszczególne
Wydziału Urzędu Miasta:
1. „Platforma widokowa Bagna Antoniowskie”.
Weryfikacja – negatywna:
Podest planowany jest w granicach użytku ekologicznego „Bagna w Antoniowie”, na
terenie którego jest wprowadzony zakaz budowy budynków, budowli, obiektów małej
architektury i tymczasowych obiektów budowlanych).
2. „Leśne ścieżki rowerowe” (WOP.062.4.8.2019).
Weryfikacja:
Przebieg części ścieżki koliduje z:
- zadaniem „ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Bagna w Antoniowie”. Zadania
nakładają się.
- realizacją zadań z zakresu gospodarki leśnej.
Konieczne jest w pierwszej kolejności ustalenie dokładnego przebiegu ścieżki
z Leśniczym i Nadleśnictwem.
3. „Kino i bingo w Antoniowie” (WOP.062.4.10.2019).
Weryfikacja – częściowo pozytywna:
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Seans kina w sali nie jest możliwy ze względów technicznych.
Propozycja kina plenerowego (koszt 4 seansów to 12 000 zł)
Zestaw do gry w bingo – 800 zł
Catering – do oszacowania.
4. „Parking przy Świetlicy”.
Weryfikacja – pozytywna.
Inwestycja jest możliwa do realizacji z zastrzeżeniem:
- miejsca nie będą przeznaczone na miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych
i autobusów,
- należy zachować minimum 30 % powierzchni terenu biologicznie czynnej.
Istnieje możliwość wykonania 6 sztuk miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową.
Koszt projektu – 36 300 zł
4. Mieszkańcy dyskutują nad projektami, które przeszły pozytywną weryfikację.
Ustalają, że projekt „Leśne ścieżki rowerowe” jest dla mieszkańców bardzo ważny
(jest na pierwszym miejscu po projekcie, który otrzymał negatywną weryfikację),
jednak ścieżka rowerowa o długości około 1,3 km nie spełni swoich założeń (z racji
bardzo krótkiej długości), zatem lepszym rozwiązaniem będzie ścieżka spacerowa
z infrastrukturą (ławki itp.).
Mieszkańcy zobowiązują się do zorganizowania spotkania z Leśniczym i ustalenia
dokładnego przebiegu ścieżki, by można było zweryfikować projekt w odpowiednich
Wydziałach Urzędu Miasta.
Spotkanie z Leśniczym zostaje ustalone na następny dzień – 25.09.2019.

Następne spotkanie: 7 października 2019.
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