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Przebieg spotkania: 

I. Omówienie aktualnej fazy DBP 2.0. 

a. Przedstawiono efekty dotychczasowych prac zrealizowanych w wyniku mapowania 

oraz wybierania pomysłów. 

b. Zaprezentowano procedurę realizacji inwestycji w Dąbrowie Górniczej 

c. Omówiono sytuację pomysłów do projektowania po ich konsultacji z poszczególnymi 

Wydziałami. Omówiono sposób w jaki realizowany mają być projekty na terenie Filii 

Biblioteki. Wszystkie zakupione pozycje mają być oznaczone w  widocznym miejscu 

stemplami DBP, w bibliotece będzie się znajdować specjalna skrzynka, do której 

czytelnicy będą mogli wrzucić swoje propozycje dotyczące zakupów książkowych. W 

ten sposób zapewniony zostanie wpływ mieszkańców do dobór pozycji kupowanych 

w ramach DBP. Na stronie biblioteki, w wypadku organizacji spotkań autorskich, 

będzie się znajdować informacja o tym, że są one przygotowane dzięki środkom z 

budżetu partycypacyjnego. W ramach zakupu wyposażenia do sali warsztatowej 

zostanie zakupiony laptop, TV oraz specjalne składane 180 cm stoły.  

Dział Komiksu ma zostać zorganizowany w oddzielnym pomieszczeniu. 

  

 II. Spacer badawczy. Postulaty i wnioski 

 

a. W trakcie spaceru badawczego przedstawiono mieszkańcom wyniki wizji lokalnej 

przeprowadzonej przez Animatora, a koncentrującej się na rozkładzie ruchu na 

obszarze będącym terenem potencjalnej inwestycji.  

b. Miejsca parkingowe mają być przygotowane jako miejsca do parkowania skośnego. 

c. W wypadku powstania parkingu mieszkańcy postulują likwidację możliwości 

parkowania na ulicy w rejonie przedszkola. 

d. Jako podłoże zaproponowano płyty ażurowe, w celu zapewnienia naturalnego 

odpływu wody. 

e. W celu zabezpieczenia inwestycji, zasugerowana została potrzeba wykonania muru 

zabezpieczającego skarpę. 

f. Postulowano, by na drodze przy której powstanie parking założyć progi zwalniające. 



g. Projektant obecny na spotkaniu został poproszony o przygotowanie dwóch koncepcji 

wraz z ich szacunkową wyceną. Jednej obejmującej prostą inwestycję polegającą 

jedynie na stworzeniu parkingu oraz drugą obejmującą możliwość objazdu wokół 

budynku należącego do Taurona. 

 

 

 

 

 

 


