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Przebieg spotkania:
I. Omówienie aktualnej fazy DBP 2.0.
a. Przedstawiono efekty dotychczasowych prac zrealizowanych w ramach DBP 2.
b. Uzgodniono również co następuje:
W trakcie Dzielnicowych Forów Mieszkańców w dzielnicy Kasprzak
ustalono, że w skład projektu do realizacji będzie:
1. Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18 (połączony wcześniej z pomysłem Wykonanie
parkingu na 20 stanowisk przy bloku Kosmonautów 7) ograniczony do 10 miejsc,
2. Remont chodnika w rejonie bloków Kosmonautów 3-5 oraz zamontowanie słupków przy
krawężnikach od strony jezdni (połączony wcześniej z pomysłem Chodnik osiedlowy przy
bloku Kosmonautów 3),
3. Zakup i montaż huśtawki “Bocianie gniazdo” w możliwym miejscu (przy wspólnie
uzgodnionej zmianie lokalizacji inwestycji),
4. Chodnik kierunek południe (a konkretnie fragment pomysłu dotyczący remontu łącznika
prowadzącego w stronę ul. Tysiąclecia),
5. Nowe książki dla biblioteki
6. Zakup i montaż urządzenia natryskowego na placu Hutnika.
7. II etap modernizacji placu Hutnika wzdłuż bloków Kasprzaka 44/42,

Wymagania dotyczące projektu wskazane przez mieszkańców podczas spotkań
projektowych:
Ad. 1 Mieszkańcy zasugerowali, by dokumentacja techniczna dotycząca Parkingu przy bloku
Kasprzaka 18 obejmowała możliwość wykonania miejsc parkingowych na całej przestrzeni
objętej pomysłem (patrz mapka nr 1)
Ad. 2 Inwestycje proponuje się rozpocząć jako kontynuacja wykonanego wcześniej chodnika
przy bloku nr 5 (patrz mapka nr 1)
Ad. 3 Urządzenie ma znaleźć się na placu zabaw umiejscowionym pomiędzy blokami na ul.
Kasprzaka o nr 58 a 64. (patrz mapka nr 2)

Ad 4. Inwestycja poszerzona o dojście do bloku nr 35, pod warunkiem uzyskania zgody od
Wszpólnoty (patrz mapka nr 3)
Ad 5. Zakup książek za kwotę 20 000 zł.
Ad 6 i 7 Zgodnie z dokumentacją techniczną dot. rewitalizacji Placu Hutnika. Projekt 7
realizowany jest do pełnego wykorzystania kwoty przypadającej na dzielnicę.
Opis przebiegu wszystkich spotkań, na których wyłoniono projekt oraz doprecyzowano jego
warunki brzegowe znajduje się na stronie
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/40/kasprzak.html
c. Podpisano porozumienie z mieszkańcami.

