Protokół nr 29/2017
XXIX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
z 11 kwietnia 2017 r.
(cz. II)
O godzinie 20:30 pracownik UMP opuścił sesję, a protokołowanie przejęła radna Magdalena
Ziółkowska.
Informacja w sprawie opóźnień prac na Zielińcu
Na złożoną wcześniej interpelację przyszła odpowiedź, iż wiele konsultacji społecznych
odbyło się na etapie projektowania nowego układu komunikacyjnego oraz jeśli tylko było to
możliwe,

wszelkie

wnioski

mieszkańców

były

uwzględniane.

W

takim

wypadku

organizowanie kolejnego spotkania niw wydaje się konieczne, a jedynie opóźni rozpoczęcie
prac. Niestety, nie wiadomo czy odpowiedź będzie satysfakcjonująca dla składających
interpelację i czy nie zostanie złożone odwołanie.
Z uwagi na fakt, iż wielu mieszkańców dopytuje się Radnych o termin rozpoczęcia prac,
zdecydowano poinformować zainteresowanych o opóźnieniach przy pomocy naszych
mediów. Radny Mieczysław Wachowiak przeczytał przygotowaną wcześniej przez siebie
notatkę, opisującą sytuację. Wywiązała się dyskusja czy pismo nie jest napisane zbyt ostro
i czy nie uderza wyłącznie w grupę, która najsilniej sprzeciwia się przebudowie dróg
na Zielińcu. Radny Piotr Quandt zaproponował, aby dowiedzieć się w Wydziale Architektury
i Urbanistyki czy Volkswagen uzyskał już wszystkie niezbędne pozwolenia czy powodem
odroczenia rozpoczęcia budowy jest brak kompletu dokumentów? Również z uwagi na fakt,
iż od otrzymania odpowiedzi na interpelację od pana Prezydenta Macieja Wudarskiego do
czasu sesji radnych nie minęło wiele czasu, przed powzięciem jakichkolwiek kroków
zdecydowano o wystosowaniu zapytania bezpośrednio do Volkswagena kiedy realnie
planują rozpocząć prace i czy coś jeszcze blokuje te czynności?
Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Zarządy, Dionizy Radojewski zrelacjonował ustalenia, jakie poczyniono
podczas spotkania w Zarządzie Zieleni Miejskiej w dniu 11 kwietnia 2017 roku:
 Zarząd Zieleni Miejskiej zwróci się do projektantki parku przy ulicy Browarnej z prośbą
o uzgodnienie z Zarządem Dróg Miejskich wyjazdu awaryjnego;

 Zarząd Zieleni Miejskiej został poinformowany, iż Rada Osiedla planuje przygotować
festyn w parku w dniu 27 maja i prosi o uporządkowanie terenu wzdłuż alei lipowej
oraz na polanie;
 Zarząd Zieleni Miejskiej zleci zgrabienie liści;
 Biuro projektowe Perspektywa pomoże Radzie Osiedla w przygotowaniu wniosków
do Budżetu Obywatelskiego oraz na grant;
 Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z biurem projektowym rozważą zmianę kostki okalającej
krawędzie z granitowej na betonową.
Po wyczerpaniu wszystkich tematów zawartych w porządku obrad, XXIX sesję Rady Osiedla
Antoninek – Zieliniec – Kobylepole zakończono o godzinie 21.15.
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