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Notatka ze spotkania konsultacyjnego
w ramach prac nad sporządzeniem
Gliwickiego Programu Rewitalizacji

Cel spotkania: zdefiniowanie kluczowych problemów i działań rewitalizacyjnych w obszarze OSIEDLE
KOPERNIK
Termin spotkania: 28.10.2015 r.

Miejsce spotkania: Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice

Uczestnicy: Radni Rady Miasta i przedstawiciele Rady Osiedla, spółdzielni mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych, policji, straży miejskiej, OPS, organizacji pozarządowych instytucji
miejskich, przedstawiciele Biura Rozwoju Miasta UM Gliwice - lista uczestników w załączeniu.

Prowadzenie spotkania: dr Marcin Budziński- Fundacja Kreatywny Śląsk

Przebieg spotkania:
1. Informacja o celu spotkania - Katarzyna Kobierska, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM Gliwice
2. Charakterystyka zakresu rewitalizacji i podstaw formalno-prawnych w okresie 2014~2020.
Wprowadzenie do dyskusji- określenie zakresu tematycznego - dr Marcin Budziński
3. Dyskusja moderowana
4. Ankieta

W toku dyskusji zgłoszono problemy:
o

Niskie poczucie bezpieczeństwa, problem przestępczości związany z:
o

chuligaństwem i wandalizmem, w szczególności pseudokibiców Górnika Zabrze i
Piasta Gliwice połączony z poczuciem anonimowości pseudokibiców i ich dobrego
zorganizowania i wzajemnego ostrzegania przed Policją,

o

niewystarczającymi miejscami parkingowymi (rysowanie pojazdów), w razie
potrzeby utrudniony dojazd służb ratowniczych do części budynków,

o

układem komunikacyjnym częściowo niedostosowany do obecnych oczekiwań
mieszkańców (ślepe ulice w miejscu, gdzie można je stosunkowo łatwo połączyć z
innymi drogami, wielopodmiotowa struktura działek utrudniająca zmiany),

0

o

Niedostatecznie zagospodarowany czas wolny dla młodzieży (brak miejsca i oferty)

Niedostatecznie zagospodarowany potencjał seniorów - możliwości techniczno-lokalowe i
oferta klubu seniora zbyt mała w stosunku do oczekiwań,

0

Słaba oferta kulturalna w obszarze (klub osiedlowy, dom kultury itp.).

o

Kompleksowy (obejmujący docelowo całe osiedle) system monitoringu - z możliwością
partycypacji finansowej spółdzielni i wspólnot w projekcie (konieczność doprecyzowania
kosztów ponoszonych przez poszczególne podmioty - wstępne szacunki ok. 600 tyś zł dla
ok. 80 kamer - być może około połowę tej kwoty mogłyby ponieść spółdzielnie i
wspólnoty); ewentualna możliwość współpracy z Śląską Siecią Metropolitalną w tym
zakresie; wykorzystanie spotkań rady osiedlowej z administratorami / zarządcami
budynków w celu dookreślenie zakresu udziału w projekcie monitoringu,

-

Działania prewencyjne związane z większą obecnością patroli mundurowych w dzielnicy,

0

Budowa dużego parkingu / parkingów umożliwiających wycofanie części pojazdów z uliczek
osiedlowych,

0

Możliwość powrotu do części niezrealizowanych projektów w wcześniejszego dokumentu
rewitalizacyjnego (po ich selekcji i aktualizacji).
Wyniki opinii zawartych w ankietach:

; Obiekty/tereny wymagające podjęcia szczególnie intensywnych działań rewitalizacyjnych
Nazwa, lokalizacja terenu/obiektu
0

Wymiennikownia Perseusza /
Wielkiej Niedźwiedzicy

Problemy do rozwiązania

`
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-

Przerobienie na klub osiedlowy zrewitalizowanie niepotrzebnego obiektu
fatimma sieeigwsiçei
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Działania na rzecz poprawy warunków życia w dzielnicy:
co należy zrobić w pierwszej kolejności?

_w ____ceglaną-obiłprzyszlosc@ _ _ _

i

monitoring

0

ośrodek kultury

0

miejsca postojowe/ parkingi

o

miejsca postojowe

0

Ośrodek Inicjatyw Społecznych

o

klub dla młodzieży i osób starszych

-

Sieć ścieżek rowerowych

-

monitoring

o

nowe kursy autobusów miejskich -

_ W_

nowa linia na cmentarz Lipowy
(Ogólniak, stadion piłkarski, Urząd
Skarbowy),
o

nocne kursy autobusowe na cmentarz
Lipowy

informacja o notatce:
Notatka zawiera zbiór opinii i odczuć poszczególnych osób biorących udziałw spotkaniu, wyrażonych
w postaci zabrania głosu w dyskusji oraz/lub wypełnienia anonimowej ankiety. Notatkę sporządził
przedstawiciel Fundacji Kreatywny Śląsk.
Notatkę odebrał:
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