W dniach od 1 do 4 sierpnia 2016 r. odbyły się spotkania informacyjne
z mieszkańcami 4 kamienic znajdujących się na obszarze rewitalizowanym
w dzielnicy Praga-Południe – osiedle Kamionek.
Spotkania miały na celu poinformowanie mieszkańców o planowanych
pracach modernizacyjnych dotyczących podwórek oraz zebranie opinii i potrzeb
mieszkańców w tym zakresie. Prace rewitalizacyjne związane z modernizacją
podwórek dotyczą następujących lokalizacji:
1) Podwórko przy ul. Mińskiej 7
2) Podorówko przy ul. Skaryszewskiej 15
3) Podwórko przy ul. Skaryszewskiej 13
4) Podwórko przy ul. Skaryszewskiej 2
Wszystkie spotkania miały dwuetapowy charakter. Pierwsza cześć spotkań
z mieszkańcami odbywała się na podwórkach objętych planowanymi działaniami
rewitalizacyjnymi. Natomiast druga cześć prowadzona była w siedzibie Szkoły
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przy ul. Lubelskiej 30/32. Dzięki uprzejmości przedstawicieli szkoły oraz z uwagi
na bliskie sąsiedztwo możliwa była wizualizacja planowanych prac w najbliższej
okolicy.

Na spotkaniach prezentowane były koncepcje zagospodarowania podwórek
przygotowane na zlecenie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN)
dla dzielnicy Praga-Południe.

Mieszkańcy zostali poinformowani o spotkaniach za pośrednictwem zaproszeń,
które zostały dostarczone do skrzynek pocztowych. O spotkaniach informowały
również plakaty oraz zawiadomienie zamieszone na stronie internetowej Dzielnicy.
W pierwszej części spotkań z mieszkańcami (na podwórkach) wzięły udział
54 osoby, w tym najemcy lokali użytkowych i lokalni artyści.

Natomiast w drugiej części uczestniczyło 33 mieszkańców, najemców
i artystów.

Spotkania prowadził Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe – Piotr
Żbikowski. Uczestniczyli w nich również: Zastępca Dyrektora ZGN - Marek Czarnecki,
pracownicy ZGN i Dzielnicy Praga-Południe oraz Administracji nr 5. W kilku
spotkaniach uczestniczyła również przedstawicielka Centrum Komunikacji Społecznej.
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z Klubu Sąsiada przy ul. Skaryszewskiej 10, która uczestniczyła we wszystkich
spotkaniach.
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uwzględnione w notatkach ze spotkań i na ich podstawie w 2016 r. zostanie
opracowana dokumentacja niezbędna do wykonania modernizacji podwórek.
Natomiast prace modernizacyjne planowane są na rok 2017.
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