
Protokół nr 1/2022

z posiedzenia Komitetu Rewitalizacji (KR)

w dniu 17 stycznia 2022r.

• Projekt zieleni na ul. Legionów 

Komitet  nie zgłosił  zasadniczych uwag do projektu.  Postulowano aby do ul.

Lipińskiej nasadzić więcej krzewów głogu. W ocenie Ogrodnika Miejskiego p.

Piotra Witka wskazane będą różnorodne nasadzenia wzdłuż ul. Legionów, tak

aby  pora  i  różnorodność  kwitnienia  roślin  była  w  innym  czasie.  Ponadto

różnorodność  nasadzanych drzew chroni przed atakiem różnych szkodników.

Nowe drzewa będą mieć obwód między 20 a 25 cm. Komitet powróci do oceny

sytuacji na wiosnę w czasie wegetacji.

Będą także nowe nasadzenia drzew w Centrum Przesiadkowym oraz pergole po

stronie postoju taksówek. 

• Park Miejski i pies "Misiek"

Naczelnik  Wydziału  Planowania  i  Rewitalizacji  p.  Joanna Żero  przedstawiła

sytuację  związaną  z realizacją  drugiego etapu modernizacji  parku. Planowane

jest  dalsze  zazielenienie  terenu  wokół  rzeźby  psa  Miśka  oraz  promocja

wydarzenia  w  kontekście  dzieci  (do  rozważenia  gry  miejskie,  wydanie

książeczki z Miśkiem, breloczki itp).

Komitet  uzgodnił  pisemne  zaproponowanie  Burmistrz  Wołomina  (potem

formalnie  Radzie  Miejskiej),  aby  park  nosił  nazwę:  "Zakątek  Miśka  -  psa,

którego znali wszyscy" 

KR  rozważy  także  włączenie  się  w  promocję  ww.  wydarzenia  przy

jednoczesnym  spopularyzowaniu  problematyki  bezdomności  zwierząt  i

zachęcaniu do ich adopcji. 

• Nazwa ulicy Danuty "Inki" Siedzikówny 

Komitet zwróci się  oficjalnie do Burmistrz Wołomina z prośbą o rozważenie

przywrócenia historycznej nazwy obecnej ulicy "Siedzikówny" na "Książęca".

• Modernizacja Placu 3 Maja 

Omawiano  rezultaty  konkursu  na  koncepcję  modernizacji  Placu  3  Maja.

Przewidywane  są  pokonkursowe konsultacje  społeczne  odnośnie  projektu,  w

które zaangażują się członkowie Komitetu. Dyskutowano także nad kwestiami

bezpieczeństwa na placu w godzinach wieczornych i nocnych  częstsze patrole

policyjne  wokół  Placu  3  Maja) oraz  zasadami  przyszłego  ruchu  drogowego

wokół terenu a także nad jego możliwymi formami "ożywienia" gospodarczego.



Poruszono  także  sprawę  monitorowania  łamania  zasad  parkowania  na  ul.

Kościelnej  tam,  gdzie  stoją  znaki  ograniczające czas  parkowania  oraz  na ul.

Moniuszki i Miłej.

Przedmiotem dyskusji było także ew. zainstalowanie mini - radiowęzła na ul.

Kościelnej.

Ponadto jednym ze  zgłaszanych pomysłów było  wejście  w porozumienie  ze

Szkołą Muzyczną i umożliwienie chętnym artystom grania na ul. Kościelnej   na

różnych instrumentach.

• Frekwencja członków Komitetu podczas spotkań

Analizowano obecność poszczególnych członków KR w spotkaniach w 2022 r.

Przewodniczący przekaże decyzję Komitetu do niektórych osób, które od kilku

miesięcy nie uczestniczą w pracach zespołu o ich wykluczeniu z KR.

• Plan pracy Komitetu w 2022 r.

Na kolejnej sesji KR omawiane będą propozycje do planu pracy KR na 2022 r.

Termin następnego spotkania: - 7 lutego godz. 17.30 sala 225

Protokołowali: T. Wosińska (KR), J. Strejczek (WPR)


