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Pięknieją tereny rekreacyjne pod skałkami przy ul. Zakładowej. Dzieje się tak dzięki
zaangażowaniu mieszkańców osiedla Wzgórze, którzy w ramach Budżetu
Obywatelskiego zgłaszają kolejne przedsięwzięcia zagospodarowując ten teren.
- Podsumowujemy Budżet Obywatelski roku 2018. Przy ul. Zakładowej z inicjatywy
pani Doroty Wieczorkiewicz oraz pana Tadeusza Zielińskiego została zrealizowana
kolejna mikroinwestycja polegająca na budowie chodnika, pergoli obsadzonej
ozdobnymi roślinami oraz ustawieniu elementów małej architektury, ławek i koszy
na śmieci – informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Jest to kolejny etap
inwestycji, plac rekreacyjny zlokalizowany pod skałkami od kilku lat jest
zagospodarowywany z inicjatywy i zgodnie z pomysłem mieszkańców. Powstało
miejsce do zabaw dla dzieci, siłowania plenerowa, w roku 2017 dodatkowe miejsca
postojowe, w roku 2018 chodnik i pergola a na rok 2019 mieszkańcy już szykują
ciekawy i innowacyjny projekt czyli budowę tężni solankowej. Kibicuję i gratuluję
tego, co dotychczas zostało zrobione.
- Przejeżdżam tędy codziennie, na plac zabaw przychodzę także ze swoimi dziećmi i
muszę przyznać, że jest to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Gratuluję i życzę
powodzenia w dalszych działaniach – mówi Michał Walendzik Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Koszt inwestycji to ponad 48 750 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano; chodnik z
kostki betonowej - 51,0 m², pergolę o dł. 10 mb, obsadzoną roślinami, montaż 4
ławek parkowych i koszy.
Autorzy projektów mają dalsze, ambitne plany i już dziś zachęcają do głosownia.
- Mamy nadzieję, że podobnie jak i w latach ubiegłych podobnie i w tym roku
mieszkańcy osiedla zmobilizują się i zagłosują na nasz projekt bo mogą się
przekonać, że pieniądze te nie idą na marne. Zawsze zostaje zrobione coś, co cieszy
– mówi Dorota Wieczorkiewicz.
- Dziękujemy za głosy na projekty, które zgłosiliśmy do realizacji w ubiegłych latach.
W tym roku prosimy o głosy na osiedlową tężnię solankową – informuje Tadeusz
Zieliński.
A przed nami kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
- Zachęcam wszystkich mieszkańców, aby zgłaszali swoje projekty do Budżetu
Obywatelskiego w edycji, już od 3 czerwca będzie taka możliwość – informuje
Prezydent Miasta Marek Materek. - Przypomnę, że w tej edycji zmieniły się zasady,
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, miasto zostało podzielone na 4 okręgi a kwoty
przeznaczone na inwestycje są dużo większe. Dzięki zmienionym zasadom jest
szansa, aby taka tężnia solankowa czy inne równie innowacyjne i ciekawe projekty
zostały zrealizowane.
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HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 R.
1. Miejsce i termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego:
- Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, od
03.06.2019 r. do 31.07.2019 r.
2. Termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do 19.08.2019 r.
3. Termin głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego:
- głosowanie internetowe od 02.09.2019 r. do 08.09.2019 r.
- głosowanie tradycyjne od 13.09.2019 r. do 15.09.2019 r.
4. Termin ogłoszenia wyników głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego: do
20 września 2019 r.

https://www.youtube.com/watch?v=q-N7oR-w-FM
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