Informacja prasowa

Warszawa, 18 czerwca 2018

Zmieniamy Mokotów na lepsze
Konsultacje społeczne dot. ul. Narbutta

Jak ma wyglądać ul. Narbutta? Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych
dotyczących organizacji przestrzeni oraz aranżacji zieleni wzdłuż całej ulicy. Spotkanie
otwarcia odbędzie się w poniedziałek, 18 czerwca o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 22 przy
ul. Kazimierzowskiej 60.
Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Zarząd Zieleni organizują spotkania z mieszkańcami mające na
celu poznanie ich opinii dot. zagospodarowania ul. Narbuta „Zależy nam na dyskusji jak
należy uporządkować i poprawić tę ulicę by Mokotów stawał się coraz lepszy. Czy dla
mieszkańców ważniejsze są nowe nasadzenie czy może zachowanie miejsc parkingowych?
Na te i inne pytania będziemy zbierali odpowiedzi podczas bezpośrednich spotkań, jak
i poprzez Internet” dodaje Teresa Rosłoń, naczelniczka Wydziału Promocji i Komunikacji
Społecznej.
W konsultacjach chcemy poruszyć dwa zagadnienia i poznać opinię mieszkańców na temat:
•
zagospodarowania pasa drogi (od al. Niepodległości do ul. Puławskiej), w
pierwszej kolejności zostanie wykonanie projektu ul. Narbutta na odcinku
Kazimierzowskiej – al. Niepodległości
• aranżacji zieleni wzdłuż całej ulicy.
Spotkania odbywają się w następujących terminach
•
18 czerwca (poniedziałek), w godz. 18:00-20:00 w Zespole Szkół Odzieżowych,
Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60
• 25 i 26 czerwca (poniedziałek i wtorek), w godz. 18.00-20.00 – spotkania
warsztatowe w Kinie Iluzjon przy ul. Narbutta 50A
Punkty konsultacyjne:
•
19 czerwca (wtorek), w godz. 17:00-19:00 – punkt plenerowy przy Kinie
Iluzjon oraz spacer badawczy w godz. 18:00-20:00
•
26 czerwca (wtorek), w godz. 10.00-12.00 – punkt plenerowy u zbiegu ulic
Narbutta/ św. Szczepana

Od 18 czerwca do 8 lipca można również wypełnić
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/jaka-ulica-narbutta
opinie na adres mpszkit@um.warszawa.pl

ankietę na stronie
oraz przesłać swoją

Ankiety znajdziesz i możesz zostawić w punktach:
1. Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży nr 35 – ul. Narbutta 47
2. Szkoła Podstawowa nr 85 – ul. Narbutta 14
3. Jednorożec Lody Tradycyjne – ul. Narbutta 38
4. Sklep z artykułami spożywczymi – ul. Narbutta 27A
5. Czuła Buła Cafe Bistro – ul. Narbutta 16
6. Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, pokój 121

Za moderację spotkań, zbieranie opinii oraz stworzenie raportu końcowego, na zlecanie
Urzędu Dzielnicy Mokotów, odpowiada firma Pronobis.

Więcej informacji udziela Monika Chrobak-Budzińska, rzecznik prasowy, Urząd Dzielnicy Mokotów m.st.
Warszawy, mchrobak@um.warszawa.pl, tel. +48 22 44 36 333, tel.kom. 786 857 250

