I SPOTKANIE Z CYKLU DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW
DZIELNICA PODLESIE
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 budynek A ul. Krasickiego 34
Data i godzina: 25.05.2018 r o godz. 18:00
Prowadzący: Piotr Badoń
Liczba uczestników: 7
Liczba zgłoszonych pomysłów: 4
Link do mapy pomysłów (mapa diagnozy):
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TN8GmDoPYLhVyCW8AA-sQwtdHqFD1s2&ll=50.32454179786177%2C19.22228430000007&z=15
Link do oceny pomysłów:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OI1Ulf_lvtIRehamYNwuGGJ28gfeuNUXwA6nRHC
NN64/edit#gid=0
Przebieg spotkania:
Animator zaprezentował zgłoszone pomysły. Przedstawił mieszkańcom zalety i wady
realizacji każdego z nich oraz doprecyzował z autorami ich założenia. Następnie animator
wraz z mieszkańcami ustalił priorytety dla dzielnicy Podlesie. Mieszkańcy zdecydowali, że
najważniejsze dla nich są:
1. Remont chodnika na ulicy Spółdzielczej. Remont zakłada ułożenie nowej nawierzchni z
kostki brukowej na około 50 metrach chodnika po obrysie istniejącego chodnika bez jego
poszerzania. Wskazany odcinek chodnika jest umiejscowiony przed zabudowaniami przy
ulicy Spółdzielczej nr 3 (środkowy odcinek na mapie pomysłów). Gdyby z jakichś powodów
remont tego odcinka chodnika nie był możliwy, mieszkańcy zdecydowali, żeby
wyremontować w pierwszej kolejności fragment łączący się z ulicą 11 Listopada, a
następnie, gdyby remont dwóch wymienionych wcześniej odcinków nie był możliwy,
fragment łączący się z ulicą Florowską.
2. Remont chodnika na ulicy Florowskiej. Remont zakłada ułożenie chodnika z kostki
brukowej na ulicy Florowskiej na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Leśną i ulicą Krótką
od strony domów jednorodzinnych, nie ogródków działkowych. Obecnie dawny chodnik jest
właściwie niewidoczny.
3. Wyrównanie i utwardzenie terenu na ulicy Florowskiej od strony ogródków działkowych,
począwszy od skrzyżowania z ulicą Nowocmentarną i dalej w kierunku strzelnicy, do
wysokości środków pozostałych dla dzielnicy. Wyrównanie i utwardzenie terenu miałoby
zostać wykonane tam, gdzie obecnie swoje samochody parkują użytkownicy działek.
Realizacja pomysłu nie zakłada usuwania żadnych drzew, natomiast przewiduje ułożenie
nowych obrzeży od strony ogródków działkowych i ulicy Florowskiej. Obrzeża od ulicy
Florowskiej mają być obniżone tak, aby bez problemu na utwardzony i wyrównany teren
mogły wjeżdżać samochody.
4. Zamontowanie piłkochwytu przy istniejącym boisku trawiastym na terenie strzelnicy.
Piłkochwyt miałby zostać ustawiony wzdłuż boku boiska od strony ulicy Długiej.
Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu.
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Następne spotkanie – termin do ustalenia
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