II FORUM MIESZKAŃCÓW
ALEJE – 11.06.2019
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 budynek B ,ul. Wyspiańskiego 1.
Godzina: 17:00
Prowadzący: Monika Kosmala
Liczba uczestników: 18.
Link do mapy z pomysłami:
https://drive.google.com/open?id=1RyTvIZwbFdC_r0DUQ1m3xY5mtSNIiK7K&usp=sha
ring

Przebieg spotkania:
1. Przedstawiono wyniki rangowania pomysłów, które odbyło się na poprzednim
spotkaniu. Kolejność pomysłów (od najważniejszego, do najmniej ważnego)
przedstawia się następująco:
1. Pomysł nr 10 - „Szkolny Zielony Zakątek”.
2. Pomysł nr 12 - „Teren rekreacyjno – sportowy”.
3. Ex aequo:
Pomysł nr 13 - „Wybieg dla psów”
Pomysł nr 4 - „Remont alejek wokół placu zabaw na Krasińskiego 48”
4. Pomysł nr 9 - „Zielony zakątek”
5. Pomysł nr 8 - „Wybieg dla psów przy Auchan”
6. Ex aequo:
Pomysł nr 11 - „Kącik seniora”
Pomysł nr 7 - „Tężnia solankowa na Alejach”
7. Ex aequo:
Pomysł nr 3 - „Nasze zielone Aleje”
Pomysł nr 5 - „Remont chodnika przy ul. 11 Listopada 1”
2. Mieszkańcy podczas dyskusji ustalili, które pomysły i w jakim zakresie wybierają do
realizacji:
1. Pomysł nr 10 - „Szkolny Zielony Zakątek”.
Zakres prac na podwórku Szkoły Podstawowej nr 8, przy ulicy Krasińskiego 34:
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- zlikwidowanie betonowych płyt na podwórku szkoły, wyrównanie
terenu,
- remont schodów przy szkole,
- likwidacja schodów na trawnik,
- plantowanie + zasianie trawy,
- ławeczki (10 sztuk),
- kosze na śmieci (5 sztuk),
- nasadzenie drzew (15 sztuk) od strony urzędu skarbowego.
2. Pomysł nr 9 - „Zielony zakątek” przy ulicy Mickiewicza 36:
- ułożenie kostki brukowej w miejscu zniszczonego betonowego chodnika,
- przedept do siłowni,
- nasadzenie 6 sztuk drzew,
- nasadzenie 15 krzewów iglastych,
- postawienie 2 ławek i 2 koszy na śmieci.
3. Pomysł nr 11 - „Kącik seniora”
Postawienie betonowego stołu do ping-ponga przy placu zabaw w okolicy
parkingu przy Auchan.
4. Pomysł nr 3 - „Nasze zielone Aleje”
Nasadzenie drzew i krzewów przy blokach Norwida 5, 7, Majakowskiego 13, 15,
od Norwida 3 do Domu Opieki Społecznej.
5. Pomysł nr 13 - „Wybieg dla psów”
Zbudowanie wybiegu dla psów (ogrodzenie, brama, furtka, 2 kosze na śmieci, 3
ławki, 1 punkt oświetleniowy).
Lokalizacja: przy starej strzelnicy na Podlesiu lub między ulicą Korczaka a
Przemysłową, okolice Przemysłowej lub przy parkingu Auchan na trawniku przy
drodze DK94.

Następne spotkanie: wrzesień 2019.
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