III FORUM MIESZKAŃCÓW
MANHATTAN
Miejsce: Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej (Al. Piłsudskiego 32)
Data i godzina: 18 września 2019 roku, godz. 17.00
Prowadzący: Piotr Badoń
Liczba uczestników: 18
Link do mapy z pomysłami:
www.google.com/maps/d/edit?hl=pl&mid=1nUiv7S952fkq-OJhT1enExWmNivu4NXp&ll
=50.32873417693389%2C19.216824499999916&z=16
Przebieg spotkania:
1. Przypomniano mieszkańcom zasady procedury Dąbrowskiego Budżetu
Partycypacyjnego w roku 2019.
2. Animator przypomniał pomysły skierowane przez mieszkańców do weryfikacji w
tegorocznej edycji DBP:
“Zakup książek do biblioteki. Spotkania autorskie”
“Tężnia solankowa na Manhattanie”
“Kwiaty dla Manhattanu”
“Uporządkowanie parkowania samochodów na ulicy Długiej”
3. Przedstawiono mieszkańcom wyniki weryfikacji projektów, dokonanej przez
poszczególne Wydziału Urzędu Miasta.
“Zakup książek do biblioteki. Spotkania autorskie” - pomysł możliwy do realizacji.
“Tężnia dla Manhattanu” - pomysł technicznie możliwy do realizacji. Jednak w
pierwszej lokalizacji przy szkole Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaznacza, że
to teren w użytkowaniu szkoły oraz przedszkola i umieszczenie na tym terenie tężni
jest niemożliwe. W drugiej lokalizacji tj. między blokami przy al. Piłsudskiego 34 i 36
został wykonany gruntowny remont i powstała tam infrastruktura jest objęta
pięcioletnią gwarancją, co uniemożliwia wykonywanie w tym miejscu prac
budowalnych. W trzeciej lokalizacji tj. w sąsiedztwie bloku przy al. Piłsudskiego 22
brak jest miejsca, aby umieścić tężnie w bezpiecznej odległości od bloku. Wydział
Inwestycji i Remontów zaznacza, że tężnia powinna znajdować się w miejscach
przeznaczonych do rekreacji, ponieważ przebywanie w zasięgu jej oddziaływania
przez osoby cierpiące na niektóre choroby może mieć niepożądany wpływ na ich
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zdrowie. Dlatego zaleca się, aby tego typu obiekty były oddalone od
budynków mieszkalnych.
“Kwiaty dla Manhattanu” - pomysł niemożliwy do realizacji w miejscu wskazanym
przez mieszkańców w projekcie. Wydział Infrastruktury Miejskiej zaznacza, że teren
między blokami przy al. Piłsudskiego 34 i 36 został w ostatnim czasie gruntownie
wyremontowany. Powstały nowe drogi, parkingi i nasadzenia roślinności. Zdaniem
tego Wydziału nie ma potrzeby nasadzenia nowej roślinności w tym miejscu. Dlatego
zaleca się realizację tego projektu gdzie indziej.
“Uporządkowanie parkowania samochodów na ulicy Długiej” pomysł możliwy do
realizacji za kwotę 90 000 zł.
4. Ponieważ dwa spośród czterech skierowanych do weryfikacji projektów zostały
negatywnie zaopiniowane przez wydziały Urzędu Miasta, mieszkańcy osiedla
Manhattan proszą o ponowną weryfikację projektów “Tężnia dla Manhattanu” i
“Kwiaty dla Manhattanu” w innych lokalizacjach. Jako miejsce budowy tężni wskazują
oni teren między blokami przy ul. Piłsudskiego 20 i 22 oraz Piłsudskiego 22 i 30 lub
skwer przy siłowni plenerowej i miasteczku rowerowym. Mieszkańcy chcieliby również
wiedzieć, czy z funduszy dostępnych dla ich osiedla w ramach DBP tężnia mogłaby
powstać w parku Podlesie. Jako nową lokalizację projektu “Kwiaty dla Manhattanu”
mieszkańcy wskazują teren między blokami przy al. Piłsudskiego 32 i 34, autor
projektu wskazuje, że zaplanowane nasadzenia to roślinność wieloletnia. Osoby
uczestniczące w spotkaniu proszą również o weryfikację projektów, które na etapie
tworzenia rankingu zostały odrzucone. Są to: “Remont chodnika przy ul. 11
Listopada” i “Remont Skateroomu”. W przypadku drugiego z nich byłaby to
kontynuacja projektu z VI edycji DBP i zakładałaby remont toalet i łazienek: wymiana
przyborów sanitarnych, co najmniej dwie kabiny prysznicowe oraz wyposażenie w
suszarki do włosów (w zeszłej edycji koszt oszacowano na 113 024,70zł) i remont
pozostałych pomieszczeń w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (w zeszłej
edycji koszt oszacowano na 16 605 zł)

Następne spotkanie: 1 października 2019 roku
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