IV FORUM MIESZKAŃCÓW
MANHATTAN
Miejsce: Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej al. Piłsudskiego 32
Data i godzina: 1 października 2019 roku, godz. 17.00
Prowadzący: Piotr Badoń
Liczba uczestników: 11
Link do mapy z pomysłami:
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=pl&mid=1nUiv7S952fkq-OJhT1enExWmNivu4
NXp&ll=50.32873672674235%2C19.216824499999916&z=16
Przebieg spotkania:
1. Animator przypomniał pomysły skierowane przez mieszkańców do weryfikacji po III
Forum Mieszkańców:
“Tężnia dla Manhattanu” w nowych lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców
podczas III Forum Mieszkańców.
“Kwiaty dla Manhattanu” w nowych lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców
podczas III Forum Mieszkańców.
“Remont chodnika przy ulicy 11 Listopada”
“Remont Skateroomu”
2. Przedstawiono mieszkańcom wyniki weryfikacji projektów, dokonanej przez
poszczególne Wydziału Urzędu Miasta.
“Tężnia dla Manhattanu” - pomysł zweryfikowany negatywnie w nowych lokalizacjach
wskazanych przez mieszkańców podczas III Forum Mieszkańców. Urząd Miasta
zaznacza, że wskazane lokalizacje znajdują się blisko dwóch ruchliwych ciągów
komunikacyjnych tj. al. Piłsudskiego i ul. 11 Listopada, dlatego budowa tężni w tych
miejscach jest niewskazana. Również prośba mieszkańców, aby przekazać środki
dostępne dla osiedla na budowę tężni w Parku Podlesie została odrzucona. Park
Podlesie jest terenem wyłączonym z Budżetu Partycypacyjnego. Pracownicy Urzędu
Miasta zaznaczają, że tężnia solankowa powinna powstać w miejscu przeznaczonym
do rekreacji.
“Kwiaty dla Manhattanu” - pomysł zweryfikowany pozytywnie. Ponieważ nasadzenia
roślinności nie są możliwe w lokalizacji wskazanej przez mieszkańców podczas III
Forum Mieszkańców tj. między blokami przy al. Piłsudskiego 32 i 34 ze względu na
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brak zgody zarządcy terenu czyli Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator,
Urząd Miasta zezwolił na nasadzenia w lokalizacji wskazanej w pierwszej wersji
pomysłu tj, między blokami przy al. Piłsudskiego 34 i 36 oraz przy miasteczku
rowerowym i siłowni plenerowej. Zaznaczono jednak, że nasadzane rośliny powinny
być łatwe w pielęgnacji i powinny być roślinami wieloletnimi.
“Remont chodnika przy ulicy 11 Listopada” - weryfikacja Wydziału Inwestycji
Drogowych pozytywna. Koszt realizacji pomysłu oszacowano na 56 000 zł.
“Remont Skateroomu” - weryfikacja Wydziału Inwestycji i Remontów pozytywna.
Koszt realizacji pomysłu oszacowano na 140 000 zł
3. Mieszkańcy zdecydowali się skierować do realizacji następujące projekty:
1. Projekt “Zakup książek do biblioteki. Spotkania autorskie” - wartość 30 000 zł.
Projekt zakłada zakup książek, organizację spotkań autorskich z pisarzami,
warsztatów edukacyjnych i artystycznych, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów
do prac rękodzielniczych.
2. Projekt “Kwiaty dla Manhattanu” - wartość 40 000 zł. Projekt zakłada wykonanie
nasadzeń między blokami przy al. Piłsudskiego 34 i 36 za 20 000zł i na skwerze przy
miasteczku rowerowym i siłowni plenerowej za 20 000 zł. Mieszkańcy osiedla proszą,
aby szczegóły związane z wykonaniem nasadzeń były konsultowane z autorką
pomysłu.
3. “Uporządkowanie parkowania samochodów na ulicy Długiej” - wartość 90 000 zł.
Projekt zakłada budowę parkingu równoległego w miejscu istniejącego obecnie pasa
zieleni przed blokiem na ulicy Długiej 3 oraz przesunięcie chodnika w kierunku bloku.
4. “Remont chodnika przy ulicy 11 Listopada” - wartość 56 000 zł. Projekt zakłada
remont nawierzchni chodnika przy ulicy 11 Listopada w miejscu przystanku
komunikacji miejskiej i salonu samochodowego.
5. “Remont Skateroomu” - wartość 104 000 zł. Projekt zakłada:
- w pierwszej kolejności, jeżeli wykonane zgodnie z projektem z poprzedniej edycji
DBP wyciszenie budynku nie będzie wystarczające, przeznaczenie środków na
dalsze prace z nim związane,
- w drugiej kolejności wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- w trzeciej kolejności remont toalet i łazienek poprzez wymianę przyborów
sanitarnych, stworzenie co najmniej dwóch kabin prysznicowych oraz wyposażenie w
suszarki do włosów.
5. Obecni na spotkaniu mieszkańcy (poza jedną osobą) podpisali porozumienie.
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