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Około 30 osób przybyło we wtorek do Gimnazjum im Jana Heweliusza na otwarte konsultacje z
przedstawicielami Wydziału Programów Rozwojowych. Spotkanie zostało zorganizowane z
inicjatywy Rady Osiedla, prowadzenie zapewnił Przewodniczący Rady Karol Nawrocki.
Dyskusja dotyczyła planów uruchomienia nowych miejsc postojowych w zamian za utracone w
wyniku inwestycji "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odcinku
od ul. 3-go Maja do ul. Łostowickiej".

      

Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Marcin Dawidowski zaprezentował 3 potencjalne
lokalizacje 90 nowych miejsc postojowych, rozłożone w 3 punktach dzielnicy. Są to:

    

- Pas zieleni pomiędzy ul. Zakopiańską, a  Kartuską, przy parku - 20 miejsc (Il. 1 i 2)

      

- Pasy zieleni przecięte ul. Sowią - ok 35 miejsc (Il. 3 i 4)

      

- Plac w parku przy ul. Zakopiańska/Bema - ok 35 miejsc (Il. 5)

      

Stanowisko Rady Osiedla na temat ww. lokalizacji przedstawili Jędrzej Włodarczyk (Przewodn
iczący Zarządu Osiedla) i 
Przemysław Kowalczuk 
(Przewodniczący Komisji Infrastruktury). Według Rady jedynie propozycję uruchomienia
obszary postojowego na terenie parku, należy zdecydowanie odrzucić. W opinii Rady Osiedla,
park przy ul. Bema musi zostać docelowo zrewitalizowany, a uruchomienie w tym miejscu
parkingu mogłoby już na stałe ograniczyć rekreacyjne funkcje parku i walory przyszłej
rewitalizacji. Przedstawiciele Rady przedstawili również wypracowane przez nią propozycje:

      

- Zagospodarowanie na miejsca postojowe zarośniętego placyku  na terenie Gimnazjum nr 2.  
Dałoby to ok 30 nowych miejsc. Działka nr 53/2.

      

- Zagospodarowanie dzikiego parkingu na styku ul. Ciasnej i Malczewskiego. Działka nr 120/1.
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- Zwiększenie ilości miejsc postojowych na ul. Tarasy

      

W trzeciej - zdecydowanie najdłuższej - części spotkania doszło do dyskusji i przedstawienia
postulatów mieszkańców. Propozycja zagospodarowania placyków przy ul. Sowiej spotkała się
z oporem mieszkańców. Padła propozycja alternatywna:

      

- Obszar działki nr 121 obok publicznego zieleńca

      

Wniesiono również poprawkę do pierwszej propozycji Wydziału (Zielony placyk pomiędzy
Zakopiańską, a Kartuską), sprowadzającą się do wygospodarowania przejścia dla pieszych,
tam, gdzie obecnie funkcjonuje przejście nieformalne - czyli przy wejściu do parku. Uczestnicy
spotkania zgodzili się również z opinią Rady, co do pozostawienia parkowego placyku w
obecnej postaci (i potrzeby rewitalizacji).

      

Padły również sugestie co do wymalowania linii rozdzielającej drogę rowerową na dwa pasy
oraz zamontowania barierek ochronnych. Pełniący obowiązki gdańskiego Oficera Rowerowego 
Remigiusz Kitliński 
zapewniał, że wyliczenia miasta wskazują na większe bezpieczeństwo obecnych rozwiązań.

      

W konkluzji spotkania, przedstawiciele Wydziału Programów Rozwojowych zadeklarowali raz
jeszcze gotowość do przeprowadzenia wskazanych przez Radę inwestycji zapewniających
odtworzenie 90 utraconych miejsc postojowych. Propozycje przedstawione przez Radę Osiedla
oraz mieszkańców zostaną teraz przeanalizowane pod kątem możliwości ich realizacji. 5
września odbędzie się VI sesja Rady Osiedla Siedlce, na której zostanie podjęta uchwała w
sprawie lokalizacji nowych miejsc postojowych. Według Dyrektora Marcina Dawidowskiego
pierwsze miejsca postojowe powinny zostać oddane do użytku w przeciągu 90 dni od decyzji
Rady.
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