Ostrowiec Św. 25.05.2015r.

Raport z audytu
osiedla Pułanki

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Rada Osiedla Pułanki zrealizowała społeczny audyt całego
osiedla. Członkowie Rady w dwóch grupach roboczych dokonali lustracji osiedla pod kątem
estetyki przestrzeni publicznej. Szczególną uwagę zwrócono na małą architekturę, stan
nawierzchni ciągów komunikacyjnych i ogólną dbałość o czystość. W trakcie audytu
podejmowano dyskusję z napotkanymi mieszkańcami, wysłuchano sugestii i celnych uwag.
W toku podsumowania zebranych informacji, zauważono kilka ważnych problemów, spisano
liczne sugestie, które wypływają bezpośrednio z potrzeb mieszkańców osiedla. Listę
najpilniejszych spraw do rozwiązania przedstawiamy poniżej. Uzupełnienie niniejszego pisma
jest dokumentacja fotograficzna zebrana podczas audytu.

Część zachodnia osiedla, do części centralnej okolice bloku 27.
1.

Usunięcie starych, zniszczonych gazonów na chodniku przy samolocie prowadzącym
do bloku nr 2. Ustawienie nowego kosza na śmiecie przy chodniku prowadzącym od
strony samolotu w kierunku bloku nr 2.

2.

Zadbanie o estetykę wokół samolotu; remont cokołu, sztycy, odmalowanie oznaczeń
na samolocie, likwidacja ogrodzenia, postawienie nowych ławek.

3.

Przymocowanie kratki odpływowej na parkingu przed blokiem nr 2 (ostatnia klatka)

4.

Ustawienie koszy na śmiecie między blokiem nr 2 i nr 3.

5.

Likwidacja starych gazonów przy chodniku wzdłuż wymiennikowni w kierunku
wieżowców nr 13 i nr 14. Ustawienie w tymi miejscu minimum jednego kosza na
śmiecie.

5.

Ustawienie koszy na śmiecie na chodniku za DPS-em w kierunku bloku nr. 17 i nr 20.

6.

Ustawienie nowej tablicy ogłoszeń dla mieszkańców przy placu zabaw przy
wieżowcach nr 7 i nr 8.

7.

Odmalowanie progów zwalniających na ul. Jasińskiego

8.

Wykonanie zatoki mijania na drodze dojazdowej do siłowni przy PSP nr 7, na
wysokości wieżowca nr 8. (tuż przy punkcie handlowym).

9.

Poprawa estetyki tablic informacyjnych na Skwerze Krwiodawców. Likwidacja lub
zastąpienie tablicy z planem osiedla (tuż przy kiosku, od strony Alei Jana Pawła,
przycięcie żywopłotu).

10.

Likwidacja biało-czerwonych słupków żelaznych przy wieżowcu nr 8 oraz między
blokami nr 21 i nr 22. (stwarzają większe zagrożenie niż faktyczną zaporę).
Likwidacja starych gazonów na chodniku za blokiem nr 22 (popękane) w kierunku
Sklepu JUNIOR oraz podobnych przy bloku nr. 21.

11.

Ustawienie ławki na odcinku pomiędzy blokiem nr 21 i nr 25, wzdłuż ogrodzenia
szkoły PSP nr 7.

12.

Ustawienie nowej latarni lub poprawa starego oświetlenia pomiędzy blokami nr 21, 22
i 24. W godzinach wieczornych znajdująca się tam jedna latarnia daje zdecydowanie
zbyt mało światła.

13.

Pomalowanie pasów na parkingu przed blokiem nr 3.

14.

Wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych przed blokiem nr 3 na odcinku od
bramy DPS.

15.

Prosimy zadbać o ciągi piesze, które w wielu miejscach osiedla zaczynają porastać
trawniki.

Część centralna, od bloku nr 30 w kierunku wschodnim osiedla do ul. Siennieńskiej.
1.

Za blokiem 48 występuje problem z gryzoniami (szczury) wychodzącymi ze
studzienek. Istnieje potrzeba zainstalowania kosza przy ostatniej klatce, oraz poprawy
terenu w obrębie bloku ze względu na stojącą wodę.

2.

Blok 48 – potrzeba poszerzenia parkingu (za wąski przejazd).

3.

Wymiana chodników na nowe z kostki brukowej na terenie osiedla.

4.

Za blokiem 46 – kosze na śmieci (koniec i początek chodnika).

5.

Blok 46 - brakujące ławki (szt. 2) przy placu zabaw.

6.

Przy chodniku WSBiP – brakuje ławek oraz kosza na śmieci.

7.

Wymiana chodnika za Kościołem oraz wyrównanie terenu.

8.

Blok 32 przed wjazdem na teren szkoły – budowa parkingu.

9.

Blok 34 – przebudowanie parkingu (małe rondo).

10.

Za blokiem nr.37 - potrzeba przedłużenia parkingu.

Zwracamy się z prośbą o poważne potraktowanie naszych sugestii i doprowadzenie do
stopniowego usuwania przedstawionych powyżej nieprawidłowości i zaniedbań
występujących na osiedlu Pułanki.
W przypadku braku wystarczających informacji, co do konkretnych uwag, prosimy
o kontakt z Radą Osiedla.

Z poważaniem

Członkowie Rady Osiedla Pułanki

Audyt osiedla Pułanki. Wybrana dokumentacja fotograficzna.

