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Zagospodarowanie wolnych małych przestrzeni tzw. małą architekturą (kosze, ławki) urozmaicenie
placu zabaw przy ul. Kopernika, zagospodarowanie (kostka) 100 m kwadratowych wolnego terenu
przy ulicy Jaśminowej, utworzenie małego "Skwerku Na Sławku Pod Dębami", ustawienie wiat
przystankowych na przystankach autobusowych, modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika.

Celem projektu jest usprawnienie mieszkańcom osiedla "Sławek" możliwości funkcjonowania w
ich "małej  ojczyźnie".  Często jest  tak,  że tworzy się  duże przedsięwzięcia,  zapominając o tych
małych, wspomagających codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Dlatego konsultując potrzeby
lokalne wytypowałem następujące części projektu:
1. Ustawienie około 10 koszy na psie odchody przy ul. Wiosenna, Kopernika i Tęczowa.
2. Ustawienie pięciu ławek na terenie osiedla:
a. 1-2 ławek na terenie Skweru im Bohaterów Powstania Styczniowego,
b. Jedna ławka przy ulicy Wiosennej/Laskowa i jedna ławka Wiosennej/Jaśminowa,
c. jedna ławka pod dębami przy ulicy Laskowej/Tęczowa.
3.  Ustawienie 2 wiat  przystankowych przy ulicy Popularnej  dla  mieszkańców korzystających z
przystanków linii miejskiej oraz ławki z zadaszeniem przy ul. Kopernika (obok placu zabaw) dla
mieszkańców osiedla korzystających z komunikacji do Warszawy.
4.  Zagospodarowanie  kostką  wolnej  przestrzeni  przy  ulicy  Jaśminowej  (ok.  100  metrów
kwadratowych) i ustawienie tam planu osiedla Sławek (osoby przyjezdne niejednokrotnie pytają
okolicznych mieszkańców o plan dojazdu do konkretnej ulicy i na tej wolnej przestrzeni mogłyby
się zatrzymać, sprawdzić na mapie i spokojnie dojechać lub też w celu załatwienia swoich spraw
zatrzymać  się  tak  i  zostawić  samochód).  Poza  tym  obecnie  tere  ten  wygląda  nieestetycznie  i
powinien się zmienić.
5. Doposażenie placu zabaw przy ulicy Kopernika/Konopnickiej.
6.  "Skwerek  na  Sławku  Pod  Dębami"  -  zagospodarowanie  miejsca  w  okolicy  dwóch  dębów
rosnących przy ulicy Laskowej/Tęczowa. Historia tej okolicy mówi, że osiedle "Sławek" zaczynało
się  kiedyś  na  wysokości  ulicy Laskowej,  a  nazwa osiedla  wzięła  się  od  syna  dziedzica,  który
posiadał tam kiedyś swoje posiadłości. Miejsce, gdzie rosną dwa dęby na lekkim wzniesieniu jest
idealnym,  by  je  w  charakterystyczny  sposób  oznaczyć  tworząc  tam  niewielki,  symboliczny
"Skwerek  na  Sławku  Pod  Dębami".  Ustawienie  tam ławeczki,  tablicy  wspominającej  o  tym i
fikcyjnej postaci dziedzica (rzeźba w drewnie) może ciekawie urozmaicić ta okolice i nadać klimatu
dawnych czasów. 


