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Świerki, sosny, i piękna polska złota jesień. W takiej scenerii aż chce się odpocząć i
podziwiać przyrodę. Niestety na ul. Hirszfelda nie da się tego zrobić, bo nie ma gdzie
usiąść. Dlaczego brakuje ławek i czy jest szansa, aby wreszcie stanęły? Znaleźliśmy
odpowiedź.
Bloki przy ul. Hirszfelda należące do SMB "Imielin" stoją blisko ruchliwych ulic, ale wewnątrz osiedla
hałas z Pileckiego i Płaskowickej prawie nie dociera. To dobre i spokojne miejsce do odpoczynku.
Brakuje tylko jednego, o czym poinformowała nas czytelniczka.
- Córka niedawno kupiła tam mieszkanie i jakie było jej zdziwienie, gdy pierwszy raz wybrała się na
spacer z trzylatkiem, że nie ma w okolicy ani jednej ławki! Jak to możliwe, żeby nie było gdzie, choć
na chwilę, przysiąść? A jakby matka chciała dziecko nakarmić czy przewinąć, to co ma zrobić? - pyta
pani Małgorzata.
Jedyne ławki na osiedlu są tylko na placu zabaw. - Od jakiegoś czasu mąż nie wychodzi na spacer bo
szybko się męczy, ma już 90-tkę na karku i z trudem chodzi. Siedzi na balkonie na drugim piętrze, a
mógły na ławeczce przed blokiem chociaż na ludzi popatrzeć - mówi pani Regina.
Szybko okazuje się, że brak ławek to... wielka zaleta. - Po co? Żeby chuliganeria do nas przychodziła,
będą wieczorami siedzieć pić i wrzeszczeć pod oknami, a my będziemy dzwonić po policję, która i tak
nie przyjedzie - włącza się do rozmowy pan Ireneusz.

Mieszkańcy osiedla przy Hirszfelda są podzieleni w tej sprawie, a zarząd spółdzielni temat pomijał,
co daje wygraną przeciwnikom stawiania ławek. Ale to może się zmienić, niekoniecznie jednak
szybko.
- Postaramy się, aby w planie działalności gospodarczej na lata 2019- 2024 znalazły się pieniądze na
ławki. Są już teraz na Zachodzie takie bardzo nowoczesne, które składają się na noc, żeby nie było
problemów z łobuzami. Marzeniem jest, aby w ławkach było wi-fi, bo trzeba iść z postępem - mówi
Halina Kosicka, przewodnicząca rady nadzorczej SMB "Imielin".
Koszt jednej ławki z wi-fi to nawet 20 tys. złotych, zwykłą ławkę parkową można już kupić za 300400 złotych. A na Hirszfelda jest miejsce na co najmniej kilkanaście.
Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/na-hirszfelda-nie-posiedzisz,10560.htm

