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Przebieg spotkania: 
- przedstawiony został projekt placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej – po uwagach 
zgłoszonych przez pomysłodawcę, został on zaakceptowany do dalszej realizacji. 
- omówiono ostateczny zakres prac związanych z pomysłem „Więcej miejsc dla samochodów” – 
potwierdzono elementy projektu do realizacji. Zrezygnowano z wymiany całej nawierzchni parkingu, 
na rzecz poszerzenia parkingu o stary chodnik  od strony transformatora, tak aby auta z dwóch stron 
mogły parkować równolegle, zagospodarowaniu na rzecz parkingu nawierzchni nie utwardzonej 
przed schodami oraz utwardzenie przedeptów zaznaczonych na mapie. Pomysłodawca zgłosił 
również propozycję wymiany starej nawierzchni chodnika w kierunku do piekarni o ile pozwolą na to 
środki finansowe. Ustalono kwotę około 90 000 zł na realizację tego pomysłu. 
- pomysł „ Modernizacja infrastruktury” – do realizacji z ośmiu propozycji, zostały wybrane 
następujące części pomysłu: cz I ul.Skibińskiego 5 – budowa infrastruktury, cz II ul. Kr Jadwigi, cz V 
ul. Traugutta – remont chodników, cz VII ul. Stara 13-15, 
Pomysł związany z doposażeniem  filii biblioteki pozostał w formie ustalonej na wcześniejszym 
spotkaniu oraz plac zabaw również nie zmienił kwoty na realizację tego zadania.  
Następnie przystąpiono do podpisania porozumienia po dzielnicowych forach mieszkańców 
pomiędzy animatorem, a mieszkańcami dzielnicy Reden.  
Poniżej przedstawiona jest treść porozumienia wraz ze wskazaniami mieszkańców.  
 

POROZUMIENIE PO DZIELNICOWYCH FORACH MIESZKAŃCÓW 

 

W trakcie  Dzielnicowych Forów Mieszkańców w dzielnicy REDEN 

ustalono, że w skład projektu do realizacji będzie wchodzić:  
- Doposażenie Filii Biblioteki Miejskiej nr 4  w nowości książkowe - kwota  przeznaczona na 
projekt wynosi 30 000 zł , 
-  Więcej miejsc dla samochodów – bezpieczne parkowanie, poprawa komfortu i 
bezpieczeństwa pieszych  - parking ul Reymonta – kwota przewidziana na realizację projektu 
90 000 zł  
- Modernizacja infrastruktury cz II ul. Kr. Jadwigi 1, cz I budowa infrastruktury ul Skibińskiego 
5 – remont istniejącego chodnika, cz. VII – ul Stara 13-15 – chodnik + parking, cz  V ul. 
Traugutta – remont chodników, południowa strona budynku nr 26 - przewidziana kwota około 
204 000 zł 
- plac zabaw przy Szkole Podstawowej – przewidziana kwota 100 000 zł 
 

 

Wymagania dotyczące projektu wskazane przez mieszkańców podczas spotkań 
projektowych: 
- doposażenie filii biblioteki wg przedstawionego przez pomysłodawcę wstępnego kosztorysu 
(załącznik) 
- plac zabaw wg projektu opracowanego przez projektanta Aleksandra Krajewskiego- pomysł 
ten będzie składał się z dwóch etapów.  Z czego w pierwszej kolejności ma być wykonana 
część I-A projektu. Etap pierwszy ma zamknąć się w kwocie przeznaczonej na ten pomysł -  
około 100000 zł  



- pomysł „Więcej miejsc dla samochodów” – wskazania pomysłodawców dotyczą: rezygnacji z 

wymiany całej nawierzchni parkingu, na rzecz poszerzenia parkingu o stary chodnik  od strony 
transformatora, tak aby auta z dwóch stron mogły parkować równolegle, zagospodarowaniu na rzecz 
parkingu nawierzchni nie utwardzonej przed schodami oraz utwardzenie przedeptów zaznaczonych na 
mapie, naprawy nawierzchni - dziur. Pomysłodawca zgłosił również propozycję wymiany starej 
nawierzchni chodnika w kierunku do piekarni o ile pozwolą na to środki finansowe. Ustalono kwotę 
około 90 000 zł na realizację tego pomysłu.  
- pomysł Modernizacja infrastruktury – wskazano, że część V pomysłu nie będzie 
realizowana w pierwotnej wersji. Pomysłodawca zgłosił potrzebę wymiany chodnika przy ul. 
Traugutta 26 od strony południowej budynku – projekt ten został zmniejszony w swoim 
zakresie w celu zmieszczenia się w kwocie przeznaczonej na jego realizację.   
 
Opis przebiegu wszystkich spotkań, na których wyłoniono projekt oraz doprecyzowano jego 
warunki brzegowe znajduje się na stronie 
https://twojadabrowa.pl/dzielnice/dzielnica/32/reden.html 
 

Porozumienie zostało przygotowane przez animatora dzielnicowego Piotr Seremet,  
który będzie reprezentował mieszkańców w razie niejasności na etapie realizacji projektów. 
 
Porozumienie zostało podpisane przez osoby obecne na spotkaniu. Wszystkie pomysły 
skierowane do realizacji zamknęły się w kwocie przeznaczonej na dzielnicę Reden 


