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II SPOTKANIE Z CYKLU SPOTKAŃ PROJEKTOWYCH 

DZIELNICA – RATANICE I MARIANKI 

 

Data: 03.10.2017 

Miejsce: Działka numer 329, Marianki 

Godzina: 17:00 

Spotkanie nr 2. 

Prowadzący: Monika Kosmala 

Liczba uczestników: 6 

Przebieg spotkania: 

- przedstawienie porozumienia, 

- wybranie urządzeń do siłowni, 

- wybranie urządzeń do kalisteniki, 

- podpisanie porozumienia. 
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Dąbrowa Górnicza, dn. 03.10.2017 r. 

POROZUMIENIE PO DZIELNICOWYCH FORACH MIESZKAŃCÓW 

DZIELNICE – MARIANKI I RATANICE. 

 

W trakcie  Dzielnicowych Forów Mieszkańców w dzielnicy Marianki i Ratanice ustalono, że projektami 

wybranymi do realizacji będą: 

 

1. Marianki - Pomysł „Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń” - postawienia 3 

urządzeń. 

Koszt 41 439,11 zł. 

 

 

2. Ratanice – Pomysł „Kalistenika po sąsiedzku”. 

Koszt 41 320,57 zł. 

 

Wymagania dotyczące projektu wskazane przez mieszkańców podczas spotkań projektowych 

oraz oświadczenia: 

1. Pomysł „Rozbudowa strefy rekreacyjnej dla wszystkich pokoleń” 

Wybór urządzeń według załącznika nr 2. 

Z racji tego, że nie cała kwota została wykorzystana z tego roku (nie będzie wyrównania terenu i 

zasadzenia trawy) mieszkańcy proszą o zakup przykrywanej piaskownicy lub dorobienia zamykania do 

istniejącej piaskownicy. Rozwiąże to problem zanieczyszczania piasku w piaskownicy przez bezpańskie 

psy i koty oraz zmniejszy zagrożenie zarażenia się chorobami dzieci bawiących się w piaskownicy. 

Jeżeli to nie będzie możliwe do zrealizowania, mieszkańcy proszą o wymianę kiwaka dla małych dzieci 

(kiwak na 3 osoby) na pojedynczy kiwak dla małych dzieci (kiwak na 3 osoby jest niepraktyczny). 

Poniżej zdjęcia kiwaka do wymiany: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pomysł „Kalistenika po sąsiedzku” - wybór urządzeń według załącznika nr 3. 

3. Projekt zagospodarowania działki. 
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Załącznik nr 2 - Wybór urządzeń siłowni: 

(Podana jest ilość sztuk danego urządzenia) 

WAHADŁO – 2 sztuki 
 

NARCIARZ – 1 sztuka 
 

TWISTER – podwójny lub potrójny 
 

ODWODZICIEL – 1 sztuka 

 

 

 

Razem - 3 urządzenia (podwójne). 
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Załącznik nr 3 - Wybór urządzeń do street workout (kalistenika po sąsiedzku). 

(Urządzenia ustawione są w kolejności od najważniejszego, do najmniej ważnego). 

 

1. PODCIĄG NÓG 
 

2. DRABINKA POZIOMA – DŁUGOŚĆ OK. 4 m 
 

3. DRABINKA 
 

4. PORĘCZE 

 

 

5. DRĄŻEK 
 

6. RURA PIONOWA 

 

7. ŁAWKA SKOŚNA  
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W przypadku niewykorzystania całej kwoty należy uzupełnić pozostałymi, dostępnymi urządzeniami. 

 

 


