
II SPOTKANIE Z CYKLU SPOTKAŃ PROJEKTOWYCH 

DZIELNICA – UJEJSCE 

 

Data: 29.09.2017 

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20 oraz plac przy remizie strażackiej, przy ulicy 

Ujejskiej 87A.  

Godzina: 17:00 

Spotkanie nr 2. 

Prowadzący: Monika Kosmala 

Liczba uczestników: 3 

Przebieg spotkania: 

- Omówienie ustaleń, 

- przedstawienie planów i map, 

- przeczytanie i podpisanie porozumienia. 

W trakcie  Dzielnicowych Forów Mieszkańców w dzielnicy Ujejsce ustalono, że projektami wybranymi 

do realizacji będą: 

1. Pomysł numer 5 - „Sala pod chmurką”. 

- dostawa 4 drewnianych ławostołów oraz 2 tablic do rysowania kredą, a następnie montaż na kostce 

brukowej; 

- wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej pod ławostołami o wymiarach 5 m x 11 m; 

Koszt realizacji tego pomysłu to około 31 000 zł. 

2. Pomysł numer 4 - „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP – Drugi etap” - postawienie 

zestawu zabawowego “Twierdza wysoka baszta”. 

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu; 

- dostawa i montaż urządzenia „Twierdza – wysoka baszta”; 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych pod urządzeniem; 

- montaż piłkochwytu pomiędzy placem zabaw, a boiskiem sportowym 

Koszt realizacji tego pomysłu to około 72 000 zł. 

3. Pomysł numer 6 - „Przyjazna biblioteka dla małych i dużych” - mieszkańcy postanawiają przekazać 

5 000 zł na doposażenie biblioteki. Pieniądze te będą przeznaczone na: 

- zakup nowości książkowych (wszystkie formy książki: tradycyjna, audiobooki, książki - zabawki dla 

dzieci) - suma 3000 zł, 

- zakup mebli do kącika dla najmłodszych czytelników (m.in. mobilne pojemniki na książki) - suma 2000 

zł. 

4. Pomysł numer 7 - „Plenerowy zestaw przy remizie OSP” 

- dostawa i montaż 10 betonowo-drewnianych ławostołów to koszt 35 000 zł. 

Kwotę, która pozostała z planowanego, a nierealizowanego zadaszenia (około 12 000 zł) mieszkańcy 

chcą przeznaczyć na: 



- zakup 3 sztuk namiotów handlowych o wymiarach 3 m x 6 m; 

- zakup składanych, drewniano-metalowych zestawów ogrodowych (stół + 2 ławki) – ile starczy 

pieniędzy; - pozostałą po zakupie w/w rzeczy kwotę pieniędzy mieszkańcy przeznaczają na doposażenie 

biblioteki - „Przyjazna biblioteka dla małych i dużych”. 

Uwaga! 

W/w kwoty mogą ulec zmianie podczas realizacji projektów. 

Wymagania dotyczące projektu wskazane przez mieszkańców podczas spotkań projektowych: 

1. Pomysł numer 5 - „Sala pod chmurką”. 

 

Oczekiwany wygląd ławostołów: 

 

 



Pomysł numer 

5 - „Sala pod 

chmurką” - 

projekt. 

 

 



 

2. Pomysł numer 4 - „Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP – Drugi etap” - postawienie 

zestawu zabawowego “Twierdza wysoka baszta” oraz Pomysł numer 7 - „Plenerowy zestaw przy 

remizie OSP”. Plan zagospodarowania placu przy remizie OSP: 

 

 

 


