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Przebieg spotkania: 

I. Omówienie sytuacji poszczególnych pomysłów: 
Uwagi zgłoszone na poprzednim spotkaniu dotyczące projektu „Siłownia na 
powietrzu/miejsce rekreacji” - zagospodarowanie plant przy ul. Korczaka - zostały 
zweryfikowane i potwierdzone, że są możliwe do realizacji. 

 
II. Podpisanie “POROZUMIENIE PO DZIELNICOWYCH FORACH MIESZKAŃCÓW” - w 
trakcie spotkania przystąpiono do podpisania porozumienia o następującej treści: 
W trakcie  Dzielnicowych Forów Mieszkańców w dzielnicy REDEN-ADAMIECKI 
ustalono, że w skład projektu do realizacji będzie wchodzić: 
- Remont chodników przy przychodni Merkury i przedszkolu nr 20, budowa miejsc 
parkingowych, dokończenie projektu realizowanego w 2016 r.- kwota  przeznaczona na 
projekt wynosi 278 000 zł , 
-  Modernizacja ciągów pieszych oraz nowe miejsca parkingowe  przy budynku 1 go- Maja i 
Wojska Polskiego 70 - przewidziana kwota około 110 000 zł 
- Siłownia na powietrzu – przewidziana kwota 60 000 zł 
Wymagania dotyczące projektu wskazane przez mieszkańców podczas spotkań 
projektowych: 

 Remont chodników przy przychodni Merkury i przedszkolu nr 20, budowa miejsc 
parkingowych, dokończenie projektu realizowanego w 2016 r. - ze wskazaniem na 
budowę parkingu na wysokości garaży, wykonanie połączenia parkingu z drogą przy 
garażach/przewiązka, remont wjazdu do przedszkola, docelowa organizacja ruchu, 
zrezygnowano z realizacji chodnika od przedszkola do szkoły podstawowej. Kwota 
przewidziana na projekt to 278 000 zł . 

 Modernizacja ciągów pieszych oraz nowe miejsca parkingowe  przy budynku 1 go- Maja i 
Wojska Polskiego 70 - przewidziana kwota około 110 000 zł  

 Siłownia na powietrzu – przewidziana kwota 60 000 zł ze wskazaniem na realizację 
minimum 3 urządzeń siłowni plenerowej wraz z nawierzchnią ( Koła Tai Chi, 
Narciarz/twister, biegacz/ + inne urządzenie), stół szachowy + stół piknikowy, 2 kosze na 
śmieci, i stojaki rowerowe. Jeśli pozostaną środki kolejne urządzenia to prasa 
nożna/trenażer nóg, wioślarz, drabinki dla młodzieży  

 

Opis przebiegu wszystkich spotkań, na których wyłoniono projekt oraz doprecyzowano jego 
warunki brzegowe znajduje się na stronie  
https://twojadabrowa.pl/podzial_dzielnic/dzielnica/31/redenadamiecki.html 
Porozumienie zostało przygotowane przez animatora dzielnicowego Piotr Seremet, 
który będzie reprezentował mieszkańców w razie niejasności na etapie realizacji projektów. 

 


