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Lp. Tytuł projektu (oraz kr tki opis projektu)

47 28Lzl1 Projekt nr 1: Park do ćwicze sitowych street Workout (Budowa r żnorodnej i

do spędzania czasu na Wolnym powietrzu na placu przy ul. Brzozowej)

nfrastru ktu ry sportowo-rekreacyjnej

50 000 zł') Projekt nr 2: Amfiteatr dla Redy (Zwiększenie dostęp ności mieszka c w Redy do wydarze kulturalny i artystycznych

poprzez przebudowę i modernizację sceny w Parku Miejskim w Redzie)

50 000 złsana dze h,U nre połaci trawnikowycRedziew rośli nnychCiechocinie3:nr po rządkowarewitalizacjiKontynuacia parkuProjekt
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alwand tzmemrenta zabez recze m)nramożliwienu p przedza ochrony parkurealnejbawy wypoczynku,
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50 000 zł4. Projekt nr 4: FitPark w Piątce tączy pokolenia (Budowa siłowni zewn ętrznej Wyposażonej w urządzenia do ćwiczen

poszczeg lnych części ciała na terenie należącym do SzkoĘ Podstawowej nr 5 z otwartym wejściem dla mieszka c w)

38 700 zł5 Projekt nr 7: Siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw (Budowa siłowni zewnętrznej oraz niewielkiego placu zabaw

dla mieszka c w pobliskich osiedli pomiędzy ul. osadniczą i ul. obwodową, działka nr 682/!0)

33 000 złProjekt nr 10: Ziete wzdłuż obwodowej (Nasadzenie kwitnących drzew wzdłużulicy obwodowej przy ścieŹce rowerowej

i chodniku dla pieszych)

6.

45 I7o złProjekt nr 14: Parkint rowerowY (Zagospodarowanie placu oraz rozbudowa pa

Zespołu Szk ł nr 2 w Redzie przy ul. Brzozowej 30)

rkingu dla rower w przed budYnkiem

50 000 zł8. Projekt nr 15: Budowa placu zabaw i rozbudowa boiska do koszyk wki w dzielnicy Betlejem (Wyposażenie miejsca

do spędzania czasu Wolnego w Dzielnicy Betlejem na placu nazywanym boiskiem przy ul. 12 Marca oraz ul. Kwiatowej)

32 L5o zł
9. projekt nr 16: strefa Zieleni i Rekreacii - miejsce wypoczynku dla rodzin i młodzieży (Stworzenie miejsca zieleni i rekreacji

zlokalizowanego przy osiedlu przy MĘnie na działce nr 7o5ll.:o, dostępnego dla og łu mieszka c w Redy)

48 376 zl
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* PRZEDSTAWIoNE KoSZToRYSY sĄ sZACUNKowE l PoGLĄDowE, KoSZT REALIZACJI MoZE ULEC ZMIANIE w ZALEZNoSCI oD osTATEczNEGo ZAKRESU INWESTYCJI'

ł*NALEZY PosTAwIĆ KRZYŻYK Po WYBoRZE TYLKo JEDNEGo PRoJEKTU
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