BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH DO GŁOSOWANIA
Pomysłodawca

1.

Nr
projektu
2.

Dorota
Nurkiewicz

Rozbudowa
siłowni
zewnętrznej i placu zabaw
oraz budowa mini parku

Projekt zakłada rozbudowę siłowni zewnętrznej o ciąg drabinek do
ćwiczeń (street workout) dla dorosłych i młodzieży. Dokupienie i
zamontowanie na placu zabaw: podwójnej huśtawki, jednego zestawu
zjeżdżalni ze ścianą wspinaczkową, jednej karuzeli platformowej,
dwóch bujaków sprężynowych, jednej tablicy kółko i krzyżyk z
tablicą do rysowania oraz czterech ławek parkowych, jednego stojaku
dla rowerów i jednego kosza na śmieci. Projekt zakłada również
utworzenie na sąsiedniej działce mini parku z zimozielonymi i
kwitnącymi drzewami (duże sadzonki) oraz krzewami.
Zamontowanie czterech ławek parkowych, dwóch stojaków
rowerowych, dwóch koszy a odchody zwierzęce oraz dwóch koszy na
śmieci, a także utworzenie wąskiej ścieżki spacerowej z kostki
brukowej oraz zakup ośmiu budek lęgowych i jednego poidełka oraz
stojącego karmnika dla ptaków.

Działki nr: 682/10 i 694/9

2.

3.

Jarosław
Dopke

Remont
(przebudowa)
chodnika w ciągu ulicy 12-go
Marca, na odcinku ok. 200
metrów bieżących

Reda, ul. 12-go Marca na
odcinku 200 mb. w starym
przebiegu ulicy.

3.

4.

Krystyna
Renachowska

Remont
(przebudowa)
chodnika w ciągu ulicy
Kwiatowej na odcinku ok.
200 metrów bieżących od
ulicy Wieniawskiego. 4

4.

5.

Katarzyna
Piwecka-Witt

Podwórko
Betlejem
rozbudowa
i
poprawa
bezpieczeństwa
strefy
rekreacyjnej
dla dzieci,

Wykonanie remontu chodnika przebiegać będzie w etapach: pierwszy
- pomiary w terenie sytuacyjno-wysokościowe, wizja lokalna w
terenie. Ciąg pieszy, który ma być objęty remontem stanowi chodnik
usytuowany wzdłuż ul. 12-go Marca w tzw. starym przebiegu.
Remont ma polegać na demontażu zniszczonych płytek oraz
betonowych krawężników (obrzeży) i kostki brukowej na całej
szerokości obecnie istniejącego chodnika na długości około 200
metrów.
Wykonanie remontu chodnika przebiegać będzie w etapach: pierwszy
– pomiary w terenie sytuacyjno-wysokościowe, wizja lokalna w
terenie. Ciąg pieszy, który ma być objęty remontowany stanowi
chodnik usytuowany wzdłuż ul. Kwiatowej. Remont ma polegać na
demontażu zniszczonych płytek oraz betonowych krawężników,
następnie na podłożu betonowym (warstwa podsypki) ułożenie
nowych krawężników (obrzeży) i kostki brukowej na całej szerokości
obecnie istniejącego chodnika na długości około 200 metrów.
Planuje się budowę ogrodzenia placu zabaw od ul. Kwiatowej w celu
zapewnienia bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom. Obok placu
zabaw proponuje się ustawienie zestawu urządzeń do ćwiczeń
siłowych dla rodziców towarzyszących dzieciom, dla młodzieży oraz

Lp.

Tytuł projektu

Lokalizacja

Reda ul. Kwiatowa na odcinku
ok. 200 mb.

Ulica Kwiatowa/12-Marca

młodzieży i dorosłych w
dzielnicy Betlejem.

5.

6.

Beata Bissa

Zespół boisk przy Szkole
Podstawowej nr 5 ETAP I –
Juniorskie boisko do piłki
nożnej

6.

7.

Radosław
Farion

Stworzenie
parkingu
rowerowego oraz szafek
podręcznikowych
dla
uczniów
Szkoły
Podstawowej nr 2 w Redzie.

7.

8.

Sebastian
Kozioł

Boisko
w
parku
w
Ciechocinie I etap - realizacja
odwodnienia

8.

9.

Piotr
Grudziński

„Niedziela z Kulturą” czyli
Bajkowa Niedziela i Kino
Niezależne w Redzie 9

innych chętnych. Urządzenia powinny być zwrócone w stronę placu
zabaw, by rodzic mógł obserwować bawiące się dziecko. Planuje się
ustawienie dwóch punktów świetlnych / np. lamp solarnych/ przy
boisku do koszykówki, aby umożliwić młodzieży korzystanie z
boiska w godzinach wieczornych. Ewentualne pozostałe środki
planuje się przeznaczyć na nasadzenia zieleni przy placu zabaw.
Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu i zrealizowaniu etapowej
przebudowy zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie.
Pierwszy etap obejmować będzie kompleksowe prace projektowe
oraz przebudowę juniorskiego boiska do piłki nożnej o orientacyjnych
wymiarach 34,0x20,0m. Zamontowany będzie automatyczny system
nawadniania płyty boiska. Wykonana zostanie nowa, trawiasta
murawa boiska. Za liniami bramkowymi boiska ustawione zostaną
piłkochwyty o wysokości 4,0m, zabezpieczające przed częstym
wylatywaniem piłek na zewnątrz boiska. Na boisku ustawione będą
dwie bramki o wymiarach 2,0x5,0m oraz słupki narożnikowe. Po
stronie placu zabaw zamontowane będzie 16 siedzisk dla
publiczności.
Przedmiotem projektu jest: - zakup szafek szkolnych dla wszystkich
uczniów klas IV-VIII . Wybór konkretnych szafek nastąpiłby poprzez
konsultację dyrekcji szkoły wraz z uczniami i rodzicami dzieci, przy
założeniu limitu finansowego przewidzianego na realizację projektu,
- utworzenie co najmniej 50 miejsc postojowych dla rowerów na pasie
terenu przed budynkiem szkoły. Obecnie ten pas ziemi jest
nieużytkowany, zajęty przez żywopłot. Konieczne będzie usunięcie
roślin i przygotowanie gruntu pod stojaki rowerowe - utwardzenie,
położenie trwałej nawierzchni. W dalszej kolejności niezbędne będzie
podjęcie decyzji, co do rodzaju stojaków, tak żeby dawały one
możliwość bezpiecznego mocowana jednośladów o różnej wielkości.
Pierwszy etap remontu zakłada realizację odwodnienia terenu boiska
tak by po opadach deszczu woda nie zalegała na płycie boiska co
obecnie uniemożliwia wykorzystywanie terenu do gry w piłkę. W II
etapie wyremontowana zostanie nawierzchnia boiska wraz z
bramkami oraz infrastrukturą wymaganą do rozegrania meczu
piłkarskiego.
Projekt zakłada wykorzystania istniejącego miejsca, tj. Fabryki
Kultury w Redzie, w niedzielę. Pieniądze z BO będą wykorzystane na
zakup licencji do odtwarzania filmów. W ramach projektu dostęp do
dobrego, niezależnego kina ma być darmowy dla mieszkańców Redy.

Szkoła Podstawowa nr 5 w
Redzie 84-240 Reda ul.
Rekowska 36, dz. 212/8 obr.

Teren Szkoły Podstawowej nr
2 w Redzie

Boisko przy ulicy Wiśniowej

Miejski Dom Kultury w Redzie
ul. Łąkowa 59A 84-240 Reda

9.

10.

Michał
Kaczmarek

Park kieszonkowy oraz
chodnik przy ulicy Norwida

10.

11.

Adam
Czystowski

11.

12.

Sylwia
LaskowskaSkubicha

Budowa
ciągu
pieszo
jezdnego ze stanowiskami do
parkowania rowerów
Półkolonie letnie 2019 dla
dzieci od 6 do 12 lat z nauką
jazdy konnej

12.

13.

Daniel
Inchastoy

Park oraz chodnik na osiedlu
"Przy Młynie"

„Niedziela z Kulturą” ma służyć integracji mieszkańców,
zaspokojenia potrzeby na kulturę, spędzania wspólnie czasu. W
ramach projektu powstałyby dwa bloki filmów: 1.„Bajkowe Poranki”
– projekcje filmów dla dzieci, m.in. „Bolek i Lolek”, „ Reksio”,
„Colargol”, „Miś Uszatek” i inne. 2.„Popołudnie z Filmem” –
projekcje filmów tzw. kina niezależnego, niekomercyjnego. Dla
miłośników książki, tzw. bibliofilów, proponujemy bezpłatne
wymiany książek przed filmami. Celem projektu „Niedziela z
Kulturą” jest bycie akcją cykliczną, co najmniej codwutygodniową,
coroczną. "Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego
się nauczyłeś." - Selma Lagerlof,
W ramach projektu zostanie wyremontowany chodnik w celu
dostosowania do potrzeb osób z wózkami dziecięcymi oraz osób
niepełnosprawnych. W parku kieszonkowym planuje się posadzenie
roślin ozdobnych, zamontowane ławek, zainstalowanie kosza na
śmieci, umieszczenia pojemnika na psie odchody. Mieszkańcy
zyskają otwartą przestrzeń, która może spełniać funkcje ogrodu.
Utwardzenie kostką betonową ciągu pieszo-jezdnego od chodnika
prowadzącego do wejścia do szkoły do chodnika prowadzącego do
wejścia na salę gimnastyczną oraz ustawienie stojaków na rowery.
W czasie półkolonii rodzice mają zapewnioną opiekę nad dziećmi na
8 godzin dziennie przez 5 dni w wakacje 2019 roku. Program
półkolonii zawiera: - zajęcia teoretyczne, praktyczne przy koniach
(czesanie, karmienie, pielęgnacja; - nauka jazdy konnej; - warsztaty
plastyczne, kreatywne; - zajęcia sportowe, konkursy; - gry i zabawy
terenowe; - wycieczka do "Eksperymentu" w Gdyni; - wyjcie do kina;
- zapewnienie wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek); - woda;
- ubezpieczenie NNW i OC
W parku planuje się posadzenie roślin ozdobnych, zamontowanie
ławek, zainstalowanie kosza na śmieci, umieszczenie pojemnika na
psie odchody. Mieszkańcy osiedla „Przy Młynie” zyskają nową
otwartą przestrzeń spełniającą funkcję rekreacyjną. Dodatkowo
projekt przewiduje remont chodnika prowadzącego do parku od
strony ulicy Norwida. Ułożenie niewielkiego nowego odcinka
chodnika na obrzeżu parku pozwoli na wjazd oraz poruszanie się na
terenie parku osobom z wózkami dziecięcymi oraz
niepełnosprawnym, a także w przyszłości utworzenie swobodnego
dojścia z kierunku ulicy Młyńskiej i Fenikowskiego

Działka nr 683, działka 682/4
oraz działka 682/6 obręb 1

Teren Szkoły Podstawowej nr
6 w Redzie ul. Gniewowska 33
Stadnina konna w Redzie

Działka nr 682/4 oraz działka
682/6 obręb 1

13.

15.

Maciej Brzeski

Modernizacja placu zabaw
przy SP2 (Os. Przy Młynie)

14.

17.

Anna Hebel

15.

18.

Magdalena
Zimoń

Remont chodnika w ciągu
ulicy Długiej na odcinku ok.
200 mb
Miejsce
postojowe
dla
rowerów
przy
Szkole
Podstawowej nr 4 w Redzie

Projekt przewiduje zakup i montaż nowych zabawek i urządzeń
sportowych dla dzieci w różnym wieku. Planowany jest podział palcu
zabaw na teren przeznaczony dla dzieci 1-5 lat oraz drugi dla dzieci
starszych. Istniejący plac zabaw nie jest postrzegany za odpowiedni
dla dzieci szczególnie ze względu na stare zabawki. Dzieci, rodzice i
dziadkowie często wspominają o konieczności wymiany
poszczególnych elementów placu zabaw. Projekt przewiduje
demontaż
istniejącego
placu
zabaw,
ocenę
techniczną
zdemontowanych zabawek i ewentualną możliwość pozostawienia
zabawek w dobrym stanie technicznym (np. huśtawki sprężynowe).
Dodatkowo projekt przewiduje zakup nowych zabawek
przeznaczonych dla maluszków, przedszkolaków oraz starszych
dzieci. W projekcie zaproponowano zabawki typu: ślizgawka dla
maluchów w kształcie statku, plac budowniczego oraz duży zamek do
zabawy. Starsze dzieci znajdą rozrywkę na piramidzie do wspinania
oraz "małpim gaju" - sprzęcie sportowym przeznaczonym dla
starszych dzieci.
Zakres prac objętych przebudową obejmuje: 1. Prace
przygotowawczo-rozbiórkowe.
2.
Demontaż
krawężników
betonowych oraz ułożenie nowych. 3. Ułożenie kostki brukowej.
Zamontowanie 3 stojaków rowerowych do przypinania rowerów w
pobliżu głównego wejścia do SP4 w Redzie na obecnym trawniku.
Oprócz konstrukcji do przypinania jednośladów, niezbędne będzie
utwardzenie podłoża na całej długości nowego parkingu.

Reda,
ul.
Aleksandra
Zawadzkiego Plac zabaw obok
Szkoły Podstawowej nr 2 przy
ul. A. Zawadzkiego 12.

W ciągu ul. Długiej po prawej
stronie od ulicy Długiej 103 do
ulicy Rekowskiej
Reda, działka nr 62/150, obręb
nr 1. Trawnik przylegający do
budynku SP 4.

