
Zestawienie do informacji prasowej

Strona 1

lp tytuł dzielnica uwagi

1 Wolontariat na START! ogólnomiejski

2 Kibice Razem 2017 ogólnomiejski
3 Skwer przy ul. Montażowej Tatary Budowa skweru wypoczynkowego na placu pomiędzy  budynkami 12, 14, 16 przy ul. Montażowej.  

4 Zemborzyce

5 Czuby pn Rozbudowa i dalsze zagospodarowanie miejsca wypoczynku dla mieszkańców. 

6 Kalinowszczyzna Budowa boiska dla mieszkańców i mieszkanek. 

7 Ponikwoda Stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców i mieszkanek rozwijającego się osiedla. 

8 Rowerowy Maj ogólnomiejski

9 Hajdów – Zadębie
10 Budowa ul. Milczan Szerokie Rozpoczęcie prac związanych z budową ulicy.

11 Budowa ul. Bużan Szerokie Rozpoczęcie prac związanych z budową ulicy.

Wolontariat na START inicjatywa, skierowana do wszystkich mieszkańców Miasta Lublin, a w szcze-
gólności do studentów oraz uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem pro-
jektu jest promowanie pozytywnych postaw i zachowań w sporcie oraz podniesienie społecznej świa-
domości na temat wolontariatu sportowego i korzyści z niego wynikających, poprzez stworzenie naj-
lepszego środowiska do rozwoju wolontariatu sportowego. Projekt zakłada zbudowanie stałej grupy 
wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miasta Lublin oraz z lubelskimi Klubami Sportowymi przy 
organizacji dużych imprez sportowych, w ramach istniejącego Centrum Wolontariatu Sportowego 
Miasta Lublin. W ubiegłym roku w ramach projektu zrekrutowano i przeszkolono 200 wolontariuszy i 
wolontariuszek skupionych w ramach Centrum Wolontariatu Sportowego. 
www.wolontariatsportowy.com/lublin  Projekt jest ważny w związku z odbywającymi się w Lublinie w 
tym roku Mistrzostwach Europy U21.

Prowadzenie lokalnego ośrodka projektu KIBICE RAZEM oraz praca pedagogiczna z fanami piłki 
nożnej. 

Zagospodarowanie terenu wokół 
MBP ul. Krężnicka 125

Budowa siłowni na świeżym powietrzu, ustawienie ławek, koszy, stojaków rowerowych oraz 
utwardzenie placu pod miejsca parkingowe dla Biblioteki i przychodni zdrowia. 

Tworzenie wielopokoleniowego 
parku ul. Tymiankowej/ Biedronki

Zagospodarowanie Słomianego 
Rynku

Bluszczowa Park - Tereny Wypo-
czynkowe Ponikwody 

Przeprowadzenie kampanii promującej aktywny (rower, wrotki, hulajnoga) i bezpieczny dojazd do 
szkół przez uczniów i uczennice z klas 4-6 szkół podstawowych. 

Budowa ul. Turystycznej bocznej i 
ul. Hajdowskiej bocznej

Rozpoczęcie prac związanych z budową ulic.  Konieczność realizacji tego wniosku wynika z braku 
dostępu do drogi publicznej dla 24 rodzin i bezpieczeństwa włączania się do ruchu. Zadanie to jest 
adresowane do społeczności lokalnej i przyszłych mieszkańców oraz przyszłych przedsiębiorców. 
Jego realizacja wpłynie również na bezpieczeństwo użytkowników ul. Turystycznej oraz otworzy tere-
ny pod aktywizację gospodarczą.

http://wolontariatsportowy.com/lublin/
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