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Lista projektów złożonych BO VIII - dzielnice.xls

1 D-41 Bezpieczna Powojowa Abramowice

2 D-82 Abramowice przeciw zanieczyszczeniu powietrza Abramowice

3 D-102 Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2 Abramowice

4 D-28 Bronowice

5 D-31 Bronowice

6 D-55 Bronowickie parkowanie Bronowice

7 D-66 Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ Bronowice

8 D-78 Bronowice przeciw zanieczyszczeniu powietrza Bronowice

9 D-76

10 D-137

290 000 zł

Projekt zakłada realizację budowy chodnika dla pieszych po jednej stronie ulicy Powojowej. Odkąd nawierzchnia drogi została pokryta pasem 
asfaltu, zwiększył się komfort jazdy samochodem i, co za tym idzie, ruch pojazdów, a zmniejszyło się bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci. 
Powojowa jest ulicą zamieszkałą przez młode rodziny z dziećmi i osoby starsze. Z uwagi na piękną okolicę często korzystają z niej 
spacerowicze w ramach rekreacji. Nie dyskryminujmy pieszych uczestników drogi, nie tylko kierowcy są jej użytkownikami. Pieszy w zderzeniu 
z pędzącym samochodem nie ma bowiem żadnych szans. Mając na uwadze wspólne dobro, zadbajmy o budowę chodnika, który zapewniłby 
wszystkim komfortowe przemieszczanie się ulicą. To nasze wspólne bezpieczeństwo, bo bezpieczny pieszy to również bezpieczny kierowca.

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Abramowice.

350 000 zł

Projekt zakłada drugi etap realizacji projektu - w oparciu o wykonaną dokumentację wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż 
ul. Abramowickiej

Budowa zamkniętego wybiegu dla psów „Psia 
Górka” przy ulicy Rudlickiego 61 060 zł

Podążając za najnowszymi trendami w zagospodarowaniu wspólnej przestrzeni proponujemy budowę ogrodzonego wybiegu dla psów "Psia 
Górka", przy ulicy Rudlickiego. Wybieg będzie zarówno dla czworonogów jak i ich właścicieli miejscem beztroskiej i aktywnej zabawy. 
Zaproponowane miejsce to zielony skwer obecnie nie użytkowany przez mieszkańców. Wybieg będzie ogólnodostępny, a dzięki oświetleniu 
ulicznemu będzie można z niego korzystać również po zmroku. Głównym celem budowy wybiegu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców - psy biegające luzem stwarzają potencjalne zagrożenie szczególnie dla bawiących się dzieci. Stworzenie ogrodzonego 
wybiegu przyczyni się też do utrzymania czystości na trawnikach, a pozostali mieszkańcy będą mogli bez zakłóceń spacerować i oddawać się 
wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Wybieg wpłynie też pozytywnie na atrakcyjność dzielnicy Bronowice. 

Zwiększenie dostępności parkingowej przez 
rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie 
nowych na osiedlu Bronowice. 347 000 zł

Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz stworzenie nowych w obrębie ulicy Puchacza i 
Dr.Męczenników Majdanka 26 i 24 . Z racji małej dostępności oraz wielkich trudności w znalezieniu ogólnodostępnych miejsc parkingowych, 
mieszkańcy mają ogromny problem z zaparkowaniem. W ostatnich latach liczba samochodów będących w posiadaniu mieszkańców wyraźnie 
wzrosła. Wychodząc na przeciw istniejącym problemom najlepszym a zarazem najkorzystniejszym rozwiązaniem jest remont starych oraz 
rozbudowa większej liczby miejsc postojowych. Dzięki czemu znacznie ulegnie poprawie komfort oraz bezpieczeństwo przejazdu (min. dla 
służb ratunkowych). Dzięki nowej inwestycji zostanie znacznie zwiększona atrakcyjność osiedla Bronowice oraz zwiększy się zainteresowanie 
kupnem mieszkań. Lokalizacja osiedla jest korzystna ze względu na bardzo dobre połączenie z całym miastem jak i dostępnością różnych 
udogodnień tj. sklepy, targ, szkoły, przychodnie zdrowotne, apteki. 

300 000 zł
Projekt powstał z myślą o poprawie warunków drogowych na Starych Bronowicach. Realizacja będzie obejmować wykonanie parkingu dla 
mieszkańców ulic Chełmskiej  i Podlaskiej w Lublinie.

349 998 zł

Projekt jest czwartym etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego 
zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ul. Słowicze 3 w Lublinie. Przedsięwzięcie 
docelowo ma za zadanie adaptację i rewitalizację przestrzeni pod utworzenie profesjonalnej bazy treningowej wraz z zewnętrznym 
kompleksem rekreacyjnym. Realizacja projektu poprawi warunki uprawiania sportu uczniów zespołu szkół, a także zwiększy jego dostępność 
względem wszystkich grup społecznych w dzielnicy Bronowice oraz innych dzielnic przylegających. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 
podjęte zostaną działania utworzenia bieżni lekkoatletycznej.

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Bronowice.

Czechów Północny przeciw zanieczyszczeniu 
powietrza

Czechół 
Północny 350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Czechów Północny.

1.Remont ulic - nawierzchni ulic :Świętokrzyskiej i 
ul.Beskidzkiej 2. Doświetlenie ul. Świętokrzyskiej, 
Gorczańskiej i części ul.Zelwerowicza 

Czechół 
Północny 350 000 zł

Lokalizacja: osiedle mieszkaniowe SBM "Choiny" Gorczańska 2 Projekt dotyczy poprawy fatalnego stanu nawierzchni ulic będących 
własnością Miasta Lublin oraz ich oświetlenia: 1-ulicy Świętokrzyskiej na wysokości wjazdu do budynku nr 15 obniżenie - "wklęśnięcie" jezdni 
do połowy jej szerokości; -ulicy Beskidzkiej, ubytki asfaltu na ok.60-70% jej długości wystające z jezdni studzienki oraz tzw. "dziury". 
Nawierzchnie te pochodzą z lat 80-70 ubiegłego wieku i stanowią zagrożenie i uciążliwość zarówno dla pieszych jak i pojazdów. 2- ulice: 
Świętokrzyska, Gorczańska i odcinek Zelwerowicza- od świateł z ul. Choiny do świateł przy wyjeździe z ul. Gorczańskiej, brak latarni w części 
osłoniętej ekranem, który nie przepuszcza światła z jezdni. Niskie kuliste latarnie nie oświetlają połowy jezdni i drugiej przeciwnej strony 
chodnika ul. Świętokrzyskiej i ul. Gorczańskiej.
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11 D-3

12 D-5

13 D-49

14 D-75

15 D-97

16 D-136

17 D-9

18 D-30 Blask od Zelwerowicza

19 D-34 Ławki dla Czechowa Północnego Projekt przewiduje ustawienie ławek oraz koszy przy najruchliwszych ciągach komunikacyjnych Dzielnicy Czechów Północny,.

ŁĄCZNIK ROWEROWY "CZECHÓW" - 
WIADUKTU NAD AL. SOLIDARNOŚCI I UL. 
PÓŁNOCNEJ

Czechów 
Południowy 350 000 zł

Projekt przewiduje powstanie łącznika rowerowego wiaduktu nad al. Solidarności (ul. J. Poniatowskiego - al. M. Smorawińskiego) a ul. 
Północną umożliwiającego dogodne połączenia rowerowe Śródmieścia (al. Racławickie, UMCS, KUL) z północnymi i zachodnimi dzielnicami 
miasta (Czechów, Sławin, Ogród Botaniczny, Skansen, Szerokie).

W roku 2021 powstają ścieżki rowerowe istotne dla centrum miasta: wzdłuż al. Racławickich i po stronie wschodniej ul. J. Poniatowskiego (od 
al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności) a w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego, odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Północnej (od ul. B. Ducha do wysokości wiaduktu).

Brak rozwiązań połączeń w rejonie tego wiaduktu, zarówno po stronie dzielnicy Czechów jak i Wieniawy, poważnie utrudnia wykorzystanie, 
kończących się w tym miejscu na różnych wysokościach względem doliny rzeki Czechówki, trzech istotnych ścieżek rowerowych. 
Powyższy projekt ma zapewnić dogodne pokonanie różnicy wysokości i połączenie tych ścieżek.

Rozświetlony Czechów - nowe latarnie na 
Czechowie Południowym

Czechów 
Południowy 350 000 zł

Projekt zakłada wymianę i modernizację nieczynnego i zdegradowanego oświetlenia w części wąwozu obok al. Kompozytorów Polskich oraz 
na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 (SP nr 45) przy ul. Radzyńskiej.

O!Siłka - doposażenie siłowni o sprzęt z 
wykorzystaniem zewnętrznych atlasów 
treningowych z systemem zmiennego obciążenia i 
aplikacją wirtualnego trenera

Czechów 
Południowy 350 000 zł

Marzysz o profesjonalnym treningu na zewnątrz? Ten projekt jest dla Ciebie!
Chcemy stworzyć miejsce do treningu, którego nie ograniczą obostrzenia. 
Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej siłowni wyposażonej w zewnętrzne atlasy treningowe poprzez doposażenie. 
Do tej pory treningi z użyciem systemu zmiennego obciążenia mogły być wykonywane jedynie w siłowniach i klubach fitness. 
My, chcemy stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, całodobowo i bez sztucznego oświetlenia dbać o formę. 
Urządzenia, które proponujemy, będą posiadać system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. 
Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyrównując szanse i gwarantując harmonijny proces integracji 
społecznej. 
Sprzęt będzie wyposażony w kody QR i aplikację wirtualnego trenera, która pokaże, jak poprawnie z niego korzystać, dzięki czemu odnajdą 
się tu amatorzy i profesjonaliści.
Głosuj na ten projekt i stwórzmy razem profesjonalną siłownię zewnętrzną!
k

Czechów Południowy przeciw zanieczyszczeniu 
powietrza

Czechów 
Południowy 350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Czechów Południowy.

Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji 
dla Lublinian

Czechów 
Południowy 350 000 zł

Wniosek zielonej rewitalizacji terenów wzdłuż ul. Radzyńskiej, a także utworzenia zielonego skweru przy ul. Lipińskiego. Projekt ten, obok 
stworzenia projektu budowlanego (do gotowej już koncepcji) zakłada przede wszystkim różnorodne nasadzenia roślinne (krzewy, trawy, 
drzewa, rośliny ozdobne), zaplanowane usytuowanie miejsc do odpoczynku (ławki, podesty, meble, hamaki) oraz koszy na śmieci i psie 
odchody. Utworzenie przedeptów w miejscu istniejących ścieżek. Zweryfikowanie obecnego drzewostanu. Wskazana lokalizacja to teren 
miejski, który porastają drzewa, znajduje się tu stary fragment wybetonowanego placu ze zniszczonymi ławkami, pozostałościami po 
piaskownicy, zaniedbany trawnik. Przemyślane zagospodarowanie tego terenu zapobiegnie dewastacji zieleni. Realizacja projektu ma na celu 
stworzenie wspólnej, zielonej, nowoczesnej przestrzeni do odpoczynku dla mieszkańców osiedla. Doprowadzi ona do rewitalizacji 
zdegradowanego terenu.

Remont boiska uniwersalnego przy ul. Kameralnej 
na osiedlu Karłowicza

Czechów 
Południowy 339 350 zł

Lokalizacja: ul. Kameralna działka nr 5/5 arkusz mapy 10 obręb 6 Remont nawierzchni boiska sportowego polegającego na zerwaniu asfaltu 
wraz z obrzeżami, wykonanie podbudowy i nowej nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z pomalowaniem linii. W skład projektu wchodzi 
także wykonanie ogrodzenia boiska lub monitoringu, a także piłkochwytów i chodnika jako dojście do boiska.

Jaśniej przy szkołach - poprawa bezpieczeństwa 
obok SP 43 i SP 16

Czechów 
Północny 257 200 zł

Projekt zakłada poprawę oświetlenia w rejonie dwóch dużych szkół podstawowych: nr 43 przy ul. Śliwińskiego oraz nr 16 przy ul. 
Poturzyńskiej. W jego ramach oświetlenie zewnętrzne zostanie zmodernizowane i uzupełnione, a w przypadku terenu SP 43 całkowicie 
wymienione na nowe.

Czechów 
Północny 190 000 zł

Budowa ulicy Zelwerowicza i ekranów dźwiękochłonnych spowodowała przy okazji duże zaciemnienie dla mieszkańców osiedla Choiny, 
których domy bezpośrednio z nimi sąsiadują. Jadąc ścieżką rowerową wzdłuż Zelwerowicza po zmroku, na odcinku pomiędzy ul. Choiny a 
Koncertową także mało widać. Wybudujmy tam dodatkowe oświetlenie. I mieszkańcy i rowerzyści oraz spacerowicze na tym skorzystają.

Czechów 
Północny 45 900 zł
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20 D-95 Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów

21 D-104 Od Szwajcarskiej do Elsnera rowerem

22 D-110 Projekt zakłada budowę dachu nad multisportowym boiskiem przy Szkole Podstawowej nr 43 na ul. Śliwińskiego 5.

23 D-27 Remont ulicy Perłowej

24 D-96

25 D-99

26 D-130 Boisko do koszykówki jako forma sztuki miejskiej

27 D-38 Czuby Północne

28 D-58 Czuby Północne

29 D-68 Czuby Północne

Czechów 
Północny 345 230 zł

Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów to pierwsze z działań rewitalizacyjnych centralnych terenów zieleni w dzielnicy Czechów Północny. 
Przestrzeń będzie służyć dzieciom i młodzieży wraz z rodzinami, jako miejsce spotkań i rekreacji. Plac będzie składał się z urządzeń 
drewnianych w pełni naturalnych, m.in. ścieżek sprawnościowych, podestów sprężynowych, altan wiklinowych, domków i hamakowisk.
Naturalny Plac Zabaw jest jednym z elementów powstałej w 2020 roku spójnej koncepcji zagospodarowania terenu Parku Czechów - jego 
realizacja będzie zgodna z założeniami projektowymi oraz całościową wizją rewitalizacji przyszłego parku wewnątrzdzielnicowego. 

Czechów 
Północny 350 000 zł

Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej pomiędzy ul. Szwajcarską a ul. Elsnera, wzdłuż ul. Choiny.
Obecnie wzdłuż ul. Choiny droga rowerowa biegnie po stronie przeciwnej niż osiedle mieszkaniowe. W efekcie wiele rowerzystów porusza się 
po równoległej do ul. Choiny drogi osiedlowej (ul. Paderewskiego) a na końcu często wybiera chodnik (odcinek pomiędzy Szwajcarską a 
Elsnera). W tym miejscu postulujemy budowę drogi rowerowej przy chodniku.

Multisportowe boisko przy SP43 dostępne w 
każdą pogodę! (zadaszenie boiska)

Czechów 
Północny 250 000 zł

Czuby 
Południowe 350 000 zł

Działki Nr 53/3, Nr 105/11, Nr 105/41 (Obr.27, ARK 9)
Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej części ul. Perłowej z przyległymi zatokami parkingowymi i chodnika.
Ulica Perłowa, przyległe zatoki parkingowe, chodnik zostały wybudowane w 1990 r. są użytkowane od 30 lat i nie były przez ten czas 
remontowane.
Obecny stan techniczny ulicy, zatok parkingowych, chodnika jest bardzo zły, zagraża bezpieczeństwu ich użytkowaniu i wymaga pilnego 
remontu.

Filary na Filaretów - Lubelskie Wiszące Ogrody. 
Do trzech razy sztuka!

Czuby 
Południowe 350 000 zł

Park Jana Pawła jest skończony i najwyższy czas zająć się filarami. Niech to będzie wisienka na torcie i wizytówka całej dzielnicy na wzór 
najlepszej tego typu realizacji na świecie - nowojorskiego High Line!

Projekt zakłada zagospodarowanie filarów niedoszłej drugiej jezdni wiaduktu ul. Filaretów między rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 
a pętlą os. Widok. Przekształcenie miejsca grozy budowlanej i libacji alkoholowych w chlubę nie tylko dzielnicy, ale całego miasta.

Powstanie „zielona brama” parku Jana Pawła na wzór wiszących ogrodów – konstrukcje pokryte roślinami pnącymi, a na ich szczycie 
iluminowany napis „LUBLIN” – po jednej literze na każdym z sześciu filarów. Ponadto, na przeciwległych skrajach wąwozu, w miejscu 
przyczółków, dwa tarasy widokowo-wypoczynkowe z ławkami, nastrojowym oświetleniem, eleganckimi chodnikami i nasadzoną zielenią.

Projekt był zgłoszony w poprzednim roku i spośród niewybranych do realizacji miał najwięcej głosów: 1133. Przegrał z... samochodami. 

Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych 
przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II 
w Lublinie

Czuby 
Południowe 190 050 zł

Wyremontujmy zewnętrzne obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie ! Cieszmy się widokiem i 
korzystajmy z odnowionego boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, kortu tenisowego i bieżni. Sprawmy by były bezpieczniejsze. 
Zainstalujmy kamery. Obiekty są ogólnodostępne i czynne przez cały rok. Od wielu lat służą mieszkańcom osiedla, szczególnie dzieciom i 
młodzieży której tak bardzo jest potrzebny ruch na świeżym powietrzu.
W związku z tym są mocno eksploatowane. W ramach projektu planowana jest m.in naprawa nawierzchni i malowanie linii na boisku 
wielofunkcyjnym, wzmocnienie konstrukcji koszy (koszykówka), wymiana siedzisk, prace naprawcze na korcie tenisowym (nowe fundamenty 
pod słupki, wymiana siatki, malowanie linii) . Sprawmy by nasze obiekty sportowe były jak nowe i służyły młodzieży szkolnej i wszystkim 
mieszkańcom naszej dzielnicy.

Czuby 
Południowe 43 000 zł

Park Poręba, boisko obok kładki w wąwozie, poniżej Szkoły Podstawowej nr 51.
Projekt zakłada renowację nawierzchni i koszy boiska do koszykówki w parku poręba w dzielnicy Czuby południowe, w wąwozie, tuż obok 
Szkoły Podstawowej nr 51. Boisko dostępne jest dla wszystkich, nie jest ogrodzone i nie ma problemu z dostępem. Głównymi działaniami 
których wymaga obiekt to:
1. Wyczyszczenie poliuretanu który jest już brudny.
2. Pomalowanie go według projektu który chciałbym skonsultować z radą dzielnicy aby go zaakceptowała.
3. Remont koszy które znajdują się na boisku. Wzmocnienie konstrukcji, wyczyszczenie tablic, założenie siatek.

Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami 
zagospodarowania  (II etap) 350 000 zł

Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami jej zagospodarowania. Remont obejmuje powierzchnię asfaltową 
ulicy i parkingów z wymianą krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową.

Ulice, parangi są w złym stanie technicznym. Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenia dla ich użytkowników.

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zarówno w zakresie poruszania się po ciągach jezdnych i 
pieszych jak również prawidłowego parkowania.

O!Siłka - doposażenie siłowni o sprzęt z 
wykorzystaniem zewnętrznych atlasów 
treningowych z systemem zmiennego obciążenia i 
aplikacją wirtualnego trenera 350 000 zł

Marzysz o profesjonalnym treningu na zewnątrz? Ten projekt jest dla Ciebie! Chcemy stworzyć miejsce do treningu, którego nie ograniczą 
obostrzenia. Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej siłowni wyposażonej w zewnętrzne atlasy treningowe poprzez doposażenie. Do tej 
pory treningi z użyciem systemu zmiennego obciążenia mogły być wykonywane jedynie w siłowniach i klubach fitness. My, chcemy stworzyć 
miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, całodobowo i bez sztucznego oświetlenia dbać o formę. Urządzenia, które 
proponujemy, będą posiadać system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wyrównując szanse i gwarantując harmonijny proces integracji społecznej. Sprzęt będzie wyposażony w kody QR i 
aplikację wirtualnego trenera, która pokaże, jak poprawnie z niego korzystać, dzięki czemu odnajdą się tu amatorzy i profesjonaliści. Głosuj na 
ten projekt i stwórzmy razem profesjonalną siłownię zewnętrzną!

Czuby Północne przeciw zanieczyszczeniu 
powietrza 350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Czuby 
Północne.
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30 D-116 Czuby Północne

31 D-46 Dziesiąta

32 D-54 Poprawa infrastruktury pieszej w Lublinie Dziesiąta

33 D-90 Wokół Sygnału- Plac zabaw Dziesiąta

34 D-93 Dziesiąta przeciw zanieczyszczeniu powietrza Dziesiąta

35 D-135 Dziesiąta

36 D-140 Remont nawierzchni ulicy Żeromskiego Dziesiąta

37 D-40 Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu Dziesiąta 

38 D-1 Park Centralny na Felinie etap III Felin

39 D-59 Felin

40 D-73 Felin przeciw zanieczyszczeniu powietrza Felin

41 D-4 Budowa chodnika przy ul. Wygodnej Głusk Projekt polega na budowie chodnika przy ul. Wygodnej w Lublinie. 

REMONT BOISK SPORTOWYCH NA OSIEDLU 
BŁONIE 348 915 zł

1/ modernizacja boisk przy ul. Husarskiej polegać będzie na wykonaniu nawierzchni polipropylenowej typu courty na dwóch boiskach;  jedno 
do tenisa i siatkówki, drugie do gry w piłkę i koszykówkę ( obr. 30 ark. 1 działka nr 10/2)

2/ zakup i montaż trampoliny 1,80 m x 1,80 m

Zielona siłownia - siłownia zewnętrzna z 
profesjonalnymi atlasami treningowymi 350 000 zł

Szukasz miejsca na naszej dzielnicy, w którym mógłbyś aktywnie spędzić czas? Przy ul. Siemiradzkiego chcemy stworzyć profesjonalną 
siłownię wyposażoną w zewnętrzne atlasy treningowe. Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogły być wykonywane jedynie w 
siłowniach stacjonarnych i klubach fitness. Chcemy stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy dzielnicy będą mogli nieodpłatnie, całodobowo i 
bez sztucznego oświetlenia dbać o formę. Urządzenia, w które chcemy wyposażyć plac zabaw "Zielony Zakątek", będą posiadać system 
regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób niepełnosprawnych, dając szansę każdemu 
- nie dzieląc ze względu na wiek i poziom zaawansowania w treningach - jednocześnie gwarantując harmonijny proces integracji społecznej. 
Sprzęt będzie posiadał aplikację wirtualnego trenera, która podpowie jak poprawnie z niego korzystać.
Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą w Lublinie profesjonalną siłownię zewnętrzną!

349 125 zł

Celem projektu jest poprawa wizerunku, bezpieczeństwa oraz komfortu życia w dzielnicy Dziesiąta.
Wyremontowany zostanie chodnik na ul. Jana Kochanowskiego oraz  ul. Piotra Ściegiennego. Powyższe zadanie korzystnie zmieni
estetykę otoczenia, przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców, dzieci
uczęszczających do przedszkoli oraz szkoły podstawowej.

350 000 zł

Celem jest utworzenie terenu przyjaznego mieszkańcom. Projekt zakłada wydzielenie i budowę atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca zabaw 
dla dzieci i młodzieży nie tylko z terenu dzielnicy, ale również dla osób poruszających się ścieżką rowerową. 

Jest to kontynuacja wygranego projektu M-33 w 2017 roku. 

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Dziesiąta.

Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy 
"Dziesiąta" przy Zespole Szkoł Transportowo-
Komunikacyjnych 130 000 zł

Realizacja zadania obejmuje teren zlokalizowany przy ul. Zemborzyckiej 82 na terenie Zespołu Szkól Transportowo-Komunikacyjnych w 
Lublinie w dzielnicy Dziesiąta. Dokładną lokalizację wnioskowanej siłowni na świeżym powietrzu przedstawia mapa w Geoportalu Miejskiego 
Systemu Informacji Przestrzennej w Lublinie, działka 50/8, arkusz: 17, obręb:9-Dziesiąta II Lublin - trawiaste boisko szkolne. Siłownia na 
zewnątrz to bardzo dobry pomysł, mający na celu zachęcić społeczeństwo do aktywności fizycznej. Jak wiadomo ćwiczenia dają wiele 
dobrego, dlatego warto skorzystać z tak wspaniałej inicjatywy.Ćwiczymy, jeżeli mamy taką możliwość, wychodzimy na świeże powietrze. 
Jednak jeżeli chcemy schudnąć i żyć zdrowo, ćwiczenia na siłowni zewnętrznej są dodatkiem zdrowej diety. 

328 000 zł

Remont ulicy Żeromskiego polegający na wymianie zdewastowanych krawężników oraz ułożenia nawierzchni asfaltowej na istniejącej 
nawierzchni z kamienia polnego tzw. kocich łbach. Projekt wykonania nawierzchni ma istotne znaczenie dla funkcjonowania mieszkańców, 
gdyż znacząco poprawi bezpieczeństwo poruszania się po ulicy.

350 000 zł

Projekt przewiduje budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, a także powiększenie powierzchni treningowej boiska 
trawiastego głównego na stadionie Sygnału. W ramach zadania zakupiony będzie również dodatkowy osprzęt do pielęgnacji boiska wraz z 
garażem. 

350 000 zł
Projekt zakłada rozbudowę parku na Felinie. Zakłada się kompleksowy projekt łączników pieszych i placu zabaw, wyposażenie do 
wyczerpania środków. Realizacja placu zabaw nastąpiłaby w rejonie kościoła przy ul. Jagiełły.

O!Siłka - doposażenie siłowni o sprzęt z 
wykorzystaniem zewnętrznych atlasów 
treningowych z systemem zmiennego obciążenia i 
aplikacją wirtualnego trenera 350 000 zł

Marzysz o profesjonalnym treningu na zewnątrz? Ten projekt jest dla Ciebie! Chcemy stworzyć miejsce do treningu, którego nie ograniczą 
obostrzenia. Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej siłowni wyposażonej w zewnętrzne atlasy treningowe poprzez doposażenie. Do tej 
pory treningi z użyciem systemu zmiennego obciążenia mogły być wykonywane jedynie w siłowniach i klubach fitness. My, chcemy stworzyć 
miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, całodobowo i bez sztucznego oświetlenia dbać o formę. Urządzenia, które 
proponujemy, będą posiadać system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wyrównując szanse i gwarantując harmonijny proces integracji społecznej. Sprzęt będzie wyposażony w kody QR i 
aplikację wirtualnego trenera, która pokaże, jak poprawnie z niego korzystać, dzięki czemu odnajdą się tu amatorzy i profesjonaliści. Głosuj na 
ten projekt i stwórzmy razem profesjonalną siłownię zewnętrzną!

350 000 zł
Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Felin.

250 000 zł
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42 D-36 Głusk

43 D-56 Głusk

44 D-80 Głusk przeciw zanieczyszczeniu powietrza Głusk

45 D-120 Jaśniejsza Zdrowa Głusk

46 D-71 Hajdów - Zadębie

47 D-115 Gładko do celu Hajdów - Zadębie Budowa nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna

48 D-117 Niech stanie się jasność Hajdów - Zadębie Zakup i montaż latarni na ulicach Hajdowskiej, Zadębie, Dojazdowej, Mełgiewskiej i Bławatkowej

49 D-118 Bezpiecznie i wygodnie Hajdów - Zadębie

50 D-50 Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa) Kalinowszczyzna

51 D-53 Kalina przyjazna mieszkańcom Kalinowszczyzna

52 D-57 Kalinowszczyzna

53 D-83 Kalinowszczyzna

Modernizacja ulicy F. Grabowskiego poprzez 
położenie nawierzchni asfaltowej. 120 000 zł

Modernizację nawierzchni ulicy F. Grabowskiego poprzez położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zorza do końca 
ulicy. (długość ok. 340 m). 

Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców 
dzielnicy Głusk 236 200 zł

Celem projektu jest budowa na terenie dzielnicy Głusk obiektu rekreacyjno-sportowego. Przedsięwzięcie docelowo ma za zadanie adaptację i 
rewitalizację przestrzeni pod utworzenie profesjonalnej bazy sportowej wraz z zewnętrznym kompleksem rekreacyjnym i amfiteatrem letnim. 
Realizacja projektu poprawi warunki uprawiania sportu, a także umożliwi dostępność obiektów sportowych i miejsca wypoczynku. Skatepark 
ma być adresowany przede wszystkim dla młodzieży zamieszkałej na terenie dzielnicy Głusk, która obecnie nie ma miejsca,gdzie mogłaby 
uprawiać jazdę na deskorolkach, rolkach i hulajnogach, spotykać się i aktywnie spędzić czas w realu, a nie tylko wirtualnie. W dobie 
zaawansowanej technologii internetowej coraz rzadziej organizowane są spotkania osobiste, które tak niezbędne są do prawidłowego 
funkcjonowania i rozwoju młodego pokolenia. Pamiętajmy o tym, że mamy wśród mieszkańców Mistrza Polski i członka Kadry Narodowej 
Skateboardingu.  Niech nasza dzielnica będzie najlepsza!

350 000 zł
Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Głusk.

220 000 zł

Montaż latarni ulicznych wzdłuż ulicy Zdrowej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z ulicy: 
mieszkańców, spacerowiczów, rowerzystów oraz kierowców. Na ulicy Zdrowej stale zwiększa się ruch drogowy, ulica nie posiada chodnika, 
zarówno ruch pieszy jak i drogowy odbywają się po jednej wąskiej nitce asfaltu co w warunkach niższej widoczności stwarza duże zagrożenie 
dla użytkowników. 

Hajdów-Zadębie przeciw zanieczyszczeniu 
powietrza 350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Hajdów-Zadębie.

350 000 zł

350 000 zł

350 000 zł
Budowa odcinka chodnika na ul. Turystycznej - połączenie ulic Hajdowskiej i Łuszczowskiej oraz budowa nawierzchni asfaltowej na ul. 
Bławatkowej.

153 510 zł

10 elementowa siłownia na świeżym powietrzu usytuowana na niezagospodarowanym obszarze działki (pomiędzy boiskiem do piłki nożnej i 
boiskiem wielofunkcyjnym typu orlik) administrowanej przez  Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych. Siłownia będzie się składać z 
odpornych na czynniki atmosferyczne urządzeń do ćwiczeń fizycznych. 
Z obiektu będą mogli korzystać mieszkańcy osiedla Kalinowszczyzna (osoby w różnym wieku), członkowie klubu seniora "Odeon", dzieci i 
opiekunowie pobliskiego przedszkola oraz uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych. 
Głównym celem budowy siłowni jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, propagowanie zdrowego stylu życia, poprawa kondycji 
fizycznej i zdrowia, aktywizacja mieszkańców, integracja życia społecznego.

333 475 zł

Projekt przewiduje:
wykonanie schodów oraz fragmentów chodników prowadzących do przejść dla pieszych w ramach czekającego na środki finansowe zadania: 
„Projekt przebudowy ul. Krzemienieckiej w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną” 
oraz kompleksową rewitalizację zielonych terenów przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie.
Inicjatorem projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz społeczność Szkoły Podstawowej nr 10.

O!Siłka - doposażenie siłowni z wykorzystaniem 
zewnętrznych atlasów treningowych z systemem 
zmiennego obciążenia i aplikacją wirtualnego 
trenera 350 000 zł

Marzysz o profesjonalnym treningu na zewnątrz? Ten projekt jest dla Ciebie! Chcemy stworzyć miejsce do treningu, którego nie ograniczą 
obostrzenia. Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej siłowni wyposażonej w zewnętrzne atlasy treningowe poprzez doposażenie. Do tej 
pory treningi z użyciem systemu zmiennego obciążenia mogły być wykonywane jedynie w siłowniach i klubach fitness. My, chcemy stworzyć 
miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, całodobowo i bez sztucznego oświetlenia dbać o formę. Urządzenia, które 
proponujemy, będą posiadać system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wyrównując szanse i gwarantując harmonijny proces integracji społecznej. Sprzęt będzie wyposażony w kody QR i 
aplikację wirtualnego trenera, która pokaże, jak poprawnie z niego korzystać, dzięki czemu odnajdą się tu amatorzy i profesjonaliści. Głosuj na 
ten projekt i stwórzmy razem profesjonalną siłownię zewnętrzną!

Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu 
powietrza 350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Kalinowszczyzna
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54 D-125 Zielony zakątek - miejsce dla każdego. Kalinowszczyzna

55 D-33 Konstantynów

56 D-89 Konstantynów przeciw zanieczyszczeniu powietrza Konstantynów

57 D-126 Konstantynów

58 D-131 Rewitalizacja stadionu K.S. Budowlani Lublin Konstantynów

59 D-7 Kośminek

60 D-17 Kośminek

61 D-62 Kośminek

62 D-65 Błękitna Kraina Integracji Kośminek

63 D-84 Kośminek przeciw zanieczyszczeniu powietrza Kośminek

64 D-122 SKWER MARZEŃ Kośminek

65 D-128 Kośminek

36 180 zł

Zielony zakątek - miejsce dla każdego - to projekt zakładający zachęcenie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu 
w otoczeniu zieleni. Chcemy stworzyć przyjemne miejsce do zabaw dla dzieci, miejsce wypoczynku, relaksu, a także rozrywki dla młodzieży, 
dorosłych, seniorów, osób z niepełnosprawnością. Ideą projektu jest stworzenie przestrzeni ogólnodostępnej z placykiem zabaw dla 
najmłodszych, z miejscami do siedzenia dla starszych (drewniane siedziska - leżaki, ławki zachęcające do odpoczywania w tym miejscu). 
Dodatkowym walorem tego miejsca, będą nasadzenia roślin, kwiatów, krzewów co będzie pozytywnie wpływać na nastrój mieszkańców. 
Pojawią się tam: stoliki do gry w szachy, warcaby lub chińczyka, parkowe, drewniane leżaki, ławki, budka na książki (książkomat) oraz 
piaskownica dla maluchów. Projekt zakłada rewitalizację istniejącego już placu zabaw przy ulicy Jacka Kuronia.

Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola 
Namysłowksiego - II Etap 350 000 zł

Przedmiotem projektu jest kontynuacja remontu nawierzchni jak i chodnika ulicy Karola Namysłowskiego. W ubiegłorocznym Budżecie 
Obywatelskim, projekt uzyskał duże uznanie wśród mieszkańców dzielnicy Konstantynów co przełożyło się również na znaczną liczbę 
oddanych głosów. Niestety ze względu na dość duży koszt inwestycji, zostanie wyremontowana tylko część ulicy jak i chodnika. Dlatego w 
tym roku, składam projekt na realizację drugiego etapu inwestycji z myślą o jej zakończeniu w 2022r.

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Konstantynów.

Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony 
przystanek przy szpitalu - Al. Kraśnicka 100, 
nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego. 350 000 zł

Koronawirus na wiele miesięcy wstrzymał planowe przyjęcia chorych do szpitali i przychodni specjalistycznych. Projekt zakłada poprawienie 
infrastruktury parkingowej w okolicy szpitala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w celu zwiększenia przepustowości przyjmowanych 
pacjentów. Chodniki w tej okolicy są silnie wyeksploatowane co utrudnia poruszanie się starszym i schorowanym osobom, projekt zakłada ich 
remont. Z racji silnego deficytu miejsc parkingowych ulica Konstantynów często jest zastawiana przez samochody dla których brakuje miejsca 
na okolicznych parkingach, dodatkowe około 34 miejsca powinny poprawić sytuację. Z nowych parkingów będą mogli również korzystać 
studenci KUL, którego obiekty znajdują się przy tej ulicy. Projekt zakłada również wykonanie zielonego przystanku komunikacji miejskiej przy 
szpitalu. W ramach zadania dotyczącego okolic Szkoły Podstawowej nr 57 ustawione zostaną dodatkowe ławki, kosze na śmieci oraz 
nasadzone wisterie. 

348 200 zł

Działka - Obręb21-Osiedla LSM- Arkusz 4- Numer 4/2
Projekt zakłada odrestaurowanie stadionu K.S. "Budowlani" Lublin znajdującego się w centrum dzielnicy Konstantynów. Projekt przewiduje 
wymianę nawierzchni szerokiego chodnika, budowę siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń. Powyższy projekt będzie realizowany tylko i 
wyłącznie na terenie należącym do Gminy Lublin.

Razem dla "piętnastki" - nowe boisko i plac zabaw 
SP 15 350 000 zł

Projekt zakłada wykonanie modernizacji boiska sportowego do piłki nożnej oraz budowę placu zabaw dla uczniów klas 1-3 na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 15 przy ul. Elektrycznej.

Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia 
wzdłuż ul. Franczaka Lalka i budowa chodnika po 
stronie os. Nowy Felin (kontynuacja) 350 000 zł

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych na ul. Franczaka Lalka. W ramach projektu zostanie:
1) uzupełnione oświetlenie uliczne na odcinku: od okolicy skrzyżowania z ul. Doświadczalną do skrzyżowania z ul. Królowej Bony,
2) budowa chodnika od strony os. Nowy Felin (kontynuacja chodnika z projektu BO na 2021 r.) na odcinku od budynku Inkubatora 
Przedsiębiorczości do przejścia dla pieszych przy nowej pętli autobusowej.

Kośminek- remont chodników- Krasickiego, 
Kosmonautów, Bogusławskiego, Tetmajera, 
Grochowskiego, Kossaka i Długa. 333 000 zł

KOŚMINEK-REMONT CHODNIKÓW- Krasickiego, Kosmonautów, Bogusławskiego, Tetmajera, Grochowskiego, Kossaka i Długa dalszy ciąg 
remontów ulic, które zostały już rozpoczęte i nowe inwestycje remontowe na w/w ulicach.

150 000 zł

Założeniem projektu jest zmodernizowanie placu zabaw, dzięki czemu dzieci, także te o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają 
miejsce do kreatywnej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Zaplanowano docelowo doposażenie placu zabaw – miejsca przyjaznego 
dzieciom, młodzieży i rodzicom. Celem projektu jest stworzenie najmłodszym uczniom dzielnicy bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do 
zabaw na wolnym powietrzu, poprzez zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do zabaw dla dzieci. Plac zabaw zostanie wyposażony w 
urządzenia do zabawy. Bezpieczne i atrakcyjne miejsca do rozwoju i zabaw dla dzieci – to nadrzędny cel tego projektu. 

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Kośminek.

164 000 zł

Utworzenie zielonego skweru oraz placu zabaw na skwerze przy ul. Długiej 33.
Projekt zakłada przede wszystkim różnorodne nasadzenia roślinne (kwiaty,trway) zaplanowane usytuowanie miejsc do odpoczynku (ławki) 
oraz koszy na śmieci i psie odchody. Wskazana lokalizacja to teren miejski, który porastają drzewa, znajduje się tu stary fragment 
wybetonowanego placu ze zniszczoną piaskownicą, zaniedbany trawnik. Przemyślane zagospodarowanie tego terenu zapobiegnie dewastacji 
zieleni. Realizacja projektu ma na celu stworzenie wspólnej, zielonej, nowoczesnej przestrzeni do odpoczynku dla mieszkańców osiedla. 
Kolorowe huśtawki, zjeżdzalnie czy łąka kwietna- tego potrzebują rodziny z Kośminka, aby móc integrować się z lokalną społecznością.

 MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. 
TETMAJERA 300 000 zł

Mieszkańców dzielnicy Kośminek i miasta Lublin pragniemy zaprosić do zagłosowania na nasz ekstremalnie sportowy projekt. Po 
wybudowaniu toru rowerowego potrzebujemy doprowadzić przyłącze wody i prądu na tor, a także zakupić pomieszczenia socjalne, szatnie i 
toalety. Ponadto planujemy zwiększyć bezpieczeństwo na całym skwerze montując dodatkowe oświetlenie oraz monitoring. Nie zapominamy 
o mieszkańcach, którzy tak mocno nas wspierają i nie pozwalają nam stracić wiary w marzenia - jesteśmy gotowi przeznaczyć znaczne środki 
na długo wyczekiwany remont chodnika wzdłuż ul. Tetmajera, który jest w opłakanym stanie.
Zachęcamy do oddania głosu!
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66 D-129 Inwestycje na Kośminku Kośminek

67 D-8 Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie Ponikwoda

68 D-69 Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza Ponikwoda

69 D-109 Ponikwoda

70 D-119 Wybieg dla psów na Ponikwodzie Ponikwoda

71 D-10 Rury Projekt zakłada budowę nowoczesnego placu zabaw dla małych dzieci w miejscu obecnego na terenie ogrodu Żłobka nr 1 przy ul. Wileńskiej.

72 D-67 Lubelska Skocznia Narciarska Rury

73 D-105 Rowerem na Polibudę - 2 etap Rury

74 D-113 Rury

75 D-114 Zielony skwer przy Zana Rury

76 D-18 ścieżka rowerowa - dwa koła Sławin

77 D-21 Sławin

350 000 zł

1- Budowa zatok postojowych ul. Pawia na wysokości posesji nr 68 i 70 w pasie drogowym dz. nr.190/2
2- Remont chodnika przy ul. Elektrycznej od ulicy Lotniczej do ulicy Długiej strona nieparzysta - działka nr 189
3- Remont chodnika przy ul. Kosmonautów od DPS do ulicy Długiej strona parzysta - działka nr 62
4- Remont chodnika przy ul. Żelaznej od Pawiej w kierunku Garbarskiej - działka nr 190/2

Projekt zakłada:
- budowę dwóch zatok postojowych przy ul. Pawiej które zapobiegną rozjeżdżaniu istniejącego trawnika,
- remont ze względu na fatalny stan płytek chodnika przy ul. Elektrycznej (od Lotniczej w kierunku Długiej)
- remont wyeksploatowanego chodnika przy ul. Kosmonautów (od DPS do ulicy Długiej)
- remont chodnika przy ul. Żelaznej (od Pawiej w kierunku Garbarskiej)

257 000 zł

Projekt zakłada wykonanie remontu chodników przy ul. Magnoliowej oraz ul. Hiacyntowej, a także budowie brakujących odcinków oświetlenia 
ulicznego na ul. Bazylianówka i ul. Magnoliowej.

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Ponikwoda.

AKTYWNY WYPOCZYNEK NA DZIELNICY 
PONIKWODA / WĘGLARZA 350 000 zł

Projekt zawiera zagospodarowanie działek miejskich 3/11, 3/13, 31/13, 31/14, 24/8 na rogu ul. Węglarza oraz Jagodowej. Głównym celem 
jest uzyskanie bezpiecznego miejsca do aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi oraz seniorów poprzez zagospodarowany i urządzony 
skwer z terenem zielonym do wypoczynku z organizacją takich miejsc jak: plac zabaw, obiekty małej architektury, (ławki, kosze na śmieci), 
aktywności fizycznej poprzez instalację siłowni zew., organizację ciągów pieszych (chodniki, schody), nasadzenia, rabaty kwiatowe.

107 600 zł

Projekt zakłada powstanie wybiegu dla psów na terenie dzielnicy Ponikwoda. W dzielnicy jest niewiele przestrzeni na przyjemne i bezpieczne 
spacery ze swoimi psami. Sam jako właściciel energicznego czworonoga za każdym razem główkuję w jaki sposób zaplanować spacerową 
trasę, żeby nie było nudno, ale aktywnie i bezpiecznie. Okolica charakteryzuje się zabudowanymi przestrzeniami i poprzecinana jest pasami 
jezdnymi. Wielu właścicieli szuka enklawy na przyjemne spacery z dala od ulicznego ruchu. Proponuję dwie lokalizacje na działkach 
należących do Gminy. Okolica jest chętnie wybierana przez właścicieli psów. 

Ciekawym uzupełnieniem inwestycji będzie organizacja regularnych spotkań - spacero-treningów w wykwalifikowanym prowadzącym, mająca 
służyć integracji oraz edukacji psów i ich właścicieli.

Marzenie małych dzieci - plac zabaw dla Żłobka na 
ul. Wileńskiej 315 000 zł

349 650 zł

Budowa skoczni narciarskiej w wąwozie Rury. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona przez urząd, działek miejskich jest tam w bród. Rozmiar 
skoczni zostanie dostosowany do możliwości budżetu projektu oraz dostępnej przestrzeni. Będzie to skocznia mała (między K5 a K25). 
Budowa skoczni w ramach Budżetu Obywatelskiego i w ramach kwoty przewidzianej na zadania dzielnicowe jest możliwa, co pokazuje np. 
ten artykuł: https://sport.tvp.pl/53333514/skoki-narciarskie-powrot-skokow-do-warszawy-jest-projekt-budowy-skoczni.

Lublin ma tradycje skoków narciarskich. W latach 1955-1964 skocznia narciarska była elementem kompleksu sportowego WKS Lublinianka 
przy ul. Leszczyńskiego. Zeskok znajdował się z boku boiska treningowego, wybieg sięgał do Czechówki. Rekord tego obiektu wynosił 19,5 
m. W latach 2006-2011 istniała z kolei mała skocznia "Krokiewka", jednak zlokalizowana była na prywatnym terenie i została zdemontowana. 
Późniejsze plany uruchomienia skoczni na Globusie nie powiodły się. Zmieńmy to!

350 000 zł
Wykonanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Wapiennej - od trasy rowerowej wzdłuż Bystrzycy do skrzyżowania przy budynku Wapienna 17. Droga 
powinna biec po stronie ROD i boiska, tak, żeby zostawić rezerwę pod rozbudowę drogi.

LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, 
schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury. 350 000 zł

Projekt zakłada remont drogi, remonty chodników i schodów terenowych, nowe nasadzenia roślin, ustawienie ławek i wykonanie pergoli. Z 
uwagi na charakter inwestycji i lokalizacje poszczególnych zadań, oddziaływanie projektu będzie dotyczyło wszystkich osiedli LSM i całej 
dzielnicy Rury.

191 460 zł

Projekt ma na celu stworzenie zielonej przestrzeni do odpoczynku w okolicy przystanku Jana Sawy 01 (po stronie sklepu Komfort).
Skwer byłby miejscem, w którym można zatrzymać się, odpocząć, poczytać książkę w otoczeniu roślin czy usiąść czekając na autobus. Ulica 
Zana jest bardzo ruchliwa, na okolicznych osiedlach jest duże zagęszczenie mieszkańców, a mimo to przestrzeń wzdłuż ulicy cierpi na brak 
miejsc do relaksu, choćby krótkiego odpoczynku. Skwer zostanie podzielony na dwa place - od Zana i Jana Sawy. W tej okolicy mieszka dużo 
seniorów, a także bywa tu dużo młodzieży, która uczęszcza do pobliskich szkół. Dzielnica Rury jest prawie drugim centrum Lublina. Znajduje 
się tu wiele punktów handlowo-usługowych, biur, urzędów oraz innych miejsc pracy. Aktualnie jest to teren niezagospodarowany, więc 
najlepszą opcją jest stworzenie zielonej przestrzeni, z której będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy osiedla jak i osoby, które zawitają na 
krótko w tą okolicę.

342 000 zł
budowa fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej łączącego istniejącą ścieżkę biegnącą wzdłuż Al. Solidarności z budowanym fragmentem ścieżki 
przy ul. Północnej na odcinku od ul. Kosmowskiej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i Ducha. 

REMONTUJEMY ULICE NA SŁAWINIE - 
LAWENDOWA I SKALISTA 350 000 zł

W ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego prosimy o poparcie projektu remontu ulic: Lawendowej (ulica obok pętli autobusowej MPK, 
dokończenie) i Skalistej (ulica obok poczty). Ulice te mają zniszczone nawierzchnie i chodniki. Są ulicami dojazdowymi do sąsiednich ulic. 
Zagłosujmy wspólnie za remontem tych ulic a potem innych.
Wiele ulic na Sławinie wymaga generalnego remontu: kilka ulic w pobliżu ul. Zbożowej i Sławinkowskiej, dwie ulice w pobliżu ul. B. Ducha i 
Północnej, ul. Zbożowa, al. Warszawska (do granicy miasta). W ostatnich lat została wyremontowana część ul. Sławinkowskiej, Tulipanowej i 
Uroczej a ze wskazania Rady Dzielnicy ulice J. Lisa i H. Modrzejewskiej oraz część chodników.  Tylko część spełnia wymagania Budżetu 
Obywatelskiego. W tym roku będzie wyremontowany fragment ul. Zbożowej (w ramach przebudowy pętli autobusowej),  cześć ul. 
Lawendowej (ze wskazania Rady Dzielnicy) oraz ul. S. Sempołowskiej (remont mieszkańcy poparli w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 
2020)
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78 D-29 Budowa ulicy Skowronkowej Sławin

79 D-44 Sławin

80 D-70 Sławin przeciw zanieczyszczeniu powietrza Sławin

81 D-100 Sławin Projekt polega na wykonaniu brakujących 50m chodnika i drogi rowerowej pomiędzy al. Solidarności a ul. Północną

82 D-20 Sławinek Strona parzysta Alei Warszawskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sielankową do skrzyżowania Księdza Wojciecha Danielskiego. 

83 D-22 Sławinek

84 D-32 Stadion Dla Sławinka Sławinek

85 D-88 Sławinek przeciw zanieczyszczeniu powietrza Sławinek

86 D-101 Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 2 etap Sławinek

87 D-14 Stare Miasto

88 D-15 Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie Stare Miasto

89 D-26 Duże drzewa na Starym Mieście Stare Miasto Projekt polega na posadzeniu jesionów wyniosłych na Rynku Starego Miasto oraz dębu błotnego na placu po Farze.

90 D-79 Stare Miasto przeciw zanieczyszczeniu powietrza Stare Miasto

91 D-11 Active & Fit - Szerokie Szerokie

92 D-63 Ciągi piesze na Szerokim - część III Szerokie

93 D-72 Szerokie przeciw zanieczyszczeniu powietrza Szerokie

350 000 zł
Ulica Skowronkowa to malownicza uliczka z wieloma nowymi domami. Czas aby zbudować ją od podstaw. Projekt zakłada budowę ulicy 
Skowronkowej na odcinku od Al. Warszawskiej do granic miasta. 

Pierwsze aktywne przejście dla pieszych w 
dzielnicy Sławin 52 500 zł

Przy Zespole Szkół nr 12 jest przejście dla pieszych przez ulicę Sławinkowską koło ulicy Świerkowej.
Korzystają z niego głównie dzieci uczęszczające do tej placówki. Poza tym po przejściu przebiega ścieżka rowerowa, z której korzystają 
mieszkańcy całej dzielnicy. „STOPek” przeprowadza dzieci tylko w ograniczonym czasie a ruch pieszych i rowerzystów na przejściu jest 
intensywny także popołudniami, w weekendy, wakacje, kiedy mieszkańcy mając czas wolny korzystają z infrastruktury sportowej przy szkole. 
Ulica Sławinkowska to droga wojewódzka, na której natężenie ruchu jest bardzo duże. Nie jest bezpiecznie, dlatego zróbmy aktywne przejście 
dla pieszych. Zaletą jego jest to, że aktywuje się tylko wtedy gdy jest potrzebne. Czujniki ruchu wykrywają pieszego zbliżającego się do 
przejścia i uruchamiają sygnały ostrzegawcze dla kierowców pulsujące w jezdni oraz lampy, dopóki pieszy nie opuści pasów. Jest to 
skuteczne zwłaszcza w sytuacji złej widoczności: opady, zmierzch, okres jesień-zima.

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Sławin.

Brakujące połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy 
Solidarności a Północną 250 000 zł

Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 
kontynuacja - etap 2 350 000 zł

Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku 
miejskiego na Rogatce Warszawskiej 120 435 zł

Ten przystanek autobusowy zbiorowej komunikacji miejskiej rozwiąże problem trudności z dojściem na przystanek starszym  mieszkańcom 
okolicy. Spełni również oczekiwania mieszkańców: okolicznych ulic, całej dzielnicy jak również  dla szerszej grupy pasażerów. 
Dla przystanku zostanie wyznaczona zatoka i zostanie on wyposażony w  wiatę z ławką oraz śmietnik.
Dokładne usytuowanie przystanku  znajduje się za skrzyżowaniem ul.Czeremchowej z  Al.Warszawskiej.

342 363 zł

Projekt zakłada budowę mini boiska do gry w piłkę nożną na ulicy Powstańców Śląskich 74a. Jestem pewien, iż zjednoczeni mieszkańcy 
Sławinka razem zagłosują na wybudowanie wszechstronnego boiska z piłkochwytami, dzięki którym wszyscy, bez żadnych ograniczeń 
związanych z wypadnięciem piłki poza strefę boiska, będą się dobrze bawić na świeżym powietrzu.

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Sławinek.

350 000 zł

Projekt stanowi kontynuację zeszłorocznego projektu. W jego ramach w oparciu o mającą powstać dokumentację wykonać II etap ścieżki 
rowerowej w Alei Warszawskiej pomiędzy Rondem Honorowych Krwiodawców a Muzeum Wsi Lubelskiej. Ta ścieżka umożliwi dostęp do 
Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego kilkunastu tysiącom mieszkańców Lublina i turystów.

Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy 
Starego Miasta w Lublinie 350 000 zł

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni bitumicznej drogi na asfaltową, lub z kostki brukowej, jak również wymiana nawierzchni ciągów 
pieszych z płyt betonowych na kostkę brukową. Ponadto udrożnienie lub przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej. Uporządkowanie i 
wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych.Jest to bardzo ważna inwestycja dla lokalnej społeczności, jak 
również ze względu na poprawę wizerunku Miasta Lublina wśród turystów. W pobliskich budynkach zlokalizowanych jest duża ilość mieszkań 
wynajmowanych w trybie najmu krótkoterminowego.Z uwagi na ukształtowanie geologiczne (dawnae tereny zalewowe pobliskiej rzeki) 
konicznym jest usprawnienie systemu instalacji odbioru wód opadowych. Podczas długotrwałych i bardzo intensywnych opdów 
atmoferycznych tworzą się na tym terenie duże zastoiny poopadowe które bardzo niekorxystmie wpływają na substancję okolicznych 
budynków.Teren ten od lat 50-siątych nie przeszedł żadnych gruntownych remontów.     

345 000 zł

Projekt przewiduje remont schodów prowadzących z Placu Po Farze w kierunku ul. Podwale, jak również wymianę obecnej nawierzchni z 
tłucznia na  nawierzchnię z granitowej kostki brukowej. Ponadto umieszczenie w stopniach schodowych (w miejscu kostki brukowej) 
oświetlenia/iluminacji ich, jak również na wysokości spoczników schodowych siedzisk wykonanych z desek drewnianych (dębowych). 
Przedmiotowe miejca siedzące otoczone by były przez pergole (wykonane z kutych elementów) porośnięte np .pnącymi różami. Usprawnienie 
umieszczonych tam latarni ulicznych tak żeby spełniały swe funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem. Całość zbocza usytuowanego przy 
schodach winna być oświetlona od dołu reflektorami.Dzięki takim zmianom teren ten stałby się bardzo chętnie odwiedzanym miejcem przez 
mieszkańców i turystów. Nabrałby charakteru bardzo romantycznego miejsca.

53 000 zł

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Stare 
Miasto.

218 600 zł
Projekt obejmuje budowę nowoczesnej i atrakcyjnej infrastruktury sportowej w dzielnicy Szerokie uzupełniającej ofertę rekreacyjno-sportową 
osiedla. Dodatkowo proponowane jest zamontowanie trzech ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych dla mieszkańców.

350 000 zł

Celem projektu jest budowa dwóch poniższych chodników na Szerokim, które usprawnią komunikację pieszą w dzielnicy. 
1) Chodnik od ulicy Strumykowej (na przedłużeniu ulicy Morawian) wraz z oświetleniem do ulicy Wądolnej 
2) Chodnik od ulicy Nałęczowskiej (początek przy przystanku MPK) do ulicy Lędzian

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Szerokie.
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94 D-52 Szerokie 

95 D-25 Śródmieście

96 D-42 Stojaki rowerowe w centrum Lublina Śródmieście Wykonanie stojaków rowerowych na placyku z fontanną na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Narutowicza.

97 D-43 Nasadzenia drzew w centrum Lublina Śródmieście Projekt zakłada nasadzenia drzew na terenie Śródmieścia przy ul. Narutowicza oraz Okopowej.

98 D-45 Ogród Twórczości Śródmieście

99 D-94 Śródmieście przeciw zanieczyszczeniu powietrza Śródmieście

100 D-123 Śródmieście

101 D-127 Śródmieście

102 D-133 Śródmieście

103 D-134 Droga wewnętrzna - trakt jezdnio pieszy Śródmieście

Utwardzenie drogi do potrzeb osób na wózkach na 
ulicy Bażantowej 200 970 zł

Jedna z najstarszych , wciąż nieutwardzonych ulic Szerokiego. Utwardzenie drogi i wybudowane chodnika umożliwi przejazd pojazdów, 
wózków dziecięcych i osób na wózkach inwalidzkich. Uchroni od podmywania działek i domów oraz zalewania ul Nałęczowskej na 
skrzyżowaniu z Bażantową.

Zielonie Śródmieście poprawa warunków 
życiowych drzew 293 300 zł

Projekt ma na celu poprawę warunków życiowych drzew przy Krakowskim Przedmieściu, Jasnej oraz Lubartowskiej poprzez zdjęcie kostki 
betonowej w ich pobliżu wraz z nasadzeniem krzewów w nowo-powstałych rabatach które będą zabezpieczać przed nielegalnie parkującymi 
samochodami.

1 785 zł

4 200 zł

124 780 zł

Ogród Twórczości to projekt stworzenia przestrzeni pełnej zieleni i obiektów prowokujących do twórczości i zabawy, inspirowanej sztuką. To 
przestrzeń dedykowana najmłodszym dzieciom (1-9 lat) i ich rodzinom. Ma służyć spontanicznej, swobodnej, nieskrępowanej ekspresji 
twórczej, bez oceny, metodą prób i błędów, wspierającej przy tym ich sprawność manualną, sensoryczną, a także rozwój wyobraźni, 
samooceny i wiary w siebie. To miejsce, w którym dzieci odpoczną, zainspirują się, poznają barwy, figury, nurty malarskie, stworzą własny 
utwór muzyczny, literacki czy poznają zasady kompozycji na bazie cenionych twórców dawnych i współczesnych. Poza tym dzieci wyciszą się 
pozytywnie lub wzmocnią. Miejsce będzie przestrzenią dla szkoły, na terenie której się znajduje, jej sąsiadów, matek z dziećmi, rodzin i 
mieszkańców Lublina, którzy zechcą z niej skorzystać. Ma łączyć funkcję odpoczynku, zabawy i czerpania inspiracji do tworzenia. Zasadą 
miejsca będzie równość, dostępność i relacje.

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Śródmieście.

Wdrażamy efektu Lublin Citython 2020 - zmiany 
na Krakowskim Przedmieściu 350 000 zł

W 2020 roku Lublin był gospodarzem citythonu. Jedną z kategorii w ramach tego wydarzenia było "Odzyskiwanie ulic dla mieszkańców". 
Zespół w składzie Aneta Zienkiewicz i Krzysztof Ożóg zaproponowali zmiany na Krakowskim Przedmieściu. Projekt ten został wybrany jako 
zwycięski. Chcemy wdrożyć go w życie!
Projekt zakłada, że ruch na Krakowskim Przedmieściu będzie odbywał się jednokierunkowo dla samochodów osobowych - od placu 
Litewskiego do ul. Chopina oraz od al. Racławickich do Chopina. Inni użytkownicy będą mogli się tutaj poruszać w obu kierunkach. 
Ograniczenie prędkości na ulicy wyniesie 20km/h. Zamiast istniejących 3 pasów ruchu powstaną 2 pasy ruchu (pas ruchu dla wszystkich oraz 
kontrapas dla autobusów) oraz dwa jednokierunkowe pasy dla rowerów.
Prezentacja projektu jest dostępna na: https://www.youtube.com/watch?v=U6zjTgTvtow

 Koniec Bangladeszu na Wieniawskiej - 
kontynuujemy tworzenie śródmiejskiej ulicy na 
miarę metropolii 350 000 zł

Ulica Wieniawska to dzisiaj obraz nędzy i rozpaczy. Wybudowanie w miejscu dawnej Tektury nowoczesnego wieżowca dało impuls do 
przemian w tej okolicy. Wyremontowana część ulicy nie licuje z jej niewyremontowaną częścią. Tak słaba wizytówka pod samym budynkiem 
Urzędu Miasta:-(
Projekt zakłada kontynuację tej pozytywnej zmiany od ulicy Czystej do ulicy Krakowskiego Przedmieście. Charakter tej ulicy zmieni się z 
tranzytowo-parkingowej na miejski salon, który nie jest oddany wyłącznie autom, ale przeznaczony dla wszystkich grup użytkowników.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie IV 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii 
Sempołowskiej w Lublinie 329 500 zł

Działka 55/13 obr 7 ark 4-boisko przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie przy ulicy Szkolnej 4. Budowa 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 37mx20m usytuowanego na zniszczonym terenie przeznaczonym do uprawiania sportu IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Lublinie przy ul. Szkolnej 4. Założono wykonanie podłoża z nawierzchni polipropylenowej.Obiekt przeznaczony będzie 
do gry w piłkę koszykową, ręczną,siatkową oraz badmintona. Będzie to jedyne pełnowartościowe boisko na terenie IV Liceum.Usytuowane na 
Osiedlu Czwartek będzie jednym z nielicznych obiektów sportowych udostępnionych społeczności lokalnej.Szkoła zapewni dostęp do obiektu 
wszystkim zainteresowanym poza godzinami lekcji szkoły (minimum między godz.18 a 21.)natomiast w dni wolne od zajęć dostępność będzie 
zapewniona między godziną 8.00 a 21.00. Z inwestycji skorzystają zarówno uczniowie szkoły, którym w tej chwili brakuje odpowiedniego 
zaplecza sportowego, oraz społeczność lokalna.

38 800 zł

Działka Nr 13/2 13/1 Własność Gmina Lublin Dolna Panny Marii 63 Dojście i podjazd do nieruchomości - droga wewnętrzna  -przebudowa 
stromych schodów- platformy i wykonanie zabezpieczających poręczy dla niepełnosprawnych -zbudowanie muru oporowego 
zabezpieczającego osuwanie się ziemi -odprowadzenie wód opadowych -oświetlenie – monitoring
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104 D-19 Nowy parking na ul. Odlewniczej Tatary

105 D-35 Tatary

106 D-64 Tatary

107 D-77 Tatary przeciw zanieczyszczeniu powietrza Tatary

108 D-121 Tatary

109 D-139

110 D-39 Drzewa przyuliczne - zapomniany sojusznik.

111 D-48

112 D-81

80 000 zł

Budowa miejsc parkingowo-postojowych w dzielnicy Tatary . Projekt zakłada wykonanie nowych miejsc postojowych z płyt ażurowych, 
wkomponowanych w istniejącą zieleń (bez konieczności wycinki drzew). Lokalizacja inicjatywy obejmuje obszar ul. Odlewniczej, gdzie 
mieszkańcy od wielu lat czekają na nowy ogólnodostępny parking. 

RENOWACJA DZIELNICY TATARY – NOWE 
PARKINGI I CHODNIKI 350 000 zł

Remont ciągu chodników (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową) przy ul. Gospodarczej od budynku nr 22 do garaży (budynek 
nr 10a), remont chodnika wzdłuż ulicy Krzemionki, ułatwiający dojście do sklepu „Biedronka”, remont placu przy ul. Kresowej 9, przy OZB- 
stworzenie miejsc postojowo-parkingowych oraz stworzenie ok. 80 ogólnodostępnych miejsc parkingowych na placu przy ul. Gospodarczej 1.

Osiedle Przyjaźni – budowa i remonty chodników, 
budowa miejsc postojowych, budowa pasa kratek 
ściekowych do odwodniania jezdni ul. Przyjaźni, 
nasadzenie pierwszej partii 70. drzew i 
zainstalowanie pierwszych 10. lamp przy ścieżce 
pieszo-rowerowej n/Bystrzycą, doposażenie placu 
zabaw n/Bystrzycą. 349 975 zł

Otrzymamy wygodne dojście, chodnik w miejsce polnych ścieżek, do Biedronki przy ul. Krzemionki. Zostaną wyremontowane  chodniki przy 
ul. Przyjaźni 2, 4-8 i 15. Powstanie 6  miejsc parkingowych, przy budynkach Przyjaźni 24 i 26 (od strony garaży). Pas kratek ściekowych 
wyeliminuje zalewanie garaży i zaplecza warsztatowego Administracji Osiedla. Plac zabaw zostanie doposażony o  trampolinę i piramidę 
wspinaczkową linową. Spacerujący i rowerzyści, korzystający z bulwaru n/Bystrzycą, otrzymają osłonę od słońca, wzdłuż bulwaru zostanie 
nasadzona pierwsza partia  70 wiśni japońskich, pięknie kwitnących wiosną i z czerwonym ulistnieniem jesienią oraz zostanie zainstalowana 
pierwsza partia 10 lamp; będzie  to I etap planu kompleksowego zagospodarowania doliny Bystrzycy, od kładki w ciągu ul. Kąpielowej do 
mostu w ciągu al. 1000-lecia.  

350 000 zł
Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Tatary.

Odświeżmy pasaż handlowy na Tatarach - równe, 
estetyczne chodniki, zieleńce, ławki 219 000 zł

Pasaż handlowy na Tatarach przy ul. Hutniczej czasy świetności ma już dawno za sobą. Razem możemy to zmienić! Zagłosuj za:
1. Równymi, estetycznymi chodnikami i wygodnymi wejściami do lokali handlowych.
2. Zadbaniem o zieleńce wzdłuż pasażu.
3. Ustawienie kilku ławek do odpoczynku dla seniorów.

Skwer przy rondzie Światowych Dni Młodzieży 
2016 im.Jana Pawła II

Węglin 
Poludniowy 157 080 zł

Nr działki: 61/46; obręb 43; arkusz 29, powierzchnia 690 m2. Projekt zakłada utworzenie skweru wypoczynkowo-rekreacyjnego na działce nr 
61/46 zlokalizowanej w pobliżu Ronda Światowych Dni Młodzieży 2016. Okolica ta potrzebuje atrakcyjnie zagospodarowanej przestrzeni 
publicznej.Rondo jest miejscem spotkań mieszkańców całej dzielnicy, którzy chętnie przychodzą całymi rodzinami i nie mają gdzie 
usiąść.Utworzenie skweru wzbogaci tą przestrzeń i dodatkowo zachęci mieszkańców do przychodzenia i spotykania się. Skwer będzie 
posiadał ławki, kwietniki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, drzewa i krzewy, stojaki na rowery, stolik do gry w szachy, hot spot, gniazdo 
ładowania oraz lampy parkowe LED.

Węglin 
Południowy 350 000 zł

Obecność zieleni, w tym dojrzałych drzew przyulicznych, sprawia, że miasto jest przyjemnym miejscem. 

Drzewa przy ulicach muszą wiele znieść. Muszą rywalizować z budynkami i drogami. Muszą znosić zanieczyszczenia, zasolenie, radzić sobie 
w małej przestrzeni i w kiepskiej dostępności wody. Znosić podcinanie korzeni i gałęzi, wszechobecny hałas i jasne noce. Mimo to trwają jak 
partyzant. Niezmiennie pomagają zachować zdrowie i dobre samopoczucie Mieszkańców. Absorbują zanieczyszczenia i produkują tlen. Cień 
drzew zabezpiecza przed upałami, chroni przed wzrostem temperatur w środku miasta. Drzewa wspierają zatrzymanie wód deszczowych. 
Spowalniają spływ wód opadowych, zmniejszając niebezpieczeństwo podtopień.

Z szacunku do zastanego drzewostanu ulicznego w Dzielnicy Węglin Południowy, Projekt przewiduje pomoc przyulicznym dojrzałym drzewom 
w ich ciężkiej egzystencji poprzez ich leczenie i pielęgnację. Żeby zachowały jak najdłużej witalność. Żeby zapobiec ich degeneracji i 
obumieraniu.

O!Siłka - siłownia z wykorzystaniem zewnętrznych 
atlasów treningowych z systemem zmiennego 
obciążenia i aplikacją wirtualnego trenera

Węglin 
Południowy 350 000 zł

Marzysz o profesjonalnym treningu na zewnątrz? Ten projekt jest dla Ciebie!
Chcemy stworzyć miejsce do treningu, którego nie ograniczą obostrzenia.
Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej siłowni wyposażonej w zewnętrzne atlasy treningowe. 
Do tej pory treningi z użyciem systemu zmiennego obciążenia mogły być wykonywane jedynie w siłowniach i klubach fitness. 
My, chcemy stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, całodobowo i bez sztucznego oświetlenia dbać o formę. 
Urządzenia, które proponujemy, będą posiadać system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. 
Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyrównując szanse i gwarantując harmonijny proces integracji 
społecznej. 
Sprzęt będzie wyposażony w kody QR i aplikację wirtualnego trenera, która pokaże, jak poprawnie z niego korzystać, dzięki czemu odnajdą 
się tu amatorzy i profesjonaliści.
Głosuj na ten projekt i stwórzmy razem profesjonalną siłownię zewnętrzną!

Węglin Południowy przeciw zanieczyszczeniu 
powietrza

Węglin 
Południowy 350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Węglin 
Południowy.
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113 D-106 Połączenie urywającej się ślepo drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II.

114 D-112 Centralny Plac Zabaw na Węglinie Południowym 

115 D-2 Węglin Północny

116 D-37 Zadaszona scena na Węglinie Północnym Węglin Północny

117 D-86 Węglin Północny

118 D-12 REMONT ULICY JUNOSZY W LUBLINIE Wieniawa

119 D-23 Renowacja ul.Popiełuszki Wieniawa

120 D-92 Wieniawa przeciw zanieczyszczeniu powietrza Wieniawa

121 D-61 Wrotków

122 D-91 Wrotków przeciw zanieczyszczeniu powietrza Wrotków

Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku 
Jana Pawła II

Węglin 
Południowy 350 000 zł

Węglin 
Południowy 349 965 zł

Centralny Plac Zabaw na Węglinie! Masz dość małych przyblokowych placów zabaw na ogrodzonych osiedlach? Mamy rozwiązanie. W 
centralnym miejscu naszej Dzielnicy chcemy stworzyć wspólna przestrzeń: plac zabaw i skwer jakiego potrzebujemy. Miejsce spotkań dzieci z 
różnych bloków, z różnych części dzielnicy i miejsce odpoczynku dla trochę starszych mieszkańców.  

Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia 
ulic T. Krwawicza i Lazurowej (Węglin Płn.) 350 000 zł

Projekt ma na celu dokończenie oświetlenia ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak w dzielnicy Węglin Północny. Zakres 
projektu obejmuje montaż latarni ulicznych w całym pasie drogowym ulicy Tadeusza Krwawicza od skrzyżowania z ulicą Feliksa 
Skubiszewskiego, jako kontynuacja odcinka wykonanego w ramach wcześniejszych edycji BO, a także na nieoświetlonym odcinku ulicy 
Lazurowej pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Tadeusza Krwawicza/Witolda Klepackiego oraz Stanisława Piątkowskiego. Realizacja 
projektu wpłynie pozytywnie na standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Lipniak, którzy od wielu lat wyczekują realizacji 
docelowego układu drogowego na swoim osiedlu, a poniższy projekt stanowi spełnienie części tych oczekiwań. Oświetlenie wspomnianych 
ulic będzie również oddziaływało na mieszkańców ulic sąsiadujących tworząc dodatkowo bezpieczne miejsce całorocznych spacerów, czy też 
aktywności sportowych (jazdy na rowerze, joggingu).

350 000 zł

Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem zrealizowanego w 2019r. zespołu boisk przy ul. Judyma stanowiących wraz z Dzielnicowym Domem 
Kultury WĘGLIN centralną przestrzeń dla różnych form aktywności mieszkańców dzielnicy Węglin Pn. Projekt adaptuje istniejące 
zagospodarowanie placu z ławkami planowane i oznaczone w Geoportal 360.pl jako amfiteatr na części działki nr ew. 149 przy ul. Judyma 1 i 
obejmuje:
1. budowę stałej sceny o min. powierzchni 48m2 (8m x 6m) z obustronnymi aneksami komunikacyjnymi, schodkami  oraz zapleczem o pow. 
ok. 14m2 - łączna pow. zabudowy części podniesionej na wys. 1m ok. 80m2,
2. budowę 2 pylonów betonowych, konstrukcji stalowej z rampami świetlnymi oraz pokryciem membraną o max. pow. 125m2,
3. wykonanie stałego oświetlenia sceny.
Proponujemy stałą, zadaszoną scenę, która może być wykorzystana do organizacji festynów, pikników, koncertów, pokazów, przedstawień 
teatralnych, zebrań mieszkańców, kina letniego, dla aktywizacji i integracji społecznej mieszkańców.

Węglin Północny przeciw zanieczyszczeniu 
powietrza 350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Węglin 
Północny.

350 000 zł

Remont nawierzchni jezdni ulicy Junoszy, wymiana krawężników w zależności od potrzeb, regulacja wysokościowa elementów uzbrojenia 
podziemnego oraz chodników, zjazdów do nowej nawierzchni.
Ulica Junoszy, nie  była remontowana od samego początku swego istnienia (zły stan techniczny nawierzchni przez wieloletnią eksploatację). 
Przywróćmy ulicę Junoszy na miarę XXI wieku.

181 913 zł
Renowacja(odnowienie) ul.Popiełuszki-położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od skrzyżowania z ul.Poniatowskiego do 
skrzyżowania z ul.Puławską

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Wieniawa.

Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie 
drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do  
połączenia z ulicą Żeglarską 327 600 zł

W ramach projektu będzie zamontowane oświetlenie w postaci latarni po obydwu stronach drogi na odcinku od ulicy Nałkowskich 213 do 
połączenia z ulicą Żeglarską. Jest to odcinek pozbawiony stałego oświetlenia w postaci latarni zamontowanych w określonych odstępach . 
Bliskość Zalewu Zemborzyckiego sprawia, że jest to teren bardzo uczęszczany na trasie w stronę Zalewu i z powrotem. W pobliżu ulicy 
Nałkowskich umiejscowiony jest  plac zabaw który dodatkowo oświetlony latarniami będzie mógł być wykorzystany dłużej, niż obecnie. Na tej 
trasie znajdują się także przystanki autobusowe, których oświetlenie zwiększa bezpieczeństwo czekających na przystanku mieszkańców 
dzielnicy oraz Lublina udających się nad Zalew Zemborzycki lub wracających z wypoczynku nad Zalewem. Oświetlenie tej drogi zwiększy 
bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i kierowców poruszających się po tej drodze samochodami. Przyczyni się do zmniejszenia ataków 
agresji oraz ewentualnych napadów prowokowanych brakiem oświetlenia

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Wrotków. W zeszłym roku Wrotków finalnie nie miał żadnego projektu i dzielnicy przepadły środki z Budżetu Obywatelskiego. Więc w tym roku 
proponuję drzewa :)
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123 D-108 Rowerem legalnie do szkoły podstawowej nr 30 Wrotków 666 zł

124 D-111 Sportowy Wrotków Wrotków

125 D-124 Zielony Wrotków Wrotków

126 D-138 Wrotków

127 D-60 Za Cukrownią

128 D-85 Za Cukrownią przeciw zanieczyszczeniu powietrza Za Cukrownią

129 D-98 Za Cukrownią

Do szkoły podstawowej nr 30 dojeżdża jedna z największych liczba uczniów na rowerach. Mimo to władze zdają się tego nie dostrzegać i 
wzdłuż ulicy Nałkowskich postawili zakaz ruchu. O ile stworzenie strefy wolnej od aut w tej okolicy wydaje się oczywiste, o tyle zakaz ruchu 
dla rowerzystów jest już absurdalny. Absurd tym większy, że zdaniem urzędników, na jezdni wyłączonej z ruchu, o szerokości 6,0m, do której 
przylega chodnik nie można spokojnie jechać rowerem.
Celem projektu jest dopuszczenie ruchu rowerowego w tym miejscu przez dodanie pod znakiem zakazu tabliczki, iż znak nie dotyczy 
rowerzystów.

296 730 zł

Sportowy Wrotków - to projekt zakładający budowę dwóch boisk do koszykówki (w formie streetball) o wymiarach 11x15m z wykorzystaniem 
nawierzchni poliuretanowej (lub innej adekwatnej do natury boiska) wraz z ustawieniem piłkochwytów w południowej części dzielnicy Wrotków 
(np. w pobliżu kościoła pw. św. Jana Pawła II -go) i w dolinie rzeki Bystrzycy (os. Medalionów)

348 600 zł
Zielony Wrotków - to projekt dzielnicowy ukierunkowany na zwiększenie liczby drzew i krzewów w pasach drogowych, będący odpowiedzią na 
wnioski mieszkańców złożonych w ramach projektu "Drzewa dla każdej dzielnicy".

Remontujemy ulice na Wrotkowie - ul. 
H.Wolińskiego 350 000 zł

Lokalizacja: ul. Wolińskiego (od skrzyżowania z ul. Diamentową do skrzyżowania z ul. B. Wapowskiego):Działka nr 53/1, ark. 25, obręb 43- 
Wrotków. Położenie dodatkowej i nowej nawierzchni asfaltowej na ul. H.Wolińskiego (ok. 3099 m2).

O!Siłka - doposażenie siłowni o sprzęt z 
wykorzystaniem zewnętrznych atlasów 
treningowych z systemem zmiennego obciążenia i 
aplikacją wirtualnego trenera 350 000 zł

Marzysz o profesjonalnym treningu na zewnątrz? Ten projekt jest dla Ciebie! Chcemy stworzyć miejsce do treningu, którego nie ograniczą 
obostrzenia. Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej siłowni wyposażonej w zewnętrzne atlasy treningowe poprzez doposażenie. Do tej 
pory treningi z użyciem systemu zmiennego obciążenia mogły być wykonywane jedynie w siłowniach i klubach fitness. My, chcemy stworzyć 
miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, całodobowo i bez sztucznego oświetlenia dbać o formę. Urządzenia, które 
proponujemy, będą posiadać system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wyrównując szanse i gwarantując harmonijny proces integracji społecznej. Sprzęt będzie wyposażony w kody QR i 
aplikację wirtualnego trenera, która pokaże, jak poprawnie z niego korzystać, dzięki czemu odnajdą się tu amatorzy i profesjonaliści. Głosuj na 
ten projekt i stwórzmy razem profesjonalną siłownię zewnętrzną!

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy Za 
Cukrownią.

Odwodnienie ulicy Dzierżawnej poprzez 
zamontowanie pomp osuszających teren. 240 000 zł

Na terenie ulicy Dzierżawnej brakuje kanalizacji burzowej co jest szczególnie dotkliwe po intensywnych opadach atmosferycznych lub 
roztopach zimowych. Dochodzi wtedy do zalewania posesji mieszkańców, ponieważ woda opadowa nie znajduje ujścia ze względu na brak 
kanalizacji deszczowej. Montaż pomp pozwoliłby "przerzucić" nadmiar wody do sieci miejskiej lub pobliskiej rzeki. Budowa studni głębinowych 
z pompami lub tzw.igłofiltrów w znaczący sposób obniżyłaby poziom wód gruntowych na tym terenie. 
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130 D-107 Odnawiamy drugą część 1 maja Za Cukrownią

131 D-47 Zemborzyce

132 D-51 Niezatapialni Zemborzyce

133 D-74 Zemborzyce

134 D-87 Zemborzyce przeciw zanieczyszczeniu powietrza Zemborzyce

135 D-103 Marina centrum sportu i rekreacji Zemborzyce

136 D-132 Oświetlenie ul. Pasiecznej Zemborzyce

350 000 zł

W przyszłym roku zakończy się przebudowa ulicy 1 maja sąsiadującej z dworcem PKP. Druga część tej ulicy pozostanie w fatalnym stanie, z 
jednej strony sąsiadując z odnowioną częścią, z drugiej z nowym rondem na klinie... dlatego projekt zakłada remont najbardziej zniszczonej 
nawierzchni jezdni i chodników. Postulowany zakres:
1. Ok. 80 m jezdni (z wyłączeniem miejsc parkingowych*) o szerokości 9m, od skrzyżowania z ul. Kościelną do m/w wjazdu do banku PEKAO
2. Ok. 50m chodnika od skrzyżowania z ul. Kościelną do m/w wjazdu do banku PEKAO

Zakres może się zmienić w zależności od komplementarności z innymi pracami w tym zakresie i możliwościami technicznymi ich wykonania.
* - wyłączenie remontu miejsc parkingowych wynika z dwóch rzeczy: 
1) nowo wyremontowane miejsce wykonane są z kostki,
2) miejsca parkingowe nie są w najgorszym stanie technicznym i nie utrudniają poruszania się. 

O!Siłka - siłownia z wykorzystaniem zewnętrznych 
atlasów treningowych z systemem zmiennego 
obciążenia i aplikacją wirtualnego trenera 350 000 zł

Marzysz o profesjonalnym treningu na zewnątrz? Ten projekt jest dla Ciebie!
Chcemy stworzyć miejsce do treningu, którego nie ograniczą obostrzenia.
Celem projektu jest stworzenie profesjonalnej siłowni wyposażonej w zewnętrzne atlasy treningowe. 
Do tej pory treningi z użyciem systemu zmiennego obciążenia mogły być wykonywane jedynie w siłowniach i klubach fitness. 
My, chcemy stworzyć miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, całodobowo i bez sztucznego oświetlenia dbać o formę. 
Urządzenia, które proponujemy, będą posiadać system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. 
Siłownia dostosowana będzie także do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyrównując szanse i gwarantując harmonijny proces integracji 
społecznej. 
Sprzęt będzie wyposażony w kody QR i aplikację wirtualnego trenera, która pokaże, jak poprawnie z niego korzystać, dzięki czemu odnajdą 
się tu amatorzy i profesjonaliści.
Głosuj na ten projekt i stwórzmy razem profesjonalną siłownię zewnętrzną!

345 000 zł

        Z roku na rok Zalew Zemborzycki przyciąga coraz większą liczbę odwiedzających. Większa liczba turystów, oznacza również wzmożoną 
pracę dla służb ratowniczych. W chwilach, kiedy każda sekunda się liczy, najważniejszy, oprócz ludzkich umiejętności, jest odpowiednio 
dobrany, specjalistyczny sprzęt. 
        Niestety żadna ze służb działających w rejonie Zalewu Zemborzyckiego nie posiada odpowiedniego wyposażenia. Projekt zakłada zakup 
samochodu typu pick-up umożliwiającego brodzenie w wodzie o głębokości do 80 cm w zestawie ze skuterem wodnym oraz platformą 
ratowniczą.  Zatroszczmy się wspólnie o specjalistyczny sprzęt, by nikt tam więcej nie utonął!

Poprawa infrastruktury w rejonie ulic Janowskiej, 
Rąblowskiej, Parczewskiej 338 100 zł

1. Budowa chodnika od przystanku i przedszkola na ul.Janowskiej do ul. Parczewskiej
2. Wykonanie utwardzenia odcinka ul.Rąblowskiej z destruktu asfaltowego
3. Wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej do ogródków działkowych Słonecznik od ul. Rąblowskiej
4. Budowa chodnika łączącego ogródki działkowe Słonecznik ze ścieżką rowerową i chodnikiem na przedłużeniu ul.Rąblowskiej
5. Poprawa oznakowania skrzyżowań Rąblowska/Janowska i Parczewska/Janowska 
6. Plac zabaw w okolicach przecięcia ścieżek rowerowych i chodników nad Bystrzycą i przedłużeniu ul.Rąblowskiej plus dwie latarnie parkowe
7. Wiata rowerowa w okolicach przecięcia ścieżek rowerowych i chodników nad Bystrzycą i przedłużeniu ul.Rąblowskiej
8. Do wysokości środków w projekcie - barierki oddzielające chodnik od ul.Janowskiej w okolicy przedszkola na ul.Janowskiej

350 000 zł

Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od naszej małej Ojczyzny. Projekt zakłada 
zakup i nasadzenie sadzonek różnych gatunków drzew (na ile tylko starczy pieniądza, zieleni nigdy za wiele!) na terenie całej dzielnicy 
Zemborzyce.

350 000 zł

Pomóż współtworzyć przestrzeń na zaniedbanym obszarze O.W. Marina przy Zalewie Zemborzyckim. Dzięki budowie i modernizacji 
infrastruktury możemy wspólnie przywrócić Marinie jej pierwotną funkcję: Miejsca wypoczynku i aktywności fizycznej dostępnej dla wszystkich, 
w szczególności mieszkańców Lublina. Projekt zakłada:

- Modernizację nabrzeża oraz montaż pomostu zwiększającego dostępność do wody dla małych jednostek pływających 

- Budowę ogólnodostępnej wiaty przystankowej będącej miejscem odpoczynku i schronienia przed deszczem dla pieszych i rowerzystów.

- Miejsce postojowe wyposażone będzie w zestaw ławek, stojaków rowerowych, śmietników i stacjonarny grill. Wiata zlokalizowana będzie w 
pobliżu drogi rowerowej.

- Umieszczenie na nabrzeżu ławek wraz z koszami na śmieci.

- Doposażenie istniejącego street-work parku w urządzenia do ćwiczeń ze zmiennym obciążeniem.

- Instalacja monitoringu.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest pomiędzy portem jachtowym, molem marina i drogą rowerową

340 200 zł

Ulica Pasieczna stanowi 900-metrowy fragment drogi powiatowej łączącej ul. Krężnicką z drogą krajową Lublin-Kraśnik S-19 .
Ze względu na dużą częstotliwość ruchu i bezpieczeństwo użytkowników, którymi są nie tylko mieszkańcy dzielnicy, oświetlenie jej uważamy 
za priorytet.Ulica Pasieczna stanowi 900-metrowy fragment drogi Powiatowej łączącej ul. Krężnicką z drogą krajową S-19 Lublin-Kraśnik. 
Znaczna część drogi ok. 5 km położona jest w Gminie Konopnica, została przez Gminę oświetlona.Użytkownicy drogi wjeżdżając, idąc w 
części miejskiej narażeni są na niebezpieczeństwo spowodowane brakiem oświetlenia i chodnika. Ze względu na bezpieczeństwo 
użytkowników, którymi są nie tylko mieszkańcy dzielnicy ze względu na jej kategorię, oświetlenie jej uważamy za priorytet.
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