
1

Lista projektów złożonych.xls

Projekty złożone w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego (na 2022 rok)
DZIELNICOWE

lp
Tytuł Dzielnica Kosztorys Skrócony opis projektu

1 D-1 Park Centralny na Felinie etap III Felin

2 D-2 Węglin Północny

3 D-3

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

5 D-5

6 D-7 Kośminek

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

8 D-9

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

10 D-11 Active & Fit - Szerokie Szerokie

11 D-12 REMONT ULICY JUNOSZY W LUBLINIE Wieniawa

12 D-14 Stare Miasto

Numer 
projektu

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.

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).

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.

250 000 zł

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.

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.

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.

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.

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

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

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.

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

14 D-17 Kośminek

15 D-18 ścieżka rowerowa - dwa koła Sławin

16 D-19 Nowy parking na ul. Odlewniczej Tatary

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

18 D-21 Sławin

19 D-22 Sławinek

20 D-23 Renowacja ul.Popiełuszki Wieniawa

21 D-25 Śródmieście

22 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.

23 D-27 Remont ulicy Perłowej

24 D-28 Bronowice

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.

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.

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. 

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. 

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

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)

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.

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

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.

53 000 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.

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. 
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25 D-29 Budowa ulicy Skowronkowej Sławin

26 D-30 Blask od Zelwerowicza

27 D-31 Bronowice

28 D-32 Stadion Dla Sławinka Sławinek

29 D-33 Konstantynów

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

31 D-35 Tatary

32 D-36 Głusk

33 D-37 Zadaszona scena na Węglinie Północnym Węglin Północny

34 D-38 Czuy Północne

35 D-39 Drzewa przyuliczne - zapomniany sojusznik.

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. 

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.

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. 

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.

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.

Czechów 
Północny 45 900 zł

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.

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). 

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.

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.

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.
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36 D-40 Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu Dziesiąta 

37 D-41 Bezpieczna Powojowa Abramowice

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

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

40 D-44 Sławin

41 D-45 Ogród Twórczości Śródmieście

42 D-46 Dziesiąta

43 D-47 Zemborzyce

44 D-48

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. 

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.

1 785 zł

4 200 zł

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.

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.

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!

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!

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

Węglin 
Poludniowy 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!
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45 D-49

46 D-50 Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa) Kalinowszyzna

47 D-51 Niezatapialni Zemborzyce

48 D-52 Szerokie 

49 D-53 Kalina przyjazna mieszkańcom Kalinowszczyzna

50 D-54 Poprawa infrastruktury pieszej w Lublinie Dziesiąta

51 D-55 Bronowickie parkowanie Bronowice

52 D-56 Głusk

53 D-57 Kalinowszczyzna

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

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.

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!

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.

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.

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.

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.

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!

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!
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54 D-58 Czuby Północne

55 D-59 Felin

56 D-60 Za Cukrownią

57 D-61 Wrotków

58 D-62 Kośminek

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

60 D-64 Tatary

61 D-65 Błękitna Kraina Integracji Kośminek

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

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!

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!

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!

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

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.

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

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.  

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. 

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.
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Lista projektów złożonych.xls

63 D-67 Lubelska Skocznia Narciarska Rury

64 D-68 Czuby Północne

65 D-69 Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza Ponikwoda

66 D-70 Sławin przeciw zanieczyszczeniu powietrza Sławin

67 D-71 Hajdów - Zadębie

68 D-72 Szerokie przeciw zanieczyszczeniu powietrza Szerokie

69 D-73 Felin przeciw zanieczyszczeniu powietrza Felin

70 D-74 Zemborzyce

71 D-75

72 D-76

73 D-77 Tatary przeciw zanieczyszczeniu powietrza Tatary

74 D-78 Bronowice przeciw zanieczyszczeniu powietrza Bronowice

75 D-79 Stare Miasto przeciw zanieczyszczeniu powietrza Stare Miasto

76 D-80 Głusk przeciw zanieczyszczeniu powietrza Głusk

77 D-81

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!

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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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Lista projektów złożonych.xls

78 D-82 Abramowice przeciw zanieczyszczeniu powietrza Abramowice

79 D-83 Kalinowszczyzna

80 D-84 Kośminek przeciw zanieczyszczeniu powietrza Kośminek

81 D-85 Za Cukrownią przeciw zanieczyszczeniu powietrza Za Cukrownią

82 D-86 Węglin Północny

83 D-87 Zemborzyce przeciw zanieczyszczeniu powietrza Zemborzyce

84 D-88 Sławinek przeciw zanieczyszczeniu powietrza Sławinek

85 D-89 Konstantynów przeciw zanieczyszczeniu powietrza Konstantynów

86 D-90 Wokół Sygnału- Plac zabaw Dziesiąta

87 D-91 Wrotków przeciw zanieczyszczeniu powietrza Wrotków

88 D-92 Wieniawa przeciw zanieczyszczeniu powietrza Wieniawa

89 D-93 Dziesiąta przeciw zanieczyszczeniu powietrza Dziesiąta

90 D-94 Śródmieście przeciw zanieczyszczeniu powietrza Śródmieście

91 D-95 Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów

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.

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

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.

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.

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

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

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

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.

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 
Wrotków. W zeszłym roku Wrotków finalnie nie miał żadnego projektu i dzielnicy przepadły środki z Budżetu Obywatelskiego. Więc w tym roku 
proponuję drzewa :)

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.

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.

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.

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. 
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92 D-96

93 D-97

94 D-98 Za Cukrownią

95 D-99

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

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

98 D-102 Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2 Abramowice

99 D-103 Marina centrum sportu i rekreacji Zemborzyce

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. 

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.

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. 

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.

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

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.

350 000 zł

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

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
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100 D-104 Od Szwajcarskiej do Elsnera rowerem

101 D-105 Rowerem na Polibudę - 2 etap Rury

102 D-106 Połączenie urywającej się ślepo drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II z drogą rowerową w Parku Jana Pawła II.

103 D-107 Odnawiamy drugą część 1 maja Za Cukrownią

104 D-108 Rowerem legalnie do szkoły podstawowej nr 30 Wrotków 666 zł

105 D-109 Ponikwoda

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

107 D-111 Sportowy Wrotków Wrotków

108 D-112 Centralny Plac Zabaw na Węglinie Południowym 

109 D-113 Rury

110 D-114 Zielony skwer przy Zana Rury

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

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.

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.

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

Węglin 
Południowy 350 000 zł

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. 

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.

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.

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

Czechów 
Północny 250 000 zł

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)

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.  

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.

350 000 zł
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112 D-116 Czuby Północne

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

114 D-118 Bezpiecznie i wygodnie Hajdów - Zadębie

115 D-119 Wybieg dla psów na Ponikwodzie Ponikwoda

116 D-120 Jaśniejsza Zdrowa Głusk

117 D-121 Tatary

118 D-122 SKWER MARZEŃ Kośminek

119 D-123 Śródmieście

120 D-124 Zielony Wrotków Wrotków

121 D-125 Zielony zakątek - miejsce dla każdego. Kalinowszczyzna

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

350 000 zł

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

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.

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. 

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.

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.

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

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".

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.
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Lista projektów złożonych.xls

122 D-126 Konstantynów

123 D-127 Śródmieście

124 D-128 Kośminek

125 D-129 Inwestycje na Kośminku Kośminek

126 D-130 Boisko do koszykówki jako forma sztuki miejskiej

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

128 D-132 Oświetlenie ul. Pasiecznej Zemborzyce

129 D-133 Śródmieście

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. 

 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.

 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!

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)

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.

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.

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.

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.
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130 D-134 Droga wewnętrzna - trakt jezdnio pieszy Śródmieście

131 D-135 Dziesiąta

132 D-136

133 D-137

134 D-138 Wrotków

135 D-139

136 D-140 Remont nawierzchni ulicy Żeromskiego Dziesiąta

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

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. 

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.

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.

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).

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.

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.



OGÓLNOMIEJSKIE

1 O-1 Aktywne Pokolenie

2 O-2

3 O-3

4 O-4 Felin '22

5 O-5 Lublin dla mieszkańców 2022

6 O-6 TENISOWY LUBLIN OGÓLNODOSTĘPNE I DARMOWE KORTY TENISOWE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW LUBLINA. 

7 O-7

8 O-8 Duże drzewa dla miasta Projekt polega na nasadzeniu 5 podrośniętych drzew w każdej z dzielnic o obwodzie pnia 30-35cm.

9 O-9 SZKLANA PUŁAPKA

10 O-10 Karol Jaroszyński 0 zł

11 O-11 Lublin - instrukcja obsługi

200 000 zł

Obserwując bardzo duże zainteresowanie i coroczną liczną mobilizację młodych mieszkańców miasta Lublin zgłaszam projekt 
Aktywne Pokolenie. Zakłada on realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w Lublinie przez okres przynajmniej 25 tygodni w 
minimum 7. dyscyplinach. Będą to regularne treningi - 2 razy w tygodniu po 1,5h w miesiącach luty-grudzień. Pandemia 
koronawirusa (COVID-19) pokazała, że młodzież zamieszkująca miasto Lublin potrzebuje aktywności i domaga się organizacji 
dodatkowych bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Projekt Aktywne Pokolenie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i 
będzie dobrą wizytówką dla miasta Lublin, który im to umożliwia i wspiera w rozwoju osobistym.

LSM i Felin razem dla 
mieszkańców (remonty chodników i 
Park Centralny) 999 999 zł

Projekt zakłada remont chodników na osiedlach LSM czyli dzielnicy Rury na jednych z głównych i najsilniej zużytych arterii 
pieszych oraz rozbudowę Parku Centralnego na Felinie. Dodatkowo w ramach zakresu ma zostać poprawione bezpieczeństwo 
na przejściu przez ulicę Wileńską. W parku centralnym zaś: wybieg dla psów, siłownia typu streetworkout, chodnik oraz 
doświetlenie całego parku.

Nowa karetka dla pogotowia 
(ratunek przy COVID-19) 500 000 zł

Zakup nowoczesnej karetki pogotowia i przekazanie jej w darze od mieszkańców Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w 
Lublinie dla transportu chorych na COVID-19. W specjalnym tzw. covidowym zespole ratownictwa medycznego zastąpi ona 
wysłużony, kilkunastoletni już pojazd.

200 000 zł

Felin, "Nowy Felin" i mały Dom Kultury i Sportu: szereg działań zmierzających do integracji oraz poprawy oferty kulturalnej, 
sportowej i artystycznej, wzmocnienie integracji społecznej i atrakcyjności osiedla oraz usuwanie negatywnych skutków 
pandemii w zakresie edukacji (w tym bezpłatne korepetycje) w dzielnicy Felin i Kośminek.

105 000 zł
Projekt zakłada poszerzenie zakresu wsparcia prawnego i psychologicznego organizowanego przez miejskie Centrum 
Interwencji Kryzysowej w Lublinie - zwiększenie dostępności usług i reklama przedsięwzięcia.

997 500 zł

park nad Czechówką- rewitalizacja 
doliny Czechówki na Sławinie 813 400 zł

Sławin, dolina Czechówki przy ul. Północnej jako   miejsce aktywnego wypoczynku: trasy biegowe, spacerowe, elementy 
skatepark, ogród zmysłów. Rewitalizacja terenów przy ul. Północnej  w dzielnicy Sławin i stworzenie  miejsca wypoczynku 
wzdłuż trasy rowerowej  prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną.  Wysianie 
łąki kwietnej i przygotowanie miejsc dla rodzinnych pikników. 

525 000 zł

1 000 000 zł

W kwietniu 2021 roku w jednym tylko dniu zauważyłam dwa martwe ptaki w pobliżu wiaty przystankowej w moim sąsiedztwie. 
Ptaki te przeżyły  mroźną i śnieżną zimę lecz zginęły bezsensowną śmiercią uderzając w przeźroczystą szybę wiaty, której nie 
widziały podczas lotu w tak pracowitym dla siebie okresie lęgowym (zał.1). Martwe lub oszołomione ptaki po zderzeniu ze 
szkłem najczęściej stają się łupem drapieżników, albo odlatują i w wyniku urazu umierają w innym miejscu.

Nie trzeba dużo – wystarczy oznaczenie transparentnych powierzchni wiat przystankowych nalepkami kontrastującymi z tłem w 
postaci pionowych lub poziomych wzorów, np. linii czy kropek, żeby wiaty stały się widoczne dla ptaków (zał. 2,3). 
Udowodniono,  iż naklejanie czarnych sylwetek ptaków jest nieskuteczne.

Szacuje się, że w wyniku zderzeń tylko z jednym ekranem akustycznym lub wiatą przystankową ginie od kilku do kilkunastu 
ptaków rocznie. Projekt  „Szklana pułapka” ma na celu odwrócenie tej tendencji. Możemy w tym pomóc!

Nadanie nazwy ulicy lub parku imieniem Karola Jaroszyńskiego, współzałożyciel i  sponsor Katolickiuego Uniwersytetu 
Lubelskiego

48 000 zł

Potrzebujemy informacji o tym jak działa Lublin, jak go naprawiać. Brakuje informacji o tym komu, jak i gdzie zgłaszać problemy. 
Kto może sprzątnąć rozbitą butelkę na chodniku? Komu zgłosić wyrzucone śmieci na skwerze? Kto może postawić ławkę? 
Jakie są kompetencje Rady Dzielnicy a jakie Rady Miasta? Czym różni się zgłoszenie poprzez dialog@Lublin.eu od telefonu na 
986 i zgłoszenia na Lublin.NaprawmyTo.pl?



12 O-12

13 O-13 Lekkoatletyczne dzieciaki

14 O-14 Nie wyglupiaj się - adoptuj!

15 O-15 Dzik jest dziki, dzik jest zły

16 O-16

17 O-17

18 O-18 Gazeta oraz portal dzielnicowy Projekt zakłada wydanie gazetki dzielnicowej oraz portalu dzielnicowego. 

19 O-19

20 O-20

Oświetlenie bulwarów nad 
Bystrzycą dla poprawy 
bezpieczeństwa i jakości 
przestrzeni miejskiej. 782 250 zł

Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia bulwarów nad rzeką Bystrzycą na odcinku centralnym. Od mostu na 
al. Unii Lubelskiej do mostu al. Piłsudskiego wraz z oświetleniem odcinków znajdujących się na ścieżce pod mostami. Celem 
projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów po zmroku. A także poprawa dostępności i umożliwienie 
korzystania z infrastruktury miejskiej o każdej porze dnia i nocy. 

49 200 zł
Projekt zakłada wprowadzenie młodego pokolenia "na rynek" lekkoatletyczny. Dzieciaki uwielbiają biegać i skakać. Stwórzmy 
dla nich specjalny pakiet treningów na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie. 

200 000 zł

Wspaniale mieć w domu psa. Polskie hodowle oferują szeroki wachlarz ras. By zdobyć idealnego pupila wydajemy niekiedy 
tysiące złotych. Tymczasem w schronisku czeka setki psiaków, które nie urodziły się pod "szczęśliwą gwiazdą" i nie mają 
rodowodu. Zamiast kupować psa, możemy uratować jakiegoś z lubelskiego schroniska. Kochać będzie tak samo jak ten z 
rodowodem. Ludzie nie wygłupiajcie się - adoptujcie psiaki ze schroniska! Projekt ma na celu przeprowadzenie kampanii 
edukacyjno promocyjnej na rzecz popularyzowania adoptowanie zwierząt z lubelskiego schroniska. 

200 000 zł
Miasta rozrastają się, coraz mniej miejsca pozostaje dla dzikich zwierząt. Są takie miejsca w Lublinie, w których strach wyjść po 
zmroku, bo po okolicy biegają dziki. Pojedynczo i stadami. Projekt zakłada odławianie dzików z osiedli mieszkalnych.

DRUKARKA 3D W KAŻDEJ 
BIBLIOTECE MIEJSKIEJ 388 500 zł

"DRUKARKA 3D W KAŻDEJ BIBLIOTECE MIEJSKIEJ", abstrakt: MBP w Lublinie posiada 40 filii rozproszonych po mieście, są 
to miejsca publiczne dostępne dla każdego. Mając na uwadze potrzebę rozwoju społeczeństwa cyfrowego i profesjonalizacji 
kadr, pragniemy instalacji nowoczesnej infrastruktury, tak aby każda filia MBP w Lublinie posiadała przynajmniej jedną drukarkę 
3D. Biblioteki i bibliotekarze są doświadczeni w pracy z drukarkami, w zależności od stażu czy to igłowymi, atramentowymi czy 
laserowymi. Pragniemy zapewnić bibliotekom, jak i mieszkańcom miasta skok technologiczny w postaci upowszechnienia druku 
3D. Pozwoli to podnieść pozycję Miasta Lublin w rankingach innowacyjności, a samym mieszkańcom, szczególnie młodzieży 
dać przewagę, w postaci dostępności technologii szybkiego prototypowania i wydruku obiektów bądź figurek trójwymiarowych. 
Powszechność druku 3D stanowi dzisiaj fundament czwartej rewolucji przemysłowej (Industrie 4.0).

Pomnik króla Polski  Władysława 
Łokietka 150 000 zł

Za panowania króla Władysława Łokietka nasze miasto 15 sierpnia 1317 r. otrzymało prawa miejskie. 
Lublin jest miastem królewskim i do dnia dzisiejszego nie posiada żadnego pomnika króla Polski. 
Uważamy, że należy uhonorować króla Władysława Łokietka pomnikiem na Placu Władysława Łokietka przed budynkiem 
Miejskiego Ratusza. Powinniśmy pielęgnować historię naszego pięknego miasta. Odwiedzający Lublin goście dziwią się, że 
nasze miasto do tej pory nie upamiętniło pomnikiem króla Władysława Łokietka, samo nazwanie jego imieniem Placu jest 
wysoce niewystarczające. 

55 000 zł

AMFITEATR OD NOWA – 
reaktywacja obiektu kultury na 
Tatarach 1 000 000 zł

Reaktywacja amfiteatru na Tatarach obejmuje modernizację siedzisk dla publiczności, odnowienie sceny, częściowe 
zadaszenie obiektu i objęcie go monitoringiem oraz uporządkowanie terenu wokół amfiteatru.

Realizacja I etapu modernizacji 
komunikacji pieszej i rowerowej w 
wąwozie Rury: Wymiana 
nawierzchni Alei Miast Partnerskich 
ze starej zniszczonej asfaltowej na 
kostkę brukową (z ujednoliceniem 
szerokości na 3,0 m) na odcinku od 
placu zabaw Wąwóz LSM do ul. 
Nadbystrzyckiej. 990 000 zł

Działki nr 2/103 Ark. 4 obręb 15; nr 22/1 Ark. 2 obręb 28; nr 22/3 Ark. 2 obręb 28; nr 49/4 Ark. 2 obręb 28;nr 49/5 Ark. 6 obręb 
28; nr 38/3 Ark.2 obręb 28; nr 71 Ark.5 obręb 30.
Aleja Miast Partnerskich położona w wąwozie Rury jest w bardzo złym stanie technicznym.Jej asfaltowa nawierzchnia jest 
spękana, w wielu miejscach zapadnięta i nierówna, co stwarza zagrożenie dla przemieszczających się po niej licznych 
spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów. W związku z powyższym niezbędne jest pilne przeprowadzenie jej remontu.
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ŁĄCZNIK ROWEROWY 
"CZECHÓW" - WIADUKT NAD AL. 
SOLIDARNOŚCI - PÓŁNOCNA - 
SMORAWIŃSKIEGO 599 000 zł

Projekt przewiduje wykonanie łącznika rowerowego wiaduktu nad al. Solidarności (ul. J. Poniatowskiego - al. M. 
Smorawińskiego) i ul. Północnej. Zapewni to połączenie ścieżek powstających w roku 2021 wzdłuż al. Racławickich, po stronie 
wschodniej ul. J. Poniatowskiego i wzdłuż ul. Północnej (zadanie Budżetu Obywatelskiego, od ul. B. Ducha do wysokości 
wiaduktu) oraz dogodne pokonanie różnicy poziomów pomiędzy nimi. Brak połączeń ścieżek w rejonie tego wiaduktu, zarówno 
po stronie dzielnicy Czechów jak i Wieniawy, utrudnia wykorzystanie, kończących się na różnych wysokościach względem 
doliny rzeki Czechówki, istotnych ścieżek rowerowych (w tym dwóch wymienionych oraz wzdłuż al. Smorawińskiego) Projekt 
możliwi dogodne połączenia rowerowe Śródmieścia (al. Racławickie, UMCS, KUL) z północnymi i z zachodnimi dzielnicami 
miasta (Czechów, Sławin, Ogród Botaniczny, Skansen, Szerokie). Zakłada też wybór docelowych rozwiązań dla zakończenia w 
przyszłości węzła rowerowego po stronie Czechowa.

997 731 zł

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu rekreacji ruchowej (siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule) przy 
V Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Budowa nowoczesnego obiektu sportowego umożliwiałoby rozwój ruchowy nie tylko 
uczniom szkoły, ale również mieszkańcom dzielnicy i miasta. Miejsce, w którym mieszkańcy Lublina mogliby uprawiać sport, 
pozwoliłoby na wyjście z pozbawionej ruchu rzeczywistości pandemicznej. Dlatego też projekt ma na celu aktywizację lokalnej 
społeczności w tak ważnych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem 
jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia młodzieży i dorosłych.

Dobre widoki na bazy sportowe dla 
dzieci ! 885 000 zł

Jeżeli tak naprawdę zależy nam, dorosłym, na rozwoju fizycznym dzieci w czasach, gdy pochłoniętym komputerowym światem 
pociechom, odechciewa się ruchu na świeżym powietrzu, to dlaczego nie możemy naprawdę o nich zawalczyć? Na słabo 
dofinansowanych boiskach szkolnych, na których prowadzimy zajęcia dla dzieciaków, brakuje oświetlenia, ogrodzenia, 
bezpiecznej murawy. Tak często narzekamy, że zarządca słabo dba o obiekty. Jak może dbać, jeżeli nie ma na to środków 
finansowych? Przestańmy utyskiwać, zacznijmy działać. Nic nie dokonamy, jeżeli wspólnie nie zdobędziemy środków na 
renowację oświetlenia, zakup kontenera do składowania sprzętu oraz wymiany nawierzchni mocno wyeksploatowanego dużego 
boiska przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Bursztynowej 22, z którego korzysta wiele dzieci z pobliskich osiedli.Pamiętający 
festyny sportowe przy ul. Biedronki, chętnie zagłosują na montaż oświetlenia i wymianę zdewastowanego ogrodzenia wokół 
boiska przy ZS Nr 10. Chętnie wrócimy do tych tradycji.

200 000 zł

Chcemy postawić w Lublinie pierwszy oficjalny Givebox, czyli miejski mebel do bezpłatnej i anonimowej wymiany produktów 
między mieszkańcami. Rzeczy sprawne, ale już niepotrzebne, znajdą nowy dom. Ideą Givebox'ów jest „sharing is caring” – 
dbamy o siebie, innych oraz środowisko naturalne. Zaistnienie takiego miejsca ograniczy liczbę odpadów, zwiększy 
świadomość ekologiczną, wzmocni i zintegruje społeczność. W ramach projektu założymy i poprowadzimy profil Facebook 
"Givebox Lublin".

Rewitalizacja terenu stoku 
narciarskiego na Globusie. Tor 
rowerowy GLOBUS. 790 000 zł

Aktywny wypoczynek to często wybierana forma spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy wybierają miejsca, które mają na 
wyciągnięcie ręki w swoim mieście. Atrakcyjną przestrzenią, która daje możliwość stworzenia miejsca aktywnego i rodzinnego 
wypoczynku jest stok Globus. Ukształtowanie terenu oraz jego powierzchnia to idealne miejsce do stworzenia torów 
rowerowych, a obok nich trasy saneczkowej, przestrzeni do  treningów biegowych czy spaceru.
Teren po stoku narciarskim to przestrzeń na tory rowerowe typu Dual Slalom, Single Track oraz trasy podjazdowe. W 
sąsiedztwie torów  rowerowych, można wytyczyć trasę biegową z licznymi podbiegami, które są istotnym elementem treningu. 
Po zewnętrznej granicy terenu stoku zostanie wytyczona ścieżka spacerowa z pupilem. Dodatkowo na okres zimowy zostanie 
wytyczony tor saneczkowy. Stworzenie profesjonalnych torów rowerowych oraz przestrzeni z wydzieleniem ich przeznaczenia i 
odpowiednim oznaczeniem zapewni bezpieczne i komfortowe korzystanie ze stoku.
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Park rowerowy w dolinie 
Czechówki 1 000 000 zł

Celem projektu jest wybudowanie bezpiecznej infrastruktury, która będzie służyć rowerzystom, rolkarzom, deskorolkarzom czy 
amatorom jazdy na hulajnodze.  Proponowane w projekcie obiekty są zróżnicowane, dzięki temu odnajdą się na nich zarówno 
doświadczeni jak i początkujący, bez względu na wiek. 
Miejsce realizacji to teren przy ulicy Wądolnej, zlokalizowany nieopodal tras rowerowych przy alei Solidarności oraz trasy Lublin-
Nałęczów-Kazimierz Dn. 
Wśród obiektów, które obejmuje projekt znajdą się pumptrack (profilowany tor rowerowy), tor przeszkód oraz dojście do 
obiektów od strony ulicy Wądolnej.
Dzięki realizacji projektu stworzymy dla młodzieży i dzieci możliwość regularnej aktywności ruchowej, będącej alternatywą dla 
godzin spędzanych przy komputerach i smartfonach. Zbudujemy miejsce spotkań dla lubelskiej społeczności, przeciwdziałając 
izolacji społecznej, spowodowanej pandemią. Poddamy rewitalizacji zaniedbany obszar, starając się zachować jak najwięcej 
oryginalnej roślinności.

Kośminek zaprasza - festyn 
rodzinny 187 800 zł

Budowa infrastruktury w dolinie 
Bystrzycy, m.in., umożliwiającej 
skomunikowanie się pieszo-
rowerowe Dzielnic: Tatary i 
Bronowice  z Dzielnicami: 
Śródmieście, Stare Miasto i 
Kalinowszczyzna, w jej części od 
mostu w ciągu ul Zamojskiej do 
mostu w ciągu ul. Mełgiewskiej 
(kładka, oświetlenie, zadrzewienie, 
dojście z Osiedla Tatary do 
bulwaru n/Bystrzycą). 999 000 zł

Nastąpi poprawa warunków korzystania przez  pieszych i rowerzystów z  bulwaru  n/Bystrzycą, bezpośrednie skomunikowanie  
się 5 dzielnic,  ułatwienie dostępności do ogrodów działkowych oraz do al. Unii Lubelskiej, poprzez: oświetlenie lampami 
fotowoltaicznymi i zadrzewienie części bulwaru n/Bystrzycą oraz budowę fragmentu kładki przez rzekę przy ujściu rz. 
Czechówki i  ścieżki pieszo-rowerowej z ul. Łęczyńskiej  do bulwaru n/Bystrzycą.
Inne elementy zagospodarowania doliny Bystrzycy  będą zgłaszane do  realizacji w kolejnych latach, dotyczy to, m.in., budowy 
kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych (z oświetleniem): z bulwaru n/Bystrzycą do al. Unii Lubelskiej, i  na lewym brzegu 
Bystrzycy, budowa Parku Ogród Jordanowski pomiędzy Bystrzycą a os. Przyjaźni, od  al. 1000-lecia oraz dalszych fragmentów 
kładki.          

504 000 zł

INWESTYCJE NA 
KALINOWSZCZYŹNIE 1 000 000 zł

Projekt przewiduje:
remont ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ulicy Lwowskiej oraz  remont miejsc postojowych przy ulicy Niepodległości.
Inicjatorami  projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna.

Centrum aktywności sportowej 
/etap 4/ 999 988 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 szczególnie tych przylegających. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 podjęte zostaną działania utworzenia dwóch 
boisk. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko treningowe o nawierzchni sztucznej.

500 000 zł

Lublin był pięknym ewenementem na skalę ogólnopolską, jako tak duże miasto w sercu którego znajdował się stok narciarski. 
Stok służył w szczególności początkującym narciarzom, dzieciom oraz osobom, które nie mogły sobie pozwolić na dalszy 
wyjazd. Przywróćmy ten stok i cieszmy się nim! Co więcej, cieszmy się nim bezpłatnie! Projekt zakłada przywrócenie do użytku 
stoku narciarskiego "Globus" i niezwłoczne udostępnienie go bezpłatnie wszystkim mieszkańcom w najbliższym sezonie 
zimowym. Hura!
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Wygnajmy krwiopijców z naszego 
miasta! Pakiet premium, czyli jerzki 
+ odkomarzanie i będziemy mieli 
luksiurne miasto bez komarów i 
kleszczy! 200 000 zł

Ten projekt to zaiste prawdziwy pakiet premium przeciw komarom! Nie pozwólmy spajać swojej krwi! Komary i kleszcze to jedne 
z największych wrogów, jakie czekają na nas w wąwozach, parkach, lasach i na podwórkach. Powiedzmy NIE! tej krwiopijczej 
szarańczy! 

Projekt zakłada bezpieczne dla ludzi, ale zwalczające komary i kleszcze opryski na terenie całego miasta. Nie tylko w kilku 
wybranych miejscach, żeby ulgę odczuli wybrani, ale w całym mieście, taka wersja premium. Miejmy spokojne życie i nie dajmy 
spajać swojej krwi insektom i pajęczakom!

Do tego projekt zakłada rozwieszenie w mieście 500 budek dla zjadających komary jerzyków. Lokalizacje będą ustalane z 
chętnymi na przyjęcie takiej budki właścicielami nieruchomości.

Stop truciu miasta, bo inaczej 
wszyscy tu zginiemy! 100 000 zł

Projekt zakłada stworzenie miejskiej, bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe, która będzie umożliwiała szybkie, 
bezproblemowe i bez dzwonienia zgłoszenie lokalizacji budynków, co do których mamy podejrzenie, że pali się tam śmieciami i 
innymi niedozwolonymi rzeczami. Czyli na przykład idziemy sobie ulicą, wdychamy powietrze i naraz czujemy, że coś 
ponadnormatywnie cuchnie, w gardle zaczyna nas drapać, a po chwili widzimy budynek, z którego komina wydobywają się 
kłęby burego dymu. Mając taką aplikację, wystarczy wówczas odpalić swojego smartfona, raz dwa wskazać na mapce 
lokalizację i wysłać zgłoszenie. Zgłoszenie to trafi automatycznie do Straży Miejskiej (lub innych służb o odpowiednich 
kompetencjach do sprawdzania palenisk w budynkach i czym tam się pali). Skończmy wreszcie z tym truciem miasta! Za smog 
w przeważającej mierze nie jest odpowiedzialny transport czy przemysł (choć oni zaiste też), lecz przede wszystkim tzw. niska 
emisja - palenie w indywidualnych budynkach.

200 000 zł

Projekt Aktywny Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Będzie skierowany do 
mieszkańców Lublina, którzy zechcą uczestniczyć w zajęciach sportowych. Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się od 
lutego do listopada 2021 roku. Zaplanowane jest zorganizowanie minimum 800 jednostek treningowych, po 45 minut każda.
Przewidziane dyscypliny będą skierowane do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć realizowanych z myślą o 
najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez zajęcia zumby, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób 
dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych.

NGO Hub Lublin - budujemy 
lubelskie centrum organizacji 
pozarządowych - etap I 320 000 zł

Projekt ogólnomiejski „NGO Hub Lublin - budujemy lubelskie centrum organizacji pozarządowych - etap I” stanowi pierwszy 
etap stworzenia ogólnodostępnego i otwartego miejsca spotkań dla mieszkanek i mieszkańców Lublina, którzy są 
zainteresowani rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu w samym centrum Lublina przy ul. Peowiaków 11 
zostanie udostępniona przestrzeń (lokal o pow. 187,15 m2) dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i wolontariuszy 
działających na rzecz mieszkańców i mieszkanek Lublina. Projekt ma charakter inwestycyjny i zakłada dostosowanie lokalu na 
potrzeby funkcjonowania NGO Hub Lublin (remont, modernizacja, wyposażenie itp.). 

Sauna zimowa przyjemna i zdrowa 
-  budowa sauny przy Bystrzycy w 
Parku Ludowym 64 500 zł

Projekt dotyczy zakupu oraz zainstalowania sauny fińskiej w Parku Ludowym nad brzegiem Bystrzycy. W Lublinie mamy wielu 
entuzjastów morsowania połączonego z wygrzewaniem się w saunie. Lublin nie posiada sauny zewnętrznej z bezpośrednim 
dostępem do wody, aby zaraz po wyjściu z niej można było się przyjemnie schłodzić. Sauna będzie dostępna bezpłatnie przez 
pierwszy rok dla wszystkich zainteresowanych, po wcześniejszy rezerwacji terminu i wpłaceniu ustalonej kaucji.

Most Kultury - cykl letnich 
wydarzeń kulturalneych na moście 
im. Mariana Lutosławskiego 199 000 zł

Most Kultury to cykliczny plenerowy projekt wprowadzający działania artystyczne o charakterze muzycznym i edukacyjny w 
przestrzeń na co dzień niezagospodarowaną kulturalnie. Terenem wydarzeń jest historyczny most im. inżyniera Mariana 
Lutosławskiego na rzece Bystrzycy przeznaczony do ruchu pieszego i rowerowego. Most, poza swoim wymiarem symbolicznym 
łączenia rożnych środowisk, administracyjnie łączy również cztery dzielnice. Przy współpracy z lokalną społecznością, szkołami, 
organizacjami pozarządowymi, muzykami, pragniemy stworzyć "lokalne święto" na moście. Jest to miejsce prawdopodobnie o 
największym potencjale animacyjnym spośród niewykorzystanych terenów miejskich. Ten historyczny most na trzy letnie 
miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień stanie się miejscem bezpłatnych warsztatów, koncertów, potańcówek, wystaw i spotkań 
sąsiedzkich.
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199 000 zł

Lublin miastem neonów! celem projektu jest wykonanie 5 nowych neonów o wysokiej jakości estetycznej w przestrzeni miasta. 
Projekty zostają wybrane w drodze ogólnopolskiego konkursu. Neony będą stanowić nocną galerię sztuki, a tym samym staną 
się atrakcją dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto.

200 000 zł

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do wspólnych działań sąsiedzkich dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta. 
Będzie to miejsce gdzie będzie można się spotkać, organizować wspólne wydarzenia, warsztaty, wymieniać umiejętnościami, 
pomagać sobie wzajemnie. Założeniem jest stworzenie miejsca otwartego dla wszystkich, bez względu na wiek. Idea jest taka, 
by to użytkownicy tworzyli to miejsce od podstaw, zgodnie z własnymi potrzebami. 

1 000 000 zł

Zalew Zemborzycki miejscem 
wypoczynku wszystkich Lublinian - 
etap II 1 000 000 zł

Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Dzięki kolejnym projektem z Budżetu Obywatelskiego przechodzi 
pozytywną przemianę! Wyremontowano alejki i oświetlenie, ustawiono ławki i smietniki. Wciąż jednak wiele jest do zrobienia!
Tegoroczny projekt zakłada:
1. Modernizację kąpielisk, bez której istnieje zagrożenie nie dopuszczenia ich przez Sanepid do użytku.
2. Modernizacja chodników wzdłuż nabrzeży - ok. 200m na Marinie, oraz prawie 1500m  pomiędzy Wrotkowem a Dąbrową.
3. Wykonanie dojścia z nowo powstałej pętli nad Zalew (niestety ktoś zapomniał o połączeniu!).
4. Montaż liczydeł rowerowych, które pokażą jak dużo rowerzystów jest nad Zalewem!

200 000 zł

Ławka do karmienia i przewijania 
dzieci przy ścieżkach rowerowych. 70 000 zł

Projekt obejmuje instalację 10 ławek do karmienia i przewijania dzieci przy ścieżkach rowerowych w Lublinie.  
Specjalna ławeczka z przewijakiem i zadaszeniem ustawiona w miejscu publicznym a dokładnie w pobliżu ścieżki rowerowej 
zapewniłaby miejsce do karmienia dzieci i przewijania dla rodziców przemieszczających się ze swoimi pociechami na rowerze. 
Popularność jazdy na rowerze wzrosła w ostatnim czasie w naszym mieście, rodzice całymi rodzinami korzystają z tej formy 
relaksu a przy ścieżkach rowerowych nie ma miejsca gdzie rodzic mógłby zatrzymać się aby nakarmić i przewinąć dziecko. 
Ławka będzie miała zabudowane boki co dawało by mamom odrobinę intymności przy karmieniu piersią. 

12 700 zł

Batik oznacza technikę barwienia z zastosowaniem masy z płynnego wosku pszczelego na tkaninie. Największy rozkwit tej 
techniki nastąpił na indonezyjskiej wyspie Jawie, gdzie zyskał rangę głównej dziedziny sztuk plastycznych. Płynny wosk, którym 
rysuje się wzory, po zakrzepnięciu tworzy szczelną warstwę ochronną, nazywany rezerważem, powstrzymuje barwnik przed 
przedostaniem się w osłonięte miejsca. Po zakończeniu barwienia skorupa wosku jest usuwana, odsłaniając jasne wzory na 
zabarwionym tle. Tam gdzie nastąpiły mimowolne pęknięcia, pojawia się sieć kolorowych żyłek. Dzięki niepowtarzalnemu, 
ręcznie wykonanego rysunku i przypadkowym pęknięciom skorupki wosku, każda z tkanin zyskuje unikatowy charakter. 
Technika batiku inspiruje do poszukiwania w świecie, dookoła siebie elementów piękna, które warto uchwycić.

200 000 zł

Projekt Amatorskie Ligi Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem zadania, które w latach ubiegłych cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców Lublina. Projekt adresowany jest bezpośrednio do społeczności naszego miasta,  która 
otrzyma możliwość uczestnictwa w rozgrywkach piłki siatkowej, tenisa stołowego, e-sportu, szachowych i siatkówki plażowej na 
poziomie organizacyjnym właściwym profesjonalnym ligom. Dodatkowo wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców 
rozszerzymy ofertę o kolejną atrakcyjną dyscyplinę - streetball. W rozgrywanych w ramach projektu, rywalizować będą 
zawodnicy w każdym przedziale wiekowym: począwszy od rywalizacji w ramach zabaw sportowych przygotowywanych z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez turnieje dla osób dorosłych. Rywalizacja w ramach Amatorskich Lig 
Lublina odbywać się będzie od połowy stycznia do grudnia 2022 roku na obiektach sportowych znajdujących się na terenie 
miasta Lublin.

200 000 zł
Powrót do realizacja kampanii zachęcającej do dojeżdżania rowerem/hulajnogą/na rolkach itp. do szkoły podstawowej w okresie 
wiosennym, oraz praktycznej edukacji rowerowej dla uczniów i uczennic lubelskich szkół.

Poznajemy Lublin - polski dla 
wszystkich 72 720 zł

Roczny kurs języka polskiego dla nowych mieszkanek i mieszkańców Lublina.
Dzięki temu cała społeczność będzie mogła się lepiej poznać, polubić, kontaktować, pracować, żyć.

Przejmujemy ulice - aleja Unii 
Lubelskiej miejscem odpoczynku i 
rozrywki 100 000 zł

Projekt zakłada wyłączenie z ruchu samochodowego jednej strony alei Unii Lubelskiej od Bystrzycy do ronda pod Zamkiem. Na 
tym odcinku będą odbywać się gry, zabawy, jazda na rolkach, hulajnogach, rowerach i cokolwiek mieszkańcy oraz mieszkanki 
będą chcieć robić.



50 O-51 Projekt zakłada inwestycje w wąwóz w okolicy alei Smorawińskiego

51 O-52 Kampania mająca na celu promocję budowanie równych chodników

52 O-53 Projekt zakłada upiększenie naszej doliny Czerniejówki

53 O-54 Projekt zakłada dodatkowe środki na remont gminnych mieszkań, w celu ich szybszego wynajmu osobom oczekującym

54 O-55

55 O-56

56 O-57 Projekt zakłada budowę latarni, ławki i zasadzenie dojrzałego drzewa na przy skrzyżowaniu Herberta i Świętochowskiego

57 O-58 Chronimy Górki Czechowskie!

58 O-59

59 O-60 Hula-hoop dla wszystkich!

60 O-61

Wąwóz Smorawińskiego - w końcu 
możemy tu odpocząć 45 000 zł

Równy Lublin - kampania na rzecz 
równych chodników 50 000 zł

Czerniejówka - nasz teren 
odpoczynku 149 000 zł

Mieszkania dla Lublinian - remont 
gminnych lokali 1 000 000 zł

My tu mieszkamy - nie chcemy 
tranzytu - uspokojenie ruchuna 
ulicach Dunikowskiego, Nowy 
Świat i Wojennej 42 000 zł

Ulice Dunikowskiego, Nowy Świat i Wojenna nie powinny służyć ani jako skrót, ani jako alternatywa dla Małej Obwodnicy czy 
Kunickiego.
Na tych ulicach powinien odbywać się tylko ruch do posesji, a nie ruch międzydzielnicowy.

Kocham czytać książki! Miejska 
Biblioteka Publiczna - jeszcze bliżej 
Ciebie 200 000 zł

Projekt zakłada poszerzenie oferty MBP w Lublinie - ułatwienie dostępu do księgozbioru, zakup nowości oraz remont 
najbardziej potrzebujących lokali.

Róg Herberta i Świętochowskiego - 
latarnia, ławka, drzewo i śmietnik 16 000 zł

200 000 zł

Niepodważalnym faktem w dyskusji o Górkach Czechowskich jest to, że należą już do miasta. Oznacza to, że miasto ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za ich ochronę. Projekt dot. realizacji działań mających na celu ochronę tego terenu w sposób 
wskazany przez specjalistów i pod okiem specjalistów (najlepiej pod okiem zespołu autorskiego opracowującego Raport z 
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów). Działania te mają przywrócić warunki odpowiednie dla cennych 
przyrodniczo okazów flory i fauny. Szerzej działania opisano w opisie szczegółowym.

Działaniami uzupełniającymi będą:
1. Wycieczki dla mieszkańców Lublina (w szczególności uczniów i uczennic pobliskich szkół podstawowych) z przyrodnikami 
dot. fauny i flory Górek, ew. uzupełnione o warsztaty, np. rozpoznawania roślin.
2. Montaż tablic informacyjnych dot. fauny i flory Górek na wejściach na ich obszar.
3. Akcja sprzątania Górek.

Konkurs na Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów 100 000 zł

Czas na zmiany. Kazimierz Pidek zarządza lubelskimi ulicami zdecydowanie zbyt długo. Kazimierz Pidek objął stanowisko w 
2012 roku bez konkursu.

17 000 zł

Hula-hoop to świetna forma spędzania czasu, może być to rozrywka, rekreacja jak i sport.
Hula-hoop to aktywność fizyczna dla wszystkich grup wiekowych.
Projekt zakłada organizację zajęć hula-hoop

ZWIERZOAKCJA – NIE dla 
bezdomności i cierpienia zwierząt, 
TAK dla odpowiedzialności ich 
opiekunów! 200 000 zł

Celem projektu jest poprawa losu zwierząt, propagowanie prawidłowych form współistnienia ludzi i zwierząt na terenie Miasta 
Lublin.
Projekt będzie realizowany z aktywnym udziałem osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Zakłada sterylizacje psów, kotów 
właścicielskich, kotów wolno żyjących, wraz z badaniami klinicznymi, morfologią, biochemią krwi, odpchleniem, odrobaczeniem 
oraz znakowanie psów mikroczipami i adresatkami. 
Drugim głównym aspektem projektu jest edukacja pro-zwierzęca w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dla dzieci i młodzieży, a 
także  wśród dorosłych podczas szkoleń z posłuszeństwa psów, pierwszej pomocy zwierzętom, kampanii za pośrednictwem 
środków masowego przekazu i happeningów z udziałem ekspertów w dziedzinie humanitarnego i prawidłowego traktowania 
zwierząt z poszanowaniem ich praw, skierowanych do odbiorców w każdym wieku.
Prawa zwierząt, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt we wzajemnych interakcjach to główne wyznaczniki szczegółowych działań 
zaplanowanych w projekcie.
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Gazeta "Lublin.eu" - pozytywne 
informacje z urzędu za Twoje 
podatki 199 100 zł

Projekt dotyczy kontynuacji wydawania przez urząd miasta gazety "Lublin.eu", przez cały rok 2022 (w sumie 11 wydań). W 
gazecie redagowanej przez pracowników urzędu znajdą się same pozytywne informacje:
- decyzje Prezydenta Miasta, które zmieniły życie lublinian,
- alfabetyczny spis jego sukcesów,
- wywiady z radnymi, popierającymi działania Prezydenta,
- relacje z wizyt gospodarskich na miejskich inwestycjach,
- opis dobrej współpracy z deweloperami,
- czasem również wypowiedzi zadowolonych mieszkańców.

Gazeta będzie dostarczana - tak jak obecnie - bezpłatnie do domów i mieszkań w nakładzie 120 000 egzemplarzy.

Wynik projektu w głosowaniu pozwoli określić poparcie mieszkańców dla wydawania własnej gazety przez urząd miasta.

200 000 zł

Aktywny Lublin dla Seniora zakłada realizację zajęć fizycznych adresowanych do osób powyżej 60 roku życia, m.in. fitness, 
nordic walking, trening funkcjonalnego, aqua aerobiku, gimnastyka. Zajęcia poza obiektami sportowymi, mogą być też w miarę 
możliwości realizowane np. w klubach seniorach czy na świeżym powietrzu.

REMONT BOISK SPORTOWYCH 
NA OSIEDLU BŁONIE 1 000 000 zł

Remont ulicy Husarskiej ( obr. 30, ark.1 działka 14/1 i 26/3)
Remont ulicy Herbowej od zakrętu w prawo przed parkingiem w kierunku wieżowców  wraz z budową 30 miejsc postojowych

200 000 zł

W Budżecie Obywatelskim brakuje projektów, które odpowiadałyby na potrzeby osób 60+, głównie tych kończących aktywność 
zawodową. W Lublinie funkcjonują kluby seniora, jednak ich aktywność nie jest wystarczająca i często ograniczona do 
zamkniętej liczby uczestników. Projekt zakłada stworzenie miejsca dla spotkań i aktywności osób ciągle młodych, ale już na 
emeryturze.

996 000 zł

Ulica Węglinek to miejsce spacerów mieszkańców naszej dzielnicy. Dla niektórych z nich to również droga do domu. Ulica 
Węglinek wymaga prac inwestycyjnych w postaci ulepszenia nawierzchni, postawienia latarni oraz koszy na śmiecie. Stwórzmy 
przestrzeń dla nas wszystkich, spacerowiczów oraz mieszkańców!!

200 000 zł

Koncert Lublin dla młodych to wydarzenie skierowane do lubelskiej młodzieży, zostanie zorganizowanych nad Zalewem 
Zemborzyckim w Lublinie. Wystąpią na nim artyści, których aktualnie słucha młodzież. Planujemy zaprosić do udziału zarówno 
lokalnych jak i ogólnopolskich wykonawców. 
Wstęp na wydarzenie będzie darmowy, a liczba uczestników będzie ograniczona, konieczne będzie pobranie darmowego biletu. 
Takie wydarzenie z całą pewnością przyciągnie wielu uczestników i będzie doskonalą promocją dla Lublinie na arenie 
ogólnopolskiej. Dzięki uczestnictwu w naszym wydarzeniu społeczność może się zintegrować a także zrelaksować od 
codziennej pogoni za życiem. Znani artyści i otwarta przestrzeń to nasze główne założenia. Lublin jako Europejska Stolica 
Młodzieży poprzez takie wydarzenie może udowodnić, że nie jest to jedynie tytuł a szansa - dla miasta i ludzi.

Tężnia dla Lublina- Walczymy ze 
skutkami COVID 19 924 000 zł
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200 000 zł

Projekt  BIKE PARK LUBLIN 2022 dotyczy  organizacji otwartych treningów, imprez i wycieczek rowerowych.Skupia się na 
animowaniu sportowego życia wokół obiektu Bike Park Lublin przy ul. Janowskiej 74 w Lublinie. Bike Park Lublin powstał z 
myślą o pasjonatach sportów rowerowych i  turystyce rowerowej. W ramach projektu zrealizowane zostaną:
1. organizacja otwartych treningów BMX Racing, odbywających się kilka razy w tygodniu; 
2. organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo - rekreacyjnych. Chcielibyśmy zorganizować co najmniej dwie imprezy, w tym 
jedną jako zawody BMX Racing, dedykowane osobom trenującym na obiekcie. -. Drugą imprezę chcielibyśmy zrealizować w 
formie rodzinnego pikniku połączonego z rajdem rowerowym prowadzącym przez atrakcyjne miejsca Lublina. Impreza 
dedykowana jest wszystkim rowerzystom, a szczególnie pasjonatom turystyki rowerowej.
3. organizacja wycieczek rowerowych, kończących się ogniskiem, wspólną integracją oraz wymianą rowerowych doświadczeń 
podróżniczych.

Ludowe Plenery - cykl wydarzeń 
plenerowych w Parku Ludowym 200 000 zł

Park Ludowy. Wyobraź sobie rodzinne pikniki na trawie, spacery dla miłośników nordic walking, zajęcia z jogi w zielonej 
przestrzeni, czy spotkania integracyjne i szkoleniowe dla właścicieli psów z ich pupilami. Wyobraź sobie wieczór nad Bystrzycą, 
gdzie w Plenerze sączy się muzyka na żywo, a ludzie regularnie napływają w to przyjemnie oświetlone nocą miejsce na wesołe 
potańcówki. Pozwólmy sobie odpocząć po wszystkich ograniczeniach związanych z epidemią. Spotkajmy się nie tylko na 
spacerze, ale na wydarzeniach w plenerze! 

Park Ludowy to atrakcyjna dla mieszkańców przestrzeń łącząca parkową infrastrukturę z niesamowitą przyrodą. Działania w 
plenerze są świetnym sposobom na wykorzystanie potencjału Parku Ludowego poprzez organizację różnych form sztuki w 
przystępny i ciekawy sposób. Dodatkowo nasze działania chcemy rozszerzać o przestrzenie innych dzielnicy położonych nad 
rzeką Bystrzycą.

To wszystko jest dla nas - mieszkańców!

Oświetlenie ścieżki rowerowej 
wzdłuż rzeki Bystrzycy 1 000 000 zł

Oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy - to projekt o zasięgu ogólnomiejskim z uwagi na ogromną liczbę 
mieszkańców Lublina systematycznie z niego korzystających. Nieoświetlony odcinek od "mostu żelaznego" (w pobliżu wiaduktu 
kolejowego na ulicy Janowskiej) do Zalewu Zemborzyckiego jest prawdopodobnie najpopularniejszą ścieżką w całym Lublinie

REMONT ULICY SKAUTÓW - 
ETAP I 1 000 000 zł

Naszym celem jest, żeby ulica Skautów, która stanowi serce osiedla, łączy 14 dużych bloków, była na miarę XXI wieku. Chcemy 
stworzyć bezpieczną przestrzeń przyjazną dla wszystkich mieszkańców, gdzie chodniki i tereny zielone będą dla pieszych a dla 
samochodów - jezdnie i miejsca postojowe. Bierzemy pod uwagę interesy wszystkich mieszkańców i dlatego projekt uwzględnia 
usunięcie barier architektonicznych przez obniżenie krawężników, poszerzenie jezdni, remont jezdni, montaż dodatkowych 
wpustów deszczowych. Pamiętajmy, że życie miasta to ludzie! 
Chcemy, by ulica Skautów zbudowana w latach 60 ubiegłego wieku była przyjazna, bezpieczna, piękna dla nas i dla przyszłych 
pokoleń. 
Z uwagi na duży koszt inwestycji proponujemy podzielenie jej na etapy i kontynuowanie w latach następnych.

199 600 zł

Projekt ma na celu stworzenie nowych siedlisk dla zwierząt (jeży, owadów zapylających, ptaków, kotów wolno żyjących i 
nietoperzy), przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, w tym dzieci ze szkół i przedszkoli oraz poprawienie 
bezpieczeństwa mieszkańców (zakup odłowni na dziki) 

Remont ściezki rowerowej wzdłuż 
rzeki Bystrzycy 999 990 zł

Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy - to ogólnomiejski projekt mający na celu wykonanie bieżących napraw 
najpopularniejszego bulwaru w Lublinie
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WIENIAWA park rekreacyjno-
sportowy dla mieszkańców - Bike 
City 960 000 zł

a osiedlu Wieniawa między restauracją MacDonalds a Lidlem przy alei Solidarności w Lublinie pragniemy przywrócić tereny 
zielone mieszkańcom i stworzyć ośrodek rekreacyjno-sportowy dostępny dla wszystkich - Bike City. W ośrodku
będą liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych – trasy dla biegaczy, tory
sprawnościowe, rowerowe trasy przełajowe XC, trasy rowerowe dla dzieci i początkujących,
struktury rekreacyjne – stoliki z ławkami, grille i altany aby rodzinny wypoczynek był jeszcze
bardziej atrakcyjny. Nieużytek zamieni się w park rekreacyjno-sportowy, zostaną wykonane
nasadzenia drzew i roślinności oraz inne prace, które poprawią walory obiektu. Takiego miejsca brakuje w Lublinie, dlatego 
zagłosuj na nasz projekt i przyczyń się do jego realizacji.

Boisko wielofunkcyjne dla dzielnicy 
"Dziesiąta" przy Zespole Szkół 
Transportowo-Komunikacyjnych w 
Lublinie 1 000 000 zł

Realizacja zadania obejmuje teren zlokalizowany przy ul. Zemborzyckiej 82 na terenie Zespołu Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie w dzielnicy Dziesiąta, których właścicielem jest Miasto Lublin a Dyrektor Szkoły włada powyższą 
nieruchomością zgodnie z decyzją.Dokładną lokalizację wnioskowanego kompleksu boisk przedstawia mapa w Geoportalu 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Lublina. Powierzchnia na którym będzie realizowany projekt wynosi w przybliżeniu 
1300m2, działka 37/7, obręb: 9-Dzisiąta II Lublin. W ramach projektu Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie - 
dzielnica Dziesiąta chce wybudować Boisko Wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzą: boisko do 
piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki i boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 30,00x42,00m z 
wykonaniem ogrodzenia o wysokości 4,00m. W skład projektu wchodzą: Elementy wyposażenia boisk sportowych (bramki, 
słupki,siatki,kosze,ławki,pojemniki na odpady itp.)

Dwujęzyczne supermoce lubelskich 
przedszkolaków 197 426 zł

Podarujmy naszym dzieciom dwujęzyczność! Dajmy im coś, co sami chcielibyśmy mieć - biegłość w języku ojczystym i 
angielskim. W naszym kraju dwujęzyczność nadal postrzegana jest jako coś niezwykłego i trudnego do 
osiągnięcia.Dwujęzyczność, a nawet wielojęzyczność jest natomiast czymś naturalnym dla 2/3 światowej populacji.Dzieci w 
wielu miejscach na świecie od początku swojego życia są eksponowane na dwa,trzy, a nawet cztery języki.Dziecięce mózgi to 
niezwykłe organy, które są w stanie szybko taka wiedzę przyswoić i sprawnie ją wykorzystać. Wniosek z tego jest jeden - nawet 
jeśli dwujęzyczność wciąż wydaje się nam nadprzyrodzoną mocą, to dla naszych dzieci wcale nią nie jest, jeśli tylko 
wprowadzimy ją na odpowiednim etapie. Wychowanie w dwujęzyczności to rozwiązanie wplatające język angielski do  
codziennych czynności dziecka w przedszkolu i w domu, przy pomocy specjalnie do tego przygotowanych materiałów 
edukacyjnych.

Modernizacja i przygotowanie 
terenu pod budowę boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkół Transporotowo - 
Komunikacyjnych w Lublinie dla 
dzielnicy Dziesiąta 600 000 zł

Realizacja zadania obejmuje teren zlokalizowany przy ul. Zemborzyckiej 82 na terenie Zespołu Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych w Lublinie w dzielnicy Dziesiąta, których właścicielem jest Miasto Lublin a Dyrektor Szkoły włada powyższą 
nieruchomością zgodnie z decyzją. Dokładną lokalizację wnioskowanego kompleksu boisk przedstawia mapa w Geoportalu 
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Lublina. Powierzchnia na którym będzie realizowany projekt wynosi w przybliżeniu 
1300m2, działka 37/7, obręb:9-Dziesiąta II Lublin. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przygotowanie terenu pod 
budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30,00x42,00m do gry w piłkę reczną, piłkę 
siatkową, koszykówkę, tenisa ziemnego z wykonaniem ogrodzenia (montaż słupków i bramek wejściowych), utwardzonych 
dojść z kostki pol-bruk, oświetleniem i robotami ziemnymi.

Monitoring jakości powietrza 
(smogu) czujnikami Airly na trening 
całego Lublina 162 176 zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszam propozycję zamontowania 45 szt. czujników Airly rozmieszczonych w rożnych 
lokalizacjach na terenie miasta co zagwarantuje dużo większą wiarygodność pomiarów i uwydatni potrzebę walki o 
zmniejszenie emisji zanieczyszczonego powietrza (smogu).  Zła jakość powietrza w Lublinie to problem nieustannie 
sygnalizowany przez mieszkańców naszego miasta i jest bardzo często opisywany i omawiany w lubelskich mediach a także 
przez radnych Lublina.  Jeden punkt pomiarowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdujący się na ulicy 
Obywatelskiej nie ma możliwości ukazania rzeczywistego zanieczyszczenia powietrza w innych dzielnicach Lublina. W Lublinie 
jest jeszcze jeden czujnik Airly Wolska 11 jednak także nie ukazuje problemu całego Lublina.   Rozbudowany system 
monitoringu pozwoli zwiększyć świadomość mieszkańców i będzie stanowił milowy krok dla walki o nasze zdrowie w decyzjach 
Urzędu Miasta.
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