Projekty złożone w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego
Dzielnicowe
Nr projektu

Tytuł

Skrócony opis

Koszt

Typ

Dzielnica

lp
D-1

Bezpieczna Ulica – budowa chodnika do Projekt składa się z 2 części:
przystanku MPK oraz miejsca do
1) budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Franczaka Lalka - komfort i bezpieczeństwo
aktywności plenerowej na Nowym Felinie w drodze do przystanku MPK.
2) stworzenia miejsca do aktywności plenerowej - zapewnienie mieszkańcom os. Nowy Felin
terenów do rekreacji, wypoczynku i aktywności.
Latarnie na os. Lipniak - dokończenie
Projekt ma na celu dokończenie oświetlenia ulic Tadeusza Krwawicza i Lazurowej na os. Lipniak w
oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej dzielnicy Węglin Północny. Zakres projektu obejmuje montaż latarni ulicznych w całym pasie
drogowym ulicy Tadeusza Krwawicza od skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego, jako
kontynuacja odcinka wykonanego w ramach wcześniejszych edycji BO, a także na
nieoświetlonym odcinku ulicy Lazurowej pomiędzy skrzyżowaniami tej ulicy z ulicami Tadeusza
Krwawicza/Witolda Klepackiego oraz Stanisława Piątkowskiego.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców osiedla
Lipniak, którzy od wielu lat wyczekują realizacji docelowego układu drogowego na swoim osiedlu,
a poniższy projekt stanowi spełnienie części tych oczekiwań. Oświetlenie wspomnianych ulic
będzie również oddziaływało na mieszkańców ulic sąsiadujących tworząc dodatkowo bezpieczne
miejsce całorocznych spacerów, czy też aktywności sportowych (jazdy na rowerze, joggingu).

350 000,00 zł

dzielnicowy

Kośminek

350 000,00 zł

dzielnicowy

Węglin Północny

D-3

Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie W ramach projektu przewidziany jest montaż latarni ulicznych na nieurządzonych drogach
ulic Światowida, Wiślan i Biskupińskiej
dzielnicy Szerokie - ulicach Światowida, Wiślan oraz fragmencie ulicy Biskupińskiej na odcinku od
ulicy Gnieźnieńskiej do Łużyczan. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców
wspomnianych ulic, a dodatkowo stanowi uzupełnienie istniejącej i planowanej do realizacji
infrastruktury drogowo-oświetleniowej w dzielnicy.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Szerokie

D-4

Zwiększenie dostępności parkingowej
Zwiększenie dostępności parkingowej przez rozbudowa istniejących miejsc postojowych oraz
przez rozbudowę istniejących miejsc oraz stworzenie nowych w obrębie ulicy Puchacza i Dr. Męczenników Majdanka 26 i 24. Z racji małej
stworzenie nowych na osiedlu Bronowice. 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.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Bronowice

1
D-2

2

3

4

D-5

Modernizacja obiektów sportowych XXVII Projekt zakłada rewitalizację obiektów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w
Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Lublinie zlokalizowanego przy ul. Biedronki 13 w Lublinie. W roku szkolnym 2020/2021 w XXVII
Sybiru w Lublinie
LO naukę rozpocznie kolejny rocznik absolwentów klas 8 szkół podstawowych. Wymaga to
respektowania potrzeb psychofizycznych uczniów i stworzenia im właściwych warunków do
prawidłowego rozwoju, w szczególności jeśli chodzi o dostęp do obiektów sportowych.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Czuby Północne

Celem projektu, jest utworzenie darmowej szkółki koszykówki dla dzieci z dzielnicy Ponikwoda.
Powstało tam bardzo wiele nowych apartamentów do których wprowadziły się rodziny z dziećmi,
a zajęć pozalekcyjnych nadal brakuje.
Dodatkowym celem projektu, jest promocja koszykówki wśród najmłodszych i zapewnienie
dzieciom możliwości aktywnego spędzania czasu, nie obciążając kieszeni rodziców. Dzięki temu
każdy będzie mógł skorzystać, oraz cieszyć się tym pięknym sportem.

150 000,00 zł

dzielnicowy

Ponikwoda

350 000,00 zł

dzielnicowy

Abramowice

350 000,00 zł

dzielnicowy

Hajdów-Zadębie

350 000,00 zł

dzielnicowy

Tatary

D-10

Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul.
Abramowickiej
Łagiewnicką przez rzekę - pieszo, wózkiem Projekt zakłada wykonanie chodnika na przedłużeniu ul. Łagiewnickiej aż do mostu przez rzekę
czy rowerem
Bystrzycę. Droga ta ucywilizuje skrót do szkoły czy na przystanek oraz pozwoli wyrównać chodnik
z nierównych płyt chodnikowych.
Frezujemy frezerów
Projekt ma na celu ułatwienie przejazdu ulicą Frezerów rowerzystom. Nie chodzi o budowanie
drogi rowerowej a o wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni.
Koniec Bangladeszu na Wieniawskiej Ulica Wieniawska to dzisiaj obraz nędzy i rozpaczy. Wybudowanie w miejscu dawnej Tektury
kontynuujemy tworzenie śródmiejskiej
nowoczesnego wieżowca dało impuls do przemian w tej okolicy. Projekt zakłada kontynuację tej
ulicy na miarę metropolii
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. Przedstawiona tutaj koncepcja oparta jest o
założenia firmy Transeko opracowującej Studium komunikacyjne oraz koncepcję organizacji
ruchu w obszarze centralnym miasta Lublin. Projekt opracowano w 2012, jednak do tej pory nie
doczekał się realizacji.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Wieniawa

D-11

Zielone Śródmieście

Projekt zakłada nasadzenia drzew na terenie Śródmieścia, na Placu Lecha Kaczyńskiego oraz przy
innych ulicach na pasach zieleni lub w wydzielonych miejscach opustoszałych po wyciętych
drzewach oraz poprawę warunków życiowych drzew przy ulicy Chopina.

146 000,00 zł

dzielnicowy

Śródmieście

D-12

Wybieg dla psów - Psi Park

Projekt zakłada wybudowanie ogrodzonego wybiegu dla psów,aby zapewnić właścicielom
możliwość bezpiecznego i bezstresowego puszczenia zwierzęcia bez smyczy.Na teren wybiegu
prowadzić będą 2 bezpieczne bramki samozamykające.Dodatkowo będą się tam znajdować 2
ławki,kosze na psie odchody,miski na wodę oraz tablica informacyjna zawierająca regulamin
korzystania.Taki wybieg posłuży wszystkim mieszkańcom osiedla i okolic.Właściciele zwierzaków
będą mogli się spotkać w jednym miejscu a ich psy będą mogły się bezpiecznie

29 100,00 zł

dzielnicowy

Sławin

Celami szczegółowymi projektu są modernizacja obiektów szkolnych, w wyniku której baza
szkolna poszerzy się o:
-strzelnicę wielofunkcyjną - multimedialną/pneumatyczną
-salę sportów walki wraz z wyposażeniem do treningu
-dodatkowe wyposażenia siłowni szkolnej
-dodatkowe wyposażenia do prowadzenia ćwiczeń i symulacji z pierwszej pomocy.
Dodatkowo dla uczniów oraz mieszkańców Lublina przeprowadzone zostaną zajęcia otwarte:
-strzeleckie
-samoobrony
-treningu personalnego i siłowego
-pierwszej pomocy
-cykl zawodów sportowo-obronnych dla uczniów
5
D-6

Darmowa szkółka koszykówki dla dzieci z
Ponikwody

D-7

Abramowicką bezpiecznie rowerem

6
7
D-8
8
D-9
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D-13

Ciągi piesze na Szerokim - część III

Celem projektu jest budowa trzech poniższych chodników na Szerokim, które usprawnią
komunikację pieszą w dzielnicy.
1) Chodnik od ulicy Strumykowej (na przedłużeniu ulicy Morawian)j do ulicy Wądolnej
2) Chodnik od ulicy Nałęczowskiej (początek przy przystanku MPK) do ulicy Lędzian
3) Chodnik od ulicy Pszowian do ulicy Ziemowita

350 000,00 zł

dzielnicowy

Szerokie

D-14

BUDOWA PARKINGU PRZY
SKRZYŻOWANIU UL. PUŁAWSKIEJ – UL.
ZUCHÓW W LUBLINIE

Budowa około 40 miejsc postojowych w tym newralgicznym miejscu rozwiązałaby liczne
problemy logistyczne mieszkańców naszej dzielnicy, jak również osób dowożących dzieci do
placówek oświatowych znajdujących się bezpośrednio przy skrzyżowaniu ulicy Zuchów oraz
Puławskiej, takich jak Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, Przedszkole nr 10 w
Lublinie, Żłobek nr 4 oraz Centrum Brytyjskie UMCS .

350 000,00 zł

dzielnicowy

Wieniawa

D-15

Remont Parkingu przy ulicy Szmaragdowej Remont nawierzchni asfaltowej parkingu przy ulicy Szmaragdowej.

347 000,00 zł

dzielnicowy

Czuby Południowe

D-16

SPORTOWY CZECHÓW - profesjonalne
atlasy treningowe ze zmiennym
obciążeniem w wąwozie przy al.
Kompozytorów Polskich

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach
stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W
mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których
możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie?
W wąwozie przy al. Kompozytorów Polskich chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi
atlasami treningowymi. Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg.
Są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez
względu na wiek, czy poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera.
Trening możemy przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać
w zamkniętym, sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem
wykonując ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię
zewnętrzną!

315 000,00 zł

dzielnicowy

Czechów Południowy

D-17

Modernizacja ulicy Lubartowskiej w
Lublinie poprzez wymianę nawierzchni
pieszej

Wymiana nawierzchni ciągów pieszych na ul. Lubartowskiej od wysokości ul. Bajkowskiego do Al.
Tysiąclecia w Lublinie.Rozważenie możliwości likwidacja jednego pasa ruchu drogowego w celu
przekształcenia go na większe chodniki.Dzięki takiemu rozwiązaniu stworzyło by się większe
możliwości rozwoju dla podmiotów gospodarczych prowadzących swoją działaność na ul.
Lubartowskiej jak również znacznie poprawiło dostępność dla pieszych.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Stare Miasto

D-18

Inwestycje na Kalinie - Razem dla Kaliny

339 000,00 zł

dzielnicowy

Kalinowszczyzna

D-19

Zielona Radzyńska

Zabezpieczenie nowo powstałej inwestycji, poprawa bezpieczeństwa przechodniów oraz
propagowanie Lubelskiego Roweru Miejskiego
Wniosek dotyczy stworzenia projektu budowlanego (do gotowej już koncepcji) oraz realizacji
skweru przy ulicy Radzyńskiej na działkach miejskich.
Projekt 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.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Czechów Południowy

D-20

Rowerem na UMCS

W 2021 roku na al. Racławickich powstaną drogi rowerowe. Czy na UMCS dalej będziemy jeździli
brukowaną jezdnią Godebskiego lub nierównymi chodnikami? Zmieńmy to! Projekt zakłada
wykonanie drogi rowerowej wzdłuż Godebskiego (w miejscu chodnika przy I LO) lub wyrównanie
istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie płyt lub wylanie warstwy asfaltu na wąskim pasku
ok. 0,5m - w miejscu gdzie porusza sie rowerzysta

350 000,00 zł

dzielnicowy

Wieniawa
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D-21

Rowerem na Polibudę

Projekt zakłada wybudowanie brakującego odcinka chodnika i poszerzenie istniejącego w pobliżu
Areny Lublin. Odcinek ten prowadzi jazem w kierunku Politechniki Lubelskiej do ul. Wapiennej.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Za Cukrownią

D-22

Dotrzeć na wydział - przystanek dla nowej Lublin jest dynamicznie rozwijającym się miastem studenckim. Obecnie studiuje tutaj około 65
politologii UMCS
tysięcy studentów, w tym ponad 6 500 studentów z zagranicy. Część z nich już w październiku
zacznie uczestniczyć w zajęciach w nowym budynku Wydziału Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jednak, niestety, nie będą mogli łatwo dostać się na
zajęcia. Ponieważ obok nowego wydziału wciąż nie ma przystanku autobusowego. Nasz projekt
pomoże rozwiązać ten problem. W jego wyniku owy przystanek powstanie i będzie włączony do
trasy transportu miejskiego. Zagłosuj na naszą inicjatywę! Pokaż, że Lublin jest miastem
przyjaznym studentom.

35 500,00 zł

dzielnicowy

Wieniawa

D-23

Sygnał i LO VI - wspólnie do celu

Projekt przewiduje częściową wymianę ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na terenie działek, na
których znajduje się Liceum Ogólnokształcące nr 6 i obiekt sportowy Sygnał. W ramach zadania
zainstalowane zostaną również modułowe parkingi rowerowe typu „U” a także piłkochwyty i
siedziska stadionowe.
MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH
1/ MODERNIZACJA BOISK PRZY UL. HUSARSKIEJ POLEGAĆ BĘDZIE NA WYKONANIU NAWIERZCHNI
PRZY UL. HUSARSKIEJ ORAZ BUDOWA
POLIPROPYLENOWEJ TYPU COURTY NA DWÓCH BOISKACH; JEDNO DO TENISA I SIATKÓWKI,
MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO PRZY DRUGIE DO GRY W PIŁKĘ I KOSZYKÓWKĘ ( OBR. 30 ARK. 1 DZIAŁKA NR 10/2)
UL. HERBOWEJ
2/ BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO PRZY UL. HERBOWEJ - DZIAŁKA 44/3

349 000,00 zł

dzielnicowy

Dziesiąta

350 000,00 zł

dzielnicowy

Czuby Północne

D-25

LSM - miejsca parkingowe, chodniki,
siłownie, remont boiska.

Projekt zakłada wybudowanie nowych miejsc parkingowych, remont chodnika, budowę siłowni
zewnętrznych oraz remont boiska. Dotyczy bezpośrednio osiedli LSM imienia: Adama
Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza i osiedla Piastowskiego. Prace
remontowe zostaną również wykonane w okolicy jednego z Domów Studenckich UMCS. Z uwagi
na charakter inwestycji i lokalizacje poszczególnych zadań, oddziaływanie projektu będzie
dotyczyło wszystkich osiedli LSM i całej dzielnicy Rury.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Rury

D-26

Filary na Filaretów - Lubelskie Wiszące
Ogrody

Projekt ten był zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2016 i wówczas niewiele głosów zabrakło
do jego realizacji. Dziś, gdy Park Jana Pawła II jest już praktycznie skończony, najwyższy czas
wreszcie zająć się i tym miejscem. Niech to będzie "wisienka na torcie" naszego parku i
wizytówka całej dzielnicy Czuby Południowe!

350 000,00 zł

dzielnicowy

Czuby Południowe

21
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23
D-24

24

25

Projekt zakłada zagospodarowanie filarów niedoszłej drugiej jezdni wiaduktu ul. Filaretów między
rondem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość a pętlą osiedle Widok. Przekształcenie miejsca grozy
budowlanej i libacji alkoholowych w chlubę nie tylko dzielnicy, ale i całego miasta.
Powstanie „zielona brama” parku im. Jana Pawła II na wzór wiszących ogrodów – konstrukcje
pokryte roślinami pnącymi, a na ich szczycie iluminowany napis „LUBLIN” – po jednej literze na
każdej z sześciu filarów. Ponadto, na dwóch przeciwległych skrajach wąwozu, zbudowane
zostałyby dwa tarasy widokowo-wypoczynkowe z ławkami, oświetleniem i doprowadzonymi
chodnikami oraz nasadzoną zielenią.
26

D-27

Najdłuższa zjeżdżalnia w mieście (plus
schody na Szczytowej)

Osiedle Górki jest najbardziej niedoinwestowanym osiedlem w dzielnicy Czuby Południowe.
Widać to choćby chodząc po Parku Jana Pawła II, widać to po stanie nawierzchni dróg, liczbie
ławek, boisk, parków czy placów zabaw.

216 300,00 zł

dzielnicowy

Czuby Południowe

Rozwieszenie ogólnodostępnej tyrolki z wiaduktu na ul. Filaretów w dół wąwozu.
Makieta kina Kosmos na ulicy Leszczyńskiego przy skrzyżowaniu z Długosza, wzorem makiety
kościoła św. Michała z Placu Po Farze na Starym Mieście. Tabliczka z informacją historyczną o
budynku i kinie.
Wypoczynek nad Bystrzycą dla mieszkańców osiedla Górki. Remont chodnika, nowe oświetlenie,
ławki i zieleń. Siłownia na świeżym powietrzu.
Wyrównanie nawierzchni boiska na ulicy Krochmalnej przy skrzyżowaniu z Diamentową.
Ustawienie piłkołapów za bramkami.
Urządzenie ogólnodostępnego punktu widokowego na dachu budynku Urzędu Miasta na ul.
Wieniawskiej 14. To jeden z najwyższych budynków w mieście, w dodatku miejski, więc dlaczego
go nie wykorzystać jako świetny punkt widokowy i nową trakcję Lublina?

105 000,00 zł
10 000,00 zł

dzielnicowy
dzielnicowy

Rury
Wieniawa

267 750,00 zł

dzielnicowy

Czuby Południowe

315 000,00 zł

dzielnicowy

Za Cukrownią

105 000,00 zł

dzielnicowy

Wieniawa

Stwórzmy nową, niesztampową atrakcję dla mieszkańców i turystów, która może stać się słynna
na cały kraj! Tchnijmy nieco życia w Zalew Zemborzycki! Dajmy kolejny argument, że będzie to
miejsce wyjątkowe.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Zemborzyce

350 000,00 zł
115 000,00 zł

dzielnicowy
dzielnicowy

Za Cukrownią
Stare Miasto

Zmieńmy to! Zacznijmy od schodów i ekstrawaganckiej zjeżdżalni, której pozazdrości nam całe
miasto i która stanie się sławna na całą Polskę!
Wizytówka ulicy Szczytowej, Wąwozowej i osiedla Górki. Kompleksowy remont zdewastowanych
obecnie schodów prowadzących z Ronda Narodowych Sił Zbrojnych na ulicę Szczytową (wymiana
nawierzchni, podjazdów, odnowienie ścian, wymiana poręczy). Ustawienie oświetlenia LED, tak
aby cała długość schodów była równomiernie oświetlona. Lepsze dostosowanie schodów dla
osób o ograniczonej mobilności, rodziców z wózkami dziecięcymi i rowerzystów. Ponadto, obok
schodów umiejscowienie ekstra zjeżdżalni, którą będzie można zjechać z ulicy Szczytowej na dół.
27
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D-28
D-29

Pofruń z Filaretów
Pamiątka po Kinie Kosmos

D-30

Park Nadbystrzycka

D-31

Boisko księdza Chomicza

D-32

Panorama miasta z urzędu na
Wieniawskiej

D-33

Latarnia nad morzem

29
30
31

32

Projekt zakłada remont wieży sędziowskiej nad Zalewem Zemborzyckim i umieszczenie na górze
aparatury optycznej, która w nocy będzie nadawać sygnały świetlne nad powierzchnią
"lubelskiego morza" wzorem prawdziwej latarni morskiej. Świetna sprawa, która na pewno
będzie przyciągać na klimatyczne, wieczorne spacery nad Zalew. Ponadto urządzenie na górze
budynku ogólnodostępnego punktu widokowego, a w jego wnętrzach wystawy o historii budowy
Zalewu Zemborzyckiego.
33
34

D-34
D-35

Boisko do baseballa
Kawa w tramwaju

Budowa pierwszego w Lublinie boiska do baseballa.
Nowe atrakcja dla mieszkańców i turystów, a zarazem nowe miejsce na wypad na kawę (i nie
tylko!).
Zakup i aranżacja wagonu tramwajowego na stacjonarną kawiarnię na Błoniach Zamkowych.
Organizacja we wnętrzu wystawy poświęconej wielokrotnym na przestrzeni lat planom
uruchomienia komunikacji tramwajowej w Lublinie. Punkt stanie się atrakcją zarówno dla
turystów, jak i dla mieszkańców, którzy nieprzyzwyczajeni są do tramwajów, ponadto zachęci do
poznania mniej znanych epizodów z historii miasta, a także stanie się przyczynkiem do dyskusji na
temat możliwości uruchomienia w przyszłości komunikacji tramwajowej w Lublinie.
Dodatkowo inwestycja wpisze się w rewitalizację Błoń Zamkowych, które staną się bardziej
atrakcyjne, gdyż w chwili obecnej są bardzo zapuszczone.

35

D-36

Malowanie latarni na Alei Witosa w barwy Lublina: czerwono - biało - zielone. Aleja Wincentego
Witosa to główny wjazd do miasta od strony wschodniej części S17 oraz Portu Lotniczego.
Dlatego pomalujmy latarnie w barwy miejskie, żeby każdy kto wjeżdża od razu wiedział gdzie jest
i jeszcze mocniej zapamiętał nasze miasto.
Oświecić Nałkowskich
Ustawienie 30 latarni ulicznych na "starej" Nałkowskich - droga nieutwardzona przy Bystrzycy
między pętlą Romera a pętlą Żeglarska.
Jasne Szerokie
Oświetlenie ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Projekt obejmuje wybudowanie oświetlenia
trzech ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Dzielnica ta pozbawiona jest podstawowej
infrastruktury pozwalającej mieszkańcom odbywać podróże piesze i korzystać z przestrzeni
miejskiej, w szczególności po zmroku. Planowane oświetlenie zapewni poczucie bezpieczeństwa
osobistego dzieciom, kobietom i osobom starszym, a dodatkowo podwyższy walory estetyczne
nowo wybudowanym ścieżkom dla pieszych oraz planowanym do zagospodarowania terenom
zielonym.
Z Kryształowej wygodnie do Jana Pawła II Projekt zakłada budowę oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego i pieszego w Dzielnicy Węglin
i na skróty do skrzyżowania Jantarowej i Południowy wraz z infrastrukturą oraz elementami małej architektury i zielenią.
Berylowej
Trakt będzie wiódł od ul. Jana Pawła II wzdłuż budynku Kryształowa 10 i przetnie ulicę
Kryształową ciągnąc się dalej obok budynków Kryształowa 15, 13, 9 i 3.
Projektowany ciąg w tym obszarze, umożliwi mieszkańcom bezpieczną komunikację wewnątrz
osiedla. Ułatwi dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej, szkoły i kościoła. Ciąg pieszy
będzie szczególnie przydatny w dni robocze dla dzieci skracających drogę do SP58 oraz w
niedzielę dla uczestników Mszy Świętej w Kościele p.w. Jana Kantego.

100 000,00 zł

dzielnicowy

Felin

346 500,00 zł

dzielnicowy

Wrotków

272 200,00 zł

dzielnicowy

Szerokie

350 000,00 zł

dzielnicowy

Węglin Południowy

D-40

Remont ul. Altanowej

350 000,00 zł

dzielnicowy

Sławin

D-41

Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S.
Sempołowskiej

Ulica Altanowa to niewielka uliczka osiedlowa na osiedlu Botanik. Niewielka ale bardzo pojemna.
Troche tu dziur i dużo betonu. Projekt zakłada remont nawierzchni i ustawienie donic z zielenią.
Dzięki temu będzie przyjemniej.
Po latach eksploatacji część ulic na Sławinie wymaga generalnego remontu. Przez kilka ostatnich
lat wyremontowano tylko trzy - część ul. Sławinkowskiej, J. Lisa, Modrzejewskiej. W tym czasie na
Czechowie i Węglinie znacznie więcej. Do remontu kwalifikują się nawierzchnie i chodniki kilku
ulic w pobliżu ul. Zbożowej i Sławinkowskiej, 2 ulic w pobliżu ul. B. Ducha i Północnej, ul.
Zbożowej, oraz nawierzchnia al. Warszawskiej (do granicy miasta). Proponuję, by w ramach
budżetu obywatelskiego wyremontować ul. S. Sempołowskiej, gdyż to zadanie spełni najlepiej
ograniczenia czasowo-kwotowe (część innych ulic nie przeszła by oceny). Remont ulicy był
zapisywany w budżecie miasta od dwóch lat i nie został zrealizowany z powodu braku środków.
Ulica ma pękającą nawierzchnię (cienka warstwa), która w najbliższym czasie ulegnie całkowitej
destrukcji. Na odcinku blisko ul. Sławinkowskiej należy poprawić też odwodnienie. Stanowi
dojazd do innych ulic i sklepów spożywczych. Mieszka tu ok. 100 osób.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Sławin

D-42

Chodnik wzdłuż ul. Orkana oraz
wyznaczenie przejścia dla pieszych na
wysokości przystanku Wiklinowa

Uzupełnienie brakujących odcinków chodnika wzdłuż ulicy Orkana - pomiędzy ul. Wiklinową a
nowym biurowcem, gdzie obecnie przebiega wydeptana ścieżka
oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na odcinku między przystankami autobusowymi
Wiklinowa 01 i Wiklinowa 02

162 700,00 zł

dzielnicowy

Czuby Północne

36
D-37
37
D-38

38
D-39

Fikuśne latarnie

39

40

41

42

D-43

Przyjemne morsowanie z Lubelskim
Klubem Morsów

Lubelski Klub Morsów propagując zdrowy styl życia pragnie aby projekt był dostępny nie tylko dla
członków klubu, ale również dla lokalnej społeczności, spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów,
kajakarzy, wędkarzy oraz wszystkich mieszkańców Lublina i okolic, którzy znajdą się w tym
rejonie. Będzie nam miło powitać wszystkich w miejscu wyposażonym w nową, bezpieczną,
funkcjonalną i pozbawioną barier infrastrukturę. Projekt zakłada uporządkowanie terenu,
odnowienie obecnej infrastruktury, wybudowanie drewnianej wiaty w pobliżu dotychczasowego
miejsca regularnych, zimowych kąpieli przy tamie Zalewu Zemborzyckiego na rzece Bystrzycy i
przystosowanie jej dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmie wybudowanie wiaty, ścieżek;
rozbudowę: pomostu i podestu drewnianego; instalację: stojaków rowerowych, monitoringu,
ławek, wieszaków, oświetlenia, grilla; nasadzenia: drzewa ozdobne, trawnik. Ułatwi to niezbędne
czynności przed i po morsowaniu oraz poprawi bezpieczeństwo w tej okolicy.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Zemborzyce

D-44

BIBLIOTEKA SP4 – SERCE SZKOŁY,
DZIELNICOWE CENTRUM KULTURY

Nowoczesna biblioteka jest niezbędna do realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji
kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt
przewiduje modernizację i wyposażenie pomieszczeń biblioteki, stworzenie przestrzeni do
zdobywania i pogłębiania wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwijania
indywidualnych zainteresowań. Kreowanie atrakcyjnej przestrzeni bibliotecznej, wyposażenie
biblioteki w sprzęt medialny, skomputeryzowany katalog, zbiory cyfrowe przyczynią się do
zaszczepienia poznawczych i twórczych pasji dzieci i młodzieży. Nowoczesna biblioteka stanie się
sercem szkoły, będzie wspierać uczniów w osiąganiu kolejnych sukcesów. Umożliwienie uczniom,
rodzicom i mieszkańcom dzielnicy korzystanie z zasobów nowoczesnej biblioteki przyczyni się do
integracji środowiska lokalnego. Dzięki organizowanym imprezom kulturalnym biblioteka stanie
się dzielnicowym centrum kultury.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Ponikwoda

D-45

Blask od Zelwerowicza

Wybudowana ulica Zelwerowicza jest wygodna i bezpieczna. Zamontowane ekrany
dźwiękochłonne zapewniają spokój i ciszę mieszkańcom osiedla Choiny. Do szczęścia brakuje
tylko światła. Zamontowane ekrany są ciemne, po zmroku na ulicach zlokalizowanych tuż za nimi
robi się naprawę ciemno i nieprzyjemnie. Mieszkańcy mają poczucie zagrożenia. Projekt zakłada
wymianę ciemnych ekranów dziwiękochłonnych na przezroczyste oraz założenie łąki kwietnej
wzdłuż ulicy (po przeciwnej stronie ekranów). Dzięki temu światło latarni z ul. Zelwerowicza
będzie dochodziło nawet po zmroku. Okolica stanie się bardziej przyjazna i przyjemniejsza do
wieczornych spacerów czy jazdy rowerem. Podarujmy mieszkańcom blask od ulicy Zelwerowicza!

200 000,00 zł

dzielnicowy

Czechów Północny

D-46

Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 W ramach projektu należy wykonać dokumentację projektową i 1 etap realizacji ścieżki
etap
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 turystom

350 000,00 zł

dzielnicowy

Sławinek
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D-47

Multimedialna Piątka

Projekt przewiduje doposażenie V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie poprzez zakup sprzętu
multimedialnego w szczególności nowych komputerów do pracowni przedmiotowych, tablic
interaktywnych, monitorów interaktywnych oraz innych pomocy dydaktycznych.
W szkole XXI wieku multimedia to konieczność i podstawa nowoczesnego nauczania.
Multimedialne narzędzia dydaktyczne umożliwią młodzieży zafascynowanej nowymi
technologiami komputerowymi czy telefonami komórkowymi, właściwe zrozumienie otaczającej
ich rzeczywistości. Projekt ma na celu zapewnienie uczniom i nauczycielom powszechnie
używanych narzędzi dydaktycznych w procesie zdobywania wiedzy tak, aby zajęcia w były
prowadzone
w zgodzie współczesnymi osiągnięciami nauki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tak,
wyposażona szkoła z pewnością przyczyni się do jeszcze większego zaangażowania w
zdobywaniu wiedzy, umożliwi skuteczniejszą naukę i co pozwoli na osiąganie jeszcze lepszych
wyników nauczania.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Śródmieście

D-48

Remont ciągów pieszych przy
ul.Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w
Osiedlu RUTA oraz montaż oświetlenia
wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego przy
ul.Biedronki

1. Remont chodników na terenie osiedla "RUTA":
- wzdłuż ul. Dziewanny (od budynku Dziewanny 4 do budynku Dziewanny 12),
- przy ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Watykańskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty,
- przed wejściem do budynku Przedszkola nr 72 na ul. Różanej 9.
Chodniki te są w bardzo złym stanie technicznym(liczne nierówności, spękania zapadnięcia i
wykruszenia oraz ubytki kostki brukowej)stwarzające zagrożenie dla przemieszczających się nimi
licznych przechodniów.
2. Montaż latarni parkowych na terenie Osiedla ŁĘGI:
- wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 przy ul.
Biedronki 13 a budynkiem przy ul. Biedronki 11 i przedszkolem nr 45 - (działka nr 34/57) - 6 szt.
- przy schodach terenowych prowadzących do głównego ciągu komunikacyjnego osiedla w
pobliżu przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej (działka nr 5/21) - 1 szt.
- przy łączniku pomiędzy ciągiem pieszym wzdłuż budynku przy ul. Tymiankowej 3 a głównym
ciągiem komunikacyjnym osiedla -1sz

349 480,00 zł

dzielnicowy

Czuby Północne

D-49

Przyjazny skwer na Węglinie Północnym - Projekt jest kontynuacją i dopełnieniem realizowanego w ramach BO 2020 projektu pt.
kontynuacja
"Przyjazny skwer na Węglinie". Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu na części
działki 113/4 w pasie drogowym ul. Judyma. Projektowana inwestycja usytuowana jest pomiędzy
ul. Zagłoby, ul. Judyma i ul. Lipniak. Projekt przewiduje:
1. budowę ścieżki rowerowej - połączenie istniejących ścieżek rowerowych przy al. Kraśnickiej i
ul. Lipniak,
2. budowę i remont istniejących chodników,
3. rekultywację terenu oraz wykonanie trawników i łąk kwietnych,
4. nasadzenia drzew i krzewów,
5. wykonanie parkingu dla ok. 10 pojazdów,
6. wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Węglin Północny
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D-50

Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie

Tak bardzo potrzebujemy ogólnodostępnego placu zabaw na Ponikwodzie! Kolorowe huśtawki,
ścianki wspinaczkowe dla starszych dzieciaków, zjeżdzalnie czy tablice sensoryczne - nasz dzieci
potrzebują takiego miejsca. Nie zapomnimy również o dzieciakach z niepełnosprawnościami
ruchu - na placu znalazłaby się podwyższana piaskownica dla dzieciaków poruszających się na
wózkach oraz specjalna karuzela, na które najmodsi wjadą na wózkach.
Wyobraźmy sobie letnie, niedzielne popołudnie - plac zabaw przy ul. Bluszczowej będzie
punktem spotkań rodzin z całej Ponikwody. Dzieciaki z Dożynkowej będą mogły spotkać się z
dzieciakami ze Strzebosza czy Strzeszewskiego. Opuścimy w końcu zamknięte, osiedlowe place
zabaw:)
* Bajkowy plac zabaw może powstać na ostatniej miejska działce znajdującej się przy u.
Bluszczowej.

306 000,00 zł

dzielnicowy

Ponikwoda

D-51

ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ
SOLIDARNOŚCI - KONTYNUACJA (OD UL. I.
KOSMOWSKIEJ DO WYSOKOŚCI AL. M.
SMORAWIŃSKIEGO)

To propozycja budowy kolejnego odcinka tej ścieżki - od ul. I. Kosmowskiej do wysokości ul.
Smorawińskiego (w roku 2020 ma być zrealizowany sąsiedni odcinek - od ronda Pileckiego).
Ścieżka o szerokości 2,5 m zostanie poprowadzona w pasie zieleni po południowej stronie ul.
Północnej. Wydłuży obecną ścieżkę rowerową z zachodniej części al. Solidarności docelowo w
kierunku ul. Wieniawskiej i ul. B. Prusa oraz umożliwi bezpieczne włączenie ruchu rowerowego ze
ścieżki wzdłuż al. Smorawińskiego (tymczasowo przez ul. Rogowskiego a docelowo przez
planowane połączenie wzdłuż łącznicy ze Smorawińskiego do Solidarności). To fragment
docelowej ścieżki wzdłuż doliny rzeki Czechówki, która wykorzystując brak wzniesień, ma
połączyć 7 dzielnic miasta oraz Stare Miasto z Ogrodem Botanicznym i Skansenem, gdzie zaczyna
się szlak rowerowy do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego oraz kilkukilometrową ścieżkę wzdłuż al.
Solidarności. Trasa jest zgodna ze Strategią realizacji dróg rowerowych w m. Lublin - 2014 r.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Czechów Południowy

D-52

Zabawa, zieleń, rekreacja - rewitalizacja
otoczenia Szkoły Podstawowej nr 1 przy
ul. Kunickiego wraz z ulicami: "starą"
Krańcową, Reymonta, Morsztynów

Szkoła Podstawowa nr 1 w wyniku reformy oświaty została przekształcona z gimnazjum w szkołę
podstawową. Od 1.09.2018 r. w placówce funkcjonują także oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3.
Wypoczynek i pobyt dzieci na świeżym powietrzu oraz wspieranie ich aktywności są jednym z
głównych zadań szkoły. Spełnienie tych zadań będzie możliwe poprzez powstanie przyszkolnego
placu zabaw. Wokół szkoły znajdują się wolne tereny spełniające warunki do stworzenia
nowoczesnego placu zabaw, który umożliwi realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na
zamontowanie stojaków rowerowych i ławek oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów.
Ponadto celem projektu jest rewitalizacja sąsiadujących ze szkołą ulic: pielęgnacja drzew,
odnowienie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, założenie kwietników oraz tzw. skweru
kieszeniowego na zakończeniu ul. Krańcowej od strony ul. Kunickiego, naprawa nawierzchni
chodników i ulic.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Dziesiąta

D-53

Naturalistyczny wąwóz i skwer ze strefami Naturalistyczny wąwóz i skwer ze strefami rekreacji oraz wypoczynku przy ul. Radzyńskiej i
rekreacji oraz wypoczynku przy ul.
Lipińskiego na Czechowie to unikatowe miejsce w samym sercu osiedla im. Karola Lipińskiego na
Radzyńskiej i Lipińskiego na Czechowie
Czechowie Południowym. Niniejszy projekt jest inicjatywą kompleksowej rewitalizacji znacznej
części terenów zielonych przy ul. Radzyńskiej, Lipińskiego oraz Paganiniego. Projektowany skwer
oraz ciągnący się od niego wzdłuż kościoła parafialnego pw.Dobrego Pasterza w Lublinie wąwóz,
staną się miejscem wypoczynku i rekreacji w cieniu drzew i bujnej roślinności. Projekt zakłada
m.in.: posadzenie nowych roślin (w tym łąk kwietnych), odnowienie chodników, montaż budek
lęgowych, oraz infrastruktury towarzyszącej. Dziś potrzebujemy Twojego głosu! Jeżeli chcesz
przyczynić się do powstania pięknych terenów zielonych w Twoim sąsiedztwie, przyjaznych dla
seniorów oraz dzieci i młodzieży, a także dostępnych dla nas wszystkich-ZAGŁOSUJ i zachęć do
tego znajomych oraz sąsiadów! Dziękujemy i do zobaczenia na skwerku :)

350 000,00 zł

dzielnicowy

Czechów Południowy

D-54

Równiutka Junoszy

350 000,00 zł

dzielnicowy

Wieniawa

50

51

52

53

54

Każdy, kto mieszka przy ul. Junoszy na lubelskiej Wieniawie wie, że czas na zmiany. Nowa, równa
nawierzchnia sprawi, że ulica stanie się bardziej estetyczna i wygodniejsza.

D-55

Remont i modernizacja kuchni oraz
pomieszczeń żywnościowych w Szkole
Podstawowej nr 20 w Lublinie

D-56

Remont ul. Popiełuszki - I etap

Projekt ma na celu kompleksowy remont i modernizację kuchni oraz pomieszczeń
żywnościowych w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie. Kuchnia szkolna nie była remontowana
od 19 lat. Także wyposażenie będące na stanie kuchni przez ten okres uległo naturalnemu
zużyciu. Dlatego niezbędna jest modernizacja całego węzła żywieniowego.

322 000,00 zł

dzielnicowy

Za Cukrownią

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji na kompleksowy remont ul. Popiełuszki. Ulica
stanowi korytarz tranzytowy przez Wieniawę, przez co niemalże na całej długości, ma głębokie
koleiny. Czas na remont!
SPORTOWY ZALEW - profesjonalne atlasy Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach
treningowe ze zmiennym obciążeniem
stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W
nad Zalewem Zemborzyckim
mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których
możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie?
Nad Zalewem Zemborzyckim chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami
treningowymi. Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez
względu na wiek, czy poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera.
Trening możemy przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać
w zamkniętym, sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem
wykonując ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię
zewnętrzną!

250 000,00 zł

dzielnicowy

Wieniawa

315 000,00 zł

dzielnicowy

Zemborzyce

D-58

SPORTOWA KALINOWSZCZYZNA profesjonalne atlasy treningowe ze
zmiennym obciążeniem w wąwozie na
Kalinowszczyźnie

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach
stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W
mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których
możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie?
W wąwozie na Kalinowszczyźnie chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami
treningowymi. Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez
względu na wiek, czy poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera.
Trening możemy przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać
w zamkniętym, sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem
wykonując ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię
zewnętrzną!

315 000,00 zł

dzielnicowy

Kalinowszczyzna

D-59

SPORTOWE CZUBY - profesjonalne atlasy
treningowe ze zmiennym obciążeniem w
wąwozie na Czubach

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach
stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W
mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których
możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie?
W wąwozie na Czubach chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami treningowymi.
Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez względu na wiek, czy
poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera. Trening możemy
przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać w zamkniętym,
sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem wykonując
ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię zewnętrzną!

315 000,00 zł

dzielnicowy

Czuby Północne
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D-60

SPORTOWY LSM - profesjonalne atlasy
treningowe ze zmiennym obciążeniem w
wąwozie na LSM

Do tej pory treningi ze zmiennym obciążeniem mogliśmy wykonywać jedynie w siłowniach
stacjonarnych, kupując wcześniej wejścia jednorazowe bądź karnety na określony czas. W
mieście mamy mnóstwo rekreacyjnych siłowni fitness, ale czy znajdziemy miejsca, w których
możemy przeprowadzić pełnoprawny trening siłowy na świeżym powietrzu, zupełnie bezpłatnie?
W wąwozie na LSM chcemy stworzyć siłownie z profesjonalnymi atlasami treningowymi.
Urządzenia posiadają system regulowanego obciążenia od 2,5 do 220 kg. Są dostosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, dają możliwość treningu każdemu – bez względu na wiek, czy
poziom zaawansowania, posiadają też aplikację wirtualnego trenera. Trening możemy
przeprowadzić o każdej porze, bez żadnych ograniczeń. Nie musimy przebywać w zamkniętym,
sztucznie oświetlonym pomieszczeniu, możemy cieszyć się świeżym powietrzem wykonując
ćwiczenia. Głosuj na nasz projekt i stwórzmy razem pierwszą profesjonalną siłownię zewnętrzną!

315 000,00 zł

dzielnicowy

Rury

D-61

Poprawa infrastruktury drogowej na
Tatarach

Poprawa infrastruktury drogowej bocznej ulicy Gospodarczej, pomiędzy budynkami nr 14, a 16.
Projekt zakłada poszerzenie jezdni od wjazdu po stronie prawej (przy bloku nr 16), aż do końca
bloku nr 14 po stronie lewej kosztem likwidacji nieużywanego chodnika wraz z wymianą
nawierzchni asfaltowej (bez konieczności wycinki drzew).

350 000,00 zł

dzielnicowy

Tatary

D-62

Park Centralny na Felinie - etap II

350 000,00 zł

dzielnicowy

Felin

D-63

Eksperymentuj na świeżym powietrzu!

Projekt i budowa chodników na wydeptanych ścieżkach pomiędzy Kościołem, Szkołą na Felinie i
ul. Z. Augusta, a z pozostałych środków: nasadzenia, plac zabaw, wybieg dla psów lub mała
architektura.
Na zielonym terenie wokół bloków Osiedla im.A.Mickiewicza między placem z rakietą (również
na nim) a skwerem z fontanną chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny Park Doświadczeń
składający się z 17 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń.

240 719,31 zł

dzielnicowy

Rury
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W skład Parku Doświadczeń wejdą takie elementy naukowy hex, armata powietrzna, film
animowany, głuchy telefon, kołyska Newtona, peryskop, zegar słoneczny, bliźniacze lustra, koło
optyczne, pisanie lustrzane, kompas, szumiące rury, koparka, panel sensoryczny, wielokrążek,
eko-memory i wir wodny. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem
działania danego eksponatu.
63
D-64

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika
pomiędzy wjazdem z al. Solidarności do
stacji obsługi PZM a ul. Prusa w miejscu
wyeksploatowanego ciągu pieszego.

Wzdłuż al. Solidarności na odcinku pomiędzy ul. Lubartowską a ul. B. Prusa zrealizowano od ul.
Lubartowskiej do ul. Browarnej ścieżkę rowerową i chodnik a od ul. Browarnej do wjazdu do
stacji PZM z al. Solidarności nową drogę serwisową (znikomy ruch - może być wykorzystywana
bezpiecznie do jazdy rowerem) i nowy chodnik. Pomiędzy tamtym wjazdem a przebudowanym
skrzyżowaniem ul. B. Prusa i al. Solidarności pozostał odcinek ciągu pieszego pokrytego
zniszczonym, pofałdowanym asfaltem o szerokości ok. 4 m i długości ok. 170 m. Proponuję
zbudować na tym odcinku chodnik o szerokości 1,5 m-2 m z kostki i ścieżkę rowerową o
szerokości 2,5 m. Budowa chodnika umożliwi przejście po równej nawierzchni i poprawi estetykę.
Budowa ścieżki rowerowej umożliwi prawne korzystanie i umożliwi nie tylko trochę wygodniejszy
przejazd pomiędzy ul. B. Prusa a Zamkiem, lecz będzie kolejnym odcinkiem docelowej drogi
rowerowej wzdłuż al. Solidarności, która połączy Śródmieście z zachodnimi dzielnicami i
Skansenem.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Śródmieście

D-65

NASZA DZIELNICA - DOBRA ZMIANA DLA Projekt zakłada remont chodników w okolicy budynków przy ul. Gliniana 25,27,29, chodnika przy
NAS I NASZYCH BLISKICH (Gliniana,
budynku ul. Głęboka 8, chodników wzdłuż ul. Zachodniej oraz chodnika przy ul. Siewnej po
Głęboka, Zachodnia, Siewna, Sowińskiego) stronie nieparzystej. Budowę chodnika przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Zachodnią oraz
przy skrzyżowaniu ul. Sowińskiego z ul. Nowomiejską.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Rury

D-66

Remont ulicy Pogodnej

248 000,00 zł

dzielnicowy

Bronowice
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Projekt dotyczy modernizacji fragmentu ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Pogodną a ulicą
Jesienną poprzez wymianę nawierzchni na kostkę i dodatkowe miejsca postojowe. Obecnie
odcinek ten jest dziurawy, nie był remontowany od lat, mimo że korzysta z niego wielu
mieszkańców, w tym pieszych.

D-67

Nawierzchnia asfaltowa na ul. Zadębie
(kontynuacja) + remont parkingu na ul.
Grygowej + tablice informacyjne

67
D-68

Nawierzchnia asfaltowa ul. Jarmarczna +
siłownia napowietrzna przy Sz.P. nr 48 ul
Kasprowicza + doposażenie placu zabaw
osiedle "Grygowej"

68

Projekt zakłada:

347 790,00 zł

dzielnicowy

Hajdów-Zadębie

348 675,00 zł

dzielnicowy

Hajdów-Zadębie

349 999,00 zł

dzielnicowy

Kośminek

1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do
granicy miasta
2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych ZNK ul.
Grygowa 4
3 - zakup i montaż 8 sztuk tablic informacyjnych dla Rady Dzielnicy Hajdów-ZadębieProjekt
zakłada:
1- dokończenie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Zadębie od numeru posesji 90 do
granicy miasta
2- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynkach komunalnych ZNK ul.
Grygowa 4
3 - zakup i montaż 8 sztuk tablic informacyjnych dla Rady Dzielnicy Hajdów-Zadębie
Projekt zakłada:
1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Jarmarczna
2 - wykonanie 10 elementowej siłowni na świeżym powietrzu wraz z ogrodzeniem
3 - doposażenie placu zabaw osiedle "Grygowej" przy budynkach ZNK o elementy dla starszych
dzieci, ściany wspinaczkowe itp.
Dalszy ciąg inwestycji rozpoczętych- wykonanie kostki na ulicach Krasickiego i Kosmonautów.
Również rozpoczęcie inwestycji-wykonanie kostki na ulicach Długa, Bogusławskiego i
Tetmajera.Remontu pomieszczeń ZSEn ul. Długa 6, 20-346 Lublin -remont pomieszczeń szkoły: na
sumę 30 000 zł.

D-69

Kośminek-wykonanie kostki na ulicy
Krasickiego, Kosmonautów, Długa,
Bogusławskiego, Tetmajera. Remont sal
szkoły ZSEn ul. Długa 6, 20-346 Lublin.

D-70

Nawierzchnia asfaltowa ul. Dojazdowa
Projekt zakłada:
(kontynuacja) + parking przy Sz. P. nr 48 ul
Kasprowicza + drogi dojazdowe między- 1 - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ul. Dojazdowa (kontynuacja) od posesji nr 15 do
budynkowe Osiedle "Grygowej"
skrzyżowania z ul. Dziubińskiej
2 - wykonanie ogólnodostępnego parkingu przy Sz. P. nr 48 ul Kasprowicza
3 - wykonanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych między-budynkowych Osiedle "Grygowej"

346 763,00 zł

dzielnicowy

Hajdów-Zadębie

D-71

Chodnik dla pieszych ul. Hajdowska +
zakup i montaż latarni ulicznych
hybrydowych do doświetlenia ulic
Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej

Projekt zakłada:

341 430,00 zł

dzielnicowy

Hajdów-Zadębie

D-72

Trakt pieszo rowerowy od ulicy
Onyksowej do ulicy Jantarowej wraz z
oświetleniem

Trakt pieszo rowerowy od ulicy Onyksowej do Jantarowej to brakujący ciąg pieszo rowerowy w
dzielnicy Węglin Południowy. W tej chwili jest tam wydeptana ścieżka, która zimą, w okresach
gorszej pogody jest nie do przejścia. Ciąg ten umożliwi przejście do przystanku na ulicy
Granitowej, a także dojście do szkoły na Berylowej. Jego budowa to niezbędna inwestycja dla
naszej Dzielnicy !!! Budowa drogi rowerowej na omawianym odcinku, będzie jedyną ścieżką
rowerową znajdującą się w środku osiedla nowych bloków i umożliwi bezpośrednią komunikację
z ulicą Jantarową w Dzielnicy Węglin Południowy.

347 500,00 zł

dzielnicowy

Węglin Południowy

D-73

Workout Boisko

9 500,00 zł

dzielnicowy

Śródmieście

D-74

Inwestycje na Kośminku

Większość studentów uwielbia uprawiać sport w wolnym czasie, ale nie wszyscy kochają piłkę
nożną, koszykówkę i siatkówkę. Nie wszyscy chcą płacić za członkostwo. Mały plac zabaw z
poziomkami rozwiązałby ten problem!
Projekt zakłada remont nawierzchni dzikiego parkingu przy ul. Dulęby, zagospodarowanie części
zaniedbanych terenów zielonych przy ul. Długiej, remont chodnika przy ul. Wspólnej(od wiaduktu
do Pawiej), remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 15, przy ul. Elektrycznej oraz remont
chodnika przy ul. Żelaznej(od Pawiej, do Kamiennej).

350 000,00 zł

dzielnicowy

Kośminek

D-75

Maszt przyjaźni polsko-amerykańskiej

349 999,00 zł

dzielnicowy

Sławin

69
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1 - budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Hajdowskiej
2 - zakup i montaż latarni hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej

71
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Budowa masztu przyjaźni polsko-amerykańskiej na Rondzie Reagana i zakup i montaż flagi
Stanów Zjednoczonych Ameryki

D-76

Poprawienie infrastruktury ul.Przepiórczej Ułożenie dywanika asfaltowego na ul. Przepiórczej i doświetlenie ok.5 szt. latarni.
i Sieciecha w dzielnicy Głusk
Doposażenie placu zabaw przylegającego do ul.Sieciecha :Próg zwalniający ul.Sieciecha,Naprawa
chodników ul.Sieciecha. Przeniesienie przystanku MPK
Kontynuacja Szpilkostrady, czyli pasa
W 2020 roku miała być zrealizowana Szpilkostrada od Bramy Krakowskiej do Rynku. Projekt ten
równej i gładkiej nawierzchni na Starym
wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim na 2020 rok. Jako autor nie wiem dlaczego prace
Mieście - wygodnej dla szpilek, wózków
nie są realizowane, jednak po wielu pytaniach od mieszkańców zgłaszam jego kontynuację!
czy walizek
Kolejna część będzie kontynuacją Szpilkostrady w kierunku Bramy Grodzkiej.
Czym jest Szpilkostrada? To pas równej i gładkiej nawierzchni, po której bez problemu można
wygodnie i komfortowo poruszać się w szpilkach, czy na kółeczkach - wózkiem dziecięcym,
wózkiem inwalidzkim czy po prostu ciągnąć za sobą torbę na kółkach.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Głusk

350 000,00 zł

dzielnicowy

Stare Miasto

D-78

Odnowienie elewacji budynku Przedszkola Malowanie elewacji budynku wraz z koniecznymi robotami typu: uzupełnienie tynku, ocieplenia,
nr 2 w Lublinie, ul. Lawinowa 7
malowanie drzwi farbą olejną.

45 378,50 zł

dzielnicowy

Czechów Południowy

D-79

Powstanie terenu rekreacyjnosportowego dla mieszkańców dzielnicy
Głusk

Celem projektu jest budowa na terenie dzielnicy Głusk obiektu o charakterze rekreacyjnosportowym. 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.Skate-park ma być adresowany przede
wszystkim dla młodzieży zamieszkałej na terenie dzielnicy Głusk, która obecnie nie ma
miejsca,gdzie mogłaby uprawiać jazdę na deskorolkach, rolkach i hulajnogach, spotykać się i
aktywnie spędzić czas w realu, a nie tylko wirtualnie. W dobie zaawansowanej technologii
internetowej coraz rzadziej organizowane są spotkania osobiste, które tak niezbędne są do
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju młodego pokolenia. Pamiętajmy o tym, że mamy wśród
mieszkańców Mistrza Polski i członka Kadry Narodowej Skateboardingu. Niech nasza dzielnica
będzie najlepsza.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Głusk

D-80

Remont nawierzchni oraz chodnika na
ulicy Karola Namysłowksiego

Obecna nawierzchnia ulicy jak i chodnika jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana lub
zalana nierównym asfaltem lub brakiem płyt betonowych co powoduje zagrożenie dla osób
korzystających z tego chodnika jak i przejeżdżających ulicą samochodów. Zakres prac obejmuje
sfrezowanie starej nawierzchni jezdni, rozbiórkę starych płyt chodnikowych, a w następnej
kolejności ułożenie krawężników oraz ułożenie kostki brukowej na całej długości chodnika,
regulację urządzeń wodno – kanalizacyjnych i położenie nowej asfaltowej nawierzchni na
długości około 1200m.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Konstantynów

D-81

Zielony prąd dla „SZESNASTKI”. Projekt
instalacji fotowoltaicznych na dachu
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Fryderyka
Chopina w Lublinie

Instalacje fotowoltaiczne przetwarzają promieniowanie słoneczne bezpośrednio w energię
elektryczną, bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych ze względu na ochronę
środowiska. Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku szkoły przyczyni się do rozwoju
świadomości oraz wiedzy na temat ochrony środowiska, obniżenia kosztów oraz zwiększenia
dostępności obiektów i usług świadczonych przez szkołę.
BĄDŹMY PIERWSI, DAJMY PRZYKŁAD I WYPRZEDŹMY INNYCH!

346 500,00 zł

dzielnicowy

Czechów Północny

D-82

Położenie nawierzchni asfaltowej na ul.
Świętochowskiego
leżeki, hamaki, maki nad Czechówką

Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego od ul. Powojowej, do ul. Makowej.

250 000,00 zł

dzielnicowy

Abramowice

stworzenie miejsca wypoczynku wzdłuż trasy rowerowej prowadzącej do Ogrodu Botanicznego i
Skansenu pomiędzy Al. Solidarności a ul. Północną. Wysianie łąki kwietnej i ustawienie leżaków i
hamaków. Przygotowanie miejsc dla rodzinnych pikników oraz opracowanie koncepcji
zagospodarowania doliny Czechówki przy ul. Północnej jako miejsce aktywnego wypoczynku,
trasy biegowe, spacerowe, street workout, elementy skatepark, ogród zmysłów. Do czasu
opracowania koncepcji rewitalizacja terenów przy ul. Północnej w dzielnicy Sławin.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Sławin
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D-84

KOZOWZNIESIENIE – Kozie Krasnoludki – Celem projektu Kozich Krasnoludków jest montaż w przestrzeni Lublina, zwanego Kozim Grodem,
montaż serii metalowych figurek kózek w trzech miniaturowych figurek kóz wykonanych ze stopu metali, z cokołami zawierającymi
Kozimgrodzie
informacje turystyczne. Przykładem bezpośrednim są krasnale we Wrocławiu, gdzie Miasto
zainstalowało na początku 5 krasnali, a kolejne zaczęły pojawiać się dzięki przedsiębiorczości
mieszkańców, aby w roku 2020 populacja tych figurek przekroczyła 300 sztuk. Stanowią one
źródło informacji turystycznej o POI, ale też same cieszą się popularnością. W Lublinie
proponujemy na początek 3 kózki: KLIKON, HEJNALISTA, FOTOGRAFKA. Będą one świadectwem
udomowienia kóz oraz specjalną atrakcją dla dzieci i dorosłych. Wykonane w pracowni
metaloplastycznej wykażą wytrzymałość na warunki atmosferyczne, a umieszczone przy deptaku
w zasięgu monitoringu miejskiego zapewnią dodatkowe wrażenia spacerowiczom i fotografom.
Przy realizacji projektu wskazane są konsultacje z funkcją Managera Śródmieścia.

11 340,00 zł

dzielnicowy

Śródmieście

D-85

Rezerwat Dzikich Dzieci – najlepsza stała
lokalizacja na świecie!

Projekt dotyczy realizacji stałej lokalizacji Rezerwatu Dzikich Dzieci na terenie przy rzece
Bystrzycy u zbiegu dzielnic Za Cukrownią, Rury i Czuby Południowe użytkowanych niegdyś przez
LKJ.
Rezerwat Dzikich Dzieci to jedyny w Polsce Przygodowy Plac Zabaw, gdzie dzieci bawią się w
swobodny sposób, tworząc świat z własnych marzeń przy użyciu narzędzi i materiałów
budowlanych pod opieką wykwalifikowanych playworkerów.
Nowa lokalizacja sprzyja mieszkańcom okolicznych dzielnic i całego miasta (bliskość ścieżki
rowerowej). Powiązania komunikacyjne czynią teren dostępnym w kilkanaście minut z każdej
części miasta. Atutem jest zróżnicowanie biologiczne, bliskość rzeki i łąk, starodrzew,
atrakcyjność ukształtowania terenu. Lokalizacja ta ze względu na obecną tam infrastrukturę
(budynki gospodarcze, administracyjne, świetlice i stajnie) pozwala na obniżenie kosztów
budowy. Teren ten daje możliwość rozbudowy Rezerwatu o tzw. miejską farmę, co jest ciekawym
odniesieniem do tradycji miejsca.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Za Cukrownią

D-86

Trampoliny dla wszystkich

Budowa placów zabaw opartych o trampoliny w dzielnicy Śródmieście. Trampoliny są świetną
zabawą. Na rynku są dostępne trampoliny montowane na świeżym powietrzu. Można je
podziwiać np. w Karpaczu. Cieszą się olbrzymim powodzeniem.
Projekt zakłada kompletną przemianę pylącego, błotnistego odcinka ulicy Urbanowicza:
położenie asfaltu,do wyczerpania środków; także utworzenie miejsc parkingowych.

275 000,00 zł

dzielnicowy

Śródmieście

D-87

Nowa ulica dla Nowego Felina

350 000 zł

dzielnicowy

Kośminek

D-88

Skakanie pomiędzy Czubami a LSM

Budowa placów zabaw opartych o trampoliny w dzielnicy Śródmieście. Trampoliny są świetną
zabawą. Na rynku są dostępne trampoliny montowane na świeżym powietrzu. Można je
podziwiać np. w Karpaczu. Cieszą się olbrzymim powodzeniem.
Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena Zespół boisk przy ul. Judyma to nowy obiekt sportowo-rekreacyjny pod nazwą Węglin Arena,
– miejsce aktywnego spędzania czasu
służący aktywności fizycznej mieszkańców Lublina, w szczególności mieszkańców dzielnicy Węglin
wolnego
Północny i Południowy. Obiekt ten może być jeszcze bardziej przyjazny i funkcjonalny dla
mieszkańców w szczególności dla dzieci poprzez wymianę wysłużonego już placu zabaw
wymagającego gruntownego remontu i wymiany zdecydowanej większości urządzeń.
Dodatkowo projekt przewiduje uatrakcyjnienie terenu poprzez wybudowanie na nim tzw. „strefy
betonowej” czyli stałych przyrządów do dyscyplin sportowych takich jak: tenis stołowy, teqball,
szachy i piłkarzyki. Zakup urządzeń takich jak ciągnik jednoosiowy, ciągniczek-kosiarka z
dodatkowymi urządzeniami jest niezbędne do utrzymania obiektu w dobrym stanie w
szczególności boiska ze sztuczną trawą i nawierzchni z trawy naturalnej. Projekt zakłada także
postawienie garażu na ten sprzęt oraz doposażenie boisk w nowoczesny sprzęt sportowy.

150 000,00 zł

dzielnicowy

Czuby Północne

224 000 zł

dzielnicowy

Węglin Północny

Prawdziwe parklety

350 000,00 zł

dzielnicowy

Śródmieście
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W centrum powinny powstać prawdziwe parklety, likwidujące kilka miejsc parkingowych i
wprowadzające w to miejsca zieleń.

D-91

Lublinianie dla ZWIERZĄT! Ratujemy to, co Ratujemy miejsce ważne, historyczne, takie, które będzie terenem wspólnym dla dzieci,
cenne.
młodzieży, dorosłych – całych rodzin, gdzie będziemy spędzać czas w ciepłej atmosferze w
obecności życzliwych ludzi, zwierząt i natury.
Mowa o niesamowitym miejscu, znanym chyba wszystkim mieszkańcom Lublina, jednak z
zatraconą tradycją, która była niegdyś piękna - teren po LKJ! Obecnie pusty, koszmarnie
zaniedbany, ze zniszczoną infrastrukturą, którą trzeba jak najszybciej zrewitalizować. Dzisiaj to
miejsce straszy wyglądem, UMARŁO. Nie spotkamy tu koni, ani ciekawych wydarzeń.Ten projekt
to szansa na uratowanie zjawiskowego miejsca usytuowanego niemal w centrum Lublina.
Celem projektu jest zapewnienie możliwości powrotu zwierząt, w tym koni, ale też innych - tych
ratowanych z rąk złych ludzi. Niezbędny jest remont stajni i budynków administracyjnych, które
są obecnie w opłakanym stanie, rewitalizacja zieleni, w tym stworzenie kwietnych łąk. Razem
możemy sprawić, że ten obiekt znów będzie żyć!

350 000,00 zł

dzielnicowy

Za Cukrownią

D-92

NASZA KALINOWSZCZYZNA

Projekt przewiduje:
wykonanie miejsc postojowych przy ul.Krzemienieckiej oraz kompleksową rewitalizację terenów
zielonych przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie.
Inicjatorem projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna oraz społeczność Szkoły
Podstawowej nr 10.

350 000,00 zł

dzielnicowy

Kalinowszczyzna

D-93

Duży plac zabaw dla dzieci i młodzieży w
wąwozie Jana Pawła II

Projekt zakłada budowę placu zabaw z dużymi urządzeniami przeznaczonymi do zabawy i
rekreacji dla dzieci i młodzieży w ramach promocji ruchu i aktywności na świeżym powietrzu.
Ma na celu stworzenie przestrzeni, w której również młodzież może aktywnie i radośnie spędzić
czas.

340 000,00 zł

dzielnicowy

Czuby Południowe

D-94

Stojaki rowerowe przy ulicy Szewskiej

2 850,00 zł

dzielnicowy

Śródmieście

D-95

Lublin Wielokulturowy - Częściowa
odbudowa Wielkiej Synagogi
(Maharszala)
Budowa parkingu przy ROD Lemszczyzna
ul.Bursaki 2

Stojaki rowerowe na nowym chodniku ulicy Szewskiej wzdłuż posesji nr 5,6,7
Możliwość zaparkowania roweru przez mieszkańców Lublina
Projekt zakłada częściową rekonstrukcję Wielkiej Synagogi (Maharszala) w postaci atrakcji
turystycznej i jako przypomnienie o historii i wielokulturowości Lublina

349 999,00 zł

dzielnicowy

Stare Miasto

84 000,00 zł

dzielnicowy

Czechów Południowy
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Budowa parkingu przy ROD Lemszczyzna ul. Bursaki 2, umożliwiająca łatwiejszy dostęp do
terenów działkowych.

D-97
Budowa dojść do Parku"ZAWILCOWA"
oraz siłowni plenerowej

Budowa dojść do Parku "ZAWILCOWA" wraz z miejscami postojowymi od str. ul. Daszyńskiego
oraz Niepodległości oraz budowa siłowni plenerowej w obrębie dz.nr. 18/2.

310 000,00 zł dzielnicowy

Kalinowszczyzna

98 D-98

Centrum Aktywności Sportowej
Bronowice (etap 2)

Projekt jest drugim etapem działania zmierzającego do powstania Centrum Aktywności
Sportowej Bronowice w ramach obiektu sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół
Budowlanych im. E. 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, a także zwiększy jego dostępność względem wszystkich grup społecznych w dzielnicy
Bronowice. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 podjęta zostanie inwestycja instalacji
sztucznego oświetlenia w obrębie głównego boiska piłkarskiego.

350 000,00 zł dzielnicowy

Bronowice

99 D-99

Remont chodników

Remont wraz z wymianą krawężników chodnika na ulicach Kosmonautów oraz Ignacego
Krasickiego w dzielnicy Kośminek w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

346 500,00 zł

Kośminek

180 000,00 zł dzielnicowy

Za Cukrownią

348 200,00 zł dzielnicowy

Konstantynów
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100 D-100

Odwodnienie ulicy Dzierżawnej poprzez
wybudowanie igłofiltrów (studni i pomp
osuszających)

101 D-101

Rewitalizacja obiektu sportowego K.S
"Budowlani"Lublin]

Mieszkańcy ulicy Dzierżawnej od wielu lat czekają na wykonanie odwodnienia na ich dzielnicy.
Sytuacja jest szczególnie dramatyczna po intensywnych opadach gdzie ze względu na brak ujścia
wody deszczowej zalewane są posesje mieszkańców. Budowa studni głębinowyc…
Projekt zakłada odrestaurowanie stadionu K.S "Budowlani" Lublin znajdującego się w centrum
dzielnicy Konstantynów. W ramach projektu przewiduje się wymianę nawierzchni dróg i ścieżek,
budowę siłowni oraz montaż tablicy ogłoszeń w I etapie.

102 D-102

Remont chodnika na ul. Polskiego
Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie

Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża (przy cmentarzu ul.Unicka) pozostała jako ostatnia w osiedlu,
której chodnik wykonany z jednej strony ulicy!!!Na początku lat 70 ubiegłego wieku, nie był
remontowany. Przy ulicy znajduje się przedszkole integracyjne.W roku 2018 i 2019 mieszkańcy
składali do Prezydenta Miasta Lublin, petycje z prośbą o remont chodnika. Remont chodnika nie
został zrealizowany z uwagi na ograniczone środki finansowe.Tym razem mieszkańcy liczą na
realizację tak małego a istotnego dla społeczności lokalnej projektu.

Suma wszystkich projektów dzielnicowych:

44 000,00 zł dzielnicowy

28 877 672,81 zł

OGÓLNOMIEJSKIE
Nr projektu Tytuł

Skrócony opis

Koszt

Typ

lp
AKTYWNY LUBLIN

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.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

200 000,00 zł

ogólnomiejski

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

107 000,00 zł

ogólnomiejski

1 O-1
Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Projekt ma na celu finansowanie promocji adopcji zwierząt ze schronisk i zabiegów sterylizacji,
Promocja Adopcji Zwierząt
kastracji oraz czipowania psów i kotów właścicielskich a także sterylizacji kotów wolno
bytujących z terenu miasta oraz dofinansowanie dodatkowych kursów autobusu linii 52 w celu
ułatwienia dotarcia osób do Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Lublinie.
Zabiegi sterylizacji to najlepsza i najskuteczniejsza forma zapobiegania nadpopulacji tych zwierząt
a co za tym idzie- ich bezdomności. Czipowanie jest najskuteczniejszym sposobem szybkiego
powrotu zaginionego czworonoga do właściciela.
2 O-2

3 O-3

4 O-4

Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Zmieńmy to! Głosując na projekt
wszystkich Lublinian
popierasz szereg zmian, które będą wstępem by ponownie uczynić tą przestrzeń atrakcyjną,
bezpieczną i przyjazną. Głosując na ten projekt popierasz:
1. Budowę ogólnodostępnej, czystej i pachnącej toalety na Marinie, wraz z zewnętrznym
prysznicem i umywalką,
2. Remont ok. 1000m alejek: na Marinie i przy dojściu nad Zalew z pętli na Żeglarskiej.
Projekt jest owocem rozmów z mieszkańcami Lublina, MOSIRem i podmiotami gospodarczymi
działającymi nad Zalewem i kontynuacją cieszących się dużym powodzeniem projektów dot.
poprawy warunków nad Zalewem z ostatnich lat.
3. Montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy
Baloon Festival 2021 - Lublin
Festiwal opierałby się na konkursie w którym wzięłyby udział balonowe ekipy z całej Polski i nie
tylko! Ogromne zainteresowanie w innych miastach oraz wrażenie jakie wywiera widok kilkuset
balonów w jednym miejscu, robi piorunujące wrażenie i zalicza się do tych niezapomnianych!
Niski koszt w porównaniu z efektem, wydaje się być idealnym pomysłem dla Naszego miasta.

Ponikwoda

Amatorskie Ligi Lublin

Projekt Amatorskie Ligi Lublin będzie kontynuacją i rozwinięciem zadania z ubiegłych lat. Jest on
skierowany do mieszkańców Miasta Lublin. Turnieje w ramach projektu będą odbywały się od
lutego do grudnia 2021 roku. Projekt zakłada, że podczas tego okresu zostanie zorganizowane
minimum czterysta spotkań o stawkę. Dyscypliny w których rywalizować będą zawodnicy są
skierowane do osób w każdym przedziale wiekowym, począwszy od rozgrywek realizowanych z
myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta, przez turnieje dla osób dorosłych.
Rywalizacja w ramach Amatorskich Lig Lublina odbywać się będzie na obiektach sportowych,
które znajdują się na terenie miasta Lublin.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

Ekrany akustyczne na Alei Solidarności

Dobudowanie ściany z ekranów akustycznych odbijających w ciągu alei Solidarności na wiadukcie
nad rzeką Czechówką od strony dzielnicy Szerokie na długości 200 m
Poprawa jakości życia osób w wieku powyżej 60 lat poprzez zwiększenie aktywności fizycznej.
Poprawa samodzielności w codzienny funkcjonowaniu poprzez treningi crossfitu oraz
współdziałania w grupie.
W państwie w którym kobiety są traktowane przedmiotowo musimy zadbać o swoje
bezpieczeństwo. Dlatego też stworzyłyśmy projekt, którego inicjatywą jest stworzenie
bezpłatnego kursu albo lekcji samoobrony,organizowanego na terenie Lublina. Każda z nas ma
prawo czuć się bezpiecznie. Nasze hasło to silna i waleczna! Każda z nas może być taka. Nasz
projekt ma za zadanie wspierać kobiety w ich sile i niezależności.

1 405 610,00 zł

ogólnomiejski

7 500,00 zł

ogólnomiejski

13 200,00 zł

ogólnomiejski

Projekt zakłada remont chodnika przy ulicy Niecałej wraz z wymianą oświetlania oraz montażem
infrastruktury uniemożliwiającej parkowanie na chodnikach i remont chodnika przy ulicy
Lubartowskiej na odcinku od ul.Kowalskiej do Al.Solidarności.
Naszą propozycją jest zbudowanie Park Rozrywki. A oto argumenty, które przytaczamy na
potwierdzenie, że tak naprawdę jest to potrzebne.
1. Jesteśmy przekonani, że to podniesie poziom turystyki, ponieważ w mieście pojawi się miejsce,
w którym można się bawić nie tylko samemu, ale i całą rodziną. W konsekwencji poprawi się
gospodarka i opinia ludzi na temat miasta jako całości.
2. Uważamy również, że w Lublinie brakuje takiego miejsca, gdzie można by uzyskać spokojny
wypoczynek lub odrobinę adrenaliny po przejechaniu się karuzelą.
REMONT - ULIC: HUSARSKIEJ , HETMAŃSKIEJ, SZASERÓW, HERBOWEJ ORAZ KONSTANTYNÓW.
WYKONANIE TRZECH MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OGRODZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 42
I BUDOWA FRAGMENTU UL.RYCERSKIEJ OD ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI DO CIĄGU PIESZEGO,
BIEGNĄCEGO PROSTOPADLE DO UL. RYCERSKIEJ.
Obserwując bardzo duże zainteresowanie i coroczną liczną mobilizację młodych mieszkańców
miasta Lublin zgłaszam projekt Aktywne Pokolenie. Zakłada on realizację zajęć sportoworekreacyjnych 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-czerwiec i wrzesień-grudzień.
Pandemia koronawirusa (COVID-19) pokazała, że młodzież zamieszkująca miasto Lublin
potrzebuje aktywności i domaga się organizacji dodatkowych bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych. Projekt Aktywne Pokolenie wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i będzie dobrą
wizytówką dla miasta Lublin, który im to umożliwia i wspiera w rozwoju osobistym.

976 000,00 zł

ogólnomiejski

148 000,00 zł

ogólnomiejski

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

200 000,00 zł

ogólnomiejski

5 O-5
6 O-6
Samodzielny SENIOR
7 O-7
Silna i waleczna - kurs samoobrony dla
kobiet

8 O-8
Remont chodników (Lubartowska,
Niecała)
9 O-9
Lubliland

10 O-10
REMONT ULIC OSIEDLA BŁONIE I ULICY
KONSTANTYNÓW
11 O-11
Aktywne Pokolenie

12 O-12

Szpital im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Al. Kraśnicka 100 - nowe
bezpłatne parkingi, remont chodnika i
drogi oraz LSM - remonty chodników.

Koronawirus na kilka 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.
Droga i 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 remont chodników na osiedlach LSM czyli dzielnicy Rury na jednych z
głównych i najsilniej zużytych arterii pieszych. W okolicach planowanych do remontu chodników
znajdują się np. Przedszkole nr 33 czy Szkoły Podstawowa nr 29.

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

Nowa Nadbystrzycka - komfortowo nad
Zalew

Remont ulicy Nadbystrzyckiej w jej jednojezdniowej części - od Ronda Narodowych Sił Zbrojnych
do wiaduktu kolejowego przy Bystrzycy (ul. Janowska) - 500 m. równiutkiej, nowej nawierzchni.

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

Podniesienie jakości życia poprzez zwiększenie sprawności fizycznej studentów w wyniku
treningów crossfit . Ponadto, rozwój umiejętności współdziałania w grupie.
Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - Polskie środowisko jest coraz bardziej zanieczyszczone. Dziś możemy zacząć naprawę kraju od
tysiąc drzew dla każdej dzielnicy
naszej małej Ojczyzny - Lublina. Projekt zakłada zakup 27 000 sadzonek szybkorosnących drzew
tlenowych, które - jak sama nazwa wskazuje - produkują kilkakrotnie więcej tlenu niż pozostałe
gatunki. Sadzonki zostaną rozdysponowane po 1000 sztuk do każdej z dzielnic, w których zostaną
urządzone społeczne akcje ich sadzenia w wyznaczonych przez miasto miejscach. W ten sposób
Lublin stanie się przyrodniczym pionierem, a mieszkańcy każdej z dzielnic zyskają orędowników
czystego powietrza, w postaci drzew tlenowych.

8 500,00 zł

ogólnomiejski

1 382 000,00 zł

ogólnomiejski

12 000,00 zł

ogólnomiejski

900 000,00 zł

ogólnomiejski

13 O-13

14 O-14
Aktywny STUDENT
15 O-15

Parę liczb na temat drzew tlenowych:
- świetnie pochłaniają dwutlenek węgla: dąb szypułkowy pochłania 9 ton dwutlenku węgla w
ciągu roku z jednego hektara, buk prawie 12 ton, a drzewo tlenowe aż 111 ton,
- szybko rośnie - średni wzrost w okresie od maja do września to ponad 160 cm,
- w Polsce posadzono je już np. przy łódzkiej galerii Manufaktura oraz na jednym z wrocławskich
osiedli.
16 O-16
Aktywny UCZEŃ

Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Głównym celem
projekty jest uczenie wzajemnego szacunku i współdziałania w grupie poprzez zabawę i trening.
Skupiamy się na uczeniu prawidłowych wzorców ruchowych, wzorowej technice ćwiczeń,
poprawnej postawy ciała. U dzieci i młodzieży rozwijamy wszystkie cechy motoryczne, dzięki
temu będą mogły cieszyć się zdrowiem i sprawnością fizyczną przez całe życie. Budujemy solidny
fundament do uprawiania każdego sportu oraz przygotowujemy dzieci i młodzież na nieznane i
nieprzewidywalne sytuacje, które mogą ich spotkać w życiu.

17 O-17
Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! 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 zwalczający 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!
18 O-18

I. Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z
elementami zagospodarowania (II etap).
II. Remont ulicy Perłowej wraz z
elementami zagospodarowania.

1. Projekt dotyczy wykonania remontu ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami jej
zagospodarowania. Remont obejmie powierzchnię asfaltową ulicy i parkingów z wymianą
krawężników oraz wymianę chodników z płytek chodnikowych na kostkę brukową. Ulice, parkingi
są w złym stanie technicznym.Liczne nierówności stwarzają duże zagrożenie 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 pojazdów.
2.Projekt dotyczy wykonania remontu nawierzchni asfaltowej ul. Perłowej z przyległymi
parkingami i chodnika. Ulica Perłowa przyległe parkingi, chodnik zostały wybudowane w 1990 r.
są użytkowane od 30 lat i nie były przez ten czas remontowane.Obecny stan techniczny ulicy,
parkingów, chodnika jest bardzo zły zagraża bezpieczeństwu ich użytkowników i wymaga pilnego
remontu.
Projekt zakłada realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży uczącej się i studiującej
mieszkającej w Lublinie. Zajęcia odbywać się będą w dwóch semestrach: letnim (15 tygodni) i
zimowym (10 tygodni), co łącznie daje 25 tygodni zajęć. Projekt zawierać będzie minimum 7
dyscyplin = 14 jednostek treningowych w tygodniu (14 x 1,5h) w różnych dyscyplinach
sportowych. Najistotniejszym elementem projektu jest promocja Miasta Lublin jako
miejsca/środowiska atrakcyjnego i przyjaznego młodym mieszkańcom miasta. Zadanie stanowi
odpowiedź na aktualne potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej - poprzez zajęcia będą mogli
sprawdzić siebie - swój poziom sportowy, a jednocześnie ciągle podnosić własną sprawność
fizyczną i realizować własne pasje. Celem projektu jest także popularyzacji sportu jako
bezpiecznego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu oraz integracja młodzieży uczącej
się/studiującej mieszkającej w Lublinie.

1 494 000,00 zł

ogólnomiejski

200 000,00 zł

ogólnomiejski

Hamakowo – miejska przestrzeń inspiracji Hamakowo – miejska przestrzeń inspiracji to projekt zakładający zorganizowanie i animowanie w
Lublinie otwartej przestrzeni warsztatowej służącej mieszkańcom miasta w rozwoju osobistym i
poszukiwaniu pasji. To przestrzeń rozmów, wymiany poglądów, poszukiwań i wspólnych działań
na rzecz miasta i jego mieszkańców.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

200 000,00 zł

ogólnomiejski

19 O-19
Aktywni Młodzi

20 O-20

Istotną częścią projektu jest aranżacja przyjaznej i pełnej ciepła przestrzeni, zachęcającej
mieszkańców do relaksowania się, wspólnych spotkań i przebywania razem. Głównym
elementem jej wystroju będą ogólnodostępne hamaki rozwieszone na jednym z terenów
rekreacyjnych Lublina.
W ramach Hamakowa prowadzone będą liczne warsztaty, spotkania i wydarzenia kulturalne,
debaty obywatelskie, strefa animacji dla dzieci, biblioteka na świeżym powietrzu, joga, zajęcia z
rozwoju osobistego oraz wydarzenia poświęcone integracji społecznej mieszkańców Lublina.
21 O-21
Dziki zwierz - nie taki dziki

22 O-22

Występowanie dzikich zwierząt w mieście stanowi okazję do obserwacji fascynującego świata
zwierząt, jednakże niektóre zwierzęta wywołują lęk i poczucie zagrożenia. W ramach projektu
chcemy poprawić warunki życia jeży, owadów zapylających, ptaków, kotów wolno żyjących i
nietoperzy oraz zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, poprzez zakup przenośnych odłowni na
dziki oraz przeprowadzenie akcji ochrony płazów.
Akcja edukacyjna ma wyjaśniać rolę zwierząt w środowisku i wskazać sposób postępowania w
przypadku znalezienia rannego zwierzęcia. Nagłośnienia wymaga problem nieświadomego
zanęcania niektórych gatunków zwierząt w wyniku zaniedbań porządkowych w altanach
śmietnikowych, miejscach dokarmiania ptaków lub kotów wolno żyjących. Konieczne jest
przeprowadzenie edukacji na temat zasad zachowania w przypadku spotkania zwierzęcia,
procedury zgłaszania interwencji z udziałem zwierząt oraz zakup narzędzi, które posłużą do
odławiania dzików, bytujących na terenie Lublina w pobliżu mieszkańców.

Bądźmy dumni ze Starego Miasta w
Lublinie

Projekt przewiduje poprawę wizerunku i estetyki obszaru Starego Miasta w Lublinie poprzez
realizację następujących działań:
1) Wykonanie iluminacji Bramy Karkowskiej , która jest jednym z najważniejszych i
rozpoznawalnych zabytków Lublina.
2) Wykonanie iluminacji Trybunału Koronnego centralnego zabytku znajdującego się na rynku
Starego Miasta.
3) Wykonanie remontu i iluminacji jedynej ocalałej Baszty Półokrągłej która stanowiła część
systemu obronnego Starego Miasta
4) Wymiana stylizowanych opraw oświetlenia ulic staromiejskich wraz z wymianą źródeł światła
na typ LED. w dzielnicach Stare Miasto w Lublinie i Śródmieście
Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej w Lublinie. Następnie impreza otwarcia - wielkie
grillowanie.
Miejska Biblioteka Gier Planszowych i Fabularnych ma być otwartym i ogólnodostępnym
miejscem dla mieszkanek i mieszkańców Lublina, w którym będzie można realizować swoje pasje
związane z grami bez prądu. W Bibliotece będziemy realizować zajęcia z grami planszowymi, czyli
np. pokazy, turnieje, warsztaty, prelekcje, a także sesje RPG w różne wydane w Polsce gry
fabularne oraz larpy. Dzięki tym atrakcjom zapewnimy wiele godzin dobrej zabawy wszystkim
gościom, którzy będą nas odwiedzać. Gry bez prądu są fantastyczną rozrywką dla każdego.
Łączącą pokolenia, przełamują bariery, otwierają nas na innych. Pozwalają nam uczyć się nowych
rzeczy, poznawać nowe osoby, doświadczać wielu wspaniałych i wyjątkowych chwil.
Miejska Biblioteka Gier Planszowych i Fabularnych będzie otwarta 6 dni w tygodniu, w godzinach
10:00 - 20:00. Nasi goście będą mogli wypożyczyć na miejscu i zagrać w dostępne gry planszowe i
fabularne, spędzić przyjemnie czas i odpocząć od trosk dnia codziennego.

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

1 480 000,00 zł

ogólnomiejski

198 320,00 zł

ogólnomiejski

Zwiększenie dostępności przystanku
kolejowego Lublin Zachodni przez
przedłużenie ul. Granitowej

Projekt zakłada przedłużenie ulicy Granitowej i połączenie jej z drogą zapewniającą dojście do
przystanku PKP Lublin Zachodni na wysokości ulicy Węglinek. Obecnie pasażerowie chcący
skorzystać z nowo powstałego przystanku kolejowego, wysiadając na pętli autobu…

1 050 000,00 zł

ogólnomiejski

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
po dawnej Fabryce Samochodów
Ciężarowych w Lublinie

Celem projektu jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej pod kompleksową
rewitalizację obszaru zlokalizowanego na pograniczu dzielnic Tatary i Hajdów Zadębie o
powierzchni ok. 140 ha. Teren na którym zlokalizowanych jest kilkadziesiąt firm i zatrudnionych
jest około 3000 ludzi posiada tradycje sięgające połowy lat 50-ych dwudziestego wieku. Niestety,
większa część infrastruktury drogowej (w szczególności ulic Frezerów, Tokarskiej i
Konstruktorów) pochodzi z tego okresu i jej stan techniczny, środowiskowy i estetyczny
przyczynia się do niekorzystnego wizerunku tego obszaru, co zmniejsza jego atrakcyjności i
potencjał inwestycyjny. Nasz projekt ma być przyczynkiem do zmiany tego stanu rzeczy zwiększenie komfortu dla pracowników z całego Lublina zatrudnionych na tym obszarze.

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i
kotów m. Lublina

Projekt dotyczy kompleksowego zapobiegania bezdomności psów i kotów z terenu Lublina.
Kastracja i sterylizacja to najskuteczniejsze i najbardziej humanitarne metody ograniczania
populacji tych zwierząt, a czipowanie powoduje, ze zaginiony zwierzak natychmiast wraca do
właściciela. Olbrzymie zainteresowanie podobnymi projektami w latach ubiegłych pokazuje jak
duże jest zapotrzebowanie na podobne działania ze srony samorządu.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

23 O-23
Tężnia, tężnia, kiełbasa, kiełbasa
24 O-24
Miejska Biblioteka Gier Planszowych i
Fabularnych

25 O-25

26 O-26

27 O-27

28 O-28

Ćwicz, trenuj,graj i ucz się słówek to
wyzwanie dla mądrych główek - zajęcia
sportowe i język angielski dla dzieci

Projekt zakłada zorganizowanie cyklu ogólnodostępnych zajęć sportowo – językowych na terenie
Lublina, przeznaczonych dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych na terenie Gminy
Lublin. Zajęcia zostaną podzielone na różne dyscypliny sportowe ( piłka nożna , gimnastyka i
taniec ) oraz zajęcia nauki języka angielskiego. Zajęcia te będą prowadzone wewnątrz obiektów
sportowych, na świeżym powietrzu oraz w salach lekcyjnych ( język angielski). Projekt ma na celu
stworzenie możliwości uprawiania sportu dla dzieci bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jak
również propagowanie zdrowego trybu życia i popularyzację sportu jako jednej z bezpiecznych i
atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. Celem projektu jest również bezpłatna nauka języka
angielskiego oraz integracja środowiska uczniowskiego poprzez sport oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym i stosowaniu używek przez dzieci

200 000,00 zł

ogólnomiejski

Łączymy pokolenia: Integracyjna strefa
aktywności Tatary-Hajdów-Zadębie.

Projekt dotyczy 2 zadań ulokowanych w sąsiednich dzielnicach i zakłada:
1. Budowę 10-elementowej ogólnodostępnej i nieodpłatnej siłowni napowietrznej wraz z
ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 48 na ul. Jana Kasprowicza w dzielnicy HajdówZadębie.
2. Rozbudowę obecnego placu zabaw z podziałem na ogólnodostępne 3 strefy: I – dla małych
dzieci (0-6), II – dla dzieci starszych (od 6 lat wzwyż) oraz III strefy-siłowni wraz z ogrodzeniem
placu wraz z aranżacją miejsc siedzących dla opiekunów oraz monitoringiem.

1 200 000 zł

ogólnomiejski

Inwestycje na Felinie i w okolicy

Wykonanie i projekt brakujących ciągów pieszych na terenie Felina, wykonanie placu zabaw i
wybiegu dla psów, nasadzeń wzdłuż ruchliwej ul. J. Franczaka "Lalka" i ul. K.Bony , dokończenie
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. Franczaka "Lalka", nowe przejście dla pieszych wraz z fragmentem
chodnika przy ul. J. Franczaka "Lalka" 43, wykonanie dodatkowych kamer monitoringu, poprawa
bezpieczeństwa pieszych na ul. Jagiełły.

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

Uroczyste obchody 100-lecia Klubu
Sportowego LUBLINIANKA - najstarszego
istniejącego związku sportowego na
Lubelszczyźnie

W czerwcu 2021 roku Klub Sportowy Lublinianka będzie obchodził swoje 100 lecie powstania. KS
Lublinianka trwale związany jest z miastem Lublinem i zapisał się w sp;osób szczególny w historii
naszego miasta. Klub przez blisko 100-lat funkcjonowania wychował tysiące sportowców,
reprezentantów Polski w różnych dyscyplinach, takich jak: piłka nożna, koszykówka, zapasy,
podnoszenie ciężarów.... Każdy Lublinianin ma kogoś w rodzinie kto był związany z tym klubem
w przeszłości lub obecnie. Z okazji okrągłej 100-ej rocznicy powstania klubu chcielibyśmy godnie
uczcić jego święto wraz ze wszystkimi mieszkańcami miasta Lublina przez organizację: festynów,
turniejów piłkarskich, wystaw i uroczystej Gali Jubileuszowej z uhonorowaniem ludzi związanych
z klubem.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

29 O-29

30 O-30

31 O-31

32 O-32

LUBELSKI SPORT +

Projekt „LUBELSKI SPORT +” to projekt dający wsparcie i rozwój dla 4 dyscyplin sportowych na
terenie Lublina. Wsparcie będzie kierowane na rozwój i promocję Futsalu, Futbolu
Amerykańskiego, Speed-ball oraz Piłki Nożnej Sześcioosobowej.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

200 000,00 zł

ogólnomiejski

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

1 200 000,00 zł

ogólnomiejski

200 000,00 zł

ogólnomiejski

48 000,00 zł

ogólnomiejski

200 000,00 zł

ogólnomiejski

Projekt będzie służył aktywizacji sportowej i edukacyjnej mieszkańców miasta Lublin w ramach
powyższych dyscyplin. Projekt zakłada ogólnodostępność w wymiarze edukacyjnym,
szkoleniowym, promocyjnym i współzawodnictwa dla mieszkańców miasta Lublin
W ramach realizacji projektu każda z dyscyplin zostanie objęta programem aktywizacji, rozwoju i
wsparcia w czterech filarach:
I Filar: Promocja i informacja o tej dyscyplinie
II Filar: Rozgrywki dla mieszkańców - współzawodnictwo
III Filar: Wsparcie dla klubów
IV Filar: Szkolenie i kształcenie
Wszystkie działania będą ogólnodostępne dla mieszkańców miasta.
33 O-33
Goń komara!

34 O-34
Naładuj się w miejskim USB
35 O-35
Więcej śmietników w mieście
36 O-36
Zdezynfekuj się człowieku!

Ciepłe zimy i coraz bardziej gorące lata sprawiają, że w mieście coraz trudniej przebywać na
dworze. Jest tymbardziej niemiło, że komary tną jak szalone. Projekt zakłada przeprowadzenie
akcji odkomarzania na popularnych terenach zielonych Lublina. Pogońmy wspólnie komarom
kota!
Coraz więcej codziennych spraw gromadzimy w telefonach. A one przez to szybko tracą energię.
Stojąc na przystanku moglibyśmy podładować trochę baterię. Wyposażmy najpopularniejsze
przystanki miejskie w ładowarki USB.
Wyposażmy nasze miasto w dodatkowe śmietniki. Niby jest ich dużo, ale wciąż nie ma gdzie
wyrzucić śmieci i psich kup.
Epidemia jest straszna i nowa dla nas wszystkich. Tym bardziej smuci fakt, że nie wszyscy
zachowują podstawowe zasady higieny w komunikacji publicznej. Projekt zakłada wyposażenie
jak największej ilości autobusów w dozowniki z płynem dezynfekującym. W ten sposób każda
osoba będzie mogła o siebie zadbać przy wejściu i wyjściu z autobusu.

37 O-37
Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i
montaż 1000 budek dla jerzyków na
terenie miasta Lublina.

Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina. Budki będą montowane na
budynkach/drzewach miejskich jak również na budynkach i drzewach prywatnych, o ile
właściciele wyrażą zgodę na co najmniej roczne udostępnienie miejsca.

Czy Inteligentny System Sterowania
Ruchem działa? Niezależny audyt
ekspertów

Miasto Lublin wydało miliony złotych na Inteligentny System Sterowania Ruchem. Legenda głosi,
że ktoś kiedyś poczuł efekty jej wdrożenia. Większość użytkowników dróg narzeka, że jej
wprowadzenie nic nie poprawiło a wręcz pogorszyło.
System reklamowano jako:
- usprawniający ruch, zapewniający możliwość płynnej jazdy na wybranych relacjach,
- dający priorytet spóźnionej komunikacji miejskiej,
- wyłapujący wykroczenia drogowe,
- na bieżąco reagujący na sytuację na drogach.
Czy to się udało? Większość zapewne zna odpowiedź z autopsji. Czy nie stałeś ostatnio na
czerwonym, gdy z drogi podrzędnej nic nie jechało? Takie sytuacje są niedopuszczalne!
Dlatego konieczne jest zamówienie niezależnego audytu ekspertów, którzy skontrolują sposób
działania Systemu Sterowania Ruchem w Lublinie.
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Warsztatownia, czyli raj dla
majsterkowiczów

Warsztatownia to miejsce gdzie każdy mieszkaniec i mieszkanka Lublina mogą przyjść i
pomajsterkować z użyciem znajdujących się na miejscu narzędzi oraz pod okiem doświadczonej
kadry. Można tu naprawić urwany przewód od lampki, odnowić stare meble czy całkowicie od
podstaw zrobić szafkę. Warsztatownia raz w tygodniu zorganizuje warsztaty tematyczne,
związane z szeroką pojętą tematyką zrób to sam. Warsztatownia to też miejsce spotkań dla
inicjatyw mieszkańców związanych z tematyką zrób to sam. Na koniec warsztatownia to też
miejsce, gdzie chętni mieszkańcy mogą w trakcie dyżurów pomóc innym mieszkańcom.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

INWESTYCJE NA KALINOWSZCZYŹNIE

Projekt przewiduje:
remont ul. Stefana Okrzei na odcinku od ulicy Lwowskiej oraz remont sali gimnastycznej w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4.
Inicjatorem projektu są członkowie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna.

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

12 000,00 zł

ogólnomiejski

Centrum Aktywności Sportowej
Dostrzegając potencjał tkwiący w dzielnicy Bronowice oraz dzielnicach przyległych pragniemy
Bronowice - bezpłatne treningi piłkarskie. realizować działania polegające na zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej (w
szczególności dzieci i młodzieży) do aktywnego uprawiania sportu. Organizacja szkolenia
sportowego w zakresie piłki nożnej to aktywizacja najmłodszych, animacja i tworzenie
alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w tej części miasta Lublina. Oprócz
prowadzenia bezpłatnych zajęć stricte treningowych realizować będziemy formy szkolenia
piłkarskiego w zakresie organizacji i koordynacji udziału uczestników zadania w meczach i
turniejach towarzyskich. Projekt dedykowany będzie osobom indywidualnym, a także grupom
skupionym w ramach lokalnych instytucji i placówek oświatowych.

120 000,00 zł

ogólnomiejski

ZIELONY LUBLIN - pakiet działań
zmierzających do poprawy jakości
przyrody miejskiej

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkanek i mieszkańców Lublina, którzy pragną żyć w
zielonym mieście, w którym przyroda odgrywa ważną rolę.
Projekt został wypracowany w drodze warsztatów. W trakcie ich trwania zostało
zaproponowanych szereg rozwiązań z zakresu edukacji ekologicznej oraz akcji integracyjnoinformacyjnych. Mieszkańcy dostaną możliwość odebrania bezpłatnie sadzonek roślin,
stworzenia miejskiej pasieki oraz wsparcie w postaci rzecznika przyrody w mieście. Dzięki takim
działaniom zostanie podniesiona świadomość społeczna na temat roli zasobów naturalnych
miasta. Projekt ma również przyczynić się do ochrony oraz rozwoju miejskiego ekosystemu.
Zadanie składa się z kilkunastu modułów.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

Stadion żużlowy _dodatkowe trybuny
mobilne

Projekt dotyczy zakupu wraz z montażem trybun mobilnych o pojemności do 2200 siedzisk na
obiekcie sportowym przy Alejach Zygmuntowskich 5 w Lublinie ( stadion żużlowy) wraz z
dostosowaniem prac infrastrukturalnych umożliwiających motaż wspomnianych trybun.

1 470 000,00 zł

ogólnomiejski
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Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku Obszar Zalewu Zemborzyckiego od wielu lat jest zaniedbany. Zmieńmy to! Głosując na projekt
wszystkich Lublinian
popierasz szereg zmian, które będą wstępem by ponownie uczynić tą przestrzeń atrakcyjną,
bezpieczną i przyjazną. Głosując na ten projekt popierasz: 1. Budowę ogólnodostępnej, czystej i
pachnącej toalety na Marinie, wraz z zewnętrznym prysznicem i umywalką, 2. Remont ok. 1000m
alejek: na Marinie i przy dojściu nad Zalew z pętli na Żeglarskiej. Projekt jest owocem rozmów z
mieszkańcami Lublina, MOSIRem i podmiotami gospodarczymi działającymi nad Zalewem i
kontynuacją cieszących się dużym powodzeniem projektów dot. poprawy warunków nad
Zalewem z ostatnich lat. 3. Montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż
Bystrzycy
42 O-42
Tablica Pamięci

Tablica oddająca hołd Polakom więzionym, torturowanym i zamordowanym na Zamku Lubelskim
i w siedzibie gestapo "Pod Zegarem" podczas okupacji hitlerowskiej.

43 O-43

44 O-44

45 O-45

46 O-46

REZERWAT DZIKICH DZIECI 2021 Rezerwat Dzikich Dzieci 2021 to propozycja przygodowego placu zabaw w wakacje. Ma zapewnić
wakacyjny park kreatywności i kontaktu z dzieciom 7+ i młodszym przestrzeń i narzędzia do kreatywnej zabawy, która opiera się na trzech
przyrodą.
filarach: jest swobodnie wybrana, wewnętrznie motywowana i samodzielnie kierowana.
Przeobrażenia jakim zostało poddane dzieciństwo spowodowały odcięcie dzieci od
podstawowego narzędzia poznawania i kreowania świata, jakim jest zabawa. Na tym aspekcie
warto skupić się w 2021. Kluczem do udanego przygodowego placu zabaw jest to, że dzieci same
go tworzą, co sprawia, że repertuar możliwych aktywności staje się nieograniczony. Nad
bezpieczeństwem dzieci ale przede wszystkim utrzymaniem zabawy w najczystszej postaci
czuwają Strażnicy Zabawy-Playworkerzy.
Rezerwat Dzikich Dzieci pozostaje nadal jedynym, bezkompromisowym, przygodowym placem
zabaw w Polsce, o którego powstaniu decydują od 4 lat mieszkańcy w głosowaniu w BO. W 2018
i 2019 r zarejestrowaliśmy 10 tyś wejść dzieci przy średnim czasie pobytu 2h.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

Wakacje na hamaku - półkolonie letnie

200 000,00 zł

ogólnomiejski
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Okres wakacyjny, w szczególności wakacje letnie to dla dzieci czas odpoczynku od obowiązków
szkolnych, ale także okres nowych doświadczeń i emocji podczas podróży i wyjazdów na obozy
czy kolonie. Rodzice dzieci spędzających wakacje w mieście często poszukują możliwości
aktywnych oraz ciekawych form spędzania wolnego czasu. Taką propozycję mogą stanowić
pięciodniowe półkolonie odbywające się stacjonarnie w Lublinie pod nazwą: "Wakacje na
hamaku - półkolonie letnie".

Projekt zakłada organizację bezpłatnych półkolonii przez cały okres wakacji 2021. Z 9
pięciodniowych turnusów skorzysta 540 dzieci. Uczestnicy półkolonii każdego dnia będą mieli
okazję poznać coś nowego i spróbować swoich sił w różnych zajęciach: sportowych, plastycznych,
artystycznych oraz wziąć udział w wycieczkach i grach terenowych. W ostatnim dniu turnusu
(piątek) odbędzie się całodzienna, podsumowująca wycieczka, do której, po godzinie 15:00 będą
mogli dołączyć rodzice, aby wspólnie z dziećmi aktywnie spędzić czas.
48 O-48
Wakacje na Sławinie – półkolonie dla
dzieci w wieku szkolnym

Projekt polega na zorganizowaniu półkolonii dla dzieci w wieku szkolnym w trakcie letnich
wakacji. Zaplanowane są 4 turnusy po 5 dni (bez dni wolnych od pracy), podczas każdego turnusu
skorzystać z wypoczynku będzie mogło ok. 90 dzieci.
Celem projektu jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci pozostających w mieście podczas
wakacji. Czas spędzony na półkoloniach będzie podzielony na zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz
zajęcia edukacyjne. Zajęcia dostosowane będą do wieku, zainteresowań oraz sprawności dzieci.
W trakcie półkolonii dzieci będą korzystać z wyżywienia - 3 posiłki dziennie: drugie śniadanie,
obiad i podwieczorek.Zaplanowane będą wycieczki edukacyjne (np. do Skansenu, na Stare
Miasto), gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami.
Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców dzielnicy, w której mieszka wiele rodzin z dziećmi, a
gdzie na chwilę obecną nie ma dzielnicowego domu kultury.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

LUBLIN PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM

Celem projektu LUBLIN PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM jest wzrost świadomości Lublinian na temat ich
odpowiedzialności, praw i obowiązków wobec zwierząt właścicielskich, kotów wolno żyjących i
gatunków nieudomowionych. Edukacja osób dorosłych, młodzieży i dzieci z zakresu dobrostanu
zwierząt, bezpiecznych interakcji z nimi, form udzielania im pomocy, w tym ochrony prawnej,
zapobiegania cierpieniu, da efekty bezpośrednie dla zwierząt i ludzi. Aby to osiągnąć, odbędą się
szkolenia, happeningi, zajęcia edukacyjne z udziałem specjalistów w różnych dziedzinach.
Zostanie przeprowadzona sterylizacja psów i kotów właścicielskich, znakowanie psów
mikrochipami i adresatkami. Sterylizacji będą poddane koty wolno żyjące, a następnie zostaną
przywrócone do środowiska naturalnego. U wszystkich sterylizowanych psów i kotów przed
zabiegiem zostaną wykonane badania kliniczne, morfologia, biochemia, odpchlenie i
odrobaczenie. Działania będą poprzedzone akcją informacyjną umożliwiając udział licznej grupy
osób.

200 000,00 zł

ogólnomiejski
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Zielona przyszłość Lublina

51 O-51
Youth akcelerator

Proponuję wprowadzenie w Lublinie programu nauczania dotyczącego roli zieleni w mieście. W
dobie katastrofy klimatycznej należy jasno i precyzyjnie edukować wszystkie grupy społeczne, w
szczególności dzieci i seniorów (do nich można dotrzeć bo na pokolenie 35-55 lat to już nie ma co
liczyć).
Chcemy, żeby w Lublinie powstała przestrzeń dla młodych - miejsce, w którym będziemy czuć się
dobrze, będziemy realizować swoje pasje, ale również otrzymywać potrzebne wsparcie zarówno
w rozwoju jak i w sytuacjach problematycznych, kiedy potrzebujemy pomocy specjalistów.
"Youth akcelerator" to jeden projekt, ale 4 różnie zaprojektowane przestrzenie, ponieważ my
młodzi mamy różne potrzeby oraz tysiące pomysłów do zrealizowania. Zlokalizowany w centrum
miasta, a od dłuższego czasu nieużywany budynek dawnej "Astorii" chcielibyśmy dostosować do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. winda, oznakowania braile'a) i stworzyć tam:
Centrum Młodzieżowe (z kompleksowymi informacjami dotyczącymi edukacji, pracy,
wolontariatu oraz coworkingiem), Centrum Pomocy Dzieciom (we współpracy z Fundacją Dajemy
Dzieciom Siłę) oraz Przestrzeń Kreatywną (dla rozwoju talentów artystycznych i medialnych). W
XXX LO chcemy stworzyć Youth Makerspace - czyli pracowanie dla młodych majsterkowiczów i
wynalazców.

200 000,00 zł

ogólnomiejski

1 500 000,00 zł

ogólnomiejski

199 999,00 zł

ogólnomiejski
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Święto Motoryzacji w Lublinie - Piknik
Historyczny

Zorganizowanie pikniku motoryzacyjnego w Lublinie połączonego z wyścigami pojazdów
sportowych i zabytkowych na dystansie 1/4 mili na ul. Mełgiewskiej. W ramach imprezy
przedstawiony zostałby dorobek motoryzacyjny Lublina na zlocie samochodów
wyprodukowanych w Fabryce Samochodów Ciężarowych na ul. Mełgiewskiej

53 O-53
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Specjalna ławeczka z przewijakiem i zadaszeniem postawiona w miejscu publicznym zapewniłaby
intymne miejsce do karmienia niemowlaków i przewijania małych dzieci.Mamy nie musiały by się
"chować" aby nakarmić swoje pociechy gdyż miały by do tego specjalne miejsce przeznaczone
tylko dla nich.Lokalizacja takich ławek w pobliżu placów zabaw byłaby dużym ułatwieniem dla
Ławka do karmienia i przewijania dzieci
rodziców z małymi pociechami.
"Oświetlony trakt pieszo-rowerowy na
Projekt zakłada budowę oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego w Dzielnicy Węglin Południowy
Węglinie Południowym, wiodący od ul.
wraz z infrastrukturą oraz elementami małej architektury i zielenią. Trakt rozpocznie bieg od ul.
Jana Pawła II przez Kryształową, Berylową Jana Pawła II na wysokości przejścia dla pieszych przy przystankach komunikacji miejskiej
i Onyksową do ul. Granitowej."
(Kryształowa) i będzie wiódł wzdłuż wybudowanych bloków, połączy ul. Kryształową z ul.
Berylową i biegnąc dalej łukiem przetnie ul. Onyksową by w końcu połączyć się z ul.Granitową w
okolicy pętli autobusowej.
Projektowany ciąg w tym obszarze, umożliwi mieszkańcom bezpieczną komunikację wewnątrz
osiedla. Ułatwi dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej, przychodni i sklepów. Zapewni
również możliwość aktywnego wypoczynku lub spacerów traktem pieszym i odpoczynek na
ławkach ustawionych w zatokach postojowych. Trakt stworzy bezpieczne połączenie pomiędzy
dzielnicami Węglin Południowy i Czuby Południowe oraz włączy się w ogólnomiejską sieć ścieżek
rowerowych na terenie Miasta Lublin.

121 500,00 zł ogólnomiejski
1 500 000,00 zł
ogólnomiejski
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Suma wszystkich projektów ogólnomiejskich:

34 553 629,00 zł

