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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Budowa chodnika między przystankiem autobusowym
"Nowe Sady/Waltera-Janke" a przejściem dla pieszych
na tym skrzyżowaniu.
Chodnik
od
przystanku
autobusowego
"Nowe
Sady/Waltera-Janke" do przejścia dla pieszych na tym
skrzyżowaniu.
Budowa chodnika szerokości 1,5m pomiędzy przystankiem
autobusowym a przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu al.
Waltera-Janke/Nowe Sady.
Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików.
Las Lublinek i okolice.
Zadanie (kontynuacja ubiegłorocznego projektu) ma na celu
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla i mienia
poprzez zredukowanie nadmiernie rozwiniętej populacji
dzików w drodze odłowu części osobników i ich
przesiedlenia z dala od miasta. W ramach zadania
planowany jest zakup kolejnej odłowni mobilnej wraz
z systemem zdalnego monitorowania i zamykania oraz
sfinansowanie odłowów.
Budowa chodników do przystanku autobusowego nr
1291 (Waltera-Janke/wiadukt).
Chodniki od przystanku autobusowego do istniejącego ciągu
pieszego wzdłuż al. Waltera-Janke w śladzie wydeptanych
ścieżek.
Budowa dwóch chodników szerokości 1,5 m pomiędzy
przystankiem autobusowym a istniejącym ciągiem pieszym
wzdłuż al. Waltera-Janke w śladzie wydeptanych ścieżek.
Chodnik przy płytach etap I – 100 m na ul. Pienistej od
ul. F. Plocka.
ul. Pienista od ul. F. Plocka.
Budowa nowego chodnika (etap I) o dł. ok. 100 m, szer. 1,52 m na ul. Pienistej od ul. F. Plocka w kierunku ul. Maczka
(osiedle Nowe Polesie), do wysokości działki(P34-10/1),
gdzie znajduje się ścieżka z płyt betonowych. Aktualnie
trzeba iść po płytach betonowych, po których jeżdżą szybko
samochody.
Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku
od ul. Wł. Króla do ul. Sztormowej (przejazd PKP).
Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Wł.
Króla do ul. Sztormowej (przejazd PKP), strona nieparzysta.
Remont chodnika szerokości 1,5-2,0 m wzdłuż ul.
Obywatelskiej (strona nieparzysta) na odcinku od ul. Wł.
Króla do ul. Sztormowej przy przejeździe kolejowym -)
piesze skomunikowanie ul. Pienistej i Maratońskiej -) droga
dzieci do szkoły oraz dojście do przystanków komunikacji
miejskiej.

Kwota po
weryfikacji

28375,00

30000,00

36250,00

45000,00

91875,00
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportoworekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe,
parki na terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizację otwartych i bezpłatnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny
sportowe, a także rywalizację sportową w postaci
organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku
od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla.
Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul.
Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.
Remont chodnika szerokości ok. 2,0 m wzdłuż ul.
Obywatelskiej (strona nieparzysta) na odcinku od ul.
Pienistej do ul. Wł. Króla wraz z zagospodarowaniem zieleni
drogowej - piesze skomunikowanie ul. Pienistej
i Maratońskiej- droga dzieci do szkoły oraz dojście do
przystanków komunikacji miejskiej.
Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.
Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.
Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat.
Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na
terenie Uroczyska Lublinek, oraz oczyszczenie stawów
śródleśnych i wymianę części urządzeń zagospodarowania
rekreacyjnego.
MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część sportowa.
ul. Denna - w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci.
Wykonanie etapu rekreacyjno-sportowego w ramach
realizacji kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla
mieszkańców Osiedla: -) kort do gry w kometkę, -) tenis
stołowy, -) boisko do street basketball.

Kwota po
weryfikacji

100000,00

130000,00

155000,00

350500,00

