OPISY ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH
LOKALNYCH
12. „Budowa parku rekreacyjno – sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada –
Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska wielofunkcyjnego – tenis, siatkówka, 2x
streetball o nawierzchni poliuretanowej i o wymiarach: 38x27” (OKRĘG I) - projekt zakłada
budowę boiska do gry w piłkę nożną, w tym z polem do gry 27x38m o nawierzchni
poliuretanowej, wykonanie ogrodzenia wraz z piłkochwytami oraz małą architekturą.
13. „Przebudowa ulicy Stanisława Sołdka na odcinku do skrzyżowania ulic gen. BoraKomorowskiego/Kotarbińskiego do stacji paliw” (OKRĘG I) - zadanie polega na przebudowie
ulicy Sołdka poprzez: rozebranie starego chodnika, wykonanie zatok dla samochodów osobowych
w szerokiej części chodnika (wg załączonego szkicu), położenie nowego chodnika z kostki
polbruk, wykonanie nowych miejsc parkingowych, po drugiej stronie ulicy - w granicach pasa
drogowego działki, postawienie małej architektury (stojak na rowery, kosze na śmieci, kosze na
psie odchody).
14. „Ożywienie placu wokół kasztana w Parku Kultury i Wypoczynku” (OKRĘG III) - projekt
zakłada nowe zagospodarowanie terenu wokół kasztana poprzez ułożenie kostki betonowej,
wykonanie ławki wokół kasztana oraz ustawienie nowych stoików do gry w szachy oraz koszy na
śmieci.
15. „Plac zabaw przy Żłobku nr 2 w Słupsku” (OKRĘG II) - w ramach projektu planuje się
budowę oraz wyposażenie placu zabaw w następujący sprzęt: zestaw obejmujący wieżę
z daszkiem, drabinkę oraz zjeżdżalnię, karuzelę, domek, sprężynowce, bocianie gniazdo, zestaw
sprawnościowy. Plac zabaw będzie podzielony na dwie części – jedna z nich przeznaczona będzie
dla najmłodszych dzieci. Planowane jest osobne wejście na plac zabaw, co ma to zapewnić
całodobowy dostęp do stworzonej infrastruktury.
16. „Budowa zielonego skweru na skrzyżowaniu ulic: Krasińskiego, Niedziałkowskiego
i Solskiego” (OKRĘG III) - w ramach projektu ma zostać zawężona ul. Krasińskiego na
skrzyżowaniu z ul. Niedziałkowskiego, zmniejszona szerokości chodnika przy tych budynkach,
przedłużenie i zaakcentowanie głównego ciągu pieszego biegnącego ul. Solskiego w stronę ul.
Niedziałkowskiego oraz zagospodarowany odzyskany w ten sposób terenu zielenią z elementami
małej architektury i ciągami pieszymi. W ramach realizacji projektu przewidziano również
montaż oświetlenia na skwerze oraz przełożenie kostki brukowej w obrębie skrzyżowania, aby
wyrównać nawierzchnię. Do przełożenia kostki należy wykorzystać materiał historyczny ze
skrzyżowania.
17. „MODERNIZUJEMY I POWIĘKSZAMY SKATEPARK - Słupsk miastem dla rowerów III” (OKRĘG
I) - w ramach projektu ma zostać powiększony istniejący skatepark. Zadanie obejmuje położenie
nowej betonowej nawierzchni oraz powstanie nowych przeszkód również z betonu. Celem tego
zadania jest modernizacja oraz powiększenie o nowe przeszkody istniejącego skateparku obecny obiekt jest za mały w stosunku do liczby odwiedzających go osób.
18. „Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku - II etap” (OKRĘG
IV) – w ramach projektu przewiduje się uzupełnienie wyposażenia parku w urządzenia oraz małą
architekturę, zamontowanie ogrodzenia, oświetlenia oraz uzupełnienie zieleni. W II etapie,
w ramach poprawy bezpieczeństwa, planuje także się ogrodzić teren małym płotkiem. Zostanie

także uzupełniona roślinność parku.
19. „Rewitalizacja Stawku Łabędziego - etap II” (OKRĘG IV) - w ramach zadania planuje się
rozbudowę rozpoczętej inwestycji: stworzenie drewnianych pomostów przy stawku od strony ul.
Zamiejskiej, rozbudowę infrastruktury pieszej, uzupełnienie infrastruktury o urządzenia
zabawowe oraz ławki. Rewitalizacja tego terenu wpłynie na poprawę życia w mieście. Celem
jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dostosowanej dla ludzi starszych, stanowiących liczną
grupę okolicznych mieszkańców, jak i dla ludzi młodych, których sukcesywnie przybywa
w związku z rozbudową okolicznych osiedli mieszkaniowych.
20. „Oświetlenie ulicy Banacha od ul. Braille'a do ul. 3 Maja” (OKRĘG II) - zadanie polega na
wykonaniu infrastruktury oświetlenia na ulicy Banacha od skrzyżowania z ul. Braille'a poprzez ul.
Niemena do ul. 3 Maja. Ulica Banacha w części od ul. Barille'a jest nieoświetlona. Jest to ulica o
sporym natężeniu ruchu kołowego jak i pieszego. Często w okresie cieplejszych dni jest to
miejsce spotkań młodzieży, która często zasiada na poboczach drogi, gdzie jest słabo widoczna,
co stwarza realne zagrożenie życia. Często już po zmroku biegają tą drogą mieszkańcy Słupska,
spacerują z psami czy rodzinami i nie czują się bezpiecznie, przemieszczając się często przez
Egipskie ciemności. Po wykonaniu oświetlania na tej drodze, miejsce to stanie się
bezpieczniejsze pod względem ruchu kołowego ale i bezpieczne dla osób szukających tu
spokoju.
21. „Budowa pasa drogowego przy ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej
- ok. 140 metrów długości” (OKRĘG IV) - zadanie polega na budowie pasa drogowego - jezdni,
chodników i miejsc parkingowych na części działki drogowej nr 704 i części działki 160/9 na
odcinku od ul. Lelewela do zakrętu ul. Raszyńskiej. Celem zadania jest, oprócz poprawy
zagospodarowania tego terenu, jest poprawa bezpieczeństwa tego obszaru.
22. „Akcja modernizacja - budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy
ul. Zamkowej 6 w Słupsku” (OKRĘG III) - zadanie polega na modernizacji istniejącego placu
zabaw. W zakres inwestycji wchodzić będzie: zakup zabawek i urządzeń dla dzieci, wyposażenie
placu zabaw w elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice,
wycinka 3 drzew, nasadzenie ok. 60 roślin ozdobnych, wykonanie bezpiecznej, amortyzującej
upadki nawierzchni poliuretanowej wokół urządzeń zabawowych, wysianie pozostałej części
trawą, zamontowanie bramki wejściowej od strony podwórka przy ul. Zamkowej.
23. „Tato czerwone, Mamo zielone! - Mini Miasteczko Ruchu Drogowego i Akademii Mini
Sportu” (OKRĘG I) - zadanie polega na organizacji Mini-miasteczka Ruchu Drogowego i Mini
Akademii Sportu na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Andersa 4. Inicjatywa ta łączy
budowę miasteczka Ruchu Drogowego o bezpiecznej nawierzchni, z urządzeniami
przeznaczonymi do nauki bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego korzystania z
różnego rodzaju kąpielisk oraz wieloetapowy cykl zajęć edukacyjnych, w tym także sportowych.
24. „Zielone Wielopokoleniowe Parki na Zatorzu” (OKRĘG II)
- zadanie polega na
wyposażeniu, remoncie, renowacji dwóch Parków na Zatorzu poprzez wykonanie nowych
nasadzeń drzew, krzewów, wykonanie strefy zabaw dla dorosłych, stworzenie strefy dla
seniorów, stref dla małych dzieci oraz wybiegów dla psów. Realizacja zadania ma być
odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców tego terenu oraz kontynuacją działań
realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej 2017.
25. „Remont drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu parkingu” (OKRĘG II) - projekt ma
na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z parkingu przy ul. Anny Gryfitki oraz
przywrócenie poprawnej organizacji parkujących pojazdów. Zadanie ma polegać na: remoncie
drogi dojazdowej od ul. Grażyny poprzez wykonanie nowej nawierzchni; remoncie parkingu
poprzez wymianę lub skuteczną naprawę istniejącej nawierzchni z wyznaczeniem miejsc
parkingowych oraz zagospodarowaniu przylegających do parkingu terenów zielonych.

26. „PSI WYBIEG” (OKRĘG IV) - zadanie zakłada stworzenie ogrodzonej, bezpiecznej przestrzeni
dla psów, gdzie zwierzęta, dzięki usytuowaniu przeszkód, będą mogły swobodnie się wybiegać.
Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców osiedla - zapewni integrację właścicieli
czworonogów oraz wpłynie na edukację i rozwój kynologii. Dzięki realizacji zadania
propagowana będzie wiedza na temat psich zachowań, problemu puszczania psów luzem tylko w
wydzielonych miejscach oraz sprzątania po swoim pupilu. Tego typy rozwiązanie jest standardem
w wielu krajach europejskich - wybieg dla psów to formą spędzania wolnego czasu, przyczyniają
się do integracji, wpływają na poprawę kontaktów społecznych pomiędzy właścicielami psów
a rodzinami z dziećmi i mieszkańcami osiedla.

