OPISY ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH
OGÓLNOMIEJSKICH
1. „Remont i zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka
w Słupsku – ul. Stefana Batorego” - przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu
przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku. W ramach realizacji zadania zakłada się
usunięcie nawierzchni utwardzonej znajdującej się na placu szkoły, wyrównanie terenu, ułożenie
nowej kostki brukowej wraz z dostosowaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz
wykonanie murków ozdobnych z siedziskami z kamienia na skwerku edukacyjnym. Miejsce to
będzie dostępne od rana do godzin wieczornych przez cały tydzień dla wszystkich mieszkańców
osiedla i innych chętnych osób.
2. „Sekundniki świetlne przy skrzyżowaniach” - w ramach realizacji projektu, mają zostać
zakupione i zamontowane sekundniki świetlne na następujących skrzyżowaniach
w mieście: - Tuwima - Starzyńskiego – Plac Zwycięstwa - Jagiełły – Anny Łajming, - Jaracza – Plac
Zwycięstwa - Deotymy - Plac Zwycięstwa. Dodatkowo w zadaniu uwzględniono montaż
odliczników czasu na przejściach dla pieszych w ramach powyższych skrzyżowań.
3. „Remont i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej wraz z ogródkiem
botanicznym „Edukacyjny zakątek” przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego
w Słupsku” - projekt polega na demontażu wyposażenia obecnego placu zabaw, który jest
w bardzo złym stanie technicznym oraz usunięciu niebezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami.
W ramach zadania mają zostać wykonane roboty obejmujące wyrównanie nawierzchni,
nasadzenia zieleni w „Edukacyjnym Zakątku”, montaż: urządzeń siłowych, zabawowych, stołów
do gry w ping-ponga oraz szachy, małej architektury, oświetlenia i monitoringu.
4. „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu
Polskiego w Słupsku (od 1 września 2017 Szkoła Podstawowa nr 11)” - zadanie polega na
budowie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sportową poliuretanową, z oświetleniem oraz
ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej i z piłkochwytami. Boisko będzie posiadało monitoring
rejestrowany. Celem realizacji zadania jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia, walka z
otyłością i brakiem ruchu wśród dzieci i dorosłych oraz przede wszystkim integrowanie
środowiska z okręgu nr 3 i 4.
5. „Sportowy Słupsk - budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Zatorzu” - celem zadania
jest budowa: 60-metrowej, 4 torowej bieżni na jednej z prostych; rozbieżni
i zeskoczni do skoku w dal; boiska do siatkówki i koszykówki; modernizacja i doposażenie
w sprzęt terenów rekreacyjnych placu zabaw dla dzieci i młodzieży. Głównym celem zadania jest
zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który
będzie składał się z boisk sportowych, bieżni lekkoatletycznej, rozbieżni i zeskoczni do skoku
w dal oraz części rekreacyjno-ruchowej dla dzieci i młodzieży.
6. „Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych
i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku” - zadanie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego –
w skład prac wejdą: usunięcie starej, zniszczonej asfaltowej nawierzchni boiska, położenie
nawierzchni poliuretanowej i wyznaczenie linii do gier zespołowych, budowa toru jednej bieżni
wzdłuż boiska zakończonej skokiem w dal, wyposażenie boiska w sprzęt, budowa oświetlenia
boiska i bieżni, wytyczenie i budowa ogrodzenia boiska i wykonanie dojścia do boiska od bramki
wejściowej do szkoły wykonanego np. z polbruku.

7. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy ul. M. Zaborowskiej 2” - zadanie polega na
budowie wielofunkcyjnego boiska przystosowanego przede wszystkim do gry w piłkę nożną.
Wokół boiska wykonana ma zostać bieżnia o sztucznej nawierzchni z 3 torami, wzdłuż jednej
krawędzi tory wydłużone do 100 m - tak, aby umożliwić biegi sprinterskie na tym dystansie.
Ponadto należy wygospodarować na przedmiotowym terenie infrastrukturę do skoku w dal,
rzutnię do pchnięcia kulą i rozbieg do rzutu oszczepem. W miarę możliwości w ramach zadania
powinny zostać wykonane dwie wiaty o otwartej konstrukcji z zadaszeniem.
8. „Serce dla Słupska” - ramach realizacji zadania mają zostać zakupione defibrylatory AED do
urzędów, instytucji publicznych i miejsc skupiających dużą ilość osób. Celem zadania jest
powszechny dostęp do tego skomputeryzowanego urządzenia. Nagłe zatrzymanie akcji serca jest
najczęstszą przyczyną zgonu. Dotyczy to nie tylko osób starszych, ale również ludzi w sile wieku,
głównie mężczyzn. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce choroby układu
krążenia, do których zalicza się nagłe zatrzymanie krążenia, są powodem prawie 46% wszystkich
zgonów.
9. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Wiejskiej wraz z remontem chodników i terenów
zielonych” - zadanie będzie polegało na budowie bitumicznej ścieżki rowerowej (brakującego
odcinka od ulicy Westerplatte do ul. Gdańskiej) wzdłuż ul. Westerplatte wraz z remontem
ciągów pieszych oraz terenów zielonych i miejsc rekreacji. Zadanie powinno być realizowane
ponieważ ścieżka rowerowa "urywa się" przy ul. Westerplatte i nie ma kontynuacji w kierunku ul.
Gdańskiej. W 2017 roku realizowana jest inwestycja "Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy
Bohaterów Westerplatte" - powstanie spójny ciąg rowerowy Głobino – Słupsk, ul. Gdańska.
10. „Budowa bieżni o nawierzchni tartanowej i kompleksu siłowni zewnętrznej przy ZSP
nr 1 (Elektryk)” - w ramach zadania przewiduje się wybudowanie okólnej bieżni (wokół boiska
wielofunkcyjnego) o nawierzchni tartanowej o długości 200 metrów – cztery tory. Zostanie
również wybudowana siłownia zewnętrzna składająca się z 13 stanowisk do ćwiczeń wraz
z wykonaniem nawierzchni żwirowo–piaszczystej.
11. „ŻYJ AKTYWNIE - POZYTYWNIE” - zadanie polega na uzupełnieniu infrastruktury obecnego
boiska przy ul. Deotymy poprzez postawienie siłowni plenerowej z elementami urządzeń street
workout, budowę minitoru rowerowo-rolkowego, Zadanie skierowane jest jest w szczególności
dla dzieci i młodzieży z ulic Tuwima, Deotymy, Ogrodowej i Długiej. Poprzez realizację projektu
zostanie stworzona atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w tym
rejonie i przyczyni się do zwiększenia zainteresowania aktywnością fizyczną i utrwali zachowania
prozdrowotne.

