10.10.2013
Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa
1.
Śródmieście – prośba o zwiększenie kwoty rezerwy celowej.
2.
RD Ś - zmiana podziału środków rezerwy – zmiana równego podziału
3.
RD Ś -miejsce rekreacyjne, plac zabaw na osiedlu Czwartek. (brak szkoły na
osiedlu ww.)
4.
RD Ś- boisko przy szkole przy ul. Farbiarskiej
5.
RD Ś - mieszkańcom nie podoba się przedłużenie deptaka do ul. 3 Maja
6.
ZS 11 ul. Farbiarska – remont nawierzchni ul. Farbiarskiej
7.
budynek dawnej pralni Łabęckich – przy ww. ulicy (jest to jednak teren prywatny),
zagrożenie – teren posiada wspólny wjazd ze szkołą, co umożliwia wejście na teren
uczniom
8.
budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS 11 (jest projekt). Obecnie prowadzenie
zajęć w trzech miejscach generuje koszty.
9.
Jak wygląda sytuacja budowy sali sportowej przy Liceum im. S. Staszica?
10.
RD W. – likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami przez
remont chodników na ulicach po północnej stronie Al. Racławickich: od Puławskiej, przez
Legionową Głowackiego do Długosza i na ul. Popiełuszki
11.
podwórka (Wieniawa) – wnętrze ul. Skautów (zgłaszana przez mieszkańców, za
wąska, nieodpowiednie chodniki), teren ten należy jednak do Skarbu Państwa.
Modernizacja ulicy, wniosek mieszkańców. Ulica kręta i obecnie niebezpieczna, zbyt
wąska.
W obrębie ulicy znajdują się dwa przedszkola (przedszkole i żłobek). Prośba o ujęcie
remontu w planie budżetu na przyszły rok. Studzienka przy bloku nr 9 nie pobiera wody, co
powoduje zalewanie (studzienki zapychają się).[czy jest konieczność przebudowy
kanalizacji deszczowej]
12.
Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Labirynt: kiedy będzie połączenie z
Zachętą i przeniesienie Zachęty? Plac przed budynkiem jest „śpiącym placem”, było
obiecane zaprojektowanie przestrzeni wspólnej dla mieszkańców; czy jest przewidziana
funkcja małego domu kultury (DDK)?
13.
ul. Sowińskiego (tunel) – czy został złożony wniosek unijny lub jest zamiar złożenia
wniosku
14.
rewitalizacja przestrzenni (podwórka) – wniosek Rady Dzielnicy i Grupy Sąsiedzkiej
RDM Wspólnot Mieszkaniowych Al. Racławickie 22, 22b i ul. Sowińskiego 4
deklaracja Politechniki Lubelskiej w sprawie nieodpłatnego przygotowania projektów na
rzecz rewitalizacji podwórek (w ramach zajęć studenckich)
15.
ul. Głowackiego (i chyba Popiełuszki?) – lewoskręt w ramach remontu
Poniatowskiego
16.
schowanie sieci napowietrznej przy remoncie ul. Głowackiego, obecnie jest
naziemny (czyja jest to sieć)
17.
wejście dla osób niepełnosprawnych do Ogrodu Saskiego (na wysokości ul.
Leszczyńskiego 20) [teren nie należy do miasta]
18.
brakuje skate parku. Propozycja budowy takiego obiektu na Błoniach Pod Zamkiem
i finansowanie go w ramach offsetu.
19.
Likwidacja barier architektonicznych (chodniki). Kostka Bauma, z której zbudowane
są chodniki, zapada się. Czy istnieje możliwość, aby likwidować kostkę Bauma i budować
chodniki z płyt na ciągach pieszych w śródmieściu (centrum + Stare Miasto)
20.
Spadochroniarzy – zły stan drogi dojazdowej do przedszkola nr 5
21.
przebudowa Placu Litewskiego – jakie będą koszty dla miasta zmiany tras
komunikacji miejskiej
22.
po zamknięciu Placu dla ruchu samochodowego ulica Kołłątaja, Hempla, stanowić

będą wąskie gardło, jakie będą rozwiązania rozładowania ruchu samochodowego i
autobusowego, jakie są plany
23.
co z kwestią komunikacji nocnej, gdzie będą przystanki?
24.
usprawnić komunikację Urzędu z mieszkańcami. Ciągły monitoring potrzeb
mieszkańców.
25.
dołączenie Rad Dzielnic do naprawmyto.pl
26.
źle ustawiona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Poniatowskiego – Popiełuszki
27.
większe otwarcie wydziałów Urzędu, odformalizowanie
28.
brak chodnika wzdłuż Głębokiej do ul. Pagi i pomnika
29.
opracowanie programu estetycznego wyglądu miasta
30.
odcinek Al. Racławickich od. ul. Puławskiej do ul. Legionowej nie jest sprzątany
31.
przystanki przy al. Racławickich – kioski przy przystankach stoją puste i nie są
otwarte
32.
przy Szpitalu Wojskowym znajdują się trzy zamknięte kioski, otoczenie dookoła nich
jest zaniedbane (zaśmiecone), śmietniki przy kioskach są nie sprzątane.
33.
ul. Spadochroniarzy – przejazd do ul. Głębokiej (niedostosowany do przejazdu osób
niepełnosprawnych), brak chodników (ograniczone dojście do ul. Weteranów) połączenie
chodnikiem terenu od opaski (na przeciwko LSS) z chodnikiem wspólnoty wojskowej.
34.
Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (np. przy
budynku Poczty Głównej).
22.10.2013
Szerokie
1. zarzut zawyżenia kosztów budowy dojazdów do obwodnicy
2. kiedy teren rolny w Woli Sławińskiej zostanie przekształcony na budowlany (na ul.
Urodzajnej zostały ustawione skrzynki energetyczne, co wskazywałoby, że są to tereny
budowlane, a wg prawa są nadal rolnymi)?
3. kiedy zostanie zagospodarowany teren od Hospicjum?
4. kiedy mieszkańcy będą mogli zgłaszać wnioski do projektu planu zagospodarowania.
Czy studium tez będzie przedmiotem wyłożenia publicznego?
5. oczekujemy ze w 2014 będzie studium zagospodarowania i plan zagospodarowania.
6. kiedy w dzielnicy powstanie przedszkole i szkoła?
7. mała ilość autobusów, kursują zbyt rzadko. Wniosek o zwiększenie częstotliwości
kursowania autobusów i zwiększenia liczby linii autobusowych.
8. ul. Zakątek (24B) - kiedy zostanie dokończona ulica? Prośba o utwardzenie, nawet
gruzem czy destruktem, aby mogły nią jeździć pojazdy wywożące śmieci.
9. w dzielnicy nie ma obiektu użyteczności publicznej, która posiadałaby sale na takie jak
dziś spotkania
10. kiedy będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Nałęczowska – Gnieźnieńska,
11. na jedynym placu zabaw w dzielnicy śmieci nie są sprzątane, czy jest możliwość
egzekwowania tego?
12. Główna (Sławin). Niebezpieczne przejście dla pieszych. Czy można na ulicy położyć
płyty do chodzenia?
13. Z uwagi na to, że ruch z al. Warszawskiej przeniósł się na ul. Lędzian, czy można
zrobić 100 m ulicy do ul. Goplan?
14. prośba o wykonanie odcinka ulicy od Lędzian do Wołynian
15. dlaczego tak długo czeka się na odpowiedź z ZDM. Zły przepływ dokumentów
16. co decyduje o kolejności realizacji inwestycji w dzielnicy?
17. dlaczego kolejność tych inwestycji się zmienia?
18. nie ma miejsca o charakterze miejsca publicznego – boiska, placu, domu kultury
19. państwowe przedszkola nie chcą przyjąć dzieci, gdyż albo są przepełnione albo nie

podlegamy rejonizacji
20. problem z dojazdem do sp.14
21. kiedy będzie zrealizowana ul. Biskupińska?
22. remont ul. Łużyczan – jest zamknięta i zaniedbana
23. ul. Opolan ma gotowa dokumentację, kiedy zostanie wykonana?
24. ul. Sobótki – z przodu jezioro, z tyłu budowa. Jest to ulica nie utwardzona. Prosimy o
skończenie tej ulicy.
25. Prośba o niewysypywanie ulic pyłem, żwirem. Jak przejeżdża tir na budowę, to
strasznie pyli.
26. ogródki działkowe – kiedy będzie przejście?
27. ul. Biskupińska – mieszkańcy są zadymiani przez ogródki działkowe. Działkowcy palą
różne rzeczy zanieczyszczając środowisko. Co można zrobić, jak egzekwować zaraz?
28. kiedy będzie skończona ulica Strumykowa? (90mb)
29. co można zrobić z działkami które są zdewastowane i brudne a są działkami
miejskimi?
30. zrobić dwie zatoczki autobusowe na ul. Nałęczowskiej (np. przy Paradzie). Obecnie
autobusy zatrzymują się na pasie jezdni blokując przejazd innym pojazdom.
31. więcej przejść przy przystankach na ul. Nałęczowskiej.
32. wykonanie zakola ul. Strumykowej - ul. Opolan
33. nie można zrobić wczesnej oświetlenia na tej ulicy?
34. dlaczego nie ma drogi dojazdowej z ul. Strumykowej do wiaduktu na al. Warszawskiej?
W planach jest jedynie ścieżka rowerowa. Prośba o przejazd.
35. Nałęczowska – są duże korki a my jesteśmy odcięci od al. Warszawskiej. Prosimy o
skomunikowanie naszej dzielnicy ze Sławinkiem. Ul. Główna nie udźwignie tak dużego
ruchu.
36. budowa ronda na ul. Nałęczowskiej
37. kiedy zostanie wykonane oświetlenie ul. Nałęczowska do jej końca?
38. ul. Szerokie (sięgacz ostatni po lewej stronie). Nie jest wykupiony przez miasto. Teren
jest prywatny, należy do mieszkańców i został pominięty obecnie w remoncie drogi.
Mieszkańcy chcą za darmo oddać tę drogę. Mieszkańcy chcą aby był remont drogi,
kanalizacja i oświetlenie.
39. Jaśminowa.- realizacja drogi. Do nr 10 jest kanalizacja, reszta posesji ma szamba. Czy
będzie kanalizacja powyżej nr 10?
40. ul. Sławin – zbiornik retencyjny
41. zajezdnia przy ul. Głównej – zajezdnia 20. Czy będzie zrobiony dodatkowy
prawoskrętny na Lublin jako wyjazd w stronę Lublina.
42. ul. Botaniczna. (odcięcie mieszkańców w okresie zimowym od dojazdu.) czy możemy
liczyć na szybszą odpowiedź niż przewiduje to tryb administracyjny? Czy łącznik do
serwisówki jest możliwy?
43. wniosek o uporządkowanie budowy ulic w mieście, głównie z udziałem mieszkańców –
komitety społeczne
44. zwiększenie częstotliwości autobusów,
45. pętla nawrotowa dla autobusów realizowana będzie z rezerwy celowej. Ma być
wybrany wykonawca. Autobus ma jeździć przez całe osiedle do Al. Kraśnickich.
Zobligować wykonawcę do jak najszybszego wykonania tej pętli, aby środki rezerwy nie
przepadły.
46. przedłużenie bohaterów Monte Cassino. Czy są w tej kwestii jakieś koncepcje?
47. wykonanie łącznika ul. Bohaterów Monet Cassino z ul. Nałęczowską lub Sławin.
48. dojazd do szkoły na Sławinkowskiej przez ul. Główną od ul. Nałęczowskiej

25.10.2013 r.
Wrotków, Abramowice, Zemborzyce
1. Przeniesienie Zespołu Szkół nr 6 i utworzenie przedszkola
2. brak przejścia pomiędzy ul. Domeyki, a ul. Samsonowicza, problem dla mieszkańców
3. ul. Parczewska – niedrożne przepusty na rowie melioracyjnym
4. Brak bezpośredniego połączenia Zemborzyc i Wrotkowa komunikacją miejską
5. Brak zjazdu z ul. Nałkowskich na Wrotków
6. Brak remontów ul. Samsonowicza do ul. Diamentowej
7. Zbyt krótki autobus linii nr 40, brak pętli autobusowej przy ul. Żeglarskiej
8. Budowa oświetlenia na ścieżce rowerowej wzdłuż Bystrzycy
9. Trudności z dostępem do infrastruktury sportowej dla wychowanków klubu Sportowego
Vrotkowia
10. Brak oświetlenia na „Orliku”
11. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci urodzonych w latach 2000 – 2007 (bramki,
odzież, sprzęt sportowy)
12. Ekologiczne systemy obszarów chronionych dolin rzecznych, zastrzeżenia do braku
planu, brak informacji o etapie prac
13. Zły stan techniczny chodnika przy ul. Janowskiej (uszkodzony asfalt, wystające
korzenie drzew) szczególnie od strony stacji pomp w stronę Zalewu Zemborzyckiego,
14. Brak chodnika od ul. Zagajnikowej do przystanku przy Marinie
15. Prośba o spotkanie z mieszkańcami Zemborzyc
16. Zagospodarowanie doliny Bystrzycy
17. Problem dużego natężenia ruchu w rejonie ul. Diamentowej i ul. Romera,
konieczność wybudowania przejścia do sklepów.
18. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Diamentowej i ul. Wrotkowskiej (duże
prawdopodobieństwo wypadków)
19. Propozycja nasadzeń zieleni w celu ochrony przed hałasem
20. ul. Zagajnikowa - brak przejazdu, groźba zamknięcia przejścia
21. Przygotowanie spotkania i konsultacji ws. pętli autobusowej na Wrotkowie,
propozycja przeniesienia na tereny MOSiR
22. Pętla u zbiegu ul. Żeglarskiej i Nałkowskich
23. Zagrożenie powodziowe ścieżki rowerowej nad Zalewem
24. Brak projektu budowlanego na przebudowę ul. Nałkowskich od 2012 r.
25. Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3
26. Brak oświetlenia i chodnika od ul. Cienistej do granic miasta
27. Brak możliwości dojścia z ul. Parczewskiej do ul. Nałkowskich (ul. Romera)
28. Wyjazd z ul. Medalionów w lewą stronę
29. Przeniesienie świateł na ul. Krochmalną
30. Poprawa bezpieczeństwa drogowego przy „Biedronce”
31. Uciążliwość toru kartingowego
32. ul. M. Fulmana, mimo zakazu postoju na przewężeniu samochody stoją bardzo blisko
pasów
33. brak chodników przy sklepach „Stokrotka” i „Biedronka”
34. śmieci przy słupie ogłoszeniowym niedaleko przystanku na ul. Fulmana
35. poparcie dla inicjatywy budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3
36. Zarośnięte i zaniedbane tereny wokół Centrum Jana Pawła II
37. zaniedbany teren od ul. Diamentowej do ul. Samsonowicza (ul. Uhorczaka)
38. ul. Janowska jest ruchliwa, niebezpieczna, dużo wypadków, brak poboczy
39. Światła na skrzyżowaniu ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej

28.10.2013
Czechów Północny, Czechów Południowy
1. teren pomiędzy ul. Młodej Polski a „Orfeuszem” jest terenem zaniedbanym, prośba o
uporządkowanie tego terenu po zakończeniu remontu wiaduktu. Propozycja – ścieżka
rowerowa lub chodnik. Obecnie poruszanie się tym teren jest utrudnione. Pomysł przejścia
pod wąwozem.
2. Działka pod wąwozem – pomysł na zagospodarowanie tego terenu – parking dla
mieszkańców pobliskiego osiedla. Obecnie jest zbyt mała ilość miejsc parkingowych.
3. Tablice – pomysł, aby wyświetlacze na przystankach autobusowych były umieszczone
także w tej dzielnicy
4. Przedłużenie linii autobusowej nr 55 do lotniska
5. Wybieg dla psów – co dalej? Propozycja Rady Dzielnicy – umiejscowienie wybiegu na
Górkach Czechowskich. Zwiększy to koszty przygotowania terenu. Co z bezpieczeństwem
osób udających się do wybiegu?
6. ul. Wojtasa – budując ulicę zapomniano o właścicielach działek, przez które przebiega
droga. Do dnia dzisiejszego nie ma do nich dojazdu. Czy w przyszłorocznym budżecie są
środki przeznaczone na budowę tego dojazdu?
7. Transport ciężkich samochodów od strony Lubartowa przez ul. Związkową i Elsnera.
Powoduje to zmniejszenie bezpieczeństwa. W pobliżu są szkoły. Duży tonaż samochodów
powoduje drgania ziemi. Jeżdżą zbyt szybko.
8. Północna – Szeligowskiego – przy obecnych planach inwestycyjnych zostanie
zablokowane komunikacyjnie, czy są plany dot. Tego skrzyżowania?
9. Szeligowskiego – Chodźki – przedłużenie ul. Milenijnej. Odcinek ten „wypadł” z budżetu.
Wyjazd z osiedla jest utrudniony (jedynie ul. Organową). Czy zostanie wpisane do budżetu
na 2014 rok?
10. Wiadukt od strony Solidarności (Ducha – Willowa). Kiedy to zadanie zostanie
wykonane i z jakich środków?
11. Teren przy Szeligowskiego – problem z wypalaniem traw.
12. Zamknięcie wjazdu do ul. Organowej (nr 12), ustawienie słupków
13. Zelwerowicza – realizacja inwestycji. Kiedy zostanie wybudowana?
14. prośba o zajęcie się terenem poligonu. Uprzątnięcie terenu. Obecnie jest
niebezpiecznie. Było kilkanaście interwencji SM i SP do zgłoszeń o wypalanie.
15. Braci Wieniawskich 1 – przystanek, prośba o zadaszenie, wykonanie wiaty
przystankowej.
16. os. Karłowicza – problem z połączeniami Tel. Kom. (powodowane przez Izbę
Skarbową). Propozycja budowy ekranów wzdłuż Smorawińskiego.
17. Spółdzielnie mieszkaniowe powinny budować budynki mieszkalne po niższych cenach
niż deweloper.
18. Ścieżki rowerowe – są zaniedbane, nie porządkowane. Prośba o zatroszczenie się o
nie przez cały rok.
19. Skrzynka Dialogu – odpowiedzi nie spełniają oczekiwań. Prośba o większą precyzję i
profesjonalizm.
20. prośba o wskazanie lokalizacji wybiegu do psów na Czechowie Płn.
21. czy w budżecie na 2014 rok zostaną zabezpieczone środki na ten cel?
22. ul. Młodej Polski – zły stan ulicy, zalegają porzucone samochody, jest nieoznakowana.
23. Duży ruch na Smorawińskiego.
24. podwyżka wody i ciepła niepokoi mieszkańców. Jakie są przewidziane ceny (koszty)?
25. drzewostan na działkach miejskich nie jest poddawany konserwacji.
26. potwierdzenie czy remont ul. Braci Wieniawskich znajdzie się w budżecie na 2014 r.
27. remont ul. Legendy, kiedy jest planowana w budżecie?
28. porzucane samochodu – wraki zajmują miejsca parkingowe, jak ustalić jego

właściciela przy ochronie danych osobowych i egzekwowanie ich usunięcia.
29. Braci Wieniawskich – Koncertowa – obiekty sportowe znajdujące się tam uległy
zniszczeniu. Prośba o pomoc w jego zagospodarowaniu.
30. Gimnazjum nr 5 – przy boiskach brakuje dwóch stron osiatkowania.
31. możliwość zmiany planów zagospodarowania i zmiana terenów „zielonych” na miejsca
parkingowe
32. czy zostaną zabezpieczone tereny lub obiekty na Domy Seniorów?
33. teren pomiędzy SP 43 a ul. Żelazowej Woli- był nieutrzymywany (w czasie zimy brak
odśnieżania i posypywania śliskich chodników).
34. nie sprzątana zieleń w pobliżu ul. Harnasie prośba o zadbanie także o drzewa
35. os. Chopina – co z terenem należącym do Echo?
36. brak oświetlenia na chodniku – odcinek Szkoła – Biedronka
37. os. Paderewskiego – pojemniki na śmieci są stare i zaniedbane, zniszczone
38. problem wyrzucania odchodów po psach
39. nie dokończona ścieżka rowerowa przy Gimnazjum nr 16
40. jakie będą zmiany na pętli autobusowej na Choinach.
41. wniosek o zrobienie siłowni dla osób starszych na terenie tzw. „parku Czechów”.
42. remont ul. Radzyńskiej – czy będzie ujęty w budżecie?
29.10.2013
Węglin Północny, Węglin Południowy, Konstantynów
1. ekrany akustyczne w okolicach ul. Bohaterów Monte Cassino i Al. Kraśnickiej –
propozycja postawienia pilotażowo 6 ekranów obejmujących 15 domów.
2. ul. Płońskiego, chodnik, prosimy o wpisanie do planu, prosimy o zjazdy do wózków, w
tym inwalidzkich – naprzeciwko jest przedszkole, Chodnik jest zniszczony
3. ulica łącząca Monte Cassino i Romanowskiego, na Romanowskiego są budowane
chodniki dlaczego nie ma połączenie tych chodników z Monte Cassino, na wysokości
Borelowskiego, skoro planowane są przystanki? Prośba o wpisanie chodnika do planów
inwestycyjnych.
4. czy planowane są tereny zielone na os. Węglinek?
5. ul. Gęsia, działka miasta, może tu mogłoby powstać boisko? Obecnie nic nie ma
6. Węglin Południowy – radna dzielnicy. Remont boisk sportowych – ul. Szczecińska,
Warmińska. Urządzenia na boiskach są zniszczone. Teren ten jest bardzo spadzisty i
wymiana tych urządzeń nie da efektu. Obecnie została opracowana dokumentacja
remontu tych boisk.
7. mapa dla Węglinów i Konstantynowa (skąd pozyskać i zrobić wielkości 2x3 m).
8. dziękujemy bo teraz dopiero coś zaczęło się w tej dzielnicy dziać. ZDM przysłała
propozycje likwidacji kontrowersyjnego parkingu na skrzyżowaniu ulic. Popieramy to i
prosimy o realizację.
9. remont ul. Romanowskiego.
10. developer niszczył ul. Powstania Styczniowego i Rogińskiego, bo zniszczył je w trakcie
budowy.
11. ul. Rogińskiego - przejeżdżają ta droga ciężarówki. Brak obecności straży miejskiej na
osiedlu. Ulice te to wieczny plac budowy. Wykonawcy nie sprzątają po swoich budowach.
12. Al. Kraśnicka od Jana Pawła do granic Lublina, oznakowanie przejścia dla pieszych ,
po drugiej strony kościół i szkoły. Rozumiem ze inwestycja będzie w 2014 roku w ramach
zaprojektuj i wybuduj prosimy o wprowadzenie do tej inwestycji oświetlenie al. Kraśnickiej
do granic lublina i ulic pobocznych.
13. os. Lipniak. Jest to najmniej zagospodarowane osiedle Lublina.
a) Skrzyżowanie Raszyńskiej z al. Kraśnicka – cieszymy się ze ta przebudowa będzie
i jest planowana

b) Ul Raszyńska – prośba o stworzenie jej jako ulicy do ul. Tarninowej, Lazurowej. Na
tej ulicy ma być zbudowany kolektor deszczowy odwadniający ul. Raszyńska.
Prośba o zbudowanie zbiorników retencyjnych, do których były dobudowywane
układy odwadniające.
c) Oświetlenie – jedyne jest na słupach trakcji oświetleniowej na raszyńskiej i
lazurowej. Może pomyśleć tu o oświetleniu solarnym, które byłoby namiastką
takiego oświetlenia.
14. ul. Wawrzycka, Folwarczna, Węglinek. Prośba o poprowadzenie linii autobusowych do
pętli pod lasem. Wydłużenie linii autobusowych z pętli przy markecie Premium do zajezdni
w Konopnicy.
15. pomiar prędkości na Jana Pawła jest nie wskazany.
16. Ul. Abelarda. Dopisujemy się do wniosku Raszyńskiej. Nie można nic zrobić bo na tej
ulicy nie ma odprowadzenia wód opadowych, prosimy o zbiorniki retencyjne. Jeśli
zostanie zrobiona cześć odprowadzenia, to czy miasto widzi możliwość utwardzenia tej
drogi.
17. Lipniak – ul. Jabłowskiego, proponujemy aby w taki sposób remontować ulice w
naszym osiedlu. Nie ma sensu remontować poszczególnych dziur w jezdni.
18. budowa szkoły na Węglinie południowym. Szkoła 50 nie pojmuje już wszystkich dzieci.
19. skrzyżowanie. Ruch na ul. Roztocze jest bardzo duży. Samochody jeżdżą bardzo
szybko. Czy możliwe jest położenie progów zwalniających?
20. przy budowie chodnika na Romanowskiego jest sporo błędów. Spowolnić ruch na tej
ulicy. Dlaczego nie ma tu betonowych garbów?
21. do powyższego. czy przewiduje się okablowanie osiedla i budowę kanału burzowego.
22. Ul. Podhalańska – prośba o remont. Znajduje się tu podstacja napięć. Jeździ tam dużo
aut.
23. skwerek przy zbiegu ulic Gdańskiej i Podhalańskiej. Otrzymaliśmy ławeczki ale jest to
jedyny teren i nic nie można zrobić. Otrzymaliśmy informację z ochrony środowiska ze jest
to teren pod usługi komercyjne, my tego nie chcemy tylko teren zielony
24. ustawa śmieciowa. Ogródki działkowe tworzą wysypiska śmieci przy ul. Roztocze i
Jana Pawła. Jak również od ul. Bieszczadzkiej. Były tam ustawione słupki zakazujące
wjazdu i prosimy o ponowne ich ustawienie, bo wszystko jest rozjeżdżone i drzewa
poniszczone.
25. zastawiony chodnik na ul. Paśnikowskiego. Straż Miejska nie reaguje. Albo zrobić
zakaz. Nie da się przejść od ul. Romanowskiego do Kraśnickich.
26. Urzędowska, os. Świt. – podziękowanie za chodnik
27. zawnioskowanie o (w pobliżu szkoły) zmianę oznakowania pionowego, jest zasłonięte
przez drzewa. Szyld apteka jest bardzo jasny i rażący kierowców, zasłaniając przejście dla
pieszych. Wszystkie znaki od łukowskiej są zasłonięte drzewami. Odsłonić znaki drogowe.
Monitorować ruch przez Straż Miejską.
28. śmieci – kalkulacja kosztu śmieci. Jaka jest forma powiadamiania mieszkańców o
opłatach?
29. kwestia zagospodarowania wąwozu Jana Pawła II. Kiedy i jak będzie
zagospodarowane?
30.10.2013 r.
Czuby Południowe, Czuby Północne, Rury.
1. przepełniona szkoła, dostosowanie do przepisów liczebności dzieci w klasie
2. zainstalowanie monitoringu na Czubach Płn., poprawa bezpieczeństwa
3. Kontynuacja budowy Parku im. Jana Pawła II
4. Wykonanie chodników w pasie drogowym (Czuby Południowe)
5. ul. Szafirowa-Jana Pawła II- modernizacja skrzyżowania w zakresie sposobu

włączania się do ruchu
6. Kontynuacja przebudowy ul. Wyżynnej i Na Stoku
7. Budowa miejsc parkingowych w Dzielnicy Czuby Południowe
8. Modernizacja schodów prowadzących do Parku im. Jana Pawła II na oś. Poręba
9. Trasa Zielona-dalsze plany
10. Inicjatywa do Rady Miasta - ciąg pieszo-drogowy od ul. Dziewanny do ul. Różanej
11. Osiedle Widok-problemy z miejscami parkingowymi, mieszkańcy chcą wskazać
lokalizacje na wykonanie miejsc postojowych, propozycja ul. Szmaragdowa 4,16, 30 i ul.
Bursztynowa (tereny miejskie)
12. ul.Szmaragdowa 4 – pas drogowy miejski, czy można tam stworzyć miejsca
parkingowe? Sąsiedztwo wieżowca, klinika weterynaryjna, Szkoła Skrzydła
13. Osiedle Błonie-przy bloku mieści się BOM, Biblio, po drugiej stronie SPA i Orlik,
mieszkańcy nie są w stanie parkować przy swoim bloku na ul. Szaserów
Mieszkaniec bloku na ul. Szaserów- obiekty są potrzebne, ale klienci SPA nie szanują
trawników, parkują na terenach zielonych
14. Czuby Północ- kwota rezerwy celowej (109 000), czy kwota rezerwy mogłaby zostać
zwiększona?
15. Miejsce do handlu na osiedlu Skarpa, zmiana przepisów wymogła reorganizację
targowisk
16. Osiedle Widok,miejskie działki przy Spółdzielni, gdzie można zlokalizować miejsca
parkingowe
17. Osiedle Czuby Górki-przejścia dla pieszych
18. Z rezerwy celowej wykonano chodniki na osiedlu Górki, chodniki przy przedszkolu
zostały zniszczone przez samochody, jak zabezpieczyć te miejsca?
19. Turkusowa 1-blok w kształcie podkowy otoczony jest samochodami (240 sztuk),
wniosek o ustawienie znaku „strefa ruchu”
20. ul. Bursztynowa-deptak, prośba o ustawienie ławeczek
21. Rury- ul. Filaretów; łącznik między osiedlami ul. Balcera/ ul. Rzeckiego (lewoskręt)
Altana w Parku im. Jana Pawła II, brak prądu
22. Poręba-stacja bazowa telefonii komórkowych, uchwała RM 14.10.2010r. 1224/2010,
mieszkańcy nie chcą mieszkać w miejscu, gdzie występuje pole elektromagnetyczne
23. ul. Bursztynowa jako ulica osiowa dla całego osiedla, ulica jest niedrożna,brak miejsc
parkingowych, prośba o regulację , problem równorzędności dróg będących wyjazdami z
dróg bocznych i parkingów
24. Czuby Południowe-młodzież prosi o skate park w wąwozie i place zabaw
umożliwiających uprawianie le parkour, doposażenie wąwozu w toalety
25. Zaniedbany jest wąwóz między Czubami a LSM(Rury), brak infrastruktury dla
rowerzystów, kolizja ze spacerującymi
26. Brak parkingu na ul. Watykańskiej, klienci Banku parkują na ul. Watykańskiej
Znalezienie lokalizacji dla miejsc postojowych w kwadracie ulic Jutrzenki-Watykańska 8,
10-Filaretów-Jana Pawła II
27. Co jest priorytetem: Trasa Zielona czy Obwodnica Południowa. Obawa, że przy braku
funduszy Trasa Zielona zostanie obwodnicą, jaki ruch przyjmie Trasa Zielona? Czy tiry
będą korzystały z Jana Pawła II i Trasy Zielonej?
28. Rozwój oferty dla młodzieży 12+, czy jest szansa na budowę Domu Kultury? Dzieci
czekają na kontynuację zajęć.
29. Nie jest bezpiecznie na boiskach, monitoring
30. Osiedle Skarpa nie ma boiska do koszykówki, siatkówki, bieżni.
31. Czuby Południowe-przebudowa pętli MPK na Filaretów, zwiększenie liczby połączeń.
32. Fitness na świeżym powietrzu
33. Przebudowa ul. Sowińskiego, plan zbudowania ulicy biegnącej za stacją benzynową.
34. Osiedle Skarpa,remont i poprawa dostępności miejsc parkingowych na ul. Radości,

uchwał a obywatelska w sprawie budowy al. Młodości i al. Marzeń, połączenie z
lotniskiem za pośrednictwem szynobusa, czy można dostosować rozkład jazdy
szynobusów do planu lotów
35. Lokalizacja przystanku kolejowego.
36. Dzieci nie mogą bezpiecznie przejść przez ulicę na Porębie, kierowcy nie zwracają
uwagi na znaki.
37. Przedłużenie w kierunku wąwozu pętli dla autobusów przegubowych, na przystanku
końcowym nie mieszczą się.
38. DK Skarpa- można rozważać budowę wodnych parków zabaw? Połączenie placu
zabaw z sadzawką.
39. Osoby niepełnosprawne w budynku zbudowanym ze środków ministerialnych (os.
Widok/Górki?)
40. Otoczenie komisariatu VII, prośba mieszkańców ul. Wyżynnej o remont zatok
parkingowych.
41. Niebezpieczna, wąska ulica Wyżynna, prośba o remont i wybudowanie chodnika na
wysokości komisariatu.
42. Obawa, że Trasa Zielona zmieni przeznaczenie, skoro nie powstanie obwodnica, to
czy TZ nie zostanie ulicą główną?
43. Sięgacze do ul. Bursztynowej, sięgacz prowadzący do DPS, mieszkańcy spółdzielni
nie mają gdzie parkować, wzdłuż ciągów stoją samochody z całego osiedla, miejsca
wybudowane w pasie drogowym będą miejscami publicznymi. Spółdzielnia nie może
dysponować pieniędzmi mieszkańców i inwestować na terenach miejskich. Miejsca
można wybudować na sięgaczach.
44. Zimne Doły, suche doliny-projekt w WOŚ, wykorzystanie ich jako tereny rekreacyjne,
chronione.
45. Czy można porozumieć się z Nadleśnictwem Świdnik, by przygotować ścieżki
spacerowe, rowerowe?
46. Prośba Radnego Dzielnicowego o informację o planowanych inwestycjach i
koordynację inwestycji, by np. nie niszczyć położonego asfaltu. Poprawianie jest
możliwe, ale nie w okresie gwarancyjnym.
47. Czy można zostawiać w BOM korespondencję do jednostek UM?
31 października 2013 r.
Dziesiąta, Głusk, Za Cukrownią.
1. Dzielnica Dziesiąta, osiedle im. Leona Kruczkowskiego sortownia śmieci
2. Tunel-opóźnienie prac przy wiadukcie na ul. Kunickiego
3. ul. Nadrzeczna, termin zakończenia inwestycji koniec 2014 roku, zbyt wolne tempo
prac, brak nadzoru ze strony PKP, czy Miasto może przejąć zadanie? Za wiaduktem
znajduje się budynek hotelowy, który jest zniszczony, decyzja o rozbiórce
4. Wyjazd z ronda Lubelskiego Lipca, zewnętrzny krawężnik jest zniszczony przez
samochody,
5. ul. Nadrzeczna została pokryta asfaltem pozyskanego z rozbiórek innych ulic, brakuje
130 m między ul. Orzeszkowej a Reja, ulica jest gruntowa, kilkakrotnie wysypywana
żużlem, kurz, brak komfortu użytkowania
6. ul. Czartoryskich - brak dojazdu, niedrożna ulica, Społeczny Komitet Budowy Drogi,
mieszkańcy otrzymali pozwolenie na budowę część ul. Sierpińskiego,Siemiradzkiego,
7. Głusk – kiedy zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy?
Problem na ul. Zdrowej – brak miejsc parkingowych, brak sali gimnastycznej przy szkole.
8. ul. Dunikowskiego – Interbud zamierza zabudować teren, mieszkańcy chcą, aby
developer zagwarantował budowę drogi

9. Potrzeba ustawienia znaków ograniczające prędkość na ul. Dunikowskiego
10. boczna Wyzwolenia – między Czeladnianą a Pajdowskiego - Skanska składuje
niewłaściwie materiały budowlane, teren zalewowy, prośba o wyrównanie i przywrócenie
poziomu gruntu do stanu początkowego, droga dojazdowa, teren był wysypany „korą” i
został zniszczony przez transport podczas budowy kolektora, rowy melioracyjne są
niezabezpieczone
11. Firma Skanska obiecuje i nie wywiązuje się z deklaracji, mieszkańcy są
niezabezpieczeni przed powodzią, która grozi poprzez podwyższenie terenu podczas
prowadzenia inwestycji
12. ul. Głuska - utrudniony jest wjazd i wyjazd z posesji, brak możliwości skrętu w lewo,
mieszkańcy są odcięci
13. Dzielnica Dziesiąta – przedłużenie uli. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej
14. Połączenie ul. Grygowej z ul. Wyzwolenia, połączenie ul. Głuskiej w kierunku ul.
Kunickiego, duże natężenie ruchu w kierunku Majdanka, ul. I. Czartoryskiej należy
wysypać materiałem umożliwiającym korzystanie z drogi osobom starszym, połączenie
Świętochowskiego z ul. Południową za pośrednictwem ul. I. Czartoryskiej, właściciele
działek ogrodzili je i dostęp został utrudniony, pozostała ul. Siemiradzkiego, komunikacja
w rejonie ulic Staffa i Reja jest bardzo trudna
15. Przebudowa ul. Abramowickiej, w czasie budowy trzeba wysypać ulice Jastruna i
16. Orłowskiego wysypać destruktem, żeby odciążyć drogi i stworzyć alternatywę,
17. przedłużenie ul.Diamentowej do ul.Abramowickiej, w celu odciążenia
ul. Zemborzycka po remoncie, skrzyżowanie z ul. Świętochowskiego – zatoczka, czy
można poszerzyć zatoczkę dla autobusów przegubowych? Autobus nr 17 nie mieści się
udrożnienie ul. Czartoryskiej – udrożnienie ul. Gralewskiego (od ul. Południowej), ulica
została wyrównana, ale pas drogowy jest zarośnięty, piesi idący od ul. Czartoryskiej nie
są widoczni, ulica jest nieoświetlona i niebezpieczna, czy można oczyścić pas drogowy
na ul. Gralewskiego?
18. ul. Nowy Świat – powstał płot blokujący dojazd do posesji przy ul. Nowy Świat 41,
próg jezdni został obniżony, ale brakuje 3 metrów, żeby doprowadzić drogę od Lubelli do
posesji na ul. Nowy Świat 41,Rada Dzielnicy wywalczyła obniżenie progu jezdni, ale płot
wspólnoty nadal stoi
19. Zespół szkół przy ul. Zdrowej – potrzeba budowy basenu, brakuje ogrodzenia,
oświetlenie jest bardzo stare, podłogi na korytarzach, wymiana drzwi do sal; czy można
wprowadzić ruch wahadłowy na moście na ul. Grygowej?
20. Modernizacja budynku po Domu Kultury Kolejarza i modernizacja obiektów
sportowych przy VI LO – stadion Sygnał, czy będą na to środki finansowe? Ogrodzenie,
trybuny, bieżnie – etapowanie zadania
21. Przebudowa ul. Abramowickiej, osiedla są po prawej stronie, brakuje chodników, czy
po tej stronie (Sierpińskiego w stronę Biłgoraja) będzie chodnik?
22. Czy jest możliwe przedłużenie trakcji trolejbusowej?
23. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic: Abramowicka, Głuska, Sierpińskiego
24. budowa krytej pływalni - brakuje po tej stronie tunelu basenów
25. pustynia kulturalna
26. bulwar od ul. Dywizjonu 303 do ul. Fabrycznej
27. brak ścieżek rowerowych
28. Kośminek – protest nie przeciwko przedłużeniu ul. Grygowej, mieszkańcy nie chcą
ul. Kwiatkowskiego
29. Przebudowa ul. Głuskiej – czy ścieżka rowerowa przebiega do ul. Sachsów?
30. Koordynacja prac – zadanie budowy chodników przy LO a generalny remont ul.
Mickiewicza
31. Ewidencja posesji – widoczność numeracji, służby ratunkowe mają problem ze
znalezieniem posesji. Poprawa oznaczenia.

32. Przedstawiciel rady z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – wnioskuje o
budowę basenu.
33. Czy można pozyskiwać tereny pod drogi i jednocześnie pasy rowerowe?
34. Na DKK trzeba czekać ponad rok. Czy coś na ten czas Miasto zaproponuje?
35. Czy można ograniczyć ruch w mieście?
04.11.2013
Felin, Hajdów-Zadębie
1. Wniosek o zorganizowanie osobnego spotkania Prezydenta z mieszkańcami
dzielnicy Hajdów-Zadębie
2. Prośba o uwzględnienie w budżecie wniosków rady dzielnicy Felin:
a) Wniosek o utworzenie Gimnazjum – dobudowanie segmentu do Szkoły
Podstawowej. Stworzenie Zespołu Szkół
b) Przedłużenie ul. Jagiellończyka i Augusta
c) Zwiększenie rezerwy celowej dla dzielnic
3. Na ul. Grenadierów – wniosek o budowę chodników
4. Wykonanie targowiska owocowo – warzywnego
5. Brak wodociągów dla ul. Doświadczalnej
6. Remont budynków na ul. Grygowej
7. Budowa 70mb ul. Jagiellończyka
8. Świetlica w bloku komunalnym, Dom Kultury
9. Brak patroli Straży Miejskiej i Policji. Maleje bezpieczeństwo na osiedlu
10.
Bramki na ul. Grygowej
11. Hajdów-Zadębie – co z planem zagospodarowania, zainwestowania w dzielnicy?
12. Ul. Mełgiewska miała zostać wykonana do przejazdu kolejowego (wg.
Porozumienia z Budimexem). Nie zostało to wykonane, od numeru 139 do
przejazdu kolejowego.
13. Racjonalizacja inwestycji – budowa drogi serwisowej (Ponikwoda), która nie ma
poparcia społecznego (na wysokości Starej Kaliny).
14. Brak domu kultury i biblioteki w dzielnicy Hajdow-Zadębie
15. Brak oświetlenia w dzielnicy Hajdow-Zadębie
16. Wniosek o budowę wodociągów w dzielnicy Hajdow-Zadębie
17. Uwzględnienie budżetu obywatelskiego
18. Felin – czy powstanie dom kultury w blokach komunalnych?
19. Osiedle posiada tylko jeden market – wniosek o powstanie sklepu sieci „Biedronka”
20. Wiata przystankowa źle umieszczona, brak biletomatu, czy 55 wróci na Felin, kiedy
będą trolejbusy?
21. Czy dojście do przycisku zmieniającego światło na przejściu dla pieszych będzie
odśnieżane? (okolice pętli)
22. Uporządkowanie terenu po byłej pętli autobusowej, równolegle do ul.
Doświadczalnej
23. Jak naliczone zostały opłaty za śmieci?
24. Czy planowane jest zamknięcie zsypów?
25. Brak ławek montowanych na stałe, brak śmietników
26. Naprawa schodów do ośrodka zdrowia – ZNK
27. Czy Gmina posiada wpływ na Zarząd TBS? Budynki są niesprzątane, zimą
nieodśnieżane, propozycja wynajęcia firmy sprzątającej.
28. Wniosek o patrole piesze policji.
29. Czy nie ma możliwości egzekwowania płacenia czynszów poprzez roboty
publiczne?
30. Ul. Grygowej – wiadukt jest zamknięty w jedna stronę. Czy jest możliwość

puszczenia „1” dla dzieci – jako dojazd, plus lewoskręt z Mełgiewskiej w kierunku
Grygowej i wjazd do osiedla.
31. Zmniejszenie kosztów koszenia terowe zdegradowanych. Propozycja wynajęcia do
tych prac Uniwersytetu Przyrodniczego
32. ZNK nie remontuje i nie sprząta, nie kosi, terenów TBS, usuniecie blach i
wstawienie szyb w blokach na ul. Królowej Jadwigi 11
05.11.2013 r.
Kalinowszczyzna, Ponikwoda
1. Infrastruktura drogowo-chodnikowa, pilny remont ul. Kleeberga
2. Remont ulicy - Starej Kalinowszczyzny, Daszyńskiego, Krzemienieckiej,
3. Wjazd na ulicę Koryznowej (przy tzw. PEKINIE)
4. Brak miejsc parkingowych w dzielnicy Kalinowszczyzna
5. Zwiększenie środków w ramach rezerwy celowej
6. Uporządkowanie kwestii zarządu osiedla „Admin”
7. Ul. Lwowska (30-38), teren wnętrza osiedla jest zaniedbany, polepszenie stanu osiedla
8. Pod budowę bloków (przy Lidlu) wycięto 9 lip i nie posadzono w ich miejsce nowych
drzewek, brak miejsc parkingowych
9. Wjazd do Lidla i na jego parking powinien być od strony Andersa
10 Ponikwoda – budowa ul. Trześniowskiej, plany zagospodarowania przestrzennego w
okolicy ww. ulicy i linie autobusowe
11. Strzembosza
12. Ulice z udziałem mieszkańców: ul. Poziomkowa, Kruszynowa, Ustronie, Goździkowa
13. Ul. Dożynkowa – wskazanie działki miejskiej pod przedszkole
14. Boisko przy szkole na ul. Magnoliowej i Al. Spółdz. Pracy, budowa basenu
15. Na drodze dojazdowej do szkoły na przyulicznych chodnikach kierowcy parkują swoje
samochody – propozycja postawienia w chodnikach słupków i rozciągnąć łańcuchy
16. Osiedle XXX-lecia – remont ul. Kleeberga,
17. Bezpieczeństwo mieszkańców ww. osiedla – ograniczenie sprzedaży nap. Alk. w
sklepie całodobowym Andersa 1
18. ww. osiedle – budowa schodów wzdłuż muru cmentarnego
19. Ponikwoda – kiedy będzie robiona ul. Trześniowska (od ul. Jaworowej)
20. ww. szynobus Ponikwoda – Lublin – dojazd jest zbyt wąski, ulica Grodzickiego jest
zbyt eksploatowana, Narcyzowa i Nasturcjowa, brak oświetlenia,
21. Ciężko wydostać się z ul. Dożynkowej
22. Czy będzie przedłużona ulica Strzembosza
23. Przy przewidywany jest w okolicy ul. Trześniowskiej bus z dojazdem do centrum
24. Gimnazjum nr 2 – założenie ligi weteranów (piłkarska), udostępnienie boiska
przyszkolnego; prośba o wsparcie pomysłu
25. Brak budownictwa socjalnego, problem z lokatorami nie płacącymi czynszu
26. Prośba o pozostawienie spółdzielni mieszkaniowych
27. Ul. Grodzickiego – opłaty „śmieciowe” są zbyt wysokie
28. Ul. Grodzickiego – budowa kanalizacji (koszt 350 za mb)
29. Ul. Kuronia – powstały parking, miejsca parkingowe zniwelowały zieleń
30. Skarpa przy budynkach (perły kaliny) – zły stan drogi dojazdu do ulicy Walecznych, zły
stan schodów, zbyt nisko umiejscowiona barierka
31. Przeznaczenie terenu na fit park (siłownię zewnętrzną)
32. Zwiększenie środków na konserwację boiska w wąwozie
33. Zagospodarowanie dodatkowo boiska jako miejsca kultury – budowa amfiteatru
34. Ul. Grodzickiego – czy możliwa jest realizacja odcinka (420 mb) chodnika od ul.
Grodzickiego, poprzez ul. Pliszczyńską do Wólki

35. uporządkowanie ul. Torowej
36. Usytuowanie przystanku kolejowego w okolicy ul. Palmowej – z dociągnięciem
komunikacji miejskiej
37. Uporządkowanie terenów przy przystankach kolejowych i przeznaczenie ich na
miejsca parkingowe
38. Przystanek przy ul. Orzechowej
39. Poprowadzenie linii autobusowej ul. Trześniowską
40. Tereny przykolejowe można wykorzystać jako tereny sportowe – na skatepark, lokale
usługowe
41. Problemy ze znalezieniem pracy osobom młodym, brak pomysłu gdzie zainwestować
swoją wiedzę,
42. Problem z wyjazdem z ul. Dożynkowej do Alei Spółdzielczości Pracy, kiedy będzie
przebicie do ul. Cynamonowej
43. Duże natężenie budownictwa, na Ul. Laurowej jest duży ruch samochodów
dojeżdżających do budowy, samochody rozjeżdżają ulice i niszczą budynki mieszkalne,
możliwy byłby dojazd od ul. Strzembosza
44. Działalność Inspektora Nadzoru Budowlanego
45. Odcinek ul. Kruszynowej (ok. 100 m)
46. Czyją własnością jest MPK? Herb na autobusach, niech wróci koziołek na autobusy
47. Wniosek o odwiedziny raz w roku
48. Zbyt mały przemysł w mieście
49. Zbyt duże zadłużenie miasta
50. Nie wolno prywatyzować spółek miejskich
12.11.2013 r.
Sławin, Sławinek
1. Sławinek I góra– Botaniczna, Potok – brak wyjazdu, zbyt duże natężenie ruchu, mała
ilość możliwości wyjazdu z osiedlu. Prośba o usprawnienie wyjazdu. Problem może się
zwiększyć przy opadach śniegu. Jest to także utrudnienie dla straży pożarnej i służb
porządkowych. Mieszkańcy nie chcą ekranów akustycznych. Możliwość wskazania
awaryjnego wyjazdu.
2. kiedy zatwierdzony zostanie plan zagospodarowania przestrzennego – nieparzysta
strona
3. fatalny stan techniczny przejścia – I góra Sławinek (podczas budowy), monitorowanie
stanu technicznego przejścia
4. złe oznakowanie łącznika dla kierowców i pieszych, zbyt duże oświetlenie baraków z
budowy, niebezpiecznie, złe oznakowanie ulic
5. czy przy planowaniu terenu pod cmentarz będzie planem ujęta część od ul.
Poligonowej – część mieszkalna
6. ul. Willowa – duży problem z wyjazdem, korki, powiększające się osiedle i z Marysina
powoduje korki,
7. dlaczego nie zostało przeprowadzone referendum w sprawie cmentarza?
8. ul. Gen. Ducha – od. ok. 300 m są poprzeczne garby, nie zostały one zniwelowane
9. Podchorążych – ulica ślepa, podobnie będzie z ul. Jaśminową, ul. Dzieci
Zamojszczyzny będzie również odcięta od al. Warszawskiej, jest to znaczne utrudnienie
dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi
10. obecnie był dobry dojazd do ul. Nałęczowskiej i Warszawskiej, powyższe rozwiązanie
będzie odcięciem ww. ulicy od tych 2 ulic. (trwa opracowywanie koncepcji, która zostanie
następnie uzgodniona z mieszkańcami)
11. naturalny ciek wodny (ww. ulica) kiedy zostanie połączony z Czechówką?
12. konflikty spowodowane obecną budową nowej drogi są wynikiem braku prowadzenia

konsultacji z mieszkańcami; ekrany akustyczne spowodują zamknięcie całkowite domów
sąsiadujących z ulicą,
13. do kogo kierowane są inwestycje? Mieszkańcy są nie informowani przy realizacji
inwestycji
14. zjazd z drogi krajowej – na potrzeby stacji benzynowej (al. Tysiąclecia)
15. jaka jest obecnie procedura zapobiegania budowy wysokich ekranów, które są
problematyczne dla mieszkańców
16. kwestia uzgodnień z mieszkańcami inwestycji drogowych
17. przeniesienie środków finansowych z drogi serwisowej przy al. Tysiąclecia, za
Statoilem, na inne inwestycje
18. przedłużenie Nowa Solidarności – kiedy nastąpi realizacja inwestycji, jak będą
zabezpieczone interesy mieszkańców?
19. Jak będzie realizowana ww. inwestycja i kiedy?
20. komunikacja z ZDM, umożliwienie mieszkańcom wglądu w dokumenty i plany,
21. Willowa – czy planowany jest wykup przez miasto terenów przeznaczonych wg. planu
na tereny zielone i rekreacyjne. Przeznaczenie tych terenów uniemożliwia ich sprzedaż,
stanowią mało atrakcyjny teren. Rada dzielnicy wystąpiła o te tereny i o organizację tam
miejsc rekreacyjnych,
22. ul. Wodna – w projekcie jest zaniżenie terenu, w tym obszarze została podniesiona
droga serwisowa i powoduje to zaleganie wody, brak połączenia z ul. Mglielną, wody
spływają do tej zastoiny, nie ma odpływu, prośba o rozwiązanie tej trudnej sytuacji, jest to
jedyny dojazd do działki.
W planie zostały pominięte drogi dojazdowe do działek (z drogi serwisowej), prośba o
wykonanie dojazdów do działek i podniesienie terenu, które uniemożliwi sytuacji, w której
tworzy się zastoina wody.
23. II Góra Sławinkowska – basen w nowej szkole, czy jest ujęty w budżecie na 2014 r.
24. czy planowane są ścieżki rowerowe i spacerowe
25. Dom Kultury, czy jest szansa na jego powstanie (poszukanie lokalu, który mógłby być
zaadaptowany – współpraca z Radą Dzielnicy)
26. czy jest szansa na powstanie w dzielnicy Gimnazjum
27. Rada Dzielnicy Sławin zaprasza
28. co zrobić, żeby Gen. Ducha było bardziej przejezdne – Rada Dzielnicy złożyła swoje
pomysły i rozwiązania (wydłużenie świateł, przeniesienie przystanku), konsultacje przed
inwestycjami są potrzebne, analizowanie możliwości rozwiązań
29. Willowa, Gen. Ducha i Poligonowa – bezpieczny wjazd z drogi serwisowej do ul.
Willowej, poszerzenie ul. Gen. Ducha.
30. połączenie ul. Północnej – ul. Mineralną (wykupienie działki pomiędzy tymi ulicami)
31. remont mostku łączącego dzielnice Szerokie z dzielnicą Sławin, była tam ścieżka,
dojście do ujęcia MPWiK,
32. w ramach nowego odcinka Solidarności nie ma dojazdu w te rejony ścieżkami
rowerowymi, utworzenie łącznika
33. ul. Kaskadowa – budowa drogi – teren należący do developera
34. przedszkole przy ul. Zbożowej, przyparafialne, dofinansowanie do zajęć dodatkowych
jest niższe niż w przedszkolach publicznych
35. ul. Skowronkowa – nadleśnictwo Świdnik – czy jest możliwość wykupienia części tych
terenów pod ścieżki rowerowe (właściciel Lasy Państwowe)
36. ul. Jagiellońska – do tej pory był nieformalny wjazd na al. Solidarności, spadek około
20%, teraz Solidarności jest zamknięta, nieformalnego wyjazdu nie ma, czy zaślepiona
Jagiellońska jest na stałe, czy w planach miasta jest jakieś przebicie do al. Sikorskiego,
rozwiązałoby to całkowicie problem,
37. ul. Dzbenin bezpośrednio sąsiaduje z planowanym cmentarzem, czy jest pewność co
do powstania cmentarza, ile będzie trwać procedura uchwalania planu zagospodarowania

tego terenu? Kiedy powstanie cmentarz?
38. jaka będzie forma wywłaszczeń pod teren cmentarza
39. pomysł zwolnienia dzieci i młodzieży z opłat za przejazdy komunikacją miejską
40. Botaniczna, Kryniczna, Potok – bezpieczny wyjazd z ul. Botanicznej, brak
alternatywnego wyjazdu, propozycja wyjazdu ul. Zakładową,
41. dot. 36 połączenie przez ul. Potok.
42. Zelwerowicza – Brak dojazdu do działki, działka ta ma być przeznaczona na teren
rekreacyjny, czy jest możliwa zamiana działki na teren pod siedlisko.
43. między al. Solidarności a północną, dorzecze Czechówki, dlaczego nie ma tam
terenów inwestycyjnych
44. Czeremchowa, Baśniowa – problem z parkowaniem, zbyt mała ilość miejsc
parkingowych. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Czeremchowej 12, obok jest
przedszkole; wyznaczenie dodatkowego miejsca na parkingi.
45. Jaśminowa – wyłączono z planu ok. 20 ha w okolicach tej ulicy. Nadal nie ma planu a
terenu nie można zagospodarować
46. ul. Jaśminowa ma być zamknięta, nie przewidziano podłączenia posesji do kanalizacji
i gazu
47. w dzielnicy potrzeba uporządkowania i ustawienia znaków drogowych
48. obecnie jest mała informacja dot. możliwości uzyskania dofinansowania do podłączeń
do kanalizacji (MPWiK)
49. czy konieczne jest ustawienie ekranów akustycznych na wysokości Al. Warszawskiej,
czy konieczność jest zastosowania ich pełnych a nie przezroczystych?
50. obecnie jest zbyt mała ilość kursów autobusu nr 20
51. ul. Botaniczna, wyjazd, czy w 1-szej koncepcji był zjazd do Solidarności?
52. czy przy otwarciu wiaduktu ruch do centrum będzie obywać się tylko tą drogą?
Warszawska?
53. czy przewidziane jest oświetlenie ulicy od pętli autobusu nr 18 do osiedla domków
jednorodzinnych?
13.11.2013 r.
Bronowice, Kośminek, Tatary
1.
Co będzie wykonane w dzielnicy Kośminek, co będzie zapisane w budżecie?
2.
Hopki, wybudowane z zaangażowaniem finansowym mieszkańców, rada dzielnicy
wykonała projekt (zostały zniszczone), prośba o wpisanie ich do budżetu
3.
Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż Majdanka, czy będzie ujęty w budżecie (czekamy na
decyzję ministra, została wysłana prośba)
4.
Ul. Topolowa i Jesionowa – ok. 50 m jest zagrodzone nielegalnie prze z
mieszkańców w kierunku Pawiej, prośba o wykonanie tych odcinków i jednoczesne
odblokowanie
5.
Dojście do ul. Startowej od Jesionowej i Topolowej – mieszkańcy domków postawili
sobie nielegalnie ogrodzenia ( mieszkańcy zrobili sobie prywatna ślepą drogę). (sprawdzić
legalność i stan prawny)
6.
Tatary – realizacja ul. Łęczynskiej
7.
Dworzec Północny – „Poznawalnia” ożywi nie tylko miasto ale również wschodnią
część Polski
8.
Nieczynna kładka nad al. Witosa, wejścia są zamknięte
9.
Potrzebna kładka przez Bystrzycę
10.
Ulice boczne ul. Gospodarczej i Hutniczej bez nazwy, ulice te są w fatalnym stanie,
bez nawierzchni i chodników. Ulice te nie posiadają własności. Prośba o regulacje
własności.

11.
Chodniki – prośba o remonty
12.
4 przedszkola – instalacja elektryczna, infrastruktura, dojście do obiektów
13.
Termomodernizacja – prośba o pomoc w realizacji
14.
Bronowice – ul. Pogodna, zbyt mała ilość miejsc parkingowych, przebudowa ulicy
polegająca na wygenerowaniu pasa wzdłuż ul. Pogondej do parkowania
15.
Kontynuacja – ul. Firlejowska (dokumentacja została zrobiona w roku ubiegłym),
przy okazji remontu ul. Łęczyńskiej można wykonać remont ul. Firlejowskiej – od ul.
Łęczyńskiej do rzeki
16.
Dokończenie ul. Majdan Tatarski – zgłaszana do remontu w 2000 r.
17.
Umożliwienie, subwencja na nieodpłatne udostępnienie basenu na potrzeby
uczniów szkoły
18.
Monitoring, zwiększenie patroli straży i policji
19.
Jest miejsce, z tyłu Plage Laśkiewicza jest plac miejski, na którym można zrobić
skwer, obok skweru nie ma placu zabaw (będzie zakwalifikowany do programu Place
w dzielnicach)
20.
Rozbudowa cmentarza na Majdanku, uwagi mieszkańców nie zostały
uwzględnione
21.
Do dzielnicy wpłynęły skargi od „kupców”
22.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Krańcowej, Dulęby
i Kossaka – niebezpieczne, łuki
23.
Dom Kultury – budynek dawnego Domu Kultury przy ul. Olchowej, prośba
o umieszczeni tam biblioteki i małego domu kultury
24.
Drog. Męcz. Majdanka 47 – wygenerowanie miejsc postojowych dla
niepełnosprawnych,
25.
Przywrócić ścieżkę, która została usunięta, co utrudnia dojście pogotowiu
ratunkowemu do bloku
26.
Ul. Wyzwolenia – przyspieszenie planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie Wilcza – do Mickiewicza w obszarze pomnika Męczeństwa,
27.
Budowa drogi od Mickiewicza do wilczej poprzez ogródki działkowe
(wywłaszczone)
28.
Plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren od ul. Wyzwolenia od
str. Południowej, Mickiewicza i Sokolniki
29.
W ciągu ul. Hutniczej do ul. Łęczyńskiej – przejście dla pieszych (zamiast kładki)
30.
W Bibliotekach w dzielnicy Tatary nie ma możliwości organizacji spotkań np.
autorskich, muszą mieć warunki do pełnienia innych funkcji niż tylko wypożyczania
książek.
31.
Basen na Tatarach – wniosek o powstanie przy gimnazjum nr 17
32.
Szkoły w Tatarach, prośba o zwiększenie poziomu edukacyjnego
33.
Modernizacja boiska przy szkole
34.
Jaka będzie forma rehabilitacji przy ul. Łabędziej
35.
Zagospodarowanie powierzchni Banku Żywności na inne działania
36.
Większa kontrola nad sprzątaniem terenu
37.
Powstanie grupy ds. kultury – po 1 osobie z każdej dzielnicy
38.
Ul. Łabędzia została zdewastowana po budowie, ciężkie samochody niszczą drogę
39.
Chodnik od Obi do Hutniczej
40.
Uwagi mieszkańców dot. inwestycji
41.
Ścieżka rowerowa wzdłuż Drog. Mecz. Majdanka jest niefunkcjonalnie wykonana
42.
Przebicie ul. Wilczej
43.
Inne zagospodarowanie placu na Sulisławickiej – sprzeciw dla hopków, inne
przeznaczenie tego placu
44.
Uruchomienie elementów kultury w Gimnazjum nr 15 (Kośminek)
45.
Przy Drodz. Męcz Majda. Na wysokości Lidla - przystanek dla busów

46.
Modernizacja infrastruktury sportowej przy LO 8
47.
Ul. Wyzwolenia – dalszym utrudnieniem będą ciągi komunikacyjne, które
generować będą duży ruch ul. Wyzwolenia
48.
Z czego wynika konieczność kodowania worków na śmieci przez mieszkańców
domków jednorodzinnych, projektowane zjazdy są dwupasowe
49.
Ul. Skrynicka – doświetlenie ulicy
50.
Zrobienie boiska do piłki nożnej przy Firlejowskiej – teren przy Bystrzycy
51.
Park Bronowicki – zagospodarowanie, miejsce integracji,
52.
Zwiększenie ilości znaków drogowych informujących o bliskości szkoły i dzieciach
niepełnosprawnych
53.
Gim nr 14 – budowa wzdłuż ul. Grabskiego ciągu pieszego od Drog Mecz
Majdanka do Biedronki (po stronie szkoły)
54.
Kto będzie korzystać z basenu na ul. Łabędziej? Czy będą to zajęcia bezpłatne?
55.
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Krańcowa – Dulęby czy w budżecie 2014
roku to zadanie zostanie ujęte?
56.
Ul. Długa bez ograniczeń tonażu, lewa strona od strony Wyzwolenia, udostępniono
pas do robót kanalizacyjnych
57.
Ścieżka rowerowa przy Czerniejówce, kiedy będzie jej realizacja
58.
Ul. Skrzynicka – rada dzielnicy chce plac zabaw i ma być ogrodzone
59.
Dlaczego przed realizacja Drogi Męczenników Majdanka Nie zostały
przeprowadzone konsultacje
60.
Czy ważniejsze są kwestie wizerunkowe miasta niż miejsca „kupców”
61.
Ul. Źródlana – ok. 50 m droga ziemna reszta, ok. 100 m kocie łby, czy jest w
planach budowa tej drogi?
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Spotkanie Prezydenta z mieszkańcami
dzielnicy
Bronowice, Kośminek, Tatary
62. Co będzie wykonane w dzielnicy Kośminek, co będzie zapisane w budżecie?
63. Hopki, wybudowane z zaangażowaniem finansowym mieszkańców, rada dzielnicy
wykonała projekt (zostały zniszczone), prośba o wpisanie ich do budżetu (zostaną
wykonane)
64. Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż Majdanka, czy będzie ujęty w budżecie (czekamy na decyzję
ministra, została wysłana prośba)
65. Ul. Topolowa i Jesionowa – ok. 50 m jest zagrodzone nielegalnie prze z mieszkańców w
kierunku Pawiej, prośba o wykonanie tych odcinków i jednoczesne odblokowanie
66. Dojście do ul. Startowej od Jesionowej i Topolowej – mieszkańcy domków postawili sobie
nielegalnie ogrodzenia ( mieszkańcy zrobili sobie prywatna ślepą drogę). (sprawdzić
legalność i stan prawny)
67. Tatary – realizacja ul. Łęczynskiej
68. Dworzec Północny – „Poznawalnia” ożywi nie tylko miasto ale również wschodnią część
Polski
69. Nieczynna kładka nad al. Witosa, wejścia są zamknięte
70. Potrzebna kładka przez Bystrzycę
71. Ulice boczne ul. Gospodarczej i Hutniczej bez nazwy, ulice te są w fatalnym stanie, bez
nawierzchni i chodników. Ulice te nie posiadają własności. Prośba o regulacje własności.
72. Chodniki – prośba o remonty
73. 4 przedszkola – instalacja elektryczna, infrastruktura, dojście do obiektów
74. Termomodernizacja – prośba o pomoc w realizacji
75. Bronowice – ul. Pogodna, zbyt mała ilość miejsc parkingowych, przebudowa ulicy
polegająca na wygenerowaniu pasa wzdłuż ul. Pogondej do parkowania
76. Kontynuacja – ul. Firlejowska (dokumentacja została zrobiona w roku ubiegłym), przy
okazji remontu ul. Łęczyńskiej można wykonać remont ul. Firlejowskiej – od ul.
Łęczynskiej do rzeki
77. Dokończenie ul. Majdan Tatarski – zgłaszana do remontu w 2000 r.
78. Umożliwienie, subwencja na nieodpłatne udostępnienie basenu na potrzeby uczniów szkoły
79. Monitoring, zwiększenie patroli straży i policji
80. Jest miejsce, z tyłu Plage Laśkiewicza jest plac miejski, na którym można zrobić skwer,
obok skweru nie ma placu zabaw (będzie zakwalifikowany do programu Place w
dzielnicach)
81. Rozbudowa cmentarza na Majdanku, uwagi mieszkańców nie zostały uwzględnione
82. Do dzielnicy wpłynęły skargi od „kupców”
83. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Krańcowej, Dulęby i Kossaka –
niebezpieczne, łuki
84. Dom Kultury – budynek dawnego Domu Kultury przy ul. Olchowej, prośba o umieszczeni
tam biblioteki i małego domu kultury
85. Drog. Męcz. Majdanka 47 – wygenerowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,
86. Przywrócić ścieżkę, która została usunięta, co utrudnia dojści pogotowiu ratunkowemu do
bloku
87. Ul. Wyzwolenia – przyspieszenie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Wilcza

– do Mickiewicza w obszarze pomnika Męczeństwa,
88. Budowa drogi od Mickiewicza do wilczej poprzez ogródki działkowe (wywłaszczone)
89. Plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren od ul. Wyzwolenia od str.
Południowej, Mickiewicza i Sokolniki
90. W ciągu ul. Hutniczej do ul. Łęczyńskiej – przejście dla pieszych (zamiast kładki)
91. W Bibliotekach w dzielnicy Tatary nie ma możliwości organizacji spotkań np. autorskich,
musza mieć warunki do pełnienia innych funkcji niż tylko wypożyczania książek.
92. Basen na Tatarach – wniosek o powstanie przy gimnazjum nr 17
93. Szkoły w Tatarach, prośba o zwiększenie poziomu edukacyjnego
94. Modernizacja boiska przy szkole
95. Jaka będzie forma rehabilitacji przy ul. Łabędziej
96. Zagospodarowanie powierzchni Banku Żywności na inne działania
97. Większa kontrola nad sprzątaniem terenu
98. Powstanie grupy ds. kultury – po 1 osobie z każdej dzielnicy
99. Ul. Łabędzia została zdewastowana po budowie, ciężkie samochody niszczą drogę
100.
Chodnik od Obi do Hutniczej
101.
Uwagi mieszkańców dot. inwestycji
102.
Ścieżka rowerowa wzdłuż Drog. Mecz. Majdanka jest niefunkcjonalnie wykonana
103.
Przebicie ul. Wilczej
104.
Inne zagospodarowanie placu na Sulisławickiej – sprzeciw dla hopków, inne
przeznaczenie tego placu
105.
Uruchomienie elementów kultury w Gimnazjum nr 15 (Kośminek)
106.
Ul. Przy Drodz. Męcz Majda. Na wysokości Lidla - przystanek dla busów
107.
Modernizacja infrastruktury sportowej przy LO 8
108.
Ul. Wyzwolenia – dalszym utrudnieniem będą ciągi komunikacyjne, które
generować będą duży ruch ul. Wyzwolenia
109.
Z czego wynika konieczność kodowania worków na śmieci przez mieszkańców
domków jednorodzinnych, projektowane zjazdy są dwupasowe
110.
Ul. Skrynicka – doświetlenie ulicy
111.
Zrobienie boiska do piłki nożnej przy Firlejowskiej – teren przy Bystrzycy
112.
Park Bronowicki – zagospodarowanie, miejsce integracji,
113.
Zwiększenie ilości znaków drogowych informujących o bliskości szkoły i dzieciach
niepełnosprawnych
114.
Gim nr 14 – budowa wzdłuż ul. Grabskiego ciągu pieszego od Drog Mecz
Majdanka do Biedronki (po stronie szkoły)
115.
Kto będzie korzystać z basenu na ul. Łabędziej? Czy będą to zajęcia bezpłatne?
116.
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Krańcowa – Dulęby czy w budżecie 2014
roku to zadanie zostanie ujęte?
117.
Ul. Długa bez ograniczeń tonażu, lewa strona od strony Wyzwolenia, udostępniono
pas do robót kanalizacyjnych
118.
Ścieżka rowerowa przy Czerniejówce, kiedy będzie jej realizacja
119.
Ul. Skrzynicka – rada dzielnicy chce plac zabaw i ma być ogrodzone
120.
Dlaczego przed realizacja Drogi Męczenników Majdanka Nie zostały
przeprowadzone konsultacje
121.
Czy ważniejsze są kwestie wizerunkowe miasta niż miejsca „kupców”
122.
Ul. Źródlana – ok. 50 m droga ziemna reszta, ok. 100 m kocie łby, czy jest w planach
budowa tej drogi?

