Planowane zadania w ramach projektu „Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem
dzielnicy w zakresie wypoczynku, rekreacji, ochrony środowiska, elementów małej
architektury oraz utrzymanie i nowe nasadzenia zieleni” (91 300 zł):
1. Żywopłot na wysokości festynowej łąki (parkingu) przy Jaśkowej Dolinie – 18 000 zł
2. Krzewy, dwa drzewa, roślinność na ul. Boh. Getta Warszawskiego - 16 000 zł
3. Park w Królewskiej Dolinie: kontynuowanie prac restauratorskich przy bramie
wjazdowej do parku, uporządkowanie dawnej piramidy widokowej z dojściem i tablicą
informacyjną na szczycie – 15 000 zł
4. Skwer przy ul. Dmowskiego – 13 500 zł
5. Wzgórze Ślimak: naprawa istniejącego miejsca wypoczynkowego z ławami i stołem
drewnianym, naprawa schodów terenowych 8 mb, barierka wydzielająca polankę
rekreacyjną z żerdzi modrzewiowych 30 mb, naprawa spoin kamiennej wieży,
oczyszczenie i wyżwirowanie układu ścieżek w bezpośrednim sąsiedztwie „Ślimaka”
30 mb (dojście do polanki rekreacyjnej, na której docelowo przewiduje się
zamontowanie wiaty) – 10 000 zł
6. I etap aranżacji wejścia na Bycze Wzgórze - utwardzenie ścieżki, odtworzenie
łagodnego wejścia po pochylni (od wschodu), renowacja alei brzozowej – 7 000 zł
7. Zieleń na placu przy ul. Klonowej (Cristal) – 6 000 zł
8. Oznaczenie wejść do Parku Jaśkowej Doliny oraz drogowskazy informujące o nazwach
ścieżek i punktach pośrednich/docelowych – 2 300 zł
9. Dofinansowanie otwarcia punktów widokowych – 2 000 zł
10. Żywopłot przy al. Grunwaldzkiej 141 (na wysokości Galerii Bałtyckiej) – 1 500 zł

Planowane zadania w ramach projektu „Przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem
dzielnicy w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu” (46 500 zł):
1. Montaż słupków al. Grunwaldzka 141 (na wysokości Galerii Bałtyckiej) – 8 500 zł
2. Montaż słupków przystanek Jaśkowa Dolina (przy GCH Manhattan od strony Olimpu)
– 4 500 zł
3. Montaż słupków ul. Dmowskiego – przy dworcu kolejowym – 11 500 zł
4. Montaż słupków ul. Dmowskiego 12 – 2 000 zł
5. Montaż słupków skrzyżowanie ul. Sienkiewicza – Jaśkowa Dolina – 1 000 zł
6. Montaż słupków ul. Jaśkowa Dolina 2 (przy GAiT) – 1 000 zł
7. Montaż słupków ul. De Gaulle’a 8 – 1 500 zł

8. Montaż słupków skrzyżowanie ul. Sobótki – Kossaka – 1 000 zł
9. Montaż słupków ul. Partyzantów 49 (przejście w pobliżu ul. Topolowej) – 2 000 zł
10. Montaż słupków ul. Partyzantów 18 – 4 500 zł
11. Reorganizacja ruchu na ul. Batorego – 9 000 zł

