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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Zakup nowości wydawniczych dla Filii 13 MBP.
ul. Podhalańska 1.
Zakup nowości wydawniczych (ok. 250 wol.), których brak utrudnia
codzienną pracę biblioteki. Atrakcyjna oferta placówki pozwoli na
szersze propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta.
Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP.
ul. Dąbrowskiego 91.
Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do
popularyzacji czytelnictwa. Realizacja zadania pozwoli na
systematyczny zakup nowości wydawniczych, których brak jest
bardzo odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru
uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do literatury oraz podniesie
poziom czytelnictwa. Biblioteka jest instytucją dostępną dla
wszystkich dlatego z efektów realizacji zadania będzie mógł
skorzystać każdy zainteresowany.
Zakup książek dla czytelników Filii 16 dla Dzieci i Młodzieży na
Górnej.
ul. Tatrzańska 124.
Zadanie polegać będzie na zakupie książek -nowości wydawniczych
i lektur. Zakupione książki będą dostępne w Filii nr 16
i udostępniane wszystkim czytelnikom zarejestrowanych w MBP
Łódź-Górna. Realizacja zadania zapewni użytkownikom (dzieci,
młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i wesprze ich
w kształtowaniu kompetencji informacyjnych.
Stojak rowerowy przy SP 83 im. Stanisława Jachowicza.
ul. Podmiejska 21.
Projekt zakłada montaż przed wejściem do budynku szkoły i przy
wyjściu na boisko szkolne stojaków rowerowych (10 szt.)
U-kształtnych do mocowania rowerów (przypięcie obustronne pojemność na 20 rowerów).
Książka dla wszystkich: od noworodka do seniora.
Filia nr 7 MBP, ul. Łączna 29/31.
Zakup nowości wydawniczych i uzupełnienie zniszczonego,
zaczytanego księgozbioru dla wszystkich czytelników.
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP.
Filia nr 14 MBP, ul. Lenartowicza 16.
Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie oferty
książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla
dzieci i młodzieży. Zakupione książki będą dostępne w Filii nr 14
przy ul. Lenartowicza 16 dla wszystkich czytelników łódzkich
bibliotek.
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PM 38 - ODNOWA.
ul. Jachowicza 1.
G0189CD Doposażenie terenu przedszkola w sprzęt do zabaw takiego jak: 2
huśtawki 2-3 osobowe, piaskownica, ścianka do wspinaczki, 2
huśtawki wagowe.
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Rewitalizacja terenu przed blokiem na ul. Felińskiego 1.
Zagospodarowanie terenu przed blokiem (nr 230) na ul. Felińskiego
1, od strony wejść do klatek schodowych (strona północna).
Rewitalizacja terenu znajdującego się tuż przed blokiem, polega na
założeniu nowego trawnika, ogrodzeniu go siatką (83 m) od
chodnika dla pieszych, nasadzeniu krzewów (260 szt.) wzdłuż siatki
okalającej i 16 szt. roślin kwitnących. Przy wejściach do klatek
zamontowane zostaną 4 kosze na śmieci. Przy chodniku ciągnącym
się wzdłuż bloku, powstanie system odprowadzający wodę
opadową, poprzez położenie koryt betonowo ściekowych (62 m).
Remont klatki schodowej w SP 83 im. Stanisława Jachowicza.
ul. Podmiejska 21.
Projekt zakłada remont lewej klatki schodowej w SP 83 w polegający
na ułożeniu na schodach płytek antypoślizgowych.
Dość ślepego zakończenia – połączenie drogi rowerowej wzdłuż
Al. Ofiar Terroryzmu z rondem przy Tomaszowskiej.
Wschodnia strona ronda Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września /
Tomaszowska.
Umożliwienie legalnego zjechania i wjechania na drogę rowerową
od
strony
ronda
przy
ul.
Tomaszowskiej
poprzez:
- zjechanie: dobudowanie drogi rowerowej wprowadzającej w
jezdnię Ofiar Terroryzmu przed przejściem dla pieszych,
- wjechanie dla rowerzystów jadących z południa: z ul.
Tomaszowskiej przez ciąg pieszo-rowerowy i dalej przez przejazd
dla rowerów, demontaż dwóch barierek na ul. Tomaszowskiej,
obniżenie krawężnika.
- wjechanie dla rowerzystów jadących z północy: poprzez likwidację
barierek i obniżenie krawężnika pomiędzy południowym
a wschodnim zjazdem z ronda przy styku jezdni z chodnikiem.
Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP 174.
ul. Gałczyńskiego 6.
Zakup zestawu sprzętów: kolumna na statywie ze wzmacniaczem szt. 2, subwoofer, mikrofony na statywie szt. 2, mikrofony
bezprzewodowe szt. 2, mikrofon nagłowny np. 5 zestawów po 2
sztuki, mikser, konsola, laptop z oprogramowaniem.
Budowa siłowni plenerowej na terenie boiska ZSS 7.
ul. Siarczana 29/35.
Urządzenia: rowerek, twister, atlas, wahadło, drążek, biegacz.
Utwardzenie podłoża.
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„Biblioteka na miarę XXI wieku"- modernizacja biblioteki w SP
64.
ul. Anczyca 6.
Modernizacja pomieszczenia: wymiana płytek PCV na nową
wykładzinę, wymiana oświetlenia, montaż rolet okiennych.
Zakup: pięciu komputerów, sześciu szaf bibliotecznych oszklonych,
ośmiu regałów na książki, pięciu szafek niskich, szesnastu stolików
modułowych, pięciu stolików komputerowych, trzydziestu krzeseł,
biurka i krzesła dla nauczyciela, dywanu, kostek do siedzenia dla
maluchów, rzutnika oraz ekranu, tablicy magnetycznej na stojaku
i dwóch tablic informacyjnych.
„Bajkowy plac zabaw" - remont placu zabaw przy SP 190.
ul. Malczewskiego 37/47.
Zadanie polega na wymianie urządzeń i nawierzchni placu zabaw dla
dzieci położonego na terenie SP 190 oraz uporządkowania terenu
zielonego wokół placu.
Ogród przedszkolny przy PM 130.
ul. Podhalańska 18.
Zadanie obejmuje zakup i montaż sprzętu ogrodowego , wyrównanie
nawierzchni i montaż bezpiecznego podłoża pod zabawki.
Letnia klasa w ogrodzie SP 64.
ul. Anczyca 6.
Utworzenie zewnętrznej klasy - sali lekcyjnej oraz przyrodniczej
ścieżki edukacyjnej:
- odwodnienie i utwardzenie terenu-montaż kostki
- ogrodzenie terenu sali lekcyjnej i przyrodniczej ścieżki edukacyjnej
-urządzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej: pergole, gazony,
domki dla owadów, tablice przyrodnicze
- montaż ław i stołów, montaż markiz.
Remont chodnika ul. Przyborowskiego 16 od strony klatek
schodowych, rewitalizacja trawników wokół bloku przy ul.
Przyborowskiego 16.
ul. Przyborowskiego 16.
Wymiana nawierzchni chodnika, rewitalizacja trawników.
PM 102 Łódź - OGRODZENIE PRZEDSZKOLA - po pierwsze
bezpieczeństwo.
ul. Kołowa 31.
Przedmiotem wniosku jest wymiana ogrodzenia, terenu wokół
przedszkola. Dotychczasowe ogrodzenie z siatki jest w znacznej
części pokryte korozją, widoczne ubytki cokołu ogrodzenia, ognisko
korozji na bramie wjazdowej, furtkach, zniszczone przęsła
ogrodzenia. Nowe ogrodzenie to dla nas, a przede wszystkim dla
dzieci najważniejsza kwestia bezpieczeństwa, poza tym również
wizytówka miejsca, z którego stale korzysta społeczność
przedszkola.
Wykonanie ogrodzenia wokół boiska ZSS 7.
ul. Siarczana 29/35.
Ogrodzenie panelowe wokół boiska, słupki betonowe. Należy
wymienić 160 mb ogrodzenia.
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Biblioteka dla każdego - zakup książek i audiobooków oraz
doposażenie biblioteki w nowy sprzęt.
Filia 10 MBP Górna, ul. Kadłubka 40.
Biblioteka planuje zakupić ok. 400 wol. książek oraz ok. 180
audiobooków. Biblioteka planuje również wymianę zużytych
regałów i innych mebli w wypożyczalni dla dorosłych oraz
utworzenie kącika klubowego. W ramach wyposażenia biblioteka
zamierza zakupić regały, półki wiszące na książki, ladę biblioteczną,
kontenerek biurowy, stoliki, krzesła, ekspozytory na czasopisma
i książki, zestaw wypoczynkowy (w ramach planowanego kącika
klubowego), oświetlenie, podpórki na książki, napisy informacyjne
na regały, podnóżki biblioteczne, wieszak, biurko pod komputer,
wózek biblioteczny, drabinkę biblioteczną, oraz inne drobne
wyposażenie biurowe - segregatory, teczki, pudełka itp.
Miejsca parkingowe.
ul. Podhalańska 22.
Utworzenie około 15 miejsc parkingowych położonych prostopadle
drogi; Wymiary miejsca parkingowego 2,5 x 5 m.
Modernizacja
Pracowni
Komputerowej
i
Centrum
Multimedialnego w SP 83.
ul. Podmiejska 21.
Projekt ma na celu modernizację przestarzałej pracowni
informatycznej, stworzenie Multimedialnego Centrum oraz
przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i osób starszych. Projekt
obejmować będzie stworzenie nowoczesnej klasopracowni
informatycznej na terenie SP 83, wyposażonej w nowy sprzęt
komputerowy, zestawy robotów i pomoce dydaktyczne. Projekt
przewiduje zakup: 15 stanowisk komputerowych; 15 zestawów
robotów i pomocy dydaktycznych do nauczania programowania,
algorytmiki i logiki.
Oaza na Podmiejskiej - zagospodarowanie patio przy ul.
Podmiejskiej 21.
ul. Podmiejska 21.
Miejsce zadania to patio znajdujące się między budynkami SP 83,
a VI LO przy ul. Podmiejskiej. Projekt zakłada: osuszanie terenu,
wydzielenie alejek wyłożonych kostką brukową, montaż 12 ławek
parkowych, montaż 4 koszy na śmieci. Zakłada się zachowanie
obecnej roślinności.
PM 102 Łódź - TARAS - naszym miejscem do odpoczynku,
zabawy, doświadczeń.
ul. Kołowa 31.
Przedmiotem jest gruntowny remont tarasu, przeglądy techniczne
wskazują na konieczność natychmiastowej modernizacji. Taras to
wizytówka, do tej pory niestety, niezbyt pozytywna, dodatkowo nie
wykorzystana ze względu na zły stan techniczny. Remont umożliwi
nam jego wykorzystanie, przede wszystkim do zabaw z dziećmi.
Planujemy kolejno zakupić stoliki, parasole, materiały do zabaw
badawczych, itp. Chcemy, by to miejsce przeznaczone było
oczywiście dzieciom.
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Plac zabaw dla zwierząt i ich właścicieli w Parku im.
J. Dąbrowskiego.
Park im. J. Dąbrowskiego.
Ogrodzony plac zabaw dla psów wyposażony w przeszkody takie
jak: 5 szt. płotków, jeden slalom 6-cio słupkowy, dwie kładki, dwie
równoważnie, jeden tunel, 2 szt. koszy na psie odchody oraz zmianę
materiału, z którego będą wykonane przeszkody (nie będą
z drewna). które złożą się na tor do ćwiczenia psiego sportu - agility.
Wejście na teren placu przez furtkę przy której znajdzie się
regulamin korzystania z placu. Na terenie placu znajdą się również
kosze na psie odchody.
Naprawa ciągu pieszo-jezdnego i budowa parkingu.
ul. Odyńca 41.
1.Wykonanie naprawy ciągu pieszo-jezdnego od strony klatek
schodowych Odyńca 41 poprzez wycięcie luźnych i popękanych
fragmentów asfaltu i położenie nowego dywanika asfaltowego na
całej długości ciągu 46 mb.
2. Wykonanie nowego ekologicznego parkingu na powierzchni 234
m2 , poprzez wykorytowanie powierzchni, wykonanie podbudowy
i położenie nawierzchni z płyt typu JOMB.
Utwardzenie terenu przy ul. Mazurskiej 31.
ul. Mazurska 31.
Wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych typu EKO,
wypełnionych ziemią urodzajną i obsianie trawą. Usunięcie
zniszczonych płyt betonowych, pielęgnacji drzew, nasadzenia.
Naprawa ciągu pieszo-jezdnego i budowa parkingu.
ul. Mazurska 36.
1.Wykonanie naprawy ciągu pieszo-jezdnego od strony klatek
schodowych Mazurska 36 poprzez wycięcie luźnych i popękanych
fragmentów asfalty i położenie nowego dywanika asfaltowego na
całej długości ciągu.
2. Wykonanie nowego ekologicznego parkingu na powierzchni 156
m2 , poprzez wykorytowanie powierzchni, wykonanie podbudowy
i położenie nawierzchni z płyt typu JOMB
Remont chodnika i budowa miejsc parkingowych wzdłuż PM
118.
ul. Zapolskiej 54.
Zadanie polega na budowie ogólnodostępnego parkingu
o powierzchni 200 m2, z betonowych płyt ażurowych, na
podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem wraz
z ułożeniem krawężników oraz na wykonaniu nowego chodnika z
płyt betonowych w śladzie obecnie istniejącego zniszczonego
chodnika.
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Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 174.
ul. Gałczyńskiego 6.
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci
uczęszczających
do
szkoły
oraz
społeczności
lokalnej,
korzystających z chodnika w pasie drogi przy ul. Gałczyńskiego 6
oraz chodników doprowadzających od niego do budynku szkoły. W
ramach remontu rozebrana zostanie stara, bardzo zniszczona
nawierzchnia z płyt betonowych i wyłożona nowa nawierzchnia z
kostki betonowej z ułożeniem obrzeży. Jednocześnie od strony ulicy
na odcinku chodnika przed wejściem do budynku szkoły zostaną
zamontowane bariery - zabezpieczenia uniemożliwiające
wybiegnięcie uczestników ruchu bezpośrednio na ulicę.
Modernizacja tarasu i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych
przy PM 118.
ul. Zapolskiej 54.
W ramach realizacji zadania planuje się demontaż - rozbiórkę
istniejącego, zniszczonego tarasu, wykonanie wylewki, montaż
kostki brukowej, poręczy, remont schodów tarasowych, a także
modernizację zewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Modernizacja
zwiększy bezpieczeństwo dzieci bawiących się na tarasie w trakcie
pobytu w przedszkolu.
Nałkowskiej OdNowa.
ul. Nałkowskiej - plac naprzeciwko marketu Carrefour.
Proponujemy przebudowę niewykorzystywanego, zaniedbanego
fragmentu skweru przy ul. Nałkowskiej i utworzenie tam
utwardzonego parkingu. Dodatkowo należy nasadzić dookoła
parkingu nowe drzewa, które zrekompensują z nawiązką utracony
„trawnik". Dzięki temu gęsto zamieszkana okolica zyska legalny
parking, a jednocześnie poprawi się estetyka osiedla. Przy okazji
wymienić można stare, krzywe chodniki.
Utworzenie Pracowni Komputerowej i Bibliotecznego Centrum
Multimedialnego przy SP 174.
ul. Gałczyńskiego 6.
Celem zadania jest utworzenie nowoczesnej pracowni do zajęć
komputerowych, Bibliotecznego Centrum Multimedialnego oraz
wyposażenie ich w nowy sprzęt komputerowy z aktualnym
oprogramowaniem.
Zagospodarowanie ogrodu PM 159.
ul. Łączna 53.
Przedmiotem realizacji zadania jest przeprowadzenie remontu
ogrodu przedszkolnego w celu umożliwienia pełnego i bezpiecznego
korzystania z jego infrastruktury przez użytkowników Rozebranie
górki i brodzika dla dzieci, i na ich miejscu założenie trawnika.
Rekultywacja istniejącego trawnika (z dowozem ziemi). Montaż
bezpiecznego podłoża wokół drabinek. Zakup i montaż
dwuwieżowego zestawu zabawowego. Zakup 10 sztuk ławek
ogrodowych. Zakup i montaż 4 bujaków ogrodowych. Zakup
i montaż altanki ogrodowej. Zakup i posadzenie wzdłuż ogrodzenia
żywopłotu z thui smaragd.
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Wykonanie parkingu wzdłuż ul. Staffa.
Projektowany parking zlokalizowany będzie wzdłuż ul. Staffa,
pomiędzy ul. Rydla a istniejącym chodnikiem.
Zadanie polega na wykonaniu ogólnodostępnego parkingu o pow.
420 m2, z betonowych płyt ażurowych, na podbudowie z kruszywa
i gruncie stabilizowanym cementem wraz z ułożeniem
krawężników/obrzeży, biegnącego wzdłuż ogrodzenia budynku
Straży Miejskiej, pomiędzy ul. Rydla a istniejącym chodnikiem.
"Z językiem i komputerem w świat” – nowoczesna pracownia
językowo-informatyczna.
SP 38, ul. Krochmalna 21.
Utworzenie nowoczesnej pracowni językowo-informatycznej
służącej uczniom klas I-VIII, dzieciom z okolicznych przedszkoli
i mieszkańcom osiedla i rozprowadzenie stałego łącza
internetowego w szkole. W ramach zadania planowany jest remont
sali i wyposażenie jej w sprzęt multimedialny (terminale, monitor
interaktywny, projektor, oprogramowanie, słowniki multimedialne)
oraz meble (szafa, stoliki, biurko, krzesła). W dobie powszechnego
dostępu do Internetu i konieczności biegłego posługiwania się
komputerem i językiem obcym, ważne jest, aby uczniowie mogli
korzystać z nowoczesnego sprzętu z dobrym oprogramowaniem
w sprzyjających warunkach.
Modernizacja tarasu i ogrodzenia PM 76.
ul. Gałczyńskiego 9.
Demontaż starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia, bramy
wjazdowej, furtek wejściowych: bocznej i głównej. Wyburzenie
części betonowej, założenie izolacji, wykonanie nowej nawierzchni
tarasu i schodów, zamontowanie balustrady i poręczy przy
schodach. Demontaż 2 starych piaskownic i montaż nowych.
Zagospodarowany teren przed Przychodnią przy ul.
Tatrzańskiej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź.
MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.
Wymiana chodnika przy Przychodni: demontaż starych płyt
betonowych, wykonanie nowej podbudowy, ułożenie kostki typu
„Polbruk". Ustawienie koszy na śmieci, montaż stojaków na rowery,
założenie siatki przeciw gołębiom w przejeździe bramowym.
Z nowoczesną technologią po wiedzę. Sprzęt komputerowy dla
SP 189.
ul. Kossaka 19.
W ramach zadania wyposażone zostaną w 21 nowoczesnych
stanowisk komputerowych oraz wielofunkcyjne urządzenie
drukujące: szkolna pracownia komputerowa, szkolne centrum
multimedialne oraz pokój nauczycielski. 12 sal lekcyjnych zostanie
wyposażone w projektory multimedialne z ekranami, a 18
w stanowiska komputerowe z notebookami. Zakupiony zostanie
mobilny zestaw tabletów dla uczniów i nauczycieli. Szkolna sieć wi-fi
zostanie rozbudowana o dodatkowe punkty dostępowe.
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Wymiana chodnika wzdłuż ul. Rydla.
Chodnik wymagający wymiany zlokalizowany jest wzdłuż ul. Rydla
pomiędzy budynkiem Straży Miejskiej a wejściem do parku (Skwer
im. M. Kolbe).
Zadanie polega na wykonaniu nowego chodnika z płyt betonowych
w śladzie istniejącego, zniszczonego, a także wymianie zniszczonej
barierki przed PM 119 przy ul. Rydla.
Rozbudowa i modernizacja parkingu dla mieszkańców ul.
Przyborowskiego 15 i 14 oraz Kraszewskiego 17a.
Parking między blokami przy ul. Przyborowskiego 15 i 14 oraz
Kraszewskiego 17a.
Wymiana nawierzchni parkingu, rozbudowa o kolejne miejsca.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych 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.
Plac zabaw w Parku im. J. Dąbrowskiego.
Park im. J. Dąbrowskiego.
Plac zabaw dla dzieci w Parku im. J. Dąbrowskiego ogrodzony
z furtką. Wyposażenie: 2 huśtawki 2-3 osobowe, piaskownica,
zjeżdżalnia, huśtawka wagowa oraz stół piknikowy dla dzieci.
Rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul.
Felińskiego do ul. Śląskiej).
Teren zieleni biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej - od ul.
Felińskiego do ul. Śląskiej.
Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek ziemnych
znajdujących się w skwerku zieleni wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od
ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). Dodatkowo ustawione by były kosze
na śmieci (10 szt.) oraz ławki (5 szt).
Rewitalizacja skweru im. M. Kolbe.
Skwer im. M. Kolbe (rejon ul. Tatrzańskiej i Rydla).
Stary plac zabaw zostanie doposażony w karuzelę. Nowy plac zabaw
(na terenie miedzy skrzyżowaniem alejek a ogrodzeniem kościoła)
zostanie ogrodzony i wyposażony w: huśtawkę podwójną, 2 bujaki,
wieżę - linarium, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią i elementami
do wspinania, 2 kosze na śmieci i 4 ławki. Plac zabaw będzie miał
pow. ok. 1100 m2 o nawierzchni - pole piaskowe. Za ogrodzeniem
placu zabaw zostaną posadzone 4 drzewa (buki, klony lub
kasztanowce) oraz dwa rzędy krzewów o łącznej dł. ok. 52 mb
(tawuła japońska).
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Remont łazienek w SP 83 im. Stanisława Jachowicza.
ul. Podmiejska 21.
Projekt zakłada: zbicie tynków, położenie gładzi na ścianach
i sufitach, malowanie sufitów, ułożenie płytek na ścianach
i podłogach, wymianę drzwi wejściowych, montaż kabin
toaletowych oraz armatury sanitarnej i luster.
Goja Park – budowa placu zabaw z prawdziwego zdarzenia przy
ul. Gojawiczyńskiej.
Teren pomiędzy blokami 326 (ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312 (ul.
Makuszyńskiego 7) oraz PM 117 (ul. Kadłubka 38).
Plac wyłożony będzie bezpieczną nawierzchnią, trawą oraz kostką
brukową. Ogrodzony będzie płotkiem obsianym żywopłotem.
Elementy placu: sześcian wielofunkcyjny, huśtawka „gniazdo",
huśtawka wysoka podwójna, huśtawka niska, karuzela tarczowa
z siedziskiem, 2 bujaki, bujak tandem, pomost ruchowy, tablica
rysunkowa podwójna, tablica kółko i krzyżyk, wielofunkcyjny
zestaw zabawowo- sprawnościowy, huśtawka 6 osobowa,
piaskownica w kształcie statku z zadaszeniem, obiekty małej
architektury: śmietniki (5 szt.), stojaki na rowery (2 szt.), ławki
(8 szt.).
Remont chodnika, drogi i miejsc parkingowych wzdłuż bloku
przy ul. Felińskiego 3.
ul. Felińskiego 3.
1)Dokumentacja projektowo - kosztorysowa.
2) Remont ulicy osiedlowej (jezdnia i chodnik) przy ul. Felińskiego 3.
3) Remont miejsc parkingowych przy ul. Felińskiego 3.
4) Montaż spowalniaczy i ich oznakowanie.
5)Wycięcie suchych drzew usytuowanych wzdłuż miejsc
parkingowych i nasadzenie nowych.
Zagospodarowanie terenu przy XXXI LO do celów sportoworekreacyjnych.
Teren szkoły XXXI LO przy ul. Kruczkowskiego 4.
Budowa:- boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 42 m x 32 m)
z namalowanymi liniami do piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz
koszykówki. Możliwość zamontowania czterech słupków do siatki.
4xkonstrukcje do koszykówki, 2xbramki do piłki ręcznej,
- ustawienie 4 ławek i 4 koszy na śmieci.
Budowa parkingu wielostanowiskowego.
ul. Mazurska 44/46.
Budowa parkingu wielostanowiskowego dla samochodów
osobowych. Parking usytuowany przed budynkiem mieszkalnym wieżowiec 10-cio piętrowy, 10-cio klatkowy, zamieszkany przez ok.
1000 osób. Wyrównanie zniszczonej powierzchni trawnika
i ułożenie ażurowej kostki brukowej wraz z obrzeżami.
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Kompleks boisk przy SP 174.
ul. Gałczyńskiego 6.
Boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej (40 x 20 m) - poliuretan, boisko
do koszykówki (28 x 14 m) oraz wytyczenie na nim boiska do
siatkówki (18 x 9 m), wraz z płynną regulacją koszy i siatki G0130CD poliuretan, otoczenie boisk siatką, ławki - 6 sztuk, kosze na śmieci,
bieżnia lekkoatletyczna długości 80 m z liniami do biegu na
dystansie 60 m, wyrównanie terenu i usunięcie "trybun", kostka
wokół boisk, na terenie pod ławkami, wyodrębnienie miejsc
parkingowych dla rowerów wraz z montażem stojaków na rowery,
utwardzenie terenu pod ciągi piesze (kostka brukowa).
Młynek – cudowny odpoczynek - etap 2.
Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki
Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy
Górna między ul. Młynek a Bławatną.
Głównym założeniem projektu jest budowa nowej przystani na
G0080CD
Młynku i wyposażenie jej w odpowiedni osprzęt. Drugim ważnym
elementem jest powstanie ogólnodostępnych toalet dla
odwiedzających. Powstałaby także górka do zjeżdżania na sankach.
Dodatkowo powstałyby latarnie solarne w południowej części
parku, monitoring i mała architektura.
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