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Strefa rekreacji dla Chojen.
Działka G-30 575 przy ul. Jędrzejowskiej.
Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego składającego się z
boiska wielofunkcyjnego z możliwością rozbudowy w przyszłości wraz
z niezbędną infrastrukturą jak ławki i kosze na śmieci.
Krańcówka Kurczaki Od Nowa – Etap 1 – chodniki, barierki, kosze,
ławki, wiaty oraz zieleń.
Teren pętli (krańcówki) tramwajowej przy ul. Kurczaki oraz tereny
bezpośrednio przyległe wedle wykazu numerów ewidencyjnych działek.
W ramach zadania mają zostać wymienione chodniki oraz barierki, a także
ustawione nowe elementy małej architektury na obszarze pętli (krańcówki)
tramwajowej przy ul. Kurczaki oraz w jej bezpośredniej okolicy.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki
na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów,
w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki
na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów,
w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki
na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów,
w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki
na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów,
w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki
na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów,
w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
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ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki
na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów,
w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki
na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów,
w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki
na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów,
w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Dog Park- Miejsce dla twojego czworonożnego przyjaciela.
Stawy Stefańskiego.
Dog Park. Miejsce dla twojego czworonożnego przyjaciela.
Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
pieszych przy skrzyżowaniu ulic gen. J. Dąbrowskiego i Podhalańskiej.
Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Podhalańskiej - przejście dla pieszych
przez ulicę Dąbrowskiego.
Zadanie obejmuje wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej oraz jej montaż
na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ulicy Dąbrowskiego, przy ulicy
Podhalańskiej. Ulica gen. J. Dąbrowskiego na tym odcinku jest
dwukierunkowa z torowiskiem tramwajowym pomiędzy jezdniami.
Wymagana jest zatem instalacja sześciu sygnalizatorów świetlnych, z
sygnalizacją dźwiękową.
„Zielone Płuca” dla Chojen – Zatorza. Park w środku osiedla, otoczony
trasą biegową/nordic walking.
Niezagospodarowany teren w prostokącie ulic: Św. Jana Bożego,
Kongresowa, Jutrzenki i Przedświt.
Park o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym pośród osiedla. W planie:
- alejki spacerowe z kostki brukowej,
- wokół terenu zamknięty owal trasy biegowej/nordic walkingpowierzchnia HanseGrande,
- nasadzenie 40 drzew i 20 krzewów, -10 ławek betonowo - drewnianych,
- 8 koszy betonowych + 2 na psie odchody,
- 2 latarnie solarne wewnątrz parku.
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Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP 109 - etap I.
Teren boiska przy SP 109, ul. Pryncypalna 74.
Na zaplanowaną inwestycję składałoby się:
-projekt sali gimnastycznej
G0044CH
-przyłącze elektryczne
-przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne
-przyłącze ciepłownicze
Jest to pierwszy etap inwestycji.
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Remont chodnika.
ul. Gładka między ul. św. Jana Bożego i Pryncypalną.
G0062CH
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci oraz innych
mieszkańców osiedla poprzez remont chodnika, który jest w złym stanie.
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Boisko wielofunkcyjne przy SP 42.
ul. Przyszkole 42.
Zadanie obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
zlokalizowanego przy SP 42. Obiekt składać się będzie ze specjalnie
wyznaczonego miejsca do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę
siatkową.
Rowerowa ulica Dąbrowskiego - droga dla rowerów.
ul. Dąbrowskiego od Gojawiczyńskiej do Tomaszowskiej.
Budowa drogi dla rowerów poprzez wyłączenie z obecnej nawierzchni 1
pasa i ograniczenie go krawężnikami
1. Podwójny krawężnik oddzielający ddr od jezdni - l,7 km - 340 000 PLN
2. Korekty łuków na skrzyżowaniach przy użyciu krawężników 300 m - 30
000 PLN
3. Przejazdy rowerowe bez sygnalizacji - 11 sztuk - 40 000 PLN
4. Platforma przystankowa z przejściem dla pieszych - 3 sztuki - 60 000 PLN
5. Znaki drogowe - 30 sztuk - 3 000 PLN
6. Wyasfaltowanie łączników przejazdów i DDR - 25m - 25 000 PLN.
Rudzka Góra dla mieszkańców - Etap I.
Rudzka Góra - pomiędzy ulicami Starorudzka, Demokratyczna, Żwawa,
Ekonomiczna.
Zadanie jest I etapem rekultywacji i reaktywacji tego terenu i przywrócenia
go mieszkańcom. Wnioskuje o budowę siłowni na świeżym powietrzu,
betonowych elementów małej architektury: stoły i ławki z oparciem (5 kpi.),
kosze na śmieci (5 szt.) i stojaków na rowery (5 szt.). Wszystko
zlokalizowane na rozległym placu przed szczytem. Natomiast na szczycie
góry zamontowanie 4 szt. drewnianych ławek z oparciem. Wnioskowane
zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość terenów zielonych w
dzielnicy Górna, ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Ruda.
Budowa chodnika w ul. Kolumny na osiedlu Wiskitno za ul. Mahoniową.
ul. Kolumny od nr 387 do 470.
Wykonanie dokumentacji, wycięcie 3 przydrożnych drzew, wykonanie
chodnika o szer. 1,5 m na odcinku 950 m (do przystanku autobusowego).
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z
pracami obejmującymi przejęcie terenu oraz prace geodezyjne.
ul. Lotna na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej w obrębie G-30 .
Zadanie ma polegać w szczególności na uregulowaniu stanu prawnego drogi,
opracowaniu dokumentacji projektowej pod przyszłą budowę drogi w ul.
Lotnej na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz z pracami
obejmującymi przejęcie terenu oraz prace geodezyjne.
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I Etap budowy chodnika łączącego Wiskitno-Stróże, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych.
I Etap budowy chodnika łączącego Wiskitno-Stróże, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych.
Budowa chodnika będzie obejmować odcinek od wysokości Kolumny 527 tj.
Mostek na rzece Ner, do wysokości Kolumny 494. Szerokość chodnika
wynosić będzie 150 cm, zaś jego długość 1000 metrów. Inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia prac specjalistycznych, ani dokonania wycinki
drzew.
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Łukowej pomiędzy ul. Pabianicką
(sklep „Dino") a ul. Opiekuńczą - uzupełnienie brakujących odcinków.
Pas drogowy ul: Łukowa (strona parzysta), Opałowa, Opiekuńcza.
Budowa chodnika szerokości 1,5-2,0 m wzdłuż ul. Łukowej (strona parzysta)
wraz z zagospodarowaniem zieleni drogowej. Chodnik zostanie zbudowany
na brakujących odcinkach tak, aby zapewnić ciągłość ciągu pieszego na
całym wnioskowanym odcinku. Ponadto wyprostowany zostanie przebieg
chodnika na wysokości wymienionego słupa energetycznego, uzupełnione
ubytki na istniejących odcinkach oraz utwardzony fragment ul. Opałowej w
zakresie pozwalającym na zachowanie ciągłości ciągu pieszego.
Modernizacja istniejących miejsc postojowych wzdłuż ul. Pięknej od ul.
Cieszkowskiego do al. Politechniki wraz z rekultywacją terenów
zielonych.
Działka G-1 258/18.
Wymiana istniejącego podłoża miejsc postojowych na ażurowe płyty
betonowe wraz z ułożeniem krawężników. Przesunięcie istniejących latarni
ulicznych poza miejsca postojowe w rejon pasa zieleni, rekultywacja
terenów zielonych położonych wzdłuż miejsc postojowych poprzez wymianę
istniejącego trawnika i nasadzenie krzewów. Wykonanie dokumentacji
projektowej do planowanego zadania.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego
trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego
trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
czasu.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego
trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego
trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego
trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego
trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego
trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania
czasu.
Plac zabaw i rekreacji Ruda-Beczkowa - ETAP I.
ul. Beczkowa.
Wniosek dotyczy przygotowania terenu pod plac zabaw i rekreacji. W
ramach projektu teren zostanie wykarczowany, wyrównany, wymodelowany
i oczyszczony z uwzględnieniem pozostawienia istniejących nasadzeń.
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Plac zabaw i rekreacji Ruda-Beczkowa - ETAP II.
ul. Beczkowa.
Wniosek dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej, zakupu i
montażu urządzeń placu zabaw oraz ogrodzenia stacji transformatorowej.
W ramach projektu zakupione zostaną oraz zamontowane urządzenia placu
zabaw oraz komunalne w szczególności: podwójna huśtawka oraz drabinka
do street workout, dwie ławki, kosz na śmieci i regulamin.
Usytuowana z boku działki stacja transformatorowa zabezpieczona zostanie
ogrodzeniem.
Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego.
ul. Cieszkowskiego.
Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego po przez zamontowanie 5 sztuk
progów spowalniających typu poduszka wiedeńska.
Łącząc pokolenia- park kieszonkowy.
ul. Suwalska 2.
Wiele osób zatrzymuje się w tutaj by zamienić kilka słów. Niech znajdzie się
tu: platforma ze zjeżdżalnią i tablicą do rysowania kredą dla dzieciaków, (nie
będą musiały już bawić się przy śmietnikach) do tego dwie ławki dla
seniorów i osób wychodzących z psami. Krzewy i zielona trawa powinny
sprawić, że odczarujemy to miejsce.
Aktywizacja poprzez taniec.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w
strukturach PZTF Zorganizowanie turnieju PZTF Wystawienie 4 spektakli
dla mieszkańców osiedla.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, hale, teatr, ulice.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w
strukturach PZTF Zorganizowanie turnieju PZTF Wystawienie 4 spektakli
dla mieszkańców osiedla.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, hale, ulice.
Wypromowanie tańca jako zdrowego trybu życia i zaktywizowanie poprzez
niego społeczeństwa. 1) Pokazy zachęcą do przyjścia na turniej widzów. 2)
Zajęcia pozwolą aktywnie wziąć udział w turnieju 3) Turniej pokaże jakie
możliwości rozwoju daje pasja i taniec .
Tkacka Łódź.
SP 143, ul. Kuźnicka 12.
Da mieszkańców osiedla zorganizowanie: I. 4 warsztaty po 4h w parku
pokazujące różne techniki tkackie (tkanie na bardu, tabliczkach, tkanie
palcami-sprang) oraz przędzenie. II. Dzień Tkaczki -obchodzony jest w
październiku i z tej okazji zorganizowanie całodniowych warsztatów i
pokazów różnych technik związanych z tkaniem oraz innymi dziedzinami
gdzie
wykorzystujemy
włóczkę.
Nakręcenie
krótkich
filmów
instruktarzowych z pokazywanych technik, które dostępne będę dla
chętnych w internecie.
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Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych na odcinku ul.
Pięknej od numeru 51 do numeru 73 wraz z wykonaniem nowego
chodnika o szer. 1,5 na części trawnika.
G-1 258/18.
G0193RO
Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych z płyt ażurowych na
podbudowie z kruszywa wraz z przesunięciem chodnika o szerokości 1,5 m
w stronę terenu zielonego. Utworzenie miejsc postojowych pozwoli na
poprawienie infrastruktury osiedla.

