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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Bezpieczne wejście do PM 89.
ul. Ciołkowskiego 7a.
Wymiana drzwi wejściowych na takie, które zapewnią bezpieczne,
nadzorowane wchodzenie i wychodzenie z przedszkola. Stare 20
letnie drzwi nie nadają się już do naprawy i niestety nie spełniają
swojej podstawowej funkcji - zapewnienia bezpieczeństwa naszym
wychowankom i placówce.
Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a.
MBP przy ul. Paderewskiego 11a.
Zakup książek (nowości wydawniczych), których brak jest bardzo
odczuwalny w bibliotekach. Możliwość zakupu nowości
wydawniczych wpłynie na wzrost czytelnictwa w bibliotece, ale też
pozwoli poszerzyć istniejące działy tematyczne.
“Kolorowa biblioteka małego człowieka”. Doposażenie
biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP.
Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24.
Filia chciałaby zakupić 400 – 500 woluminów. Nie jest to dużo dla
danej placówki, gdyż obsługuje czytelników od 0 do 100 lat.
Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży posiada regały
nieprzystosowane dla małego użytkownika. Potrzebne jest 8 – 10
regałów dla dzieci. Wózek biblioteczny będzie przydatny do
prezentacji książek w czasie spotkań/zajęć z dziećmi w bibliotece.
Bezpieczny, kolorowy plac zabaw w ogrodzie PM 89.
ul. Ciołkowskiego 7a.
Realizacja projektu nowoczesnego fragmentu ogródka w PM 89,
wyposażonego w bezpieczne urządzenia: zestaw 2-3 kolorowych
domków ze zjeżdżalniami z kolorowego laminatu /z trapami
wejściowymi, podestami wejściowymi/, 1 zestaw do wspinania,
podciągania, 1 huśtawka dwuosobowa, kolorowe obrzeże do 1
piaskownicy.
Doposażenie placu zabaw przy SP 7 im. Orląt Lwowskich.
ul. Wiosenna 1.
Doposażenie placu zabaw "Radosna Szkoła" w nowe elementy
infrastruktury i założenie monitoringu. W ramach zadania
planowany jest:
• zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedziskiem, huśtawki dla
czworga dzieci, walca niskiego i wąskiego, linarium, drabinki
poziomej, stołu do tenisa stołowego, stolika szachowego oraz dwóch
ławek parkowych i kosza na śmieci.
• zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni pod zestaw urządzeń.
• zakup i montaż monitoringu na placu zabaw.
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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 sportowo150000,00
rekreacyjnych 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.
Remont podwórka pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego
31C i 31D.
Podwórko pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego 31C i 31D.
Remont podwórka pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego 31C
218200,00
i 31D polega na wybudowaniu miejsc postojowych z płyt ażurowych
w miejscu zniszczonego trawnika. W części środkowej rekultywacja
trawnika oraz posadzenie krzewów ozdobnych, pielęgnacja
istniejących drzew.
„Przedszkole naszych marzeń"- remont i doposażenie PM 7.
ul. Smocza 4.
W ramach realizacji zadania doposażymy ogródek przedszkolny w
sprzęt rekreacyjno - ogrodowy, wymienimy ogrodzenie,
247550,00
przebudujemy piaskownice, dokonamy wymiany stolarki okiennej
od strony północno - zachodniej budynku, odnowimy wnętrze
placówki, wymienimy oświetlenie, drzwi wejściowe do budynku
oraz do sal przedszkolnych, zakupimy tablicę interaktywną.
CESIR „9" - centrum edukacji sportowej i rekreacji dla
młodzieży 9LO i mieszkańców osiedla Piastów-Kurak.
ul. Paderewskiego 24.
Projekt zakłada stworzenie centrum sportowo rekreacyjnego, w
ramach którego będą prowadzone zajęcia z bilarda, kręgli, tenisa
stołowego. Obiekt będzie wykorzystywany w trakcie zajęć 294000,00
lekcyjnych (młodzież szkolna), po ich zakończeniu (młodzież szkoły
i mieszkańcy osiedla/Łodzi). W ramach projektu zakupiony zostanie
tor bowlingowy, 6 stołów bilardowych i 12 do tenisa stołowego
wszystko wraz z wyposażeniem. Wyremontowane zostaną
pomieszczenia i zainstalowany monitoring.
Przebudowa oświetlenia w ul. Astronautów, wykonanie miejsc
postojowych oraz miejscowa przebudowa chodników.
ul. Astronautów.
Wykonanie projektu technicznego i przebudowa oświetlenia
ulicznego w ul. Astronautów na odcinku ok. 400 m od ul. 900000,00
Zaolziańskiej do skrętu na wysokości PM 106 przy ul. Astronautów
17. Wykonanie projektu technicznego budowy miejsc postojowych.
Budowa miejsc postojowych i naprawy chodnika tylko do kwoty
zgłoszonej we wniosku.
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Budowa
kompleksu
rekreacyjno-sportowego
łącznie
z ogrodzeniem terenu ZSEiU ul. Astronautów 19.
ul. Astronautów 19.
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22 m. W skład boiska
wchodzą:
a) dwa boiska do koszykówki
b) boisko do siatkówki
c) boisko do piłki ręcznej
11 G0046PK
909000,00
d) ogrodzenie z bramą i dwiema furtkami
e) piłkochwyty
f) odwodnienie liniowe boiska
g) wyposażenie dodatkowe: ławki i kosze na śmieci
h) oświetlenie boiska i terenu.
Należy uwzględnić projekt i nadzór inspektora.
Naprawa ogrodzenia terenu wokół budynku szkoły, na którym ma
się znajdować kompleks rekreacyjno-sportowy.
WODNY PLAC ZABAW z miejscem do plażowania
i monitoringiem na terenie Skweru im. H. Dubaniewicza.
Skwer im. H. Dubaniewicza.
Projekt obejmuje budowę 16 zabawek wodnych, miejsce do
plażowania, na odgrodzonym od reszty parku trawniku (od strony
12 G0137PK
909640,00
boiska ogrodzenie będzie wyższe) Ogrodzenie z 3 furtkami. Obiekt
wyposażony będzie w przebieralnię, 4 ławki, stojak na rowery,
2 kosze na śmieci, oświetlenie. Zimą będzie służył jako lodowisko.
O bezpieczeństwo w parku będzie dbał monitoring Straży Miejskiej.
System wodny będzie posiadał ekologiczną oczyszczalnię.
Zmieniamy stare na bezpieczne i nowe w SP 113.
ul. Unicka 6.
Modernizacja i wyposażenie pracowni internetowej i pracowni
językowej
(sprzęt,
oprogramowanie,
modernizacja
sieci
13 G0048PK elektrycznej i internetowej, zakup mebli, remont sal); wyposażenie 910000,00
sal lekcyjnych w zestawy interaktywne; remont szatni szkolnej
z wykonaniem izolacji fundamentów; remont kuchni szkolnej
(kuchnia główna, magazyny i pomieszczenia gospodarcze);
wymiana drzwi do sal lekcyjnych ; remont ciągów komunikacyjnych.

