
 POLESIE 

OSIEDLE  ZDROWIE MANIA 
 

L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0091ZM 

Zakup automatycznej stacji uzdatniania wody dla DPS 
"Włókniarz" im. Jana Pawła II. 
ul. Krzemieniecka 7/9. 
Dostęp do czystej, nieskażonej wody jest podstawowym 
warunkiem bytowym człowieka. Automatyczna stacja do 
zmiękczania i uzdatniania wody zostanie zainstalowana       
w kuchni. 

       6000,00     

2. P0089ZM 

Zakup maszyny myjącej do dużych powierzchni dla  DPS 
"Włókniarz" im. Jana Pawła II. 
ul. Krzemieniecka 7/9. 
Maszyna myjąca usprawni i ułatwi pracę polegającą na 
zapewnieniu właściwego stanu sanitarnego powierzchni 
korytarzy na ciągach komunikacyjnych w sześciu 
trzykondygnacyjnych pawilonach DPS, których łączna 
powierzchnia przekracza 1000 m². 

     10000,00     

3. P0114ZM 

Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia             
+ przewijak w parku "na Zdrowiu". 
Park "na Zdrowiu". 
Postawienie w parku 2 zadaszonych ławek gdzie 
rodzic/opiekun małego dziecka będzie mógł je 
nakarmić(butelką/piersią) oraz wygodnie przewinąć. 

     10000,00     

4. P0147ZM 

Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dużej. 
Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6. 
Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dla potrzeb 
pensjonariuszy DDP. 

     10200,00     

5. P0090ZM 

Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń dla DPS 
"Włókniarz" im. Jana Pawła II. 
uL. Krzemieniecka 7/9. 
Zakup wyposażenia (urządzenie do ćwiczeń                              
w podwieszeniu - zastępujące UDUL, stół rehabilitacyjny     
3-częściowy z elektryczną regulacją wysokości leżyska, 
cykloergometr) do sali ćwiczeń umożliwi poszerzenie 
oferowanych zabiegów fizykoterapeutycznych o możliwość 
prowadzenia profesjonalnych zabiegów, ćwiczeń  
i gimnastyki w celu leczniczego usprawniania schorzeń 
narządów ruchu, w szczególności przy dolegliwościach 
ortopedycznych, reumatoidalnych i neurologicznych - które 
bardzo często występują u osób w podeszłym wieku. 

     17600,00     

6. P0088ZM 

Zakup aparatu do terapii skojarzonej dla DPS 
"Włókniarz" im. Jana Pawła II. 
ul. Krzemieniecka 7/9. 
Aparat do terapii skojarzonej (elektroterapii, 
ultradźwięków, laseroterapii, magnetoterapii) służy do 
przeprowadzania szerokiej gamy zabiegów oraz 
elektrodiagnostyki. 

     21500,00     
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weryfikacji 

7. P0085ZM 

Remont chodnika przy osiedlu BOTANICUM. 
ul. Konstantynowska 28-32. 
Remont chodnika pomiędzy numerami 28 i 32 na ul. 
Konstantynowskiej. 

     68250,00     

8. P0062ZM 

Remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy 
ulicami Drewnowską i Grzybową 
Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami 
Drewnowską i Grzybową. 
Wiele osób mieszkających na części Mania, osiedla Zdrowie-
Mania, kilka razy dziennie musi dojść do ul. Drewnowskiej; 
są wśród nich również osoby na wózkach lub z małymi 
dziećmi. Remont chodnika wzdłuż torów, na odcinku 152 
metrów, sprawi że ta podróż stanie się przyjemniejsza. 

     79800,00     

9. P0184ZM 

Łódzki Rower Publiczny dla dzieci - Park na Zdrowiu. 
Park na Zdrowiu przy ul. Srebrzyńskiej. 
Budowa stacji rowerów publicznych dziecięcych na Zdrowiu 
oraz wyposażenie jej w rowery, wypożyczane na podobnych 
zasadach jak ŁRP, jednak dostępne tylko na jednej stacji. 

   120500,00     

10. P0087ZM 

Wybrukowanie alejek w parku DPS "Włókniarz" im. 
Jana Pawła II. 
ul. Krzemieniecka 7/9. 
Zadanie to będzie polegało na wykonaniu nowych  
(w miejsce starych i nie wybrukowanych) alejek, poprzez 
utwardzenie, wyrównanie i wyłożenie kostką w celu 
zapewnienia bezpiecznego korzystania ze spacerów lub 
innych form terapii lub aktywizacji. 

   140000,00     

11. P0178ZM 

Uporządkowanie terenu i utworzenie przestrzeni 
rekreacyjnej dla mieszkańców os. Zdrowie-Mania. 
Teren pomiędzy rzeką Bałutką a terenem dawnych 
zakładów Vera (nieużytki przylegające do rzeki Bałutki - do 
ul. Siewnej). 
Uporządkowanie terenu i utworzenie przestrzeni 
rekreacyjnej dla mieszkańców os. Zdrowie-Mania co 
spowoduje stworzenie miejsca wypoczynku o charakterze 
parkowym wzdłuż rzeki Bałutki - od mostku na rzece do ul. 
Siewnej wraz z przygotowaniem miejsca pod budowę  
w przyszłości ścieżki rowerowej. 

   220000,00     
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12. P0086ZM 

Nowoczesna strefa rekreacji w Parku na Zdrowiu - 
budowa siłowni plenerowej. 
Park im. Marszałka J. Piłsudskiego. 
Nowoczesna siłownia, w skład której wejdą: urządzenie 
wielofunkcyjne - ścieżka zdrowia, rowerek, bieżnia, poręcz, 
przyrząd do prostowania nóg siedząc, przyrząd do ćwiczeń 
ramion, urządzenia hydrauliczne: ławka do wyciskania, 
wioślarz, stepper, motyl. W sąsiedztwie siłowni elementy 
małej architektury ( 2 ławki, kosz na odpady, zestaw 
stojaków na rowery, tablica z regulaminem) oraz 
urządzenie zieleni (trawniki, krzewy i trawy ozdobne). 
Siłownia zostanie zbudowana w Nowoczesnej Strefie 
Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu na 
terenie dawnego Lunaparku. 

   310000,00     

13. P0125ZM 

Krańcówka na Zdrowiu raczkuje w XXI wiek. 
Pętla tramwajowa Zdrowie. 
Zadanie zakłada remont peronów przystankowych 
(końcowego oraz jednego peronu wjazdowego) na pętli 
tramwajowej Zdrowie, remont chodników 
doprowadzających do peronów oraz ustawienie nowej 
wiaty przystankowej. 

   310000,00     

 


