
GÓRNA 

Osiedle PIASTÓW-KURAK 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0024PK 

Wykonanie projektu oraz przebudowa oświetlenia 
ulicznego. 
Ul. Astronautów. 
Wykonanie projektu technicznego, przebudowa oświetlenia 
ulicznego w ul. Astronautów na odcinku ok. 400 metrów  
od ulicy Zaolziańskiej do skrętu na wysokości Przedszkola  
nr 106 przy ulicy Astronautów 17. Proponuje się wymianę 
istniejącego ponad 40 - letniego oświetlenia ulicznego, które jest 
w złym stanie technicznym. W chwili obecnej na długości ok. 
400 metrów zainstalowanych jest 8 niskich słupów, które nie 
zapewniają wystarczającego oświetlenia ulicy oraz chodników. 

250 000,00 zł 

G0034PK 

Wymiana ogrodzenia. Budowa zadaszonej piaskownicy, 
2 domków dla dzieci i 2 niskich ogrodzeń wokół huśtawek. 
Ogród PM 122, ul. Będzińska 3. 
Zadanie polega na: wymianie ogrodzenia (ok.270 m) na nowe 
ogrodzenie na podmurówce, bramy wjazdowej z furtką oraz 
furtki wejściowej dla dzieci i rodziców, wykonaniu piaskownicy 
z zadaszeniem, budowie 2 domków dla dzieci w ogrodzie 
przedszkolnym, wykonaniu 2 niskich ogrodzeń wokół 
istniejących huśtawek. 

236 250,00 zł 

G0051PK 

Wykonanie projektu i budowa parkingu przy  
ul. Astronautów. 
Działka G-11 91/21. 
Wykonanie projektu technicznego oraz budowa ok. 1000 m2 
parkingu z miejscami postojowymi dla 40-60 samochodów 
osobowych (w tym 2-3 miejsca przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych). Parking zlokalizowany będzie przy  
ul. Astronautów pomiędzy ulicą Zaolziańską do wysokości 
Przedszkola nr 106. Na osiedlu projektowanym  
i wybudowanym w latach 60-tych nie przewidziano miejsc 
postojowych dla samochodów. Obecnie samochody parkują 
wzdłuż chodników lub na trawnikach. 

426 100,00 zł 

G0070PK 

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego łącznie  
z ogrodzeniem terenu ZSEiU. 
Ul. Astronautów 19 - nr działki 97. 
Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową  
o wymiarach 44 x 22 m. Ogrodzenie z siatki na słupkach 
stalowych o wysokości 4 m z bramą i dwiema furtkami. 
Odwodnienie liniowe boiska. Wyposażenie dodatkowe: ławki  
i kosze na śmieci. Oświetlenie boiska i terenu. Należy 
uwzględnić projekt i nadzór inspektora. Naprawa ogrodzenia 
terenu wokół budynku szkoły, na którym ma się znajdować 
kompleks rekreacyjno-sportowy. 

909 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0095PK 

Bezpieczny, kolorowy plac zabaw w ogrodzie PM 89 oraz 
bezpieczne wejście do przedszkola. 
Działka G-12 496/4. 
Zadanie będzie polegać na zrealizowaniu projektu 
nowoczesnego 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. Dodatkowo 
planujemy wymianę drzwi wejściowych ułatwiających 
bezpieczne, nadzorowane wchodzenie i wychodzenie  
z przedszkola. 

47 500,00 zł 

G0100PK 

Plac zabaw dla małych dzieci. 
Zieleniec ul. Karpacka/Chocimska (Cyklodrom, dawny Borek 
Lissnera). 
Proponuje się uzupełnienie już istniejącego placu zabaw  
o elementy dla małych dzieci od 2 lat (karuzela, zjeżdżalnia, 
huśtawka) na podłożu piaskowym, co wpisuje się w istniejący 
ciąg placu zabaw. 

60 000,00 zł 

G0101PK 

Remont chodnika przy budynku Paderewskiego 31b i 31d. 
Działka G-13 206/52. 
Remont chodnika wzdłuż budynku Paderewskiego 31b i 31d, 
które są w katastrofalnym stanie technicznym wraz z wymianą 
krawężników i wykonaniem zjazdów dla pojemników na 
odpady. 

70 000,00 zł 

G0102PK 

Remont chodników przy ul. Zaolziańskiej. 
Działki G-11 64/41, 64/42. 
Wymiana nawierzchni istniejących chodników przy  
ul. Zaolziańskiej od Paderewskiego do Wiosennej w miejscach 
gdzie dotąd nie wykonano remontu. W newralgicznych 
miejscach zaprojektowanie barier zapobiegających rozjeżdżaniu 
chodnika (np. postój taksówek) 

460 000,00 zł 

G0103PK 

Zakup nowości wydawniczych i odtwarzacza CD dla 
Biblioteki w WSS im. M. Kopernika. 
Ul. Pabianicka 62. 
Zakup książek i odtwarzacza CD dla Biblioteki w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Pabianickiej 62. 

3 150,00 zł 

G0104PK 

Modernizacja pracowni informatyczno-językowej w SP 113. 
Ul. Unicka 6, Działki G-12 317/2, 317/3, 317/5, 317/6. 
Modernizacja obejmuje zakup: 16 zestawów komputerowych 
uczniowskich z oprogramowaniem, 1 komputer serwer  
z oprogramowaniem dla nauczyciela, 1 tablicę multimedialną  
z projektorem i montażem, 6 laptopów, 1 ruter, 2 rejestratory 
cyfrowe, 1 odtwarzacz, 17 zestawów słuchawkowych  
z mikrofonami, programy edukacyjne i program 
zabezpieczający sieć internetową, modernizację sieci 
elektrycznej i internetowej, remont sali z wymianą podłogi, 
zakup zestawu mebli (meble kabinowe, szafy, biurko dla 
nauczyciela, 17 krzeseł obrotowych). 

131 600,00 zł 
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G0105PK 

Remont i modernizacja szatni szkolnej w SP 113. 
Ul. Unicka 6, Działki G-12 317/2, 317/3, 317/5, 317/6. 
Inwestycja obejmuje remont i modernizację pomieszczeń szatni 
uczniów. Zakres obejmuje: - wymianę posadzek wraz z 
wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej - 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej 
ścian piwnic, - wymianę stolarki okiennej- roboty tynkarsko-
malarskie wraz z wyłożeniem płytkami ceramicznymi ścian - 
montaż kanałów wentylacyjnych, - montaż wentylatorów 
mechanicznych, - wymianę instalacji elektrycznej zasilającej i 
oświetleniowej - montaż wykładziny antypoślizgowej na 
schodach, - wykonanie nowych boksów szatniowych 
zamykanych poprzez centralne sterowanie- wyposażenie 
boksów w ławki i wieszaki- wyposażenie pomieszczeń w 
monitoring wizyjny 

493 500,00 zł 

G0116PK 
Położenie płyt chodnikowych. 
Od ul. Paderewskiego do ZSEiU 2 na długości ok. 100 m. 
Położenie płyt chodnikowych. 

70 000,00 zł 

G0121PK 

„Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup 
książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej. 
Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24. 
Obecne zakupy książek przez organizatora nie są wystarczającą 
liczbą nowości wydawniczych, by zaspokoić potrzeby 
czytelnicze Filii nr 6 MBP Łódź - Górna. Każda nowa książka jest 
wyczekiwana przez użytkowników w/w biblioteki. 

10 000,00 zł 

G0122PK 

„Kolorowa biblioteka małego człowieka". Doposażenie 
biblioteki przy ul. Bednarskiej. 
Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24.  
Regały będące w bibliotece w wypożyczalni dla dzieci  
i młodzieży są z lat 70 - tych. Wymiana na nowe, kolorowe 
uatrakcyjni wygląd pomieszczenia i zachęci do czytelnictwa 
młodych użytkowników filii bibliotecznej nr 6. Wózek 
biblioteczny ułatwi prezentacje książek na spotkaniach  
z dziećmi. 

7 000,00 zł 

G0124PK 

Będzińska - szersza i czystsza - utwardzenie pobocza, 
poprawienie przejezdności. 
Działki G-11-57/14, 57/19. 
Zadanie polega na poszerzeniu fragmentu ulicy Będzińskiej na 
długości około 60 metrów i szerokości około 0,7 m poprzez 
utwardzenie rozjeżdżonego przez samochody trawnika. Pojazdy 
nie mieszczą się na jezdni. Obszar podlegający pracom leży obok 
istniejącego asfaltu, na wysokości PM nr 122 oraz MOPS. 
Wyczyszczenie naniesionej ziemi, utwardzenie trawnika 
kruszywem oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na tym 
fragmencie. 

80 000,00 zł 

G0134PK 
Wymiana kostki brukowej - chodnik. 
Ul. Strycharska od 1 do 7. 
Wymiana kostki brukowej - chodnik. 

30 000,00 zł 
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G0141PK 

Utworzenie alejki umożliwiającej połączenie  
ul. Pabianickiej z ul. Kosmonautów. 
Działka 43/2 w obrębie G-11. 
Budowa alejki biegnącej na działce 43/2 od ul. Pabianickiej  
w kierunku działki 49/34. Na użyczonej działce 49/34 
powstanie komplementarna alejka stworzona przez Wspólnotę 
Mieszkaniową, która w efekcie połączy ul. Pabianicką  
z ul. Kosmonautów. W miejscu błotnistej ścieżki, z której  
od lat korzystają mieszkańcy całego osiedla, powstanie 
utwardzony ciąg pieszy, służący również mieszkańcom 
kamienicy przy ul. Pabianickiej 80b. 

15 000,00 zł 

G0142PK 

WODNY PLAC ZABAW z miejscem do plażowania. 
Działka G-12 503/22, 503/24. 
Projekt obejmuje budowę wodnego placu zabaw z miejscem  
do plażowania i ogrodzeniem, na terenie Skweru  
im. H. Dubaniewicza. Kompleks będzie wyposażony  
w monitoring, ławki (4 szt.), stojak na rowery, przebieralnię, 
kosze na śmieci (2 szt.). Obiekt będzie przystosowany  
do wykorzystania go zimą jako lodowisko. 

909 640,00 zł 

G0146PK 

Zakup książek oraz tablicy interaktywnej dla czytelników 
oraz użytkowników MBP. 
Ul. Paderewskiego 11a. 
Zakup książek oraz tablicy interaktywnej ma na celu 
spowodowanie wzrostu czytelników oraz użytkowników  
w pracowni komputerowej. Zakupione książki będą 
udostępnione bezpłatnie, natomiast tablica interaktywna będzie 
wykorzystywana podczas kursów komputerowych. 

20 000,00 zł 

G0166PK 

Chodnikiem a nie jezdnią – bezpieczna droga do 
przedszkola i szkoły. 
Działka G-12 497/22. 
Zadanie będzie polegać na wybudowaniu chodnika o szerokości 
1 metra wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 7 (od pawilonów 
handlowych do PM 89) oraz na przesunięciu o 1 metr  
(w kierunku wschodnim) i modernizacji istniejącej drogi 
wewnętrznej wzdłuż bloku. Obecnie chodnik prowadzący  
do PM 89 i dalej do SP 51 ma miejscami tylko 30 cm szerokości, 
co zmusza do poruszania się dzieci i dorosłych po drodze 
przeznaczonej dla aut osobowych i dostawczych. 

155 000,00 zł 
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G0172PK 

Rodzinne Pikniki na Górnej. 
Placyk przy Centrum Kultury Młodych - ul. Lokatorska 11 
(działka 454/30 Obręb G12. Obiekt Rekreacyjno - 
Wypoczynkowy „Stawy Jana". G-27 jako części działki  
o nr 746/27 - lokalizacja: ul. Rzgowska 247. Skwer 
Dubaniewicza w Łodzi - lokalizacja: ul. Strycharskiej  
(dz. nr 503/22, 503/24, 503/49, 503/50, Obr.G-12). 
Zadanie „Rodzinne pikniki na Górnej" ma na celu ożywienie 
miejskich parków i przestrzeni zielonych oraz zorganizowanie 
czasu wolnego i zapewnienie kulturalnych atrakcji 
mieszkańcom naszej dzielnicy w okresie wiosenno-letnim. 
Zorganizowane zostaną trzy pikniki tematyczne, podczas 
których przygotowany program artystyczny i towarzyszące mu 
animacje umilą czas całym rodzinom, będąc dla nich atrakcyjną 
formą rekreacji na świeżym powietrzu w środku miasta. 

57 800,00 zł 

G0223PK 

Rewitalizacja skweru. 
Skwer im. Dubaniewicza oraz działki: i G-12 503/1, 503/22, 
503/24, 503/33, 503/36, 503/41, 503/42, 503/43, 503/49,  
503/52, 503/26, 505/51. 
Wymiana nawierzchni alejek, budowa bulodromu (może być 
zlokalizowany na trawniku pomiędzy bramką na boisku do piłki 
nożnej a alejką idącą od ul. Strycharskiej) oraz wykonanie 
utwardzenia terenu pod urządzeniami siłowni - kostką 
betonową z betonowymi krawężnikami. 

567 000,00 zł 

G0230PK 

Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów -  
SP 51 szkołą dla Europejczyka. 
Działka G-12 493. 
W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły 
konieczny jest remont wnętrza czterokondygnacyjnego 
budynku: wymiana stolarki drzwiowej, malowanie holu 
wejściowego, korytarzy i klatek schodowych, wymiana podłóg  
i oświetlenia, a także modernizacja i wyposażenie: kuchni, 
świetlic szkolnych, szatni, sali rekreacyjnej i toalety. Powyższe 
działania podniosą nie tylko bezpieczeństwo, ale również 
funkcjonalność i estetykę budynku szkolnego. 

900 000,00 zł 

G0244PK 

Częściowa wymiana starego ogrodzenia na nowe 
polepszające bezpieczeństwo posesji oraz estetykę okolicy. 
Ul. Będzińska 5, działka G-11 62. 
Wymiana starego ogrodzenia na nowe siatkowe lub druciane, 
zdemontowanie części składowych ogrodzenia, wykonanie 
nowych słupów betonowych wolnostojących oraz ław 
fundamentowych (częściowo lub całościowo). 

100 000,00 zł 

G0249PK 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 
Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 
Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 
Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych  
i promocja aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami  
i na spektakl. Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr/ 
placówka oświatowa, prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 
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G0251PK 

Zielony Kurak - posadzenie krzewów oraz naprawa 
zdewastowanych trawników. 
Ul. Astronautów (od Zaolziańskiej do Karpackiej) oraz 
Paderewskiego (od Zaolziańskiej do Paderewskiego 17). 
Zadanie ma polegać na poprawie estetyki otoczenia poprzez 
zasadzenia niedrogich ozdobnych krzewów wzdłuż 
wymienionych ulic. Nasadzenia mają zostać tak wykonane, aby 
uniemożliwić niszczenie trawników w kolejnych latach. 

20 000,00 zł 

 


