
GÓRNA 

Osiedle RUDA 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0006RU 

Stawy Stefańskiego „OdNowa – Etap IV”. 
Stawy Stefańskiego - Park 1-go Maja. 
Zadanie jest kontynuacją i kolejny etapem modernizacji 
Stawów Stefańskiego. Wnioskuje o budowę elementów małej 
architektury: betonowych stołów do gry w szachy oraz do ping 
ponga, piłkarzyki (trambambule), koszy oraz grilli i inne. 
Dodatkowo budowę ogólnodostępnego boiska do siatkówki 
plażowej oraz utwardzenie dróg dojazdowych do parku  
od strony ul Rudzkiej. Wnioskowane zadanie jest częścią 
programu podnoszącego jakość terenów zielonych w dzielnicy 
Górna. Modernizacja elementów infrastruktury towarzyszącej 
oraz rekultywacja terenów zielonych. 

440 000,00 zł 

G0007RU 

Przystanek „OdNowa” – postawienie wiat przystankowych. 
Przystanki komunikacji miejskiej na Osiedlu Ruda wzdłuż 
ul. Przestrzenna i Ekonomiczna. 
Wniosek dotyczy zakup i montażu wraz z niezbędnymi pracami 
brukarskimi ośmiu szt. wiat przystankowych. Przystanki, które 
miałyby wzbogacić się o wiaty to: Przestrzenna / Rudzka  
(nr 2073), Przestrzenna / Karowa (nr 1635), Przestrzenna / 
Tabelowa (nr 1638 i nr 1639), Ekonomiczna /Kwaterunkowa 
(nr 0251), Ekonomiczna/Żwawa (nr 0250 i nr 0249), 
Ekonomiczna/Starorudzka (nr 0413). Postawienie wiat 
niewątpliwie zwiększy komfort oczekiwania na komunikacje 
miejską osób starszych i nie tylko. 

160 000,00 zł 

G0008RU 

Parking „OdNowa” – wyznaczenie miejsc postojowych przy 
PM 86. 
Część ul. Biernej i Jagiełły. 
Wniosek dotyczy wytyczenia, utwardzenia, oznakowania 
miejsc postojowych dla osób podjeżdżających po dzieci  
do Miejskiego Przedszkola nr 86 znajdującego  
na ul. Demokratycznej. Oznakowane miejsca postojowe 
znajdowałyby się wzdłuż ogrodzenia przedszkola, na części  
ul. Biernej i Jagiełły. 

200 000,00 zł 

G0026RU 

Garaż do przechowywania samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych, mebli ogrodowych dla mieszkańców 
DPS i narzędzi. 
Ul. Rudzka 56 
Garaż do przechowywania samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych, mebli ogrodowych dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej, narzędzi (kosy. kosiarki, łopaty, 
odśnieżarki, taczki i inne) o powierzchni 34,8 m. Garaż będzie 
wykonany z blachy ocynkowanej z jednospadowy m dachem. 
Zadanie obejmuje utwardzenie dojazdu do garażu wraz 
utwardzeniem podłoża wewnątrz. Wykonanie garażu poprawi 
przechowywanie samochodu oraz pozostałych rzeczy  
a co za tym idzie wydłuży czas użytkowania tych rzeczy. 

10 000,00 zł 
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weryfikacji 

G0027RU 

Remont ogrodzenia. Remont ciągów komunikacyjnych. 
Ul. Starorudzka 5/7, działka 2/13. 
Budowa chodnika z kostki, demontaż starej nawierzchni, 
utwardzenie terenu. Wymiana ogrodzenia wraz z bramą  
i furtka. 

80 000,00 zł 

G0046RU 

Zakup lektur, nowości i gabloty informacyjnej, odnowienie 
wejścia w Filii 17, ul. Rudzka 17. 
Działka G-40 441. 
Filia Nr 17 jest jedyną biblioteką publiczną w tej okolicy, 
oddaloną od innych, większa ilość nowości wydawniczych  
w tak oddalonej placówce byłaby wskazana, dla wygody 
czytelników, którzy nie musieliby dojeżdżać do innych 
bibliotek. Duża grupa czytelników to osoby starsze, mające 
problemy z poruszaniem się. Odnowione drzwi poprawią 
użytkowanie i estetykę wejścia do budynku. W gablocie 
ogłoszeniowej będą informacje o bibliotece. 

15 200,00 zł 

G0092RU 

Przebudowa nawierzchni i chodników po obu stronach 
jezdni na całej długości. 
Ul. Romana. 
Wymiana nawierzchni jezdni i chodników po obu stronach 
jezdni. 

300 000,00 zł 

G0140RU 

Budowa chodnika z kostki / płyt betonowych  
na podbudowie z kruszywa i wzmocnionym podłożu. 
Wschodnia strona ul. Statutowej między ul. Demokratyczną  
i Przewodnią. 
Chodnik o dł. Ok. 140 m i szerokości 1 m. 

69 000,00 zł 

G0151RU 

Plac zabaw i rekreacji Ruda – Beczkowa. 
Działki G-24 96/10 i 97. 
Wniosek dotyczy zakupu i montażu urządzeń placu zabaw.  
W ramach projektu usytuowane będą w szczególności: 
huśtawka wahadłowa, zjeżdżalnia, karuzela, stanowisko  
do koszykówki, dwie ławki, kosz na śmieci, regulamin. Teren 
zostanie ogrodzony, urządzony trawnik i nasadzenia krzewów 
z uwzględnieniem istniejących nasadzeń. 

200 000,00 zł 

G0152RU 

Plac zabaw i rekreacji na Rudzie. 
Zadanie dotyczy terenu leżącego u zbiegu ulic: Brydżowej  
i Karowej na działce o nr G-42 370/2. 
Wniosek dotyczy zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz 
dodatkowego wyposażenia placu zabaw dla mieszkańców 
osiedla Ruda. W ramach projektu zostaną zainstalowane: 
huśtawka wahadłowa i wagowa 1 szt, piaskownica 1 szt, 
skoczek 1 szt, zjeżdżalnia 2 szt, plenerowy stolik do ping-ponga 
lszt, ławki 3 szt, stojak na rowery 1 szt, kosz na śmieci  
1 szt, regulamin oraz przygotowanie projektu. Wokół terenu 
zostanie wykonane ogrodzenie systemowe, stworzone pola 
piaskowe pod urządzenia, trawnik i nasadzenia krzewów. 

120 000,00 zł 
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G0184RU 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Łukowej pomiędzy 
Pabianicką a Opiekuńczą - uzupełnienie brakujących 
odcinków. 
Działki G-24 111/42; 111/43; 113/22(7); 113/24; 113/43, 
111/21(7). Chodnik będzie znajdował się w pasie drogowym 
ulic: Łukowa (strona parzysta), Opałowa, Opiekuńcza. 
Budowa chodnika szerokości 2 m wzdłuż ulicy 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 ulicy Opałowej w zakresie pozwalającym  
na zachowanie ciągłości ciągu pieszego. 

130 000,00 zł 

G0189RU 

„Młodzież kocha komputery" - czyli mądre korzystanie  
ze sprzętu IT w SP 125. 
Ul. Dzwonowa 18/20. 
Dzisiejsza młodzież lubi korzystać z nowoczesnych technologii. 
Chcielibyśmy nauczyć Ich jak robić to mądrze i z korzyścią. 
Nowy sprzęt z pewnością to ułatwi. Celem zadania jest 
stworzenie Centrum Multimedialnego oraz modernizacja  
11 letniej pracowni komputerowej, które zostaną wyposażone  
w 2 tablice interaktywne, 2 rzutniki multimedialne,  
12 laptopów oraz 30 tabletów. Z wyposażenia będą mogły 
korzystać również: okoliczne przedszkole oraz DPS w ramach 
współpracy lokalnej. 

54 000,00 zł 

G0208RU 

Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i 
skoczni w dal na terenie SP 143. 
Ul. Kuźnicka 12, działka G-39 69/6. 
Nie tylko Orliki. Wyposażenie szkoły w urządzenia 
poprawiające rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Budowa 
bieżni 80 metrowej o 2 torach z nawierzchnią tartanową oraz 
skoczni w dal (rozbieg z nawierzchnią tartanową + 
piaskownica). 

85 000,00 zł 

G0209RU 

Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa 
zewnętrznej siłowni na terenie SP nr 143 w Łodzi -  
10 urządzeń. 
Ul. Kuźnicka 12, Działka G-39 69/6. 
Wyposażenie szkoły w urządzenia poprawiające rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży. Należy wykonać 10 stanowisk  
do ćwiczeń siłowych. 

100 000,00 zł 
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G0225RU 

Przedszkole Orlika Ruda. 
Boiska typu ORLIK na osiedlu Ruda. 
Projekt będzie skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Celem jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem 
oraz, poprzez zabawę w grupie, kształtowanie właściwych 
postaw. W ramach Przedszkola Orlika organizowane będą 
bezpłatne zajęcia sportowe i festyny z wykorzystaniem boisk 
typu orlik. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy - 
wyrabiający zwinność, szybkość, równowagę. Głównie uczą 
współpracy w grupie, wzajemnego wsparcia, przygotowują  
do przeżywania sukcesów i porażek. 

19 000,00 zł 

G0246RU 

Powiększenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego  
na Stawach Stefańskiego o tor rowerowy typu pumptrack. 
Działka G-51 1/38. 
Budowa bezobsługowego toru typu pumptrack, o utwardzonej 
nawierzchni umożliwi naukę, doskonalenie umiejętności oraz 
techniki jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i hulajnodze. 
Nabyte umiejętności panowania nad rowerem przyczynią się 
do poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu ulicznym. 
Na torze można organizować zawody promujące miasto  
i region oraz aktywny tryb życia. Tor dla osób w każdym wieku, 
niezależnie od nabytych umiejętności. 

172 500,00 zł 

 


