
GÓRNA 

Osiedle CHOJNY 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0001CH  

„Aktywator” – zespół instalacji i urządzeń rekreacyjnych  
i treningowych służących aktywizacji społecznej  
i ruchowej seniorów. 
Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia  
ul. Rzgowska 170. 
Przebudowa ogrodzonego terenu przyległego do budynku 
Przychodni (ok. 1000 m2). Montaż kompleksu urządzeń 
rehabilitacyjno-treningowych wraz z tablicami 
informacyjnymi, wyposażenie w Ławki miejsc odpoczynku, 
ułożenie przy urządzeniach bezpiecznej nawierzchni, 
wykonanie alejek i lekkich zadaszeń. Całość wkomponowana w 
zieleń i nasadzenia.  

340 000,00 zł 

G0009CH 

Krańcówka Kurczaki Od Nowa – Etap I. 
Działki G-28 451/3, 451/4, 444/2, 413 i G-27 417/184. 
Wykonany zostanie projekt remontu krańcówki "Kurczaki" 
uwzględniający przebudowę trzech peronów przystankowych 
na "wyniesione", ustawienie wiaty przystankowej, wymianę 
chodników i barierek, ustawienie elementów małej 
architektury oraz realizację w zakresie, na jaki wystarczą 
zadeklarowane pieniądze. 

800 000,00 zł 

G0010CH 

Rowery – Kontraruch na osiedlu Chojny. 
Ulice: Zamknięta, Wdzięczna, Strzelecka, Powszechna, 
Mieszczańska, Królewska, Obszerna, Sarmacka. 
Zadanie polega na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu 
rowerowego na drogach jednokierunkowych za pomocą 
znaków „nie dotyczy rowerów" (T-22). Proponowane 
zadanie jest tanie w wykonaniu; bezpieczne dla uczestników 
ruchu; nie wiąże się z likwidacją miejsc parkingowych; nie 
zmniejsza liczby pasów na jezdni. Realizacja zadania ułatwi 
poruszanie się rowerem po Łodzi 

14 958,00 zł 

G0012CH 

SP 162 - Przebudowanie świetlicy szkolnej. 
Ul. Strzelecka 5. 
W związku z dużą liczbą dzieci, które korzystają ze świetlicy 
konieczne jest przeniesienie świetlicy do nowego 
pomieszczenia. W ramach zadania pomieszczenie to zostanie 
odremontowane i doposażone. Dodatkowo w pomieszczeniach 
poświetlicowych zostaną utworzone gabinety specjalistyczne 
(terapii pedagogicznej, logopedycznej i psychologicznej).  

45 000,00 zł 

G0013CH 

SP 162 - Remont tarasu, chodnika wokół szkoły. 
Ul. Powszechna 15. 
Dokończenie remontu chodnika (opaski wokół szkoły), 
modernizacja włazów do piwnic (dzisiaj zasłonięte są dyktami 
- co powoduje zagrożenie dla dzieci), modernizacji tarasu  
i zjazdów dla dzieci z niepełnosprawnościami, dostawienie 
ławek, nasadzenie klombów na terenie przy szkole. 

175 000,00 zł 
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G0014CH 

Bezpieczne Chojny – Wyniesione skrzyżowanie. 
Skrzyżowanie Socjalna/Strzelecka. 
Zadanie ma polegać na wybudowaniu podniesionej tarczy 
skrzyżowania przy szkole SP 162 filia klasy O-III (ulice 
Socjalna/Strzelecka) celem wyniesienia tarczy jest 
podniesienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tych 
placówek oświatowych znajdujących się w okolicy, które 
codziennie korzystają z przejść w drodze do i ze szkoły. 

60 000,00 zł 

G0015CH 

Bezpieczne Chojny – Separatory. 
Ul. Socjalna. 
W ramach zadania na odcinku ul. Socjalnej (wschodniej części) 
między ulicami Powszechną i Strzelecką mają zostać 
zamontowane separatory (słupki) uniemożliwiające nielegalne 
parkowanie na trawniku (warto zauważyć, że po przeciwnej 
stronie częściowo już istnieje takie rozwiązanie). Parkujące 
nielegalnie samochody blokują drogę mieszkańców 
poruszających się po chodniku i dodatkowo stwarzają 
zagrożenie dla dzieci idących do szkoły SP 162 zlokalizowanej 
przy ul. Strzeleckiej. 

26 000,00 zł 

G0016CH 

Bezpieczne Chojny – Wyniesione przejście dla pieszych. 
Ul. Zamknięta przy SP 110. 
Zadanie polega na wyniesieniu przejścia dla pieszych 
znajdującego się na ulicy Zamkniętej przy SP 110. Codziennie  
z przejścia korzystają dzieci uczęszczające do placówki 
oświatowej i codziennie dochodzi do sytuacji, gdzie kierowcy 
samochodów stwarzają niebezpieczne sytuacje. 

16 000,00 zł 

G0017CH 

Bezpieczne Chojny – Bezpieczne przejście do szkoły dla 
uczniów SP 109. 
Ul. Pryncypalna. 
W ramach zadania zostaną zamontowane progi wyspowe przy 
przejściu dla pieszych przy szkole SP 109 na ul. Pryncypalnej, 
spowoduje to obniżenie prędkości samochodów jadących po 
ulicy. Dodatkowo zamontowane zostaną, separatory skrajni 
(uniemożliwiają omijanie progów) oraz tzw. kocie oczka 
na przejściach, które zwiększą widoczność przejść  
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych lub 
po zachodzie słońca. Zastosowane rozwiązania nie wpłyną 
negatywnie na komfort jazdy komunikacji miejskiej. 

13 500,00 zł 

G0019CH 

Bezpieczne Chojny – Zakup i montaż koszy na nieczystości. 
Obszar Komorniki / Sternfelda / Św. Wojciecha / Rzgowska. 
Zadanie ma na celu ustawienie 10 koszy na nieczystości,  
co będzie skutkowało podniesieniem komfortu posiadaczy 
psów i polepszeniem estetyki terenów zielonych osiedla 
Chojny. 

6 000,00 zł 

G0020CH 

Bezpieczne Chojny – Zakup i montaż koszy na nieczystości. 
Obszar Rzgowska / Kosynierów Gdyńskich / Pryncypalna / 
Dachowa. 
Zadanie ma na celu ustawienie 10 koszy na nieczystości,  
co będzie skutkowało podniesieniem komfortu posiadaczy 
psów i polepszeniem estetyki terenów zielonych osiedla 
Chojny. 

6 000,00 zł 
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G0040CH 

Mały kompleks sportowy przy PG 43 i SP 162. 
Działki G-29 59/3; 260; 261; 262; 263; 264; 265/1; 270; 
271/1; 274. 
Kompleks składałby się z trzy-torowej 200m bieżni  
o nawierzchni tartanowej, skoczni w dal (piaskownica  
z odskocznią) oraz prostego odcinka o długości 60m. 
Wewnątrz bieżni znajdzie się sztuczna nawierzchnia trawiasta 
do gier rekreacyjno - sportowych. Dodatkowo zostaną 
wybudowane dwa boiska do siatkówki plażowej wraz 
z wyposażeniem (cztery słupki + dwie siatki + wyznaczone 
linie) i ogrodzeniem wys. 5m (z siatki powlekanej plastikiem). 
Obiekty będą ogólnodostępne dla mieszkańców na 
podobieństwo otwartych obiektów typu Orlik. 

380 000,00 zł 

G0088CH 

Zakup książek dla czytelników Filii 2 MBP. 
Ul. Natalii 4. 
Celem realizacji zadania jest poszerzenie oferty książkowej  
o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla dzieci  
i młodzieży. Zakupione książki będą dostępnie w Filii 2 MBP. 

10 000,00 zł 

G0114CH 

Piłka dla każdego. 
Boisko wielofunkcyjne przy SP 109 ul. Pryncypalna 74. 
Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę 
i zorganizowanie turnieju koszykówki (tym samym 
promowanie koszykówki, jako gry zespołowej 
i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży). 

8 000,00 zł 

G0126CH 

Modernizacja chodników przylegających do bloku przy ul. 
Ogniskowej 12. 
Obr. G-28, działki nr: 610/8, 609/15, 580/28, 580/29, 562/10, 
570/3. 
Modernizacja chodników przylegających do bloku przy  
ul. Ogniskowej 12. Obecny stan chodników zdecydowanie 
utrudnia poruszanie się po nich osób z naszego osiedla. 

80 000,00 zł 

G0127CH 

Ruch i rekreacja Chojen. 
Teren boiska ZSO nr 5, ul. Królewska 13/15. Działki G-27 
537/12; 537/13; 537/14; 537/15. 
Celem zadania jest uzupełnienie oferty sportowej dla dzieci, 
młodzieży i społeczności lokalnej. Wybudowanie ścianki 
wspinaczkowej, ścieżki zdrowia, rzutni, bieżni czy siłowni 
zewnętrznej zaktywizuje nas sportowo. Z infrastruktury będą 
korzystać uczniowie, oraz mieszkańcy osiedla „ od malucha  
do starszaka". Może spowoduje to, że niektórzy w przyszłości 
zostaną reprezentantami naszego kraju w lekkiej atletyce, jak 
nasi uczniowie Sylwester Bednarek, Adam Kszczot, Artur 
Kuciapski. 

250 800,00 zł 

G0154CH 

Bezpieczne ogrodzenie PM 200. 
Ul. Zamknięta 1, G-28; działki 596; 597; 598/1. 
Remont ogrodzenia i odgrodzenie części budynku przedszkola 
od bramy wejściowej oraz ogrodu przedszkolnego. Montaż 
systemów ogrodzeniowych z uwagi na bezpieczeństwo 250 
dzieci i systemu monitoringu zewnętrznego. Budynek znajduje 
się przy ruchliwej ulicy Kurczaki o dużym natężeniu ruchu 
w ciągu dnia. 

187 600,00 zł 
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G0171CH 

Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP 
110 i PM  200. 
Działki G-28  463/72; 463/74; 463/84 ; 581/9; 581/10. 
Remont chodnika przy ulicy Kurczaki wzdłuż Przedszkola 200 
od Sternfelda do Zamkniętej oraz chodnika przy ulicy 
Zamkniętej (prowadzący do PM 200 i SP 110). Wymiana płyt 
chodnikowych na odcinku 250 m przy ul. Kurczaki i 150 m 
przy ul. Zamkniętej. Wiele urazów i kontuzji było 
spowodowanych przez brakujących płyt, zapadliny 
i nierówności. 

393 750,00 zł 

G0198CH 

Nowy chodnik na ul. Zagranicznej pomiędzy ul. Jutrzenki 
i Jana Bożego. 
Ul. Zagraniczna pomiędzy ul. Jutrzenki i Jana Bożego. 
Podniesienie bezpieczeństwa dzieci oraz innych mieszkańców 
osiedla. Obecnie jest tam wydeptana ścieżka. Jesienią i zimą 
przejście tą drogą wiąże się z pokonywaniem błotnistej drogi 
codziennie. Tą trasą poruszają się mieszkańcy osiedla Chojny  
w szczególności dzieci idące do szkoły. 

90 000,00 zł 

G0199CH 

Otwarta impreza „Dzień Dziecka”. Impreza integracyjna 
dla mieszkańców, z naciskiem Rodzina. 
Kompleks sportowo-rekreacyjny "Stawy Jana". 
Obie imprezy mają na celu integracje dzieci jak i mieszkańców. 
Do wspólnego działania na rzecz naszego osiedla - poznanie 
się. 

50 000,00 zł 

G0200CH 

Nowy chodnik na ul. Łazowskiego. 
Ul. Łazowskiego pomiędzy ul. Kongresową i Kosynierów 
Gdyńskich. 
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa. Chodnik jest 
bardzo ważnym elementem gdyż jest to droga do przychodni 
medycznej jak również szpitala. 

350 000,00 zł 

G0201CH 

Nowy chodnik na ul. Gładkiej i remont parkingu. 
Chodnik pomiędzy ul. Łazowskiego/Jutrzenki - obie strony 
ulicy. 
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa dla ludzi 
starszych, dzieci i matek z wózkami. Stan chodnika jest 
krytyczny a tym samym niebezpieczny dla pieszych. 

283 500,00 zł 

G0213CH 

Stawy Jana „Od Nowa" - Etap V budowa nowej toalety 
automatycznej i adaptacja istniejącej. 
Stawy Jana - Działka G-27. 
W ramach zadania zostanie wybudowana nowa automatyczna 
toaleta publiczna dostosowana do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. Zostanie także wykonana adaptacja 
istniejącego budynku znajdującego się bliżej placu zabaw 
na toaletę. W ramach zadania zostanie także 
uporządkowany/zaaranżowany teren przy toaletach. 
Dodatkowo zadanie to zapewni utrzymanie toalety w sezonie 
(7 miesięcy). Podniesie to ogólny komfort przebywania na 
Stawach Jana i podniesie czystość terenu. 

257 000,00 zł 
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G0214CH 

„Park na Górnej" - plac zabaw, tor rowerowy pumptrack, 
urozmaicenie terenu zielonego. 
Działki G-44 542/10, 543/1, 215/1, 544/1, 15/2, 545/1, 
542/7. 213/6, 213/7. 211/4. 211/5. 212/18, 542/6, 217/7, 
226/5, 226/15, 224/47, 224/26 G-43 427/62, 427/63. 
Utworzenie parku z funkcją rekreacyjno-sportowy  
w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Teren 
niezagospodarowany proponujemy przekształcić w bardzo 
zielony" obszar zachęcający do spacerów. Na terenie parku ma 
się znajdować duży plac zabaw, górka do zjeżdżania na 
sankach / rowerach, tor pumptrack. Indywidualnie 
zaprojektowany park uwzględniający istniejącą rzeźbę terenu 
oraz roślinności, zostanie podzielony na strefy tak aby 
zachować równowagę pomiędzy różnymi typami aktywności. 

1 150 000,00 zł 

G0216CH 

Aktywna Matka Polka. 
Rejon między ul. Cegielniana, Ustronna, Leszczyńskiej, 
Przednia. 
Zrealizowanie otwartej siłowni, placu zabaw oraz rekreacyjnej 
przestrzeni dla dzieci tzw. "małpi gaj". Uporządkowanie terenu 
z nasadzeniem roślinności (drzew, krzewów, kwiatów) wraz 
z ławkami. 

550 000,00 zł 

G0219CH 

Ustawienie koszy na śmieci na terenach wokół  
ul. Ogniskowej i Rolniczej. 
Działki 562/9, 572/13, 501/7, 464/18, 609/15, 568/2, 570/3, 
610/8, 624/5, 612/10. 
Ustawienie 11 koszy na śmieci na terenach wokół 
ul. Ogniskowej i Rolniczej. Aktualnie na tym terenie jest deficyt 
koszy na śmieci, co powoduje trudności w egzekwowaniu 
obowiązku sprzątania po psach. 

8 800,00 zł 

G0220CH 

Montaż progów wyspowych na ul. Ogniskowej. 
Działki  572/13, 612/10. 
Montaż dwóch progów wyspowych: przy przejściu dla pieszych 
na działce 612/10, przy skrzyżowaniu ulic na działce 572/13 
celem zwiększenia bezpieczeństwa osób przechodzących 
na plac zabaw dla dzieci znajdujących się po drugiej stronie 
ulicy. 

27 000,00 zł 

G0221CH 
Ul. Strażnicza – od początku do końca miejska ulica. 
Działka G-30 436/20. 
Utwardzenie (wyasfaltowanie) nawierzchni ul. Strażniczej. 

800 000,00 zł 

G222CH 

Montaż lustra sferycznego dla ul. Strażniczej. 
Ul. Kurczaki u zbiegu ul. Ideowa, Strażnicza. 
Montaż lustra drogowego poprawiający widoczność  
i umożliwiający bezpieczny wyjazd z ul. Strażniczej. 

2 000,00 zł 
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G0224CH 

Remont ulicy osiedlowej - Ogniskowa. 
Ogniskowa - od skrzyżowania z ulicą Kurczaki, wzdłuż bloków 
Ogniskowa 5 i 8 (działki 463/84. 624/4. 624/5. 611/7, 609/15, 
580/28. 568/2, 570/3. 
Remont ulicy osiedlowej będącej drogą wjazdową na cale 
osiedle Ogniskowa. Z ulicy korzysta również wielu 
mieszkańców Łodzi udających się na cmentarz przy ulicy 
Kurczaki. Ulica (w szczególności pomiędzy wskazanymi 
blokami) jest w bardzo złym stanie, a korzystanie z niej 
po opadach deszczu, w tym wsiadanie do zaparkowanych przy 
niej pojazdów, można spokojnie przyrównać do poruszania się 
po torze przeszkód. 

400 000,00 zł 

G0236CH 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 
Stawy Jana. 
Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening oparty na 
ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Celem 
treningu jest poprawienie kondycji i elastyczności ciała, 
wyrzeźbienie zgrabnej sylwetki, pokonania własnych 
ograniczeń, a także dotlenienie organizmu. Najlepsze efekty 
osiągnąć można trenując grupowo na specjalnej bramie, 
składającej się z drabinek, poręczy, uchwytów i ławek 
skośnych. Całość na miękkiej gumowej na wierzchni. 

95 000,00 zł 

G0241CH 

Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań SP 162, ul. 
Strzelecka 5. 
Działki G-29 525/4, 523/1, 521/1, 520, 519/5, 518, 517, 
516/3, 515/2, 515/1, 523/3, 526/6, 526/7, 527/4, 528/4, 
524/22, 524/24, 524/30. 
W ramach zadania ma zostać wymienione istniejące, stare, 
dziurawego ogrodzenia szkoły, furtka wejściowa oraz brama 
wjazdowa. Obecnie zardzewiała druciana siatka będzie mogła 
zostać zastąpiona ogrodzeniem systemowym, które będzie 
trwalsze, zwiększy bezpieczeństwo dzieci i poprawi estetykę 
budynków i ternu szkoły. 

120 000,00 zł 

G0259CH 

Chojeńskie Przedszkole Orlika. 
Boiska typu Orlik na osiedlu Chojny. 
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. 

75 000,00 zł 
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G0262CH 

Coś dla dzieci i dorosłych - plac zabaw i siłownia 
plenerowa Kurczaki. 
Działka G-30 50. 
Teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią bezpieczną, 
tworzącą formy przestrzenne (pagórki, kolorowe szachownice) 
oraz trawą. Duża nieregularna piaskownica, odgraniczona 
drewnianymi palikami. Na terenie piaskownicy kilka stolików 
i domek. Elementy placu zabaw: 2 bujaki, wieloosobowy bujak 
równoważnia, huśtawka wahadłowa mała i duża, pomost 
ruchowy, linarium, wielofunkcyjny zestaw zabawowo-
sprawnościowy ze zjeżdżalnią. Elementy siłowni plenerowej: 
biegacz, orbitrek, wahadło, motyl, 2 kosze na śmieci, 6 ławek. 

400 000,00 zł 

 


