
POLESIE 
Osiedle ZDROWIE-MANIA 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0048ZM 

Pieszo i rowerem koło Górki Retkińskiej – utwardzenie 
błotnistej ścieżki. 
Ścieżka łącząca Kusocińskiego z Konstantynowską, biegnąca 
wzdłuż ogródków działkowych na wschód od Górki Retkińskiej - 
działki P25 1/9, P25 198/72, P25 197/3. 
Ułatwienie korzystania z wyżej wymienionej ścieżki dla pieszych      
i rowerzystów poprzez: -) utwardzenie żwirem na fragmencie 
wzdłuż ogródków działkowych, gdzie po deszczu tworzy się błoto. 
Utwardzenie takie występuje na środkowym  odcinku wzdłuż 
Ogrodu Botanicznego oraz brzegowym przy Kusocińskiego.               
-)obniżenie krawężnika na wlocie ścieżki przy Kusocińskiego. 

45 000,00 zł 

P0063ZM 

Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej. 
Działka P6-247, bliżej restauracji. 
Utwardzenie terenu na rogu Grzybowej i Borowej i utworzenie 
parkingu umożliwi parkowanie samochodów w miejscu obecnie 
istniejącego "klepiska". Ułatwi to życie okolicznym mieszkańcom      
i dojazd np. do siedziby Rady Osiedla. 

12 000,00 zł 

P0064ZM 

Remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami 
Drewnowską i Grzybową. 
Działka P6-259/12, chodnik dł. 152 metrów. 
Wiele osób mieszkających na części 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 m, sprawi że ta podróż 
stanie się przyjemniejsza. 

80 000,00 zł 

P0065ZM 

Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy              
ul. Drewnowskiej. 
Działka P6-356/2, fragment chodnika dochodzący wzdłuż torów 
kolejowych do chodnika i ścieżki rowerowej przy                               
ul. Drewnowskiej. 
Po przebudowie chodnika przy ul. Drewnowskiej pozostawiono 
krawężnik przy chodniku, który odchodzi wzdłuż torów 
kolejowych. Wyrównanie poziomów obu chodników umożliwi 
łatwiejszą jazdę rowerem, szczególnie najazd z dużym kątem. 
Prostsza będzie jazda na wózku i z małymi dziećmi. 

1 200,00 zł 

P0066ZM 

Miejsce odpoczynku przy moście kolejowym przy                       
ul. Drewnowskiej. 
Działka P6-356/2, miejsce obok mostu kolejowego. 
W podanym miejscu istniała kiedyś ławka, miała nawet kilka 
wcieleń, niestety zwykła metalowa konstrukcja nie przetrwała 
kontaktu z mieszkańcami. Postawienie ławki o konstrukcji 
betonowej uchroni ją przed losem poprzedniczki i będzie stanowić 
świetne miejsce odpoczynku dla przechodniów. 

3 250,00 zł 

P0069ZM 

Miejsce odpoczynku na osiedlu Mania. 
Działka P6-206/1, na wysokości Perłowej 16. 
Montaż ławki wraz z utwardzeniem podłoża kostką betonową wraz 
z ustawieniem obrzeży. 

2 750,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0080ZM 

Plac zabaw na osiedlu Zdrowie. 
Działka nr 456 obręb P-15 - ul. Krakowska 29. 
Projekt zakłada powstanie placu przy istniejącej alejce z ławkami. 
Będzie to miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz pierwszy 
plac zabaw dla dzieci z osiedla Zdrowie. Planowane są urządzenia 
dla dzieci młodszych i starszych: huśtawki kubełkowe i bez oparć, 
bujaki, kompleks drabinek do wspinania, zjeżdżalnia i tablica 
informacyjna. Plac zabaw powinien być ogrodzony, oświetlony 
(latarnia) i pokryty bezpieczną nawierzchnią. 

250 000,00 zł 

P0082ZM 

Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na      
ul. Krakowskiej. 
Przystanek Krakowska-Biegunowa nr 404, Krakowska-
Michałowicza nr 407, Krakowska-Minerska nr 408, Krakowska-
Minerska nr 402. 
Wymiana wiat przystankowych na nowe typu Merkury z ławkami 
na dwóch przęsłach, z wymianą nawierzchni na peronach 
przystankowych. Poprawi to estetykę i bezpieczeństwo osób 
wysiadających i wsiadających do autobusu. 

140 000,00 zł 

P0083ZM 

Przebudowa ciągu pieszego w części południowo-zachodniej 
Parku im. Piłsudskiego. 
Obręb P-16, działki 1/1,32/1,33/6,33/7. 
Przebudowa ciągu pieszego od krańcówki tramwaju 9A - 
przystanek dla wysiadających, przez mostek na rzece Bałutce do   
ul. Krakowskiej do pasów dla pieszych na wys. nr 30. 

79 400,00 zł 

P0089ZM 

Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS 
"Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9. 
Działka P16-50. 
Diatermia komputerowa to nowoczesny aparat typu "terapuls" do 
terapii polem elektromagnetycznym o wysokiej częstotliwości. 
Wskazane zastosowania to: stany zapalne, choroby 
zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, reumatoidalne choroby 
zwyrodnieniowe stawów, zmiany pourazowe, leczenie ran, 
nerwobóle, neuralgie. Mając na uwadze zapewnienie wysokiego 
poziomu świadczonych usług rehabilitacyjnych podejmujemy 
działania o jego zakup. Dla mieszkańców DPS zabiegi w gabinecie 
rehabilitacyjnym są bezpłatne; pacjenci z zewnątrz za niewielką 
opłatą mogą skorzystać z różnych form terapii. 

29 500,00 zł 

P0090ZM 

Zakup telewizora 55 cali LED do sali telewizyjnej DPS 
„Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9. 
Działka P16-50. 
Podstawowym celem realizacji zadania jest umożliwienie 
mieszkańcom DPS oraz uczestnikom Domu Dziennego Pobytu 
oglądanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej, co na 
posiadanym przez nas odbiorniku nie jest już możliwe. Zakupiony 
telewizor będzie też potrzebny przy różnego rodzaju projekcjach 
związanych z prowadzoną terapią zajęciową. Beneficjentami 
realizacji zadania są mieszkańcy DPS oraz uczestnicy Domu 
Dziennego Pobytu. 

5 500,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0091ZM 

Zakup profesjonalnego wyposażenia do Pokoju Intensywnej 
Opieki Medycznej dla DPS „Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9. 
Działka P16-50. 
Nowe wyposażenie będzie służyć do profesjonalnej opieki nad 
naszymi mieszkańcami, którzy ze względu na pogorszenie stanu 
zdrowia i konieczność zintensyfikowania działań opiekuńczych 
będą musieli przebywać w Pokoju Intensywnej Opieki Medycznej. 
W chwili obecnej nie posiadamy ww. wyposażenia, dlatego mając 
na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług 
opiekuńczych i pielęgnacyjnych podejmujemy starania o jego 
zakup. Również stan zdrowia naszych pensjonariuszy wskazuje na 
konieczność profesjonalnego doposażenia PIOM. 

4 290,00 zł 

P0092ZM 

Zakup aparatu do terapii skojarzonej dla DPS „Włókniarz” ul. 
Krzemieniecka 7/9. 
Działka P16-50. 
Aparat do terapii skojarzonej ( elektroterapii, ultradźwięków. 
laseroterapii, magnetoterapii) służy do przeprowadzania szerokiej 
gamy zabiegów oraz elektrodiagnostyki. Wyposażenie gabinetu, 
które obecnie posiadamy, jest już mocno wyeksploatowane                
i w każdej chwili może przestać funkcjonować, dlatego mając na 
uwadze zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług 
rehabilitacyjnych podejmujemy starania o zakup ww. 
Beneficjentami zadania są mieszkańcy DPS "Włókniarz" oraz osoby 
z zewnątrz. 

25 200,00 zł 

P0093ZM 

Zakup maszyny myjącej do dużych powierzchni dla DPS 
„Włókniarz” ul. Krzemieniecka 7/9. 
Działka P16-50. 
Maszyna myjąca usprawni i ułatwi pracę polegającą na 
zapewnieniu właściwego stanu sanitarnego powierzchni korytarzy 
na sześciu trzykondygnacyjnych pawilonach DPD, których łączna 
powierzchnia przekracza 1000 m². W chwili obecnej nie posiadamy 
takiej maszyny, a nasz personel sprzątający jest coraz bardziej 
obciążony pracami polegającymi na utrzymaniu właściwego stanu 
sanitarnego. Mając na uwadze konieczność zapewnienia 
właściwego poziomu usług podejmujemy starania o zakup ww. 
maszyny, 

12 000,00 zł 

P0094ZM 

Nowy chodnik na ul. Solec. Rekultywacja zieleni w obrębie 
skrzyżowania ul. Solec i Borowej. 
Chodnik: obręb P6, działki: 257/5, 257/6, 257/4, 257/3, 257/11, 
257/1. Rekultywacja zieleni: obręb P6, działki; 249/9, 249/10, 
273/9,257/10, 248/9, 248/10, 257/8, 257/7,249/11,249/7,249/8. 
1. Położenie chodnika po drugiej stronie ul. Solec na odcinku od     
ul. Borowej do ul. Jarzynowej. 2. W brakujących miejscach 
nawiezienie ziemi, posadzenie trawy, krzewów ozdobnych (15) 
oraz lip (30), wzdłuż i na skrzyżowaniu ulic Solec i Borowej.             
3. Zabezpieczenie terenów zielonych - niski płotek. 4. Usunięcie 
kostki z placu ogrodzonego słupkami sprzed budynku na ul. Solec 
2. Zastąpienie krzewami (20) oraz trawnikiem. 

98 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0103ZM 

Wiata na przystanku autobusowym na ul. Biegunowej przy     
ul. Kusej. 
Przystanek autobusowy nr 156. 
Zakup i instalacja wiaty typu Merkury z ławkami na dwóch 
przęsłach oraz budowa nawierzchni. 

25 000,00 zł 

P0104ZM 

Modernizacja chodnika przy osiedlu BOTANICUM. 
Chodnik przy ul. Konstantynowskiej między numerem 28 oraz 
30/32. 
50 metrów bieżących chodnika oraz 2 wjazdy w bramy. 

40 000,00 zł 

P0107ZM 

ZSO 7 kreuje - modernizacja terenów przyszkolnych. 
Ul. Minerska 1/3, działka P15-512/10. 
Zadanie zakłada remont oraz renowację terenów przed oraz             
w budynku ZSO 7. W skład zadania wchodzi: zakup nowego 
globusa będącego wizytówką szkoły, instalacja podświetlenia 
globusa, remont chodnika przed wejściem do szkoły, nasadzenia 
roślin kwitnących, montaż czterech ławek, remont ogrodzenia od 
strony ul. Minerskiej i ul. Krakowskiej, odmalowanie latarń 
znajdujących się na terenie szkoły, zakup trzech koszy na śmieci 
oraz stojaka na tablice informacyjne o szkole, ogłoszenie konkursu 
na modernizację Izby Patrona oraz wykonanie na podstawie 
zwycięskiego projektu remontu. 

310 000,00 zł 

P0178ZM 

Zabudowa ławki na przystanku Krzemieniecka/Bandurskiego 
(0415) przy DPS "Włókniarz". 
Działka P16-42/14. 
Zabudowa ławki na przystanku Krzemieniecka/Bandurskiego 
(0415) przy DPS "Włókniarz". 

2 000,00 zł 

P0201ZM 

Zabudowa dwóch ławek na przystanku Kusocińskiego 61 
(1962). 
Przystanek autobusowy kierunek zachodni. 
Zabudowa dwóch ławek na przystanku Kusocińskiego 61 (1962). 

4 000,00 zł 

P0202ZM 

Oświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. Zyndrama                        
z ul. Rokitny (dwie lampy parkowe). 
Działka P15-314/38. 
Ciąg pieszy o dł. ok. 65m z trzema ławkami prowadzi przez 
zalesiony i zakrzaczony teren zieleni parkowej, który w porach 
wieczornej i nocnej tonie w ciemnościach. Oświetlenie go                  
w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo jego użytkowników. 

23 000,00 zł 

P0210ZM 

Ustawienie ławek wzdłuż ul. Biegunowej miedzy                         
ul. Krakowską i Wieczność. 
Działka P6-267. 
Ustawienie wzdłuż ul. Biegunowej, w ciągu chodnika, obok ścieżki 
rowerowej, 3-4 ławeczek betonowych parkowych z drewnianymi 
siedziskami, na stałe związanymi z gruntem. 

10 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0215ZM 

Fascynująca Brazylia - piknik przybliżający kulturę Brazylii. 
Park im. Marszałka Piłsudskiego, od strony skrzyżowania                 
ul. Krzemienieckiej i Retkińskiej lub przy muszli koncertowej, 
działka P16-44/12. 
Piknik przybliży mieszkańcom fascynującą kulturę brazylijską.       
W Łodzi mamy sporą reprezentację jej fanów: będą z nami tancerki 
samby w tradycyjnych strojach, muzycy wykonujący batucadę, 
zawodnicy capoeiry i brazylijskiego ju-jitsu. Będzie również 
wystawa egzotycznych gadów. Ofertę gastronomiczną zapewnią 
foodtrucki specjalizujące się w kuchni południowoamerykańskiej, 
nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. 

11 000,00 zł 

P0258ZM 

Remont chodnika na ul. Krakowskiej. 
Ul. Krakowska, od ul. Minerskiej do ul. Rzeszowskiej, numery 
parzyste od 24 do 46. 
Remont zniszczonego chodnika na ul. Krakowskiej, umożliwiający 
dojście z przystanków komunikacji miejskiej (linie 76,74, 6, 9A, 46) 
do ZSO 7 oraz przedszkola. Połączenie istniejącego chodnika             
z przejściem dla pieszych na wysokości nr 30. 

215 000,00 zł 

P0259ZM 

Uspokojenie ruchu kołowego na al. Unii Lubelskiej na 
wysokości kąpieliska "Fala". 
Działka P16-47/1. 
Zabudowa azyli wraz z oznakowaniem ich ominięcia przy trzech 
wjazdach na parking kąpieliska "Fala" po obydwóch stronach 
jezdni. Cele zainstalowania ww. przeszkód jest zapobieganie 
omijania zatorów jazdą po miejscach parkingowych. 

35 000,00 zł 

P0267ZM 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty    
z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się w nich uczyć programowania 
i budowy robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. 
Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych form nauki                  
i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

P0273ZM 

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. Potrzeba będzie 8 artystów, sala prób, teatr/placówka 
oświatowa, prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 

 


