
POLESIE 
Osiedle ZŁOTNO 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0095ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus – zakup stylizowanych koszy na 
śmieci. 
Ul. Konstantynowska 115. 
Zakup i montaż 10 stylizowanych koszy na śmieci wkopywanych       
w ziemię. 

10 000,00 zł 

P0096ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus – zakup ławek dla zwiedzających. 
Ul. Konstantynowska 115. 
Zakup i montaż 10 ławek parkowych na terenie Zajezdni Muzealnej 
Brus. Ławki uprzyjemnią osobom zwiedzającym zwiedzanie obiektu. 

15 000,00 zł 

P0097ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus – przejście dla pieszych przez 
Konstantynowską na wysokości ul. Lontowej. 
Rejon skrzyżowania Konstantynowska-Lontowa. 
Namalowanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania 
Konstantynowska - Lontowa, które umożliwi bezpieczne 
przechodzenie dla osób idących do muzeum w schronie 
przeciwlotniczym, bądź zmierzających ze schronu do Zajezdni 
Muzealnej Brus. 

40 000,00 zł 

P0181ZL 

Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej. 
Działki: P6-263/2, P6-263/6, P6-263/10, P6-263/18. 
Uspokojenie ruchu kołowego poprzez zawężenie pasów ruchu do 
3,0-3,5 m oraz wydzielenie dodatkowych pasów do lewoskrętów 
umożliwiających wjazd w ulice: Namiotową, Czołgistów, Rowerową 
oraz Cyganki, dla jadących od strony południowej - na wzór 
rozwiązania wjazdów z ul. Krakowskiej w: Rzeszowską, 
Michałowicza i Barską. Zabudowa azyli wyspowych wraz                        
z oznakowaniem nakazującym ich ominięcie przy każdym z ww. 
wjazdów.  

20 000,00 zł 

P0213ZL 

Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Złotnie. 
Działka P13-1/20. 
Chcemy stworzyć na osiedlu miejsce, w którym będą się odbywały 
cyklicznie zajęcia terenowe dla mieszkańców (działka P13-1/20). 
Zajęcia będą obejmowały naukę gry w gry tradycyjne (podwórkowe), 
takie jak kubb, molkky, krokiet, petanque i inne pochodzące                  
z różnych krajów. Gry takie sprzyjają integracji obywateli, pozwalają 
na rodzinne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.             
Są dostępne dla każdego, niezależnie od kondycji fizycznej i wieku. 

46 000,00 zł 

P0224ZL 

Zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego na uroczystości 
na Złotnie. 
SP 169, działka p4-121/10. 
SP 169 stanowi ważny element życia społeczno-kulturalnego naszego 
osiedla. Podejmowane przez szkołę działania we współpracy ze 
społecznością Złotna, umożliwiły realizację wielu przedsięwzięć.       
W ostatnich latach współpracowaliśmy przy realizacji Wigilii 
Środowiskowej, Święta Złotna, Łódzkiego Festiwalu Bibliotek 
Szkolnych. Chcąc zapewnić najlepszą jakość i poziom realizowanych 
przedsięwzięć, staramy się zdobyć środki na zakup sprzętu 
nagłośnieniowo-oświetleniowego. 

26 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0225ZL 

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169. 
Działka P4-121/10. 
Pracownia komputerowa w szkole wykorzystywana jest do 
prowadzenia zajęć komputerowych dla wszystkich uczniów tej 
szkoły. Dzieci i pracownicy marzą o pracowni spełniającej 
współczesne standardy. Modernizacja pracowni wiąże się z zakupem 
zestawów komputerowych, tablicy interaktywnej z rzutnikiem, 
nowych mebli i remontem sali. 

75 000,00 zł 

P0231ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus - remont toalet dla zwiedzających. 
Ul. Konstantynowska 115. 
Remont wnętrza budynku toalet dla osób zwiedzających Zajezdnię 
Muzealną Brus. Wymiana urządzeń sanitarnych, umywalek                     
i przegród kabin. Wymiana grzejników elektrycznych. Montaż 
ogrzewaczy wody. Wyłożenie ścian łatwymi do utrzymania                  
w czystości kafelkami. Remont dachu. 

50 000,00 zł 

P0234ZL 

MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - wsparcie realizacji oddolnych 
inicjatyw sąsiedzkich. 
Obszar osiedla. 
Program wsparcia merytoryczno - organizacyjnego mieszkańców 
osiedla Złotno w zakresie podejmowania                                  
aktywności międzysąsiedzkich/międzywspólnotowych, wraz                                      
z mikrofinansowaniem kosztów tych aktywności. Program do 
realizacji przez  organizację pozarządową z doświadczeniem pracy 
animacyjnej we wspólnotach mieszkańców. 

76 920,00 zł 

P0238ZL 

Doposażenie biblioteki będącej jedynym ośrodkiem kultury na 
Złotnie w sprzęt niezbędny przy organizacji czasu wolnego 
dzieciom i emerytom. 
Ul. Garnizonowa 38. 
Biblioteka jako jedyna placówka kultury na Złotnie próbuje 
zaproponować dzieciom, młodzieży i emerytom w wolnym czasie 
ciekawe zajęcia. W tym celu powinna być wyposażona w niezbędny 
sprzęt, który umożliwi prowadzenie zajęć i uatrakcyjni ofertę. Aby 
prowadzić warsztaty, pokazy, wyświetlać filmy, potrzebny jest aparat 
fotograficzny, projektor oraz laptop. Imprezy plenerowe i spotkania 
autorskie wymagają sprzętu nagłośnieniowego. 

13 500,00 zł 

P0245ZL 

Zdalnie sterowany raj RC. 
Róg ul. Konstantynowskiej i ul. Juszczakiewicza, działka P21-39/19. 
Zadanie polega na: wałowaniu terenu, utwardzeniu i wyrównaniu 
drogi dojazdowej, utworzeniu strefy parkowania samochodów, 
wybudowaniu toru wyścigowego (1,5-2,0 m szer., dł. ok. 250 m), 
wybudowanie prostego toru dla modeli szybkich, ustawieniu stacji 
ładowania dla modelarzy, wkopanie 2-3 kręgów betonowych                 
i obłożenie kostką 1m wokół, stanowiących miejsce do grillowania, 
postawienie dodatkowych koszy na śmieci, stołów betonowych             
i ławek, bramy z tablicą i nazwą obiektu. 

89 000,00 zł 

P0254ZL 

Czyste lasy na Złotnie. 
Działki: P2-37/5, P2-38/18, P2-37/7, P2-36/18, P2-4, P2-10/2, P13-
1/10, P2-16. 
Posprzątanie lasów na Złotnie oraz poligonu na Brusie. 

4 900,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0270ZL 

Wydanie książki pokazującej historię Złotna i Zdrowia w okresie 
od końca XIX wieku do połowy XX wieku. 
Osiedle Złotno. 
Wydanie książki "Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci 
mieszkańców" pokazującej historię Złotna i Zdrowia od końca XIX do 
połowy XX w., dokumentującej wspomnienia mieszkańców dotyczące 
tych terenów. Książka ma również zebrać artykuły prasowe, 
dokumenty i wzmianki z archiwów miejskich, zasobów 
bibliotecznych oraz prywatnych. Materiał zdjęciowy ma pokazać jak 
zmieniały się te tereny i dokumentować obiekty, które za chwilę 
mogą przestać istnieć. 

20 000,00 zł 

P0274ZL 

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 

P0278ZL 

Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi                             
ul. Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską. 
Działka nr 49 w obrębie P-41. 
Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów     
w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską ( działka nr 49 obręb P-41)   
z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego zagęszczonego 
mechanicznie, ustawienie krawężników betonowych na ławie 
betonowej. 

14 250,00 zł 

 


