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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1.  B0211BC 

Pnącza na Zachodniej. 
Limanowskiego 15 i 15 a. 
Wymiana zrujnowanego frontowego ogrodzenia posesji Limanowskiego 15 
i posadzenie przy nim pnączy - wiciokrzew zaostrzony - 4 szt.( ogrodzenie 
systemowe panelowe z siatki zgrzewanej ocynk. - 4 przęsła+ systemowa 
podmurówka chroniąca posadzone rośliny od strony chodnika). 
Ogólnodostępne. 

6000,00 

2.  B0041BC 

Biblioteka dla Ciebie. 
BM, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35. 
Zakup nowości książkowych i audiobooków. Zakup nowości wydawniczych 
i audiobooków to przede wszystkim cel wzmocnienia aktywności 
czytelniczej w naszej bibliotece poprzez wzrost wypożyczeń książek oraz 
liczby czytelników. 
Nie dotyczy. 

8000,00 

3.  B0024BC 

Zakup książek do biblioteki. 
BM, Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8. 
Popularyzacja czytelnictwa poprzez odnowienie i ubogacenie księgozbioru 
w książki zarówno dla dzieci i młodzieży ale i dorosłego czytelnika. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

4.  B0055BC 

Zakup książek i audiobooków na kwotę 10.000 zł dla Filii nr 2 BM. 
BM, Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c. 
Wzbogacenie księgozbioru biblioteki nowościami książkowymi i 
audiobookami (książką mówioną) do korzystania przez użytkowników 
placówki w ilości ok. 400 jednostek inwentarzowych. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

5.  B0059BC 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 BM. 
BM, Filia nr 3, ul. Osiedlowa 6. 
Zakup nowości wydawniczych i audiobooków w celu zaspokojenia potrzeb 
czytelniczych stałych oraz potencjalnych użytkowników biblioteki oraz 
poprawy wskaźników czytelnictwa w Łodzi. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

6.  B0145BC 

Latarnia w nieoświetlonym szczycie wieżowca. 
ul. Łagiewnicka 102/116, szczyt wieżowca przy pierwszej klatce. 
W szczycie wieżowca przy ul. Łagiewnickiej 102/116 jest potrzebna 
latarnia która oświetli to ciemne miejsce poprawiając względy 
bezpieczeństwa gdyż zbierają się w tym ciemnym miejscu grupy ludzi 
korzystających z pobliskiego sklepu monopolowego pijąc alkohol, tłukąc 
butelki i zachowując się głośno i wulgarnie. Wiele razy miała tu miejsce 
interwencja policji. Doświetlenie tego obszaru zakończyłoby taką 
działalność poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców. 
Ogólnodostępne. 

10000,00 

7.  B0164BC 

Zielone drogi przy parku Hipoteczna - Uzupełnienie drzew w pasie 
drogowym. 
Ul. Hipoteczna, Gdyńska, Pojezierska. 
Zielone drogi przy parku Hipoteczna -Uzupełnienie drzew w pasie 
drogowym. Gatunek odporny na sól i zanieczyszczenia dąb szypułkowy, 
głóg, oliwnik. 
Ogólnodostępne. 

14000,00 
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8.  B0150BC 

Bezpieczne przejście przez ul. Limanowskiego. 
Fragment ul. Limanowskiego przy supermarkecie Lidl. 
Wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego naprzeciwko 
sklepu Lidl (przy ul. Polnej). 
Ogólnodostępne. 

15000,00 

9.  B0262BC 

Drzwi do przyszłości - kolorowe i bezpieczne wejście do sal zabaw i 
nauki dla najmłodszych Łodzian. 
ul. Jana 6, teren PM 109 z oddziałami integracyjnymi. 
Wiek przedszkolnych drzwi można próbować ustalić licząc grube warstwy 
farb niczym słoje ściętych drzew. Ale o wiele szybciej można je wymienić 
na nowe kolorowe i bezpieczne wrota do codziennej radosnej zabawy i 
rozwoju; 4 x drzwi dwuskrzydłowe - do sal przedszkolaków placówki 
integracyjnej - muszą być szerokie i dostosowane do dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 5 x drzwi pojedyncze do sąsiednich 
pomieszczeń. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci, ich rodzice oraz 
nauczyciele, pedagodzy, specjaliści pracujący w PM 109 z oddziałami 
integracyjnymi. 

17500,00 

10.  B0070BC 

PM 176 - wymiana drzwi wewnętrznych do sal dydaktycznych. 
ul. Blacharska 21. 
Od początku istnienia przedszkola nie były wymieniane drzwi do 
pomieszczeń, w których przebywają dzieci. Na obecną chwilę są one już 
bardzo zużyte, a niektóre całkiem „wypaczone". 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 176. 

20000,00 

11.  B0190BC 

Wypoczynek na Żubardziu - relaks i podwórkowe zabawy sportowe. 
SP 35, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4. 
Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Żubardź. Wykonanie 
na starym boisku asfaltowym zestawu gier podwórkowych, odbudowa 675 
metrowego tarasu, postawienie mebli małej architektury oraz 
uporządkowanie zieleni. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 35 i okoliczni 
mieszkańcy. 

30000,00 

12.  B0121BC 

Sala gier. 
SP 65, ul. Pojezierska 10. 
Sala będzie wyposażona w: 4 komputery do gier, 20 gier planszowych, 5 
stołów, 4 biurka do komputerów, 4 fotele biurowe do komputerów, 20 
krzeseł do stołów, 7-8 puf, wykładzinę z klasami, 10 tytułów gazet, 2 
regały. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65.  

34568,00 

13.  B0072BC 

Otwarta Strefa Relaksu dla mieszkańców Bałut. 
ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich. 
W ramach remontu proponowanego zadania chcemy wykonać montaż 2 
stołów betonowych do ping ponga, 10 ławek parkowych, 4 stolików 
podwójnych do gry w szachy i chińczyka oraz stworzenie trawnika który 
będzie w pobliżu tych elementów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół oraz 
mieszkańcy osiedla. 

39400,00 

14.  B0096BC 

Sprawne i szybkie komputery to podstawa! - Wymiana komputerów 
oraz monitorów w pracowni komputerowej w ZSS. 
Zespół Szkół Samochodowych ul. Wojciecha Kilara 3/5.  
Projekt obejmuje wymianę przestarzałych komputerów oraz monitorów w 
pracowni 211 w Zespole Szkół Samochodowych. Obecnie komputery 
działają wolno co często nie pozwala na płynne działanie programów do 
kształcenia zawodowego. Z efektów realizacji zadania korzystać będą 
uczniowie szkoły oraz mieszkańcy osiedla. 

41000,00 
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15.  B0189BC 

Bałucka Akademia Języków w SP 35. 
SP 35, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4. 
Oddanie do użytku profesjonalnej pracowni językowej, wyposażonej w 16 
stanowisk multimedialnych do nauki języków, pulpitu dla lektora oraz 
oprogramowania oraz oferta kursów językowych (j. angielki, niemiecki, 
hiszpański) dla dzieci i dorosłych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 35 i okoliczni 
mieszkańcy. 

42500,00 

16.  B0074BC 

Twoja szkolna gazetka internetowa - wydawana przez uczniów SP 65. 
SP 65, ul. Pojezierska 10. 
Gazetka dostępna na stronie internetowej szkoły, tworzona przez uczniów 
pod okiem dwóch nauczycieli koordynatorów. Treść - artykuły, wywiady, 
relacje z życia szkoły, absolwentów, historii dzielnicy, wywiady z ciekawym 
ludźmi. Informacje dotyczące współczesnych zagrożeń (uzależnienia, 
cyberbulling, depresja itp.) i sposobów walki z nimi - część pod nadzorem 
psychologa. Komiks w każdym numerze „szkoła z przymrużeniem oka". 
Nadzór dziennikarski, szkolenie -warsztat komiksowy, dziennikarski, 
fotograficzny. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65. 

50200,00 

17.  B0171BC 

Utworzenie sali polisensorycznej w DPS dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Intelektualnie. 
DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie ul. 
Sierakowskiego 65. 
Zaadoptowanie pomieszczenia po pralni (61 m2) na salę polisensoryczną, 
której celem jest stymulowanie lub wyciszenie zmysłów. Pomieszczenie 
wymaga remontu, a następnie wyposażenia w niezbędne pomoce. Remont 
obejmie: demontaż infrastruktury sprzętu i instalacji pralniczych, wymianę 
podłogi oraz montaż nowego sufitu. Wyposażenie niezbędne do zakupu to 
m.in.: mobilna sala Doświadczania Świata, basen z kulkami, kurtyna 
światłowodowa, materace. 
Beneficjantami zadania będą podopieczni placówki, mieszkańcy osiedla 
oraz innych placówek osiedlowych (przedszkoli, szkół, warsztatów terapii 
zajęciowej) w ramach spotkań integracyjnych. 

56000,00 

18.  B0263BC 

Budowa miejsc parkingowo-postojowych dla samochodów 
osobowych. 
Teren wzdłuż bloku przy ul. Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 
Budowa 10 miejsc postojowych wzdłuż (prostopadłe miejsca) do bloków 
przy ulicy Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 
Ogólnodostępne. 

85000,00 

19.  B0090BC 

Budowa chodnika przy ul. Urzędniczej 42 w szczycie bloku nr 63. 
ul. Urzędnicza 42, szczyt bloku nr 63. 
Wybudowanie 33 m chodnika pomiędzy ul. Urzędniczą, a blokiem nr 63 
(Urzędnicza 42). 
Ogólnodostępne.  

85800,00 

20.  B0016BC 

Ustawienie brakujących latarni w parku pomiędzy ul. Lutomierską a 
ul. Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Zadanie polega na ustawieniu brakujących 7 lamp oświetlenia solarnego. 
Ogólnodostępne. 

89000,00 

21.  B0023BC 

Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101. 
ul. Wspólna 5/7. 
Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w 15 laptopów, 
metalowy wózek na laptopy, 27 tabletów, 14 robotów Pfoton , urządzenie 
wielofunkcyjne, aktywny zestaw nagłaśniający i kamerę cyfrową. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie szkoły. 
 

106700,00 
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22.  B0260BC 

Siłownia plenerowa na zielonym osiedlu. 
Teren wzdłuż bloku przy ul. Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 
Budowa siłowni plenerowej koło bloków przy ul. Sędziowskiej 11/13 i 
Zgierskiej 124/140. 
Ogólnodostępne. 

115000,00 

23.  B0214BC 

Parkuj i chodź bezpiecznie - wymiana chodnika i miejsc 
parkingowych przy ul. Sierakowskiego. 
Ul. Sierakowskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50 a). 
Demontaż starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie 
nowej kostki betonowej na powierzchni ok. 110 m2. Przygotowanie 
podłoża i wytyczenie miejsc parkingowych z ażurowych płyt na 
powierzchni ok. 100 m2. 
Ogólnodostępne. 

139000,00 

24.  B0069BC 

PM 176 - remont dachu. 
ul. Blacharska 21. 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola jest konieczna. Od 
jakiegoś czasu w kilku miejscach przecieka dach, zaś usuwanie tych usterek 
miejscowo nie przynosi oczekiwanych korzyści. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 176. 

158000,00 

25.  B0149BC 

Przestańmy parkować na trawniku. 
Fragment ul. Lutomierskiej między ul. Czarnkowską a Wrześnieńską. 
Wyznaczenie co najmniej 30 miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 
Lutomierskiej (parkowanie skośne) z jednoczesnym zachowaniem 
rosnących przy ulicy drzew. Nie chodzi o niszczenie znajdującej się przy 
ulicy zieleni, ale o takie wkomponowanie miejsc parkingowych, żeby ludzie 
mieszkający w blokach przy ul. Lutomierskiej mogli spokojnie znaleźć 
miejsce (co jest trudne np. dla mieszkańców bloków 109 a i 111, którzy 
nawet "z tyłu" bloków od strony ul. Wrześnieńskiej nie dysponują 
wystarczającą liczbą miejsc do parkowania). Jednocześnie przy wytyczaniu 
miejsc należy poprawić estetykę rozjeżdżonych trawników. W tym celu 
należy posadzić dodatkowe drzewa i pomiędzy grupami po kilka miejsc 
parkingowych urządzać klomby z krzewami. 
Ogólnodostępne. 

177750,00 

26.  B0026BC 

Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast 
wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszych. 
Kasprzaka, Hipoteczna, Lutomierska, Pojezierska, Julianowska, Zgierska - 
okolice wybranych przystanków MPK. 
Wykonanie chodników w miejscu obecnych wydeptanych ścieżek w okolicy 
przystanków: Lutomierska/Klonowa, Kasprzaka / Kutrzeby (d. Tybury), 
Julianowska / Żarnowcowa, Zgierska / Julianowska oraz Julianowska / 
Zgierska, Zgierska / Sędziowska" Wykonanie azyli (wysepek) na 
przejściach dla pieszych w okolicach przystanków: Lutomierska / 
Czarnkowska (oba przejścia), Lutomierska / Bazarowa, Kasprzaka / 
Kutrzeby (także przejście przy Gandhiego), Hipoteczna / Olsztyńska, 
Pojezierska / Grunwaldzka. 
Ogólnodostępne. 

178700,00 

27.  B0099BC 

Remont pracowni komputerowej w celu upowszechniania 
nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów, 
nauczycieli szkoły podstawowej, mieszkańców Osiedla a zwłaszcza 
seniorów. 
SP 55, ul. Mackiewicza 9. 
Celem zadania jest wyposażenie pracowni informatycznej w nowoczesny 
sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Sama 
pracownia wymaga wymiany podłogi oraz pomalowania ścian, wymiany 
drzwi wejściowych i żaluzji okiennych. Planowana jest wymiana 
dotychczasowych stanowisk komputerowych na biurka dostosowane do 

194000,00 
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sprzętu komputerowego. Każde stanowisko (15 uczniowskich i 1 dla 
nauczyciela) wyposażone zostanie w komputer, słuchawki i krzesło 
obrotowe. Na komputerach zostanie zainstalowane nowoczesne 
oprogramowanie. W celu efektywnego przeprowadzania zajęć przewiduje 
się instalację tablicy interaktywnej wraz z projektorem i głośnikami. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły. 

28.  B0037BC 

Budowa miejsc postojowo-parkingowych dla samochodów 
osobowych. 
Teren przy ul. Kasprzaka 67 i Gandhiego 21. 
Bodowa: 14 miejsc postojowo-parkingowych wzdłuż bloku przy ul. 
Kasprzaka 67, 33 miejsc postojowo-parkingowych wzdłuż bloku przy ul. 
Gandhiego 21. Proponowany wjazd przy klatce I bloku - Gandhiego 21, 
wyjazd przy klatce III. Miejsca postojowo-parkingowe oddzielone od bloku 
żywopłotem o długości ok. 40 mb. 
Ogólnodostępne. 

200000,00 

29.  B0136BC 

Kolorowy plac zabaw w PM 43.  
PM 43, ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy ulicami 
Obornicką, Malinową, Wolną. 
Zakupienie i montaż nowoczesnych elementów placu zabaw: duże zestawy 
- place zabaw - 6 szt., huśtawki typu „gniazdo" - 3 szt., bujaki sprężynowe - 
5 szt., karuzele - 2 szt., mostki, równoważnie, elementy sprawnościowe - 5 
szt., ścianki funkcyjne - 1 szt., piaskownica - 1 szt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 43. 

201600,00 

30.  B0014BC 

Ułożenie nowego chodnika na ul. Urzędniczej. 
ul. Urzędnicza od nr 3 do 25 oraz od nr 29 do 31- strona wschodnia, ul. 
Urzędnicza od nr 16 do 30 - strona zachodnia. 
Dotychczasowy chodnik jest bardzo zniszczony i zbyt wąski. Proponujemy 
ułożenie nowych płyt chodnikowych na szerokości 2,5 - 3 m. 
Ogólnodostępne. 

225750,00 

31.  B0068BC 

PM 176 - nowy plac zabaw dla dzieci. 
ul. Blacharska 21. 
Plac zabaw znajdujący się na terenie przedszkola został wykonany 10 lat 
temu i widać na nim znaczne ślady zużycia. Niektóre elementy są już trwale 
uszkodzone i niebawem nie będą się nadawały do użytkowania przez 
dzieci. Ponadto podłoże, na którym jest plac zabaw to ziemia z elementami 
wydeptanego trawnika. Proponujemy wymianę zniszczonych elementów 
wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 176 oraz okoliczni 
mieszkańcy. 

264000,00 

32.  B0222BC 

Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. 
Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska. 
Budowa tężni wzbogaci ofertę wypoczynku. (reszta tekstu nieczytelna). 
Ogólnodostępne. 

350000,00 

33.  B0207BC 

Piękniejsza Zgierska z żywopłotami na Zielone Expo. 
Ulica Zgierska na odcinku między ulicami Biegańskiego/Kniaziewicza do 
przystanku tramwajowego Targowisko Dolna; Zachodnia między Zgierską, 
a Limanowskiego - pas zieleni rozdzielający jezdnię samochodową i 
torowisko tramwajowe oraz przyległe trawniki. 
Posadzenie 16 drzew w równych odstępach na szerokim pasie 
rozdzielającym chodnik i jezdnię na odcinku Pojezierska-Adwokacka - 
drzewa liściaste, preferowane gatunki kwitnące lub zimozielone. W 
pozostałych częściach pasa rozdzielającego, a także pomiędzy zasadzonymi 
drzewami, zasadzenie krzewów docelowo formowanych jako żywopłot. 
Gatunki: bukszpan, forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do 
wysokości około 70-80 centymetrów. 
Ogólnodostępne. 

374000,00 
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34.  B0073BC 

Remont Patio szkolnego. 
ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich. 
W ramach remontu chcemy wymienić starą warstwę 750 m2 chodnika na 
nowy który pokrywa zewnętrzne patio/dziedziniec szkolny. Wykonanie 
odwodnienia z montażem studzienki kanalizacyjnej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół oraz 
mieszkańcy osiedla. 

385500,00 

35.  B0174BC 

Zagospodarowanie terenu zielonego, położenie chodników, instalacja 
sprzętu rekreacyjno - sportowego.  
Obręb B-28, działki nr 308, 309, 316/7. 
Budowa obramowania na granicy działek, położenie chodnika na obecnej 
ścieżce gruntowej, remont (wymiana) bramki do gier zespołowych z tablicą 
do gry w kosza nad górną poprzeczką, instalacja sprzętu rekreacyjno-
sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz dzieci. Niwelacje terenu, 
zasianie trawy. Instalacja siatek zabezpieczających. Budowa zatok 
ziemnych dla postoju pojazdów na obrzeżach i słupki. 
Ogólnodostępne. 

388000,00 

36.  B0098BC 

Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9. 
SP 55, ul. Mackiewicza 9. 
Celem zadania jest budowa 4- torowej bieżni ( 80 m dł, x 4,94 m 
szerokości). Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu ( 
asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie profesjonalnej 
nawierzchni kauczukowe- poliuretanowej na bieżni 400 m2, wytyczenie 
bieżni. Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez PZLA i 
dostosowanie do potrzeb uczestników zajęć i widzów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 55 i okoliczni 
mieszkańcy.  

393640,00 

37.  B0102BC 

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2 ul. B. Chrobrego 16. 
Obręb B-49, działki 124/1, 124/7.  
Termomodernizacja budynku -ocieplenie ścian, pomalowanie ścian 
budynku, wymiana i ocieplenie dachu budynku, modernizacja instalacji c.o 
wraz z kaloryferami, wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Żłobek zapewnia opiekę dla ponad 88 dzieci do lat 3. 

395186,00 

38.  B0050BC 

Park Skarbowców - zieleniec na ul. Julianowskiej. 
Zieleniec na rogu Zgierskiej i Julianowskiej. 
Zagospodarowanie terenu skweru Skarbowców na rogu Łagiewnickiej i 
Julianowskiej. Postawienie Tężni Solankowych i nasadzenie drzew oraz 
budowa placu zabaw. 
Ogólnodostępne. 

403000,00 

39.  B0075BC 

SP 65 to bezpieczna szkoła radosna i wesoła. 
SP 65, ul. Pojezierska 10. 
Zadanie polega na wymianie 250 m starego ogrodzenia, 2 bram i 2 furtek, 
montażu dodatkowego oświetlenia (2-3 lampy) skierowanego na plac 
zabaw i boisko sportowe, wymianie monitoringu zewnętrznego na kamery 
cyfrowe. Ponadto chcemy z powiększyć placu zabaw położyć ok. 100 m2 

nowej nawierzchni, dokonać renowacji istniejącego wyposażenia, dokupić 
nowe urządzenia oraz wymienić ogrodzenia wraz furtką. Wzdłuż 
ogrodzenia planujemy nasadzenia krzewów. Dodatkowo budowa szkłami z 
poliwęglanu o powierzchni 35 m2 wyposażonej w stoły do hodowli roślin, 
sprzęt do ich uprawiania. Oprócz tego stworzenie miejsca wyposażonego w 
stoły i ławy, przeznaczonego do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65. 

408740,00 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

40.  B0018BC 

Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 
Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu aktualnego 
placu zabaw. 
Zadanie zakłada budowę nowego placu zabaw w miejscu aktualnie 
znajdującej się piaskownicy, doprowadzenie ścieżki do nowego placu 
zabaw (ok. 15 m), uzupełnienie szpaleru ławek (8 sztuk) oraz nowe 
nasadzenia (ok. 200). 
Ogólnodostępne. 

480000,00 

41.  B0028BC 

Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych 
Lutomierska/Czarnkowska. 
Przejście dla pieszych w pobliżu przystanku MPK 
Lutomierska/Czarnkowska (str. zach.). 
Wykonanie trójbarwnej sygnalizacji świetlnej na ul. Lutomierskiej przy ul. 
Czarnkowskiej (strona zachodnia ul. Lutomierskiej), wzbudzanej na 
żądanie pieszego. 
Ogólnodostępne. 

500000,00 

42.  B0158BC 

Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej oraz wymiana chodnika. 
Droga osiedlowa biegnąca wzdłuż bloków przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, 25, 23, Kasprzaka 66, 68. 
Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej ( długość ok. 430 m, 
średnia szerokość ok. 3,60 m) wraz z wymianą krawężników. Wymiana 
chodników (ok. 300 m2) w obrębie bloków przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, i 25. 
Ogólnodostępne. 

510000,00 

43.  B0254BC 

Fontanna mieszkańców. 
Skwer im. Michaliny Wisłockiej. 
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Kompleksowa 
odbudowa fontanny wraz z wykonaniem przyłączy wod.- kan. 
Zagospodarowanie skweru wokół fontanny (wyposażenie w elementy 
małej architektury, dokonanie nasadzeń zieleni). Nadzór inwestorski. 
Ogólnodostępne. 

570000,00 

44.  B0226BC 

Bałuty bez smogu. Skwer pochłaniający zanieczyszczenia. 
Działki nr 230/30, 230/29, 230/23, 230/28, 230/31, 230/25 w obrębie B-
46. 
Projekt zakłada podniesienie jakości przestrzeni wspólnych poprzez: 
wymianę nawierzchni chodnika z zastosowaniem kostki pochłaniającej 
zanieczyszczenia, nasadzenie krzewów mogących pochłaniać szkodliwe 
związki chemiczne (ok. 70 sztuk), stojak na rowery (2 sztuki), wstawienie 
latarni (4 sztuki) wstawienie ławek (4 sztuki), odnowienie trawnika, 
ustawienie l kosza na psie odchody, ustawienie 2 koszy na śmieci, 
zainstalowanie kamery monitoringu miejskiego. Obszar objęty zadaniem 
wynosi ok. 2152,3 m kw. 
Ogólnodostępne. 

615500,00 

45.  B0040BC 

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i 
młodzieży przy SP 54, ul. Wróbla 5. 
Teren istniejącego boiska przy SP 54 , ul. Wróbla 5. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego : wyodrębnione kolorami dwa boiska do 
koszykówki wraz z koszami, boisko do piłki ręcznej z bramkami, boisko do 
piłki siatkowej ze słupkami i siatką. Nawierzchnia boiska tartan lub trawa 
syntetyczna + ogrodzenia wysokie boczne + piłkochwyty. Przygotowanie 
terenu pod budowę: usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej z boisk, 
drenaż, ewentualne usunięcie jednego drzewa (topola), usunięcie 
istniejącej instalacji, słupów z tablicami do koszykówki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 54 oraz okoliczni 
mieszkańcy. 

750000,00 
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46.  B0017BC 

Osiedlowy woonerf na ul. Kołodziejskiej. 
Ul. Kołodziejska. 
Zadanie zakłada kompleksową przebudowę ul. Kołodziejskiej na kształt 
woonerfu utworzonego na ul. Augustyniaka. Remont obejmuje 
kompleksową wymianę nawierzchni, nowe nasadzenia oraz uzupełnienie 
ubytków w drzewostanie, ustawienie mebli miejskich oraz wymianę 
latarni. 
Ogólnodostępne. 

1680000,00 

 


