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Informacja 
o pozytywnie zweryfikowanych zadaniach  

zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Widzew 
 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszty szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Budowa połączenia ul. Nurta-Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego – droga dojazdowa  
do osiedla mieszkalnego. 
Lokalizacja – działka 198/12 i 204/10 w obrębie W-30. 
Opis – budowa 70 m, nowego odcinka drogi, przebudowa drogi na odcinku 80 m.; wykonanie 
jezdni o szerokości 6 m; wykonanie obustronnych chodników; budowa odwodnienia, 
oświetlenia oraz usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną. 

500 000,00 W0001 

2. Utwardzenie płytami betonowymi nawierzchni ul. Krokusowej na odcinku od ul. Telefonicznej 
do ul. Graniowej. 
Lokalizacja – jw.  
Opis – Wskazany odcinek, jako jedyny w ciągu ul. Krokusowej, jest drogą gruntową o bardzo 
słabej i dziurawej nawierzchni. Jednocześnie ma charakter zlewowy - w przypadku wystąpienia 
opadów zbiera się tam woda odprowadzana z okolicznych ulic, w tym ul. Graniowej  
i ul. Telefonicznej. Opady powodują znaczne ubytki w drodze. Realizacja zadania zakłada: 
sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie podbudowy żwirowej, wykonanie podsypki piaskowej, 
ułożenie drogowych płyt betonowych, zalanie szczelin dylatacyjnych masą uszczelniającą, 
montaż krawężników. 

1 400 000,00 W0002 

3. Budowa oświetlenia ul. Wodospadowej. 
Lokalizacja – ul. Wodospadowa na odcinku od nr 22 do nr 54. 
Opis – ustawienie 5-7 słupów oświetleniowych oraz zamontowanie opraw oświetleniowych  
na odcinku ok. 250 m. 

150 000,00 W0003 

4. Boisko wielofunkcyjne z bieżnią przy SP 139 przy ul. Giewont 28. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przygotowanie terenu i realizacja zadania wraz z wykonaniem projektu budowlanego  
i nadzorem budowlanym. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczenia terenu należy 
dodatkowo zapewnić monitoring obiektu. 

1 270 000,00 W0004 

5. Budowa ul. Piasta Kołodzieja wraz z infrastrukturą na odcinku 350 metrów na północ  
od ul. Zakładowej. 
Lokalizacja – działka nr W35-9/7 na osiedlu Olechów. 
Opis – budowa drogi lokalnej jednojezdniowej, z dwoma pasami ruchu wykończonej 
krawężnikiem, przyległym do jezdni chodnikiem o szer. 2 m, drogi lokalnej wraz ze 
skrzyżowaniem i podjazdami do posesji na 350 m w ciągu ul. Piasta Kołodzieja. Prędkość 
projektowa  dla ww. drogi to 40 km/h.  Chodnik na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Mieszka I 
ma znajdować się po wschodniej stronie drogi, natomiast na odcinku od ul. Mieszka I  
do ul. Bolesława Krzywoustego po stronie zachodniej. Zadanie zakłada również wykonanie 
sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej lub bytowo-gospodarczej i deszczowej wraz z wpustami 
drogowymi, wybudowanie oświetlenia (ok. 10 latarni co 35 m), podbudowy drogi i warstwy 
asfaltowej, a także nasadzenie zieleni w postaci niskopiennych drzewek ozdobnych  
oraz krzewów. 

1 400 000,00 W0005 

6. Boisko wielofunkcyjne przy SP 202 przy ul. Grabińskiej 3. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie ogrodzenia o długości ok. 150 m wysokości 4 m ze sztywnej siatki; 
wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 45x30 m 
przystosowanego do montażu słupków do wieszania siatki do piłki siatkowej i do tenisa, 
wyposażenie boiska i zaplecza w: 2 bramki do piłki ręcznej z siatkami (3x2m), 2 kosze do piłki 
koszykowej z uchylnymi obręczami (ustawione w poprzek boiska), 2 boksy z ławeczkami  
i wieszakami dla zawodników rezerwowych, 2 kontenery z szatniami i sanitariatami, trybuny 
na 150 osób, ogrodzenie boiska sztywną siatką o wys. 4-5 m z furtką. 

1 100 000,00 W0006 

7. Komputeryzacja biblioteki i zakup książek do bibliotek na Stokach. 
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia 1 i Filia 7, ul. Skalna 2. 
Opis – zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (komputery lub laptopy), drukarki 
wielofunkcyjnej (ksero, drukarka i skaner w jednym); kolorowej kserokopiarki oraz zakup 
nowego księgozbioru. 

50 000,00 W0007 

8.  Wykorytowanie i utwardzenie tłuczniem ul. Byszewskiej 37 na długości 1000 m  
w obrębie W-46. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – jw. 

250 000,00 W0008 
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9. Remont ul. Neonowej, Elany, Stylonowej oraz wszystkich chodników w rejonie tych ulic. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – odtworzenie zamortyzowanej infrastruktury dróg i chodników na terenie osiedla; 
rozbiórka istniejącej nawierzchni ulic wraz z podbudową oraz wykonaniem nowej nawierzchni 
i chodników; rozbiórka zniszczonych ciągów pieszych i chodników przy budynkach i budowa 
nowych; przeprojektowanie szerokości uliczek i chodników z uwzględnieniem zatoczek  
do parkowania samochodów oraz nawierzchni z nowych materiałów. 

2 995 000,00 W0009 

10. Wykonanie remontu chodników i uliczek dojazdowych do kompleksu budynków w rejonie  
ul. Niciarnianej 12/14, 16, 18/20 i 22, ul. Kazimierza 7, 9, 11 i 16, al. Piłsudskiego 124/136  
i ul. Józefa 21, 23 i 25. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – odtworzenie zużytej infrastruktury chodników i uliczek dojazdowych na terenie osiedla; 
rozbiórka starych chodników stanowiących ciągi piesze wzdłuż budynków od strony klatek 
schodowych i od strony ul. Niciarnianej; budowa nowych chodników; odbudowa nawierzchni 
uliczek dojazdowych wzdłuż ul. św. Kazimierza 7 oraz wjazdu od ul. Tunelowej do budynku 
przy ul. Niciarnianej 22; naprawa chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy al. Piłsudskiego 
124/136 (od ul. Niciarnianej do stadionu Widzewa). 

2 141 000,00 W0010 

11. Budowa nowej jezdni asfaltowej lub z płyt eko (z podbudową) oraz chodników  
na ul. Sędziwoja w szlaku obecnej jezdni gruntowej - długość drogi 300 mb., szerokość 14 mb. 
Lokalizacja - jw. 
Opis – wykonanie nowej nawierzchni jezdni (asfaltowej lub z płyt eko – jumbo)  
oraz chodników na całej długości ul. Sędziwoja (na starym szlaku drogi gruntowej); 
odnowienie i udrożnienie rowów melioracyjnych położonych wzdłuż ul. Przylesie 9,  
w części przyległej do ul. Sędziwoja. Dzięki tym działaniom uzyska się swobodny i pełny 
odbiór wód opadowych. 

343 805,00 W0011 

12. Linia autobusowa łącząca osiedla: Widzew Wschód i Mileszki. 
Lokalizacja – trasa: Feliksin, Dworcowa, Feliksińska, Wieńcowa, Rokicińska, Malownicza, 
Wiączyńska, Nowosolna, Pomorska, Frezjowa, Kosodrzewiny, Transmisyjna, Rokicińska. 
Opis – utworzenie dodatkowego połączenia autobusowego o nr 90A będącego rozszerzeniem 
istniejącej linii 90 o trasę j/w z wykorzystaniem istniejących przystanków autobusów linii 54  
i 91. 

2 652 348,11 W0012 

13. Termomodernizacja wraz z wymianą dachu strażnicy OSP Łódź – Sikawa. 
Lokalizacja – ul. Janosika 158/160. 
Opis – roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego wieńca, wykonanie nowej konstrukcji dachu 
budynku, termoizolacji dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu, tynkowanie i renowację 
kominów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – w tym wymianę dwóch bram garażowych, 
wykonanie elewacji budynku ze styropianu, zatopienie siatki i położenie tynku na elewacji. 

297 500,00 W0013 

14. Budowa i remont chodników wokół SP 199, ul. Elsnera 8. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zdjęcie płyt chodnikowych oraz nawierzchni betonowej, wyrównanie, utwardzenie  
i wydzielenie chodnika w części frontowej szkoły; przesunięcie ogrodzenia szkoły o 2 m, 
wyburzenie betonowego murku wzdłuż ogrodzenia szkoły, wyrównanie, utwardzenie  
i wydzielenie chodnika oraz wstawienie ograniczników; wyburzenie betonowego murku 
przylegającego do drogi asfaltowej i wstawienie pachołków; zdjęcie nawierzchni betonowej, 
wyrównanie, utwardzenie i wydzielenie chodnika w części łączącej wyjście ewakuacyjne  
z „Orlikiem” (od strony ul. Czernika); położenie nowej kostki w podanych powyżej 
lokalizacjach; zdjęcie nawierzchni asfaltowej przed szkołą, wyrównanie, utwardzenie  
i położenie nawierzchni z kostki. 

200 000,00 W0014 

15. Osiedlowe Centrum Aktywnego Wypoczynku i Rekreacji – budowa boiska do siatkówki 
plażowej przy SP 203 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Pomorska 437, działka 234/13. 
Opis – wywóz ziemi oraz przygotowanie podłoża pod boisko, wykonanie drenażu 
filtracyjnego; instalacja studni rewizyjnej; wyłożenie boiska geowłókniną; zakup 3 szt. 
profesjonalnych słupków; zakup i montaż profesjonalnej trybuny boiskowej. 

23 150,00 W0015 

16. Wykonanie oświetlenia istniejącej ul. Nurta Kaszyńskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie projektu i zamontowanie latarni ulicznych. 

60 000,00 W0016 

17. Zagospodarowanie terenu przed blokiem 447 i 448 przy ul. Adwentowicza 6 i 8 wraz z budową 
miejsc parkingowych.  
Lokalizacja – jw. 
Opis – usunięcie „skarpy” przed bl. 447; wyrównanie i utwardzenie terenu; położenie kostki 
brukowej; na części pasa przed bl. 448 położenie płyt drogowych ażurowych (alternatywnym 
rozwiązaniem jest postawienie wysokiego krawężnika), rozwiązanie problemu różnicy 
poziomów między terenem inwestycji a pasem pieszo-jezdnym przed nieruchomością  
przy ul. Adwentowicza 6.  

337 000,00 W0017 
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18. 
 

Rewitalizacja dojazdu do posesji położonych przy ul. Zbiorczej 2 i 2a, al. Piłsudskiego 89 oraz 
ich najbliższego otoczenia. 
Lokalizacja – uliczka stanowiąca dojazd do ww. numerów posesji. 
Opis – gruntowna naprawa bądź zbudowanie od nowa drogi dojazdowej do w/w posesji; 
zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokół budynku wykorzystywanego przez ŁZE (naprawa 
skarpy); wydzielenie miejsc parkingowych; odnowienie szaty roślinnej. 

555 500,00 W0018 

19. Boisko marzeń – zróbmy je razem - remont i modernizacja boiska szkolnego i terenu wokół 
boiska. 
Lokalizacja – boisko wielofunkcyjne i teren wokół boiska przy SP 33, ul. Lermontowa 7. 
Opis – całkowite pokrycie boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 36x20 m) nawierzchnią 
tartanową; postawienie bramek do piłki ręcznej (3x2 m); malowanie linii boiska do piłki 
ręcznej (36x20 m) oraz kortu do tenisa ziemnego z możliwością zamontowania siatki; 
stworzenie profesjonalnej bieżni (3 tory o szerokości 1m każdy, długość 120 m, wydłużony 
odcinek prostej do biegu krótkiego – 50m, nawierzchnia tartanowa); utworzenie skoczni w dal 
(długość rozbiegu 20m, wymiary piaskownicy 3,5x5 m, nawierzchnia tartanowa); postawienie 
ławeczek (5 szt.); posianie trawy. 

530 000,00 W0019 

20. Remont ul. Pomorskiej na terenie osiedla Nowosolna. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont winien polegać na frezowaniu istniejącej dziurawej nawierzchni asfaltowej  
i położeniu na całej szerokości nakładki asfaltowej z asfaltobetonu lub asfaltu, o grubości 4-5 
cm. Ponadto w celu odcinkowego odwodnienia drogi należy odnowić po zachodniej stronie 
drogi chociaż na kilku odcinkach rów przydrożny. Droga powinna być wyprofilowana  
w kierunku tych rowów przydrożnych czyli po przeciwnej stronie chodnika. Przy tym należy 
usunąć krawężniki ułożone na pewnym odcinku tej drogi po jej zachodniej stronie. Pozwoli to 
na spływ wód opadowych do rowów. Remont ww. pozwoli na oczekiwanie na obiecaną  
a ciągle przesuwaną w czasie inwestycję przebudowy tej drogi / ostatnio wstrzymano nawet 
prace projektowe tej rozbudowy, gdyż najpierw trzeba podobno doprowadzić do regulacji rzek, 
które umożliwi ą docelowe odwodnienie. 

2 750 000,00 W0021 

21. Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Kulturalne na Księżym Młynie przy SP 29. 
Lokalizacja – boisko SP 29, ul. Przędzalniana 70 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x45 m  
z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko do gier zespołowych o wymiarach 15x30 m  
z nawierzchnią poliuretanową, bieżnia prosta 60 m, trzytorowa z nawierzchnią poliuretanową 
zakończona piaskownicą do skoku w dal, mini trybuny na 100 miejsc, ciąg pieszy, piłkochwyty 
i oświetlenie); budowa amfiteatru – sceny z ekranem kina letniego z widownią dla 100 osób; 
modernizacja pomieszczeń na poziomie „O” szkoły przeznaczonych na salę audiowizualną  
ze sceną teatralną i pomieszczeniami pomocniczymi (magazynek sprzętu sportowego  
i audiowizualnego, garderoba); przebudowa dziedzińca szkoły z pasem zieleni i schodami  
z podjazdami dla wózków, parkingiem dla rowerów wraz z zabezpieczeniem zabytkowych 
drzew. 

1 410 000,00 W0023 

22. „X Estrada Giewont Łódź-Stoki 2014 – rodzinny piknik sportowy”. 
Lokalizacja – park im. gen. Zaruskiego, ul. Giewont 28. 
Opis – organizacja wydarzenia dla amatorskich grup wokalnych, przedszkoli, szkół (występy 
zespołów, animacje, konkursy sportowe), organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego, 
organizacja zbiórki pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieciom w programie „Zdążyć z pomocą”, 
ewentualnie adopcji zwierząt ze schroniska; organizacja sceny, jej nagłośnienia i oświetlenia 
oraz oprawy akustycznej, ochrona estrady, reklama i akcje promocyjne oraz angaż prezenterów 
i wykonawców występujących na X Estradzie Giewont Łódź-Stoki 2014; zabezpieczenie 
wydarzenia (zaplecze sanitarne, ubezpieczenie, toi-toi). 

46 300,00 W0024 

23. Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Dobrej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zerwanie starej, prowizorycznie połatanej nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej. 

180 000,00 W0025 

24.  „Razem po lekcjach” – punkt bezpłatnych korepetycji szkolnych. 
Lokalizacja – SP 203, ul. Pomorska 437. 
Opis – pomoc edukacyjna dla uczniów i wsparcie dla ich rodziców poprzez prowadzenie 
otwartych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych; stworzenie punktu bezpłatnych korepetycji 
szkolnych; wynajęcie pomieszczeń w szkole w godzinach pozalekcyjnych; zatrudnienie  
3 studentów lub nauczycieli; zakup materiałów edukacyjnych. 

16 790,00 W0026 

25. Budowa miejsc postojowych w ciągu al. Hetmańskiej po zachodniej stronie, na odcinku  
od ul. H. Brodatego do ul. Zakładowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie ok. 40 miejsc postojowych w ciągu al. Hetmańskiej (najlepiej ukośnych). 

200 000,00 W0027 
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26. Plac sportów miejskich (Street workout Park). 
Lokalizacja – Park nad Jasieniem. 
Opis – wykonanie parku do uprawiania sportów miejskich (parkour, gimnastyka, kalistenika, 
crossfit oraz inne dyscypliny); zaprojektowanie i wykonanie potrzebnych przyrządów 
składających się z różnego rodzaju drążków i drabinek. 

111 987,00 W0028 

27. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ciągu pieszego przy ul. Lodowej od posesji 
nr 88 (przystanek autobusowy 69) do posesji nr 94 (wjazd na posesję). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zaprojektowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji; wybudowanie chodnika  
oraz uporządkowanie terenu od chodnika do granicy pasa drogowego. 

180 000,00 W0029 

28. Udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Neonowej i ul. Józefa 17. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rejon ul. Neonowej 3, 5, 7 i 9 (przegląd kanału deszczowego Ø250 dł. 128 mb., 
wycinanie korzeni, płukanie i czyszczenie 2 wpustów ulicznych, czyszczenie 2 studni 
betonowych, a także przegląd kanału deszczowego Ø200 dł. 140 mb., wycinanie korzeni, 
płukanie i czyszczenie 2 wpustów ulicznych, czyszczenie 4 studni betonowych); rejon ul. 
Józefa 17 (przegląd kanału deszczowego Ø150 dł. 35 mb., czyszczenie kanału, wycinanie 
korzeni, płukanie i czyszczenie 2 wpustów ulicznych, a także przegląd kanału deszczowego 
Ø200 dł. 125 mb., czyszczenie kanału, płukanie i czyszczenie jednego wpustu ulicznego). 
Wykonanie zadań tylko w części, która stanowi mienie Miasta. 

30 000,00 W0030 

29. Instalacja sygnalizacji świetlnej lub zmiana oznakowania pionowego. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Fabrycznej i Przędzalnianej. 
Opis – jw. 

400 000,00 W0031 

30. Wymiana uszkodzonej nawierzchni i naprawa studzienek kanalizacyjnych. 
Lokalizacja – cała ul. Popowskiego, a także teren wokół wieżowców przy ul. Fabrycznej 16a  
i ul. Popowskiego 5.  
Opis – wymiana uszkodzonej nawierzchni betonowej na kostkę betonową o grubości 10cm 
oraz naprawa studzienek kanalizacyjnych. 

400 000,00 W0032 

31. Budowa ok. 60 miejsc postojowych. 
Lokalizacja – ul. Popowskiego. 
Opis – jw. 

227 750,00 W0033 

32. Naprawa i modernizacja murków oporowych – zaplecze nieruchomości, ul. Szczytowa 3/9. 
Lokalizacja – jw., od klatki nr 3 do 9 oraz odcinek murku wzdłuż szczytu klatki nr 9. 
Opis – zbicie starego popękanego tynku, odgrzybienie, remont muru oraz położenie nowego 
strukturalnego lub mozaikowego murku; naprawa 4 szt. schodów (do każdej klatki jedno 
wyjście). 

25 832,41 W0034 

33. Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Czwórka”. 
Lokalizacja  - SP 4, al. Piłsudskiego 101. 
Opis – położenie wokół ogródka z „podcieni szkoły” pasów z kostki brukowej; wykonanie 
nowego ścieku wodnego; remont parkanu (skucie starego tynku, położenie nowego, 
pomalowanie murka i pokrycie go dachówką); wykonanie profesjonalnej skoczni do skoku  
w dal (z torem rozbiegowym, belką odbicia i piaskownicą); postawienie 2 betonowych stołów 
do tenisa stołowego oraz 1 stołu typu piłkarzyki; wydzielenie miejsca na rekreację dla dzieci 
(drewniany domek, bujaki, huśtawka wagowa); ustawienie 4 ławek parkowych; ustawienie  
w podcieniach szkoły –gazonów z kwiatami; odrestaurowanie lub wymiana drzwi wejściowych 
do szkoły; renowacja filarów w podcieniach i na zewnątrz (z zachowaniem ich 
dotychczasowego wyglądu). 

191 790,00 W0035 

34. Budowa utwardzenia terenu przy jezdni przy budynkach zlokalizowanych  
przy ul. Przybyszewskiego 252, 254 i 258. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – utwardzenie terenu o powierzchni 494,64m² poprzez położenie betonowych płyt typu 
Meba, obsianie otworów w płytach trawą, posadzenie krzewów ozdobnych na obrzeżach 
utwardzenia. 

198 656,00 W0036 

35. Park Osiedlowy. 
Lokalizacja – teren zielony między ul. Ziemowita i ul. Dąbrówki. 
Opis – wymiana chodnika betonowego na kolorową kostkę brukową, co przyczyni się  
do stworzenia alei parkowej o długości 100 m i szerokości 4 m; zamontowanie 5 szt. 
elektrycznych latarni parkowych z jednej strony; zamontowanie po obu stronach alei 10 szt. 
ławek parkowych; obsadzenie terenu drzewami liściastymi (np. około 200 szt. klonów 
kulistych). 

127 000,00 W0037 

36. Szatnia uczniowska SP 4, al. Piłsudskiego 101. 
Lokalizacja – jw. (działka W26-33/2). 
Opis – remont podłóg i ścian, zabudowanie biegnących pod sufitem rur od wody i gazu, zakup 
szafek uczniowskich, instalacja monitoringu wizyjnego. 

117 500,00 W0038 
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37. Naprawa chodnika miejskiego poprzez wymianę płyt; na odcinku od ul. Milionowej  
w kierunku TESCO. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana istniejących płyt chodnikowych (0,5x0,5 m) na nowe lub kostkę betonową  
na całej powierzchni chodnika (ok. 230x0,6 m), wybudowanie 2 nowych odcinków chodnika  
w miejsce obecnie ułożonych na trawie płyt (17x1,5 m każdy); wymiana istniejących płyt 
chodnikowych (0,5x0,5 m) na nowe lub kostkę betonową na całej powierzchni chodnika 
zachodniego (ok. 30x2 m); nasadzenie na skwerze wokół chodników krzewów ozdobnych  
w miejsce nieskoszonej trawy (ok. 7x17 m, 13x17 m, 7x17 m). 

200 000,00 W0039 

38. Budowa chodnika wraz z zatokami parkingowymi i parkingiem, ul. Milionowa od ul. Haśka  
do ul. Lodowej. 
Lokalizacja –  jw. 
Opis – wykonanie z płyt chodnikowych lub kostki betonowej chodnika po południowej stronie 
ul. Milionowej; wykonanie zatoki parkingowej na wysokości budynku Milionowa 261  
(114x3 m) w odległości 5 m od krawężnika jezdni; wykonanie parkingu na wysokości garaży 
wielopoziomowych (113x3 m) bezpośrednio przy krawężniku jezdni; wykonanie zatoki 
parkingowej na wysokości budynku Milionowa 243 (120x3 m) w odległości 5 m  
od krawężnika jezdni; wykonanie zatoki parkingowej z ażurowych płyt betonowych o 
wymiarach 95 m x 5 m; wykonanie parkingu z dojazdem (szerokość 6 m) z kostki betonowej  
i stanowiskami (dwa ich pasy po 4,5 m do parkowania po skosie) z ażurowych płyt betonowych 
o wymiarach 100x15 m); wykonanie zatoki parkingowej z ażurowych płyt betonowych  
o wymiarach 64x5 m wraz z przesadzeniem szpaleru krzewów rosnących przy krawężniku 
jezdni na długości 37 m. 

1 050 360,00 W0040 

39. Wykonanie elewacji budynku PM 137, ul. Grota-Roweckiego 6. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku (termoizolacja przy wykorzystaniu 
styropianu 10 cm wraz z kołkowaniem, przezbrojenie siatką zbrojącą, wykonanie tynku 
akrylowego i marmolitu na podmurówce – ok. 600 m²) wraz z kolorystyką elewacji; usunięcie 
starych i obsadzenie nowych parapetów (ok. 91 mb); usunięcie starych i obsadzenie nowych rur 
spustowych odprowadzających wodę wraz z koszami (ok. 30 mb.); obcięcie i ponowne 
wspawanie krat w oknach, szpachlowanie i malowanie murku na tarasie (ok. 60 m²). 

92 250,00 W0041 

40. Budowa zatoki parkingowej z dojściami wzdłuż ulicy miejskiej, przy posesji Milionowa 104. 
Lokalizacja – jw. 
Opis -  wybudowanie zatoki parkingowej wzdłuż północnego krawężnika drogowego dł. ok. 55 
mb. i głębokość 5 mb.; wybudowanie w miejsce istniejących płyt w trawie, 5 dojść 
chodnikowych (szer. 1,5 m; łączna dł. ok.o 40 mb). prowadzących z klatek w kierunku jezdni; 
wybudowanie chodnika (szer. 2 m, dł. 29 m) stanowiącego przedłużenie istniejącego chodnika 
przy zachodnim szczycie budynku (ul. Milionowa 104) wraz z wykonaniem przejścia  
dla pieszych w kierunku parku i kościoła, przed zakrętem drogi (jeden kierunek  
od ul. Widzewskiej); przesadzenie i uzupełnienie krzewów rosnących na tym terenie. 

178 900,00 W0042 

41. Budowa chodnika uzupełniającego i stanowisk parkingowych, ul. Lodowa  
od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - budowa chodnika uzupełniającego z płyt lub kostki betonowej (od istniejącego 
asfaltowego do przejścia dla pieszych przy ul. Milionowej o szer. 2,5 m i dł. ok. 180 m); 
budowa parkingu wielostanowiskowego o wymiarach 125x17 m z betonowych płyt ażurowych 
(odprowadzenie wody do gruntu) dla dwóch rzędów samochodów na działkach 542/34, 630/1, 
542/35, 543/2, 543/3; wycinka drzew pod linią wysokiego napięcia (23x70m); budowa drogi 
dojazdowej z kostki betonowej od istniejącej drogi bez wylotu w kierunku ul. Milionowej  
w ciągu starej ul. Lodowej (działka 542/62) zakończonej placem do nawracania bez wylotu  
o wymiarach 140x5 m plus placyk o średnicy 20 m, droga obok projektowanego chodnika); 
dobudowanie do istniejącego parkingu z płyt ażurowych brakującej części parkingu  
z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 25x17 m z wjazdem od istniejącej drogi bez 
wylotu); budowa parkingu z betonowych płyt ażurowych (wymiary 45x17 m na działkach 
609/10 , 610/5, 611/1, 612/1, 542/48 z wjazdem z działki 595/1); budowa pasa zieleni 
uzupełniającej oddzielającej parkingi od osiedla, w postaci skupiska krzewów ozdobnych 
(270x1,5 m) i drzew niskopiennych (100 szt.). 

1 433 950,00 W0043 

42.  Budowa oświetlenia ulicznego (droga łącząca ul. Haśka z ul. Milionową; chodnik łączący  
ul. Przybyszewskiego z ul. Milionową). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ustawienie latarni i podłączenie ich do sieci elektrycznej w w/w miejscach  
(w przypadku ulicy długość terenu do oświetlenia wynosi 270 mb. i gdzie należy ustawić 10 
latarni ulicznych; w przypadku chodnika długość terenu do oświetlenia wynosi 350 mb. i gdzie 
należy ustawić 12 latarni parkowych. 

360 000,00 W0044 
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43. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Selekcyjna. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja projektu zakłada: wykonanie jezdni o szerokości 5 m; przebudowę wjazdów 
bramowych i chodników dla pieszych na chodniki szerokości 2 m; budowę miejsca  
do zawracania (tzw. łopatki na końcu ulicy); odwodnienie powierzchniowe ściekami 
przykrawężnikowymi do projektowanych wpustów ulicznych w ul. Selekcyjnej, w obrębie 
skrzyżowania z ul. Czechosłowacką z odprowadzeniem wody przykanalikami do kanału 
deszczowego w ul. Czechosłowackiej; regulacje wysokościowe (armatura wodociągowa, 
gazowa i studnie kanału sanitarnego). 

680 000,00 W0045 

44. Wykonanie dokumentacji i budowa chodnika w ul. Grabińskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania wiąże się z wykonaniem dokumentacji i budową chodnika na jedynej 
ulicy na Osiedlu Nowosolna, gdzie go nie ma. 

900 000,00 W0046 

45. Budowa chodnika wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Brodatego  
oraz od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela. 
Lokalizacja –  jw. 
Opis – budowa chodnika o szerokości 1,5 m wzdłuż ścieżki rowerowej usytuowanej 
równolegle do ul. Hetmańskiej na odcinkach: od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Brodatego  
oraz od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela (łączna długość ok. 500 m). 

225 000,00 W0047 

46. Budowa utwardzenia pobocza jezdni. 
Lokalizacja – na działkach 628/2, 571/11, 573/1, 572/3 (W-21) przy posesji ul. Lodowa 46. 
Opis – utwardzenie terenu poprzez położenie betonowych płyt typu Meba wraz z obsianiem 
otworów w płytach trawą (powierzchnia do utwardzenia: 5,15x5,4 m – działka 682/2,  
10,1x5,4 m + 1,2+6,8 m x 5,4/2 –działki 571/11, 573/1, 572/3).  

23 060,00 W0048 

47.  Budowa kompleksu sportowego na terenie SP 204, ul. Gajcego 7/11. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska do piłki nożnej (wymiary 40x20 m) ze sztuczną trawą, dwiema 
bramkami zdejmowanymi, dwoma masztami i podłożem z żółtego tartanu; utworzenie  
3-torowej bieżni z jedną prostą 4-torową oraz skocznią do skoku w dal; budowa boiska  
do siatkówki, koszykówki i badmintona z nawierzchnią tartanową w kolorze ceglastym; 
utworzenie mini siłowni składającej się z 5 stacji; postawienie na naturalnej nawierzchni  
2 betonowych stołów do tenisa stołowego oraz 6 ławek; zapewnienie infrastruktury 
towarzyszącej (ogrodzenie z bramą wjazdową, siatki wokół boisk do łapania piłek, monitoring 
składający się z minimum 4 kamer, oświetlenie składające się z minimum 4 lamp wokół boiska 
do piłki nożnej i dwóch lamp przy boisku do koszykówki). W ramach realizacji przewiduje się 
także wykonanie: prac przygotowujących, robót ziemnych, robót ciesielskich i betonowych, 
montażu konstrukcji stalowych i aluminiowych, robót instalacyjnych (w tym wykonanie 
drenażu) i robót wykończeniowych zewnętrznych. 

1 480 000,00 W0049 

48. Urządzenie w budynku PM 4 szatni dla dzieci w wieku 3-6 lat, wymiana stołów i krzeseł  
dla dzieci. 
Lokalizacja – ul. Kmicica 5. 
Opis – zakup i montaż nowych funkcjonalnych szafek (150 szt.) do szatni, nowych stołów  
i krzesełek dla dzieci w różnym przedziale wiekowym (6 grup po 25 dzieci); wywóz starych 
szafek. 

42 600,00 W0050 

49. Plac zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie ogrodu przedszkolnego PM 4, ul. Kmicica 5. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przygotowanie terenu pod plac zabaw (usunięcie płyt chodnikowych oraz likwidacja 
piaskownicy), osuszenie podmokłego podłoża trawiastego oraz utwardzenie go poprzez 
wykonanie nawierzchni elastycznej z mieszaniny gumowego granulatu i poliuretanu; zakup 
zestawów sprawnościowych ze zjeżdżalniami, karuzelami, huśtawkami, ściankami i kopułami 
wspinaczkowymi; stworzenie stref bezpieczeństwa między urządzeniami; zakup i montaż 
regulaminu placu zabaw, koszy na śmieci oraz 2 ławek. 

191 673,36 W0051 

50. Gimnazjum nr 32 przy ul. Fabrycznej 4, szkołą na miarę XXI wieku. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont korytarzy i klatek schodowych (likwidacja boazerii, nałożenie tynków 
mozaikowych, prace malarskie, wymiana oświetlenia, przemurowanie ścianek działowych, 
wymiana drzwi do wszystkich pomieszczeń szkoły; remont szatni (prace malarskie, roboty 
izolacyjne, odgrzybienie pomieszczenia i założenie drzwi o odporności ogniowej EI 30); 
wymiana podłóg w 17 pomieszczeniach dydaktycznych na nowe zmywalne wykładziny (około 
882 m²); adaptacja 2 pomieszczeń na cele dydaktyczne (likwidacja ścianek działowych  
i utworzenie większych sal, pokrycie podłóg zmywalną wykładzina, prace malarskie); 
rozbudowa istniejącego monitoringu wizyjnego (zwiększenie ilości kamer o 7 w budynku  
i o 6 poza budynkiem szkoły); modernizacja terenu wokół szkoły (budowa boiska do siatkówki 
o wymiarach 13x22 m wraz z łapaczami piłek, wyłożenie kostką brukową około 1300 m², 
likwidacja schodów przy 4 nieczynnych wejściach do budynku, modernizacja ogrodzenia 
szkoły na długości około 160 m). 

1 030 000,00 W0053 
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51.  „Na placu zabaw dla dzieci – miło i radośnie czas leci”. 
Lokalizacja – Park Podolski między ul. Tatrzańską a al. Śmigłego-Rydza. 
Opis - wybudowanie placu zabaw dla dzieci, podzielonego na dwie części: (dla dzieci do lat 3, 
do lat 14), oddzielonych od siebie pasem zieleni; ustawienie w pobliżu placu ławek  
dla rodziców, koszy na śmieci; wyposażenie placu w zestawy zadaniowe i sprawnościowe.  
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkie zabawki powinny znajdować się na powierzchni 
poliuretanowej a cały plac powinien być ogrodzony. 

510 000,00 W0054 

52. Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci powyżej 1. roku życia „Radosne podwórko”. 
Lokalizacja – PM 156, ul. Tatrzańska 59. 
Opis – zakup sprzętu (ogólnorozwojowy zestaw dla dzieci powyżej 3 roku życia, 4 bujaki  
na sprężynie dla dzieci powyżej 1 roku życia, drewniana lokomotywa z wagonikami dla dzieci 
powyżej 1 roku życia, pojedyncza metalowa huśtawka „bocianie gniazdo” dla dzieci powyżej  
3 roku życia, huśtawka metalowa na sprężynie ”ważka” dla dzieci powyżej 3 roku życia, 
tablica edukacyjna „kółko i krzyżyk” dla dzieci powyżej 3 roku życia); ustawienie elementów 
małej architektury (2 tablice „regulamin placu zabaw”, 2 kosze na śmieci, 6 ławek stałych); 
zabezpieczenie obiektu (podłoże z pianki poliuretanowej wraz z okrawężnikowaniem, 
ogrodzenie z 2 furtkami). 

301 344,00 W0056 

53. Aktywizacja psychoruchowa seniorów. 
Lokalizacja – Domy Dziennego Pobytu: ul. Ćwikli ńskiej 18, ul. Smetany 4,  
ul. Grota-Roweckiego 30. 
Opis – zatrudnienie fizjoterapeuty, który opracuje i zorganizuje zajęcia ruchowe usprawniające 
pensjonariuszy; zakup drobnego sprzętu rekreacyjnego; sfinansowanie karnetów na basen. 

60 120,00 W0057 

54. Rozwój multimedialny seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Ćwikli ńskiej 12. 
Opis – instalacja stałego łącza internetowego oraz stworzenie stanowiska komputerowego 
(zakup biurka, fotela, komputera, monitora, routera, urządzenia wielofunkcyjnego), 
zapewnienie osoby, która nauczy pensjonariuszy obsługi komputera. 

4 250,00 W0058 

55. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska w parku „Nad Jasieniem”. 
Lokalizacja – Park „Nad Jasieniem” (działka: W26-133/1). 
Opis – wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych; budowa boiska 
wielofunkcyjnego do piłki nożnej, na powierzchni którego wytyczone zostaną 2 boiska do piłki 
ręcznej z bramkami; budowa bieżni 4 pasmowej o długości 250 m z jedną prostą o długości 
100 m; wykonanie podbudowy betonowej pokrytej poliuretanem, narysowanie niezbędnych 
linii; zazielenienie terenu i postawienie ławek na nasypie. 

1 624 052,90 W0059 

56. Ćwiczenia rehabilitacyjne na przyrządach. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Ćwikli ńskiej 18. 
Opis – zakup sprzętu rehabilitacyjnego do samodzielnego stosowania przez użytkowników 
(fotel do masażu, masażer karku, rowerek stacjonarny, materac rehabilitacyjny, rowerek 
RETOR), zatrudnienie rehabilitanta. 

41 175,00  W0060 

57. Położenie nakładki asfaltowej na ul. Tołstoja (osiedle Andrzejów). 
Lokalizacja – jw. 
Opis - frezowanie ulicy i położenie nakładki asfaltowej. Deklarowana pomoc mieszkańców  
ul. Tołstoja w pracach porządkowych. 

350 000,00 W0061 

58. Położenie nowej nawierzchni na ul. ks. Wujaka wraz z towarzyszącym jej chodnikiem  
dla ruchu pieszego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - zgłaszana propozycja dotyczy remontu ul ks. Wujaka – jednej z głównych dróg osiedla 
Widzew-Wschód. W ramach remontu tej ulicy zakłada się: frezowanie starej nawierzchni  
i położenie nowego dywanu asfaltowego. 

418 237,50 W0062 

59. Zagospodarowanie terenu do celów rekreacyjnych polegające na budowie boiska 
wielofunkcyjnego do gier małych oraz placu zabaw na osiedlu Zarzew  
przy ul. Nurta-Kaszyńskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –  zagospodarowanie terenu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska, placu zabaw i 
ciągu komunikacyjnego do w/w obiektów. 

530 000,00 W0063 

60. Boisko wielofunkcyjne na terenie PG 33. 
Lokalizacja – ul. Janosika 136 i ul. Chałubińskiego 16. 
Opis – boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22m w skład którego wejdą: dwa boiska 
22x13m do koszykówki z regulacją wysokości koszy; boisko (18x19m) do siatkówki  
z dementowanymi słupkami, siatka do badmintona; boisko (40x20m) do piłki ręcznej; 
odwodnienie liniowe boiska; piłkochwyty; wyposażenie typu: ławki i kosze na śmieci; 
ogrodzenie z siatki i na słupach stalowych (wysokość 4m) z bramą i dwiema furtkami. 

870 000,00 W0065 
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61. Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka – remont parkingów, remont 
chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie winno uwzględniać: remont nawierzchni wraz z chodnikami ul. ks. Wujaka; 
utworzenie pasa (ul. Ćwikli ńska) do skrętu w prawo w ul. ks. Wujaka; odmalowania 
oznakowania poziomego na ul. ks. Wujaka; utworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych  
na działce 2/163; zmiana terenu trawiastego na rogu ul. Gorkiego i ks. Wujaka (działki 186/79, 
186/80), na chodnik – dojście do przejścia dla pieszych; utworzenie przy punktach handlowych 
(działka nr 2/165, 2/133) wydzielonych miejsc parkingowych. 

165 000,00 W0066 

62. Utwardzenie ul. Wendy na terenie osiedla Nowosolna. 
Lokalizacja – ul. Wendy na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Maltańskiej. 
Opis – zadanie powinno obejmować utwardzenie ul. Wendy na w/w odcinku poprzez: 
uregulowanie przebiegu ulicy; wykonanie koryta; położenie warstwy tłucznia; ustabilizowanie 
położonej warstwy i pokrycie jej asfaltem. 

300 000,00 W0068 

63. Utworzenie bezpiecznej strefy wjazdu do wewnątrz osiedla z wyniesionymi przejściami  
dla pieszych i rowerzystów. 
Lokalizacja – działki: W35-52/2, W34-137/26, W34-111/2. 
Opis – wyniesienie przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów przy skrzyżowaniu 
ulic: Hetmańskiej/Bilewiczówny  (W34-111/2), Hetmańskiej/Juranda ze Spychowa  
(W34-137/26), Hetmańskiej/Zagłoby (W35-52/2), Hetmańskiej/Henryka Brodatego  
(W35-52/2). Podobne wyniesienia są budowane obecnie na skrzyżowaniu z ul. Piotrkowską. 

210 000,00 W0069 

64. Utworzenie kładek nad wodociągiem z podjazdami dla wózków, rowerów. 
Lokalizacja – działki na Widzewie-Olechowie (W35-37/23, W35-38/21, W35-215/7). 
Opis - modernizacja kładek biegnących nad wodociągiem i dostosowanie ich w taki sposób, 
aby matki z dziećmi, osoby na wózkach i osoby mające trudności z chodzeniem mogły  
bez problemów dostać się z jednej strony wodociągu na drugą.  

120 000,00 W0070 

65. Utworzenie przestrzeni wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnej. 
Lokalizacja – Widzew-Olechów (działki: W35-52/2, W35-50/18). 
Opis – zadanie związane będzie z wyrównaniem terenu i wybudowaniem siłowni zewnętrznej, 
placu zabaw dla dzieci, ustawieniem ławek i koszy na śmieci oraz latarni oświetlających teren 
wraz z budową chodnika (z pozostawieniem drzew i krzewów). 

200 000,00 W0071 

66. Budowa chodników w Parku nad Jasieniem. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie polega na wybudowaniu chodników na wszystkich ciągach komunikacyjnych 
znajdujących się w Parku nad Jasieniem; wyłożenie kostką brukową alejek o łącznej długości 
ok. 1,54 km i szerokości 2 m. 

1 276 000,00 W0072 

67. Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. 
Lokalizacja – działki: 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasku Widzewskiego). 
Opis – utworzenie skateparku z betonu szlifowanego, w którym znalazłyby się: funbox  
z grindboxem i manualpadem (element centralny), quarter pipe, bank ramp, elementy betonowe 
takie jak schody czy murki, poręcze, elementy zielone, tj. drzewka, krzewy, ławeczki, kosze  
na śmieci oraz oświetlenie. 

850 000,00 W0073 

68. Plac zabaw dla dzieci. 
Lokalizacja – tył bloku przy ul Józefa 17. 
Opis – wygrodzony plac zabaw o wymiarach 40x30 m (1200 m2)  
Na terenie znajdować się będzie: piaskownica, huśtawki, karuzela, obiekt o charakterze 
wielofunkcyjnym, urządzenia zręcznościowe, huśtawki i koniki na sprężynach, ławki  
dla opiekunów.  

64 000,00 W0074 

69. Aktywizacja psychoruchowa seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30. 
Opis – zatrudnienie fizjoterapeuty, który opracuje i zorganizuje zajęcia ruchowe, usprawniające 
pensjonariuszy (2 godz. tygodniowo); zakup: karimaty - szt. 6, kijków do nornic walking –  
szt. 6. 

6 420,00 W0075 

70. Wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń usprawniających dla seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota Roweckiego 30 
Opis – zakup: fotela do masażu, bieżni magnetycznej, masażera karku, materacy 
gimnastycznych, piłek rehabilitacyjnych (duże – 6 szt.), piłek rehabilitacyjnych dłoni (jeżyki – 
6 szt). 

9 770,00 W0076 
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71. Miejsce postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Skrzetuskiego 9. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania przewiduje budowę utwardzonych miejsc postojowych  
dla samochodów osobowych dla mieszkańców pobliskich bloków oraz osób, które przyjeżdżają 
w tę okolicę, by grać w tenisa lub na zawody i treningi piłkarskie na nowo wybudowanym 
„Orliku” (tuż obok kortu tenisowego). Utwardzone miejsca parkingowe (długości 27 m  
i szerokości 5,5 m), wykonane z solidnych materiałów zabezpieczą potrzeby parkingowe 
mieszkańców tego terenu na wiele lat. 

100 000,00 W0077 

72. Boisko wielofunkcyjne przystosowane do zajęć z uczniami niepełnosprawnymi w PG 30  
z oddziałami integracyjnymi przy ul. Nowogrodzkiej 6/14. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – boisko wielofunkcyjne zostanie wykonane na bazie niewykorzystanej części boiska  
PG 30. Zakładane wymiary to 30x15 m. Do wykonania zadania niezbędne jest wyrównanie 
terenu; ujednolicenie powierzchni, w tym zerwanie części starego asfaltu; położenie 
odpowiedniej nawierzchni; ustawienie piłko łapów; oznakowanie boisk do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej; zamontowanie urządzeń sportowych - bramek, koszy, słupków. 
Planowane jest również zamontowanie ławeczek dla zawodników i widzów. 

537 180,40 W0078 

73. Stoki dla Aktywnych. 
Lokalizacja – Park im. gen. Zaruskiego przy ul. Giewont. 
Opis – chcemy zaproponować uatrakcyjnienie obszaru Stoków poprzez stworzenie w Parku  
im. Zaruskiego miejsca aktywności, wypoczynku i rekreacji dla okolicznych mieszkańców  
oraz wszystkich łodzian (ścieżka zdrowia, stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci). 

373 000,00 W0079 

74. Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwikli ńskiej, Gorkiego, Gogola i ks. Wujaka. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – usunięcie spękanego i dziurawego dywanika asfaltowego na wskazanych odcinkach ulic 
i położenie nowego dywanika asfaltowego. Nie przewiduje się konieczności naprawy  
czy wymiany krawężników. 

1 750 000,00 W0080 

75. Uruchomienie bezprzewodowej sieci internetowej dla mieszkańców Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 255/267. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem  
do Internetu bezprzewodowego dla wszystkich podopiecznych ośrodka. Konieczne jest 
wykonanie okablowania sieciowego trzech pawilonów mieszkalnych. Okablowanie należy 
rozprowadzić w każdym budynku na czterech kondygnacjach oraz połączyć z serwerownią 
zlokalizowaną w budynku administracyjnym. W ramach realizacji zadania należy również 
dokonać podłączeń i konfiguracji sprzętu oraz wykonać dokumentację. 

63 552,24 W0081 

76. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej w górnej zlewni 
kolektora sanitarnego VII obejmującej teren osiedli Nowosolna i Mileszki. 
Lokalizacja – ulice: Pomidorowa, Dyniowa, Arniki, Henrykowska, Hyrna, Listopadowa, 
Taborowa, Malownicza, Brzezińska, Pomorska, Kosodrzewiny. 
Opis – wykonanie projektu kanałów grawitacyjnych o długości 14820 m i rurociągów 
tłoczonych o długości 4389 m i 8 przepompowni ścieków. 

860 000,00 W0082 

77. Budowa parku rozrywki na powietrzu dla osób starszych na terenie Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 255/267. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup i montaż odpowiedniego wyposażenia: stołu betonowego do tenisa stołowego, 
betonowego stołu do gry w szachy (4 szt.), stołu do gry w piłkarzyki. 

25 000,00 W0083 

78. Przystosowanie Biblioteki Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej, 
ul. Przybyszewskiego 255/267 do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przystosowanie biblioteki (zakup odpowiedniego sprzętu) i zakup odpowiedniego 
księgozbioru. 

20 000,00 W0084 
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79. Zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, uzupełnienie brakujących urządzeń 
rekreacyjno-sportowych, zakup i montaż zaplecza szatni i sanitariatów do obsługi 
funkcjonujących boisk sportowych, zakup i montaż kamer wizyjnych na terenie działek  
nr 5/55, nr 9/65, nr 3/225 położonych w obrębie W20. 
Lokalizacja – rejon ul. ks. Wujaka, ul. Dostojewskiego, ul. Ćwikli ńskiej. 
Opis – Etap 1: wykonanie uproszczonego projektu zagospodarowania terenów biologicznie 
czynnych i sportowych (obejmuje: określenie powierzchni terenów biologicznie czynnych  
z podziałem wg. sposobu ich zagospodarowania; określenie powierzchni trawników  
do renowacji; określenie gatunków, jak i ilości planowanych nasadzeń drzew i krzewów; 
określenie miejsca nasadzeń planowanych drzew i krzewów; określenie miejsca montażu 
urządzeń sprawnościowych dla młodszych dzieci; określenie miejsca montażu brakujących 
ławek; określenie miejsca postawienia brakujących koszy na śmieci; określenie miejsca 
zamontowania brakujących urządzeń siłowych; określenie miejsca zamontowania stojaków na 
rowery), wykonanie projektu usytuowania i przyłączenia zakupionego zaplecza szatni i łazienki 
do instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ZSO 1 przy ul. Czajkowskiego, zakup, montaż  
i przyłączenie kamer wizyjnych do funkcjonującej instalacji monitorującej w placówkach  
SP 34 i ZSO 1. Etap 2: Realizacja zadania w oparciu o przygotowany projekt 
zagospodarowania terenów biologicznie czynnych oraz projekt usytuowania i przyłączenia 
zakupionego zaplecza szatni i łazienki. 

419 600,00 W0085 

80. Budowa terenów rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnych dla społeczności lokalnej osiedla Janów 
i Olechów. 
Lokalizacja – teren dookoła budynku PG 36. 
Opis - utworzenie terenu o charakterze rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnym na obszarze  
przy PG 36. Powierzchnia 10 000 m kwadratowych zostanie uporządkowana dzięki 
wywiezieniu starych płyt betonowych, wyrównaniu terenu, nawiezieniu ziemi, posianiu trawy, 
stworzeniu  ścieżek oraz ogrodzeniu wydzielonego przez granice posesji obszaru.  
Dla bezpieczeństwa i sprawnego opuszczenia ogrodu będą zamontowane dwie bramy  
(jedna z przodu szkoły, druga z tyłu), aby umożliwi ć wjazd różnym służbom miejskim. Plac 
oświetlony zostanie przez 6 lamp oraz będzie monitorowany przez 4 kamery zewnętrzne. 
Elewacja budynku zostanie pomalowana a wokół ogrodzenia i w wyznaczonych miejscach 
zostaną posadzone różnorodne rośliny. Na obszarze za budynkiem szkolnym powstanie 
zadaszony amfiteatr z kotarami bocznymi i tylnymi oraz podestem scenicznym. Na terenie 
przyszkolnym zostaną wydzielone miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.  
Dla wielbicieli piłki nożnej i koszykówki zostanie postawiona bramka z nadstawką kosza  
do koszykówki. W wyznaczonym miejscu będą postawione ławeczki do wypoczynku  
oraz zostanie utworzona tzw. zielona klasa z sześcioma podwójnymi ławkami z blatami 
wyposażonymi w plansze do szachów i warcabów wraz z siedziskami, które pomieszczą 
łącznie 30 osób. Dla zapewnienia porządku zostaną ustawione 4 betonowe kosze na odpadki. 
Dla osób, które przyjadą na rowerach będzie zamontowany specjalny stojak rowerowy  
z ośmioma miejscami parkingowymi. Wszystkie działa będą wykonane przez profesjonalnych 
podwykonawców. 

600 000,00 W0086 

81. Rozwój multimedialny seniorów w Domu Dziennego Pobytu, ul. Smetany 4.  
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach zadania należy zainstalować stałe łącze internetowe oraz utworzyć 
stanowisko komputerowe wyposażone w monitor, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, 
biurko i fotel. 

4 600,00 W0087 

82. Outdoor Fitness – siłownia na świeżym powietrzu od juniora do seniora, łącząca pokolenia, 
pobudzająca aktywność fizyczną, bezpłatna, bez ograniczeń, bez wymogów wieku  
czy określonego statusu społecznego. 
Lokalizacja – park miejski „Źródła Olechówki” w obrębie ul. Odnowiciela i ul. Świdnickiego. 
Opis – zagospodarowanie wskazanego terenu poprzez wydzielenie płaskich powierzchni terenu 
zielonego w celu ustawienia na nim 10 sztuk urządzeń siłowych dwustronnych (stworzenie 
możliwości ćwiczeń 20 osobom jednocześnie). 

150 500,00 W0088 

83. „Nowosolna wczoraj i dziś”. 
Lokalizacja – osiedle Nowosolna. 
Opis – głównym założeniem projektu „Nowosolna wczoraj i dziś” jest opracowanie i wydanie 
publikacji, w formie książkowej oraz elektronicznej w całości poświęconej i wydanie 
publikacji w formie książkowej oraz elektronicznej w całości poświęconej dawnej  
i współczesnej Nowosolnej. Planowana książka powinna być pracą zbiorową, dlatego do 
współpracy w projekcie zostaliby zaproszeni pracownicy naukowi UŁ, artyści, dziennikarze, 
lokalnie działające stowarzyszenia oraz grupy społeczne. 1. etap – zebranie materiałów, 
weryfikacja i opracowanie zawartości; 2. etap – przygotowanie do druku (skład, korekta, itp.) 
oraz druk; 3. etap – działania promocyjne (ulotki, plakaty, banery, reklamy w lokalnej prasie, 
spotkania promocyjne). 

22 000,00 W0089 
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84. Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. 
Lokalizacja – istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 
37 i ul. Zbocze 43. 
Opis – modernizacja placu zabaw (demontaż istniejącego placu, demontaż ogrodzenia, 
przygotowanie podłoża, budowa nowego placu zabaw). 

214 822,00 W0090 

85. Instalacja oświetlenia ulicznego na fragmencie ul. Tymienieckiego przebiegającym wzdłuż 
Parku nad Jasieniem. 
Lokalizacja – działka W26-134/4 i 134/3, od Parku nad Jasieniem wzdłuż stawu w kierunku 
posesji ul. Tymienieckiego 33a. 
Opis – uzupełnienie oświetlenia ulicznego pomiędzy ostatnią latarnią na ulicy Tymienieckiego 
a posesją Tymienieckiego 33a; wykonanie projektu oświetlenia ulicznego; przeprowadzenie 
instalacji; osadzenie 3 słupów oświetleniowych z obudowami oświetleniowymi 
zabezpieczonymi przed rozbiciem. 

100 000,00 W0091 

86. Wielofunkcyjne boisko sportowe przy SP 193, ul. Standego 1. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzeniem  
i oświetleniem, zgodnie z projektem (przygotowanie podłoża, budowa boiska sportowego, 
modernizacja trybun, budowa ogrodzenia z bramą i dwoma furtkami, zainstalowanie 
oświetlenia obiektu). 

850 000,00 W0093 

87. Kompleks sportowo-edukacyjno-przyrodniczy przy SP 149 z klasami integracyjnymi,  
ul. Tatrzańska 69a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wybudowanie dwuczęściowego kompleksu podzielonego na część sportową  
z wielofunkcyjnym boiskiem (do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, prostą-trzytorową 
bieżnią lekkoatletyczną) oraz część edukacyjno – przyrodniczą z trzema strefami: stacją 
meteorologiczną, kącikiem relaksacyjnym i ogródkiem warzywno-ziołowym. 

1 055 469,84 W0094 

88. Przebudowa ul. Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – utwardzenie nawierzchni jezdnej w postaci asfaltu wraz z podbudową; wymiana 
krawężników i obrzeży; wymiana i ułożenie nowych chodników z kostki betonowej  
wraz z podbudową; modernizacja wjazdów na posesje; porządkowanie i regulacja trawników  
w obrębie pasa drogowego ulicy; zamontowanie na przebudowanym odcinku progów 
zwalniających; założenie stosownych znaków drogowych. 

1 041 318,00 W0095 

89. Miejsce postojowe dla samochodów osobowych. 
Lokalizacja – wzdłuż ul. Rocha Kowalskiego 
Opis –utwardzone miejsca postojowe na samochody osobowe, na których będą mogli 
bezpiecznie parkować mieszkańcy pobliskich bloków oraz osoby przyjeżdżające na ten teren. 
Miejsca parkingowe (na długości 145 m i szerokości 5,5 m) wykonane zostanie z solidnych 
materiałów, co zabezpieczy potrzeby parkingowe mieszkańców tego terenu na wiele lat.  
W miejscu budowy jest obecnie zdewastowany teren zielony, na którym parkują samochody 
osób tam zamieszkujących. 

219 967,48 W0096 

90. Projekt architektoniczny adaptacji ul. Miedzianej na miejsce przyjazne mieszkańcom  
z naciskiem na podniesienie atrakcyjności okolicy i zwiększenie bezpieczeństwa. 
Lokalizacja – ul. Miedziana - od ul. Wodnej do ul. Przędzalnianej. 
Opis – przystosowanie ul. Miedzianej dla potrzeb  mieszkańców, z położeniem nacisku na: 
naprawę nawierzchni, zagospodarowanie kwietników, wprowadzenie koszy na śmieci i ławek, 
których teraz bardzo brakuje, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, w tym 
uczniów szkoły i przedszkola znajdujących się na ul. Miedzianej, uspokojenie ruchu 
samochodowego przy jednoczesnym wygospodarowaniu odpowiednich miejsc parkingowych, 
stworzenie przestrzeni przyjaznej, sprzyjającej aktywności mieszkańców, podniesienie estetyki 
ulicy i poprawę wizerunku miejsca. 

2 150 000,00 W0097 

91. „Aktywni Razem” – Osiedlowe Centrum Rekreacyjno – Integracyjne. 
Lokalizacja – PG 31, ul. Grota-Roweckiego 1. 
Opis - budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno – sportowego złożonego z boiska 
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni do gier zespołowych, placu zabaw dla dzieci  
i młodzieży, w tym urządzenia zabawowe dla dzieci i instalacje typu sport & fitness dla 
młodzieży i dorosłych oraz strefa odpoczynku i rekreacji dla seniorów. 

940 000,00 W0098 
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92. Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej wzdłuż ul. Niciarnianej od al. Piłsudskiego  
do ul. Józefa. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa odcinka 350 m dwukierunkowej drogi rowerowej po zachodniej stronie  
ul. Niciarnianej od al. Piłsudskiego do ul. Józefa. Droga powinna zostać wykonana  
w technologii analogicznej do zastosowanej przy budowie drogi wzdłuż al. Piłsudskiego –  
w części dla rowerów nawierzchnia asfaltowa. Przy skrzyżowaniu z ulicą św. Kazimierza 
powinny zostać namalowane poprzeczne pasy sygnalizujące niebezpieczne miejsce.  
Przy al. Piłsudskiego droga rowerowa powinna zostać włączona do istniejącej sieci dróg 
rowerowych. 

350 000,00 W0099 

93. Plac zabaw dla dzieci „Wyspa Piratów”. 
Lokalizacja – działka 41/13, okolice ul. Dąbrówki 8 i ul. Ziemowita. 
Opis – wykonanie projektu i doprowadzenie do wybudowania placu zabaw z prawdziwego 
zdarzenia na łódzkim Olechowie w okolicach ul. Dąbrówki i ul. Ziemowita, w miejscu 
pierwotnie planowym pod tereny rekreacyjne. 

480 000,00 W0101 

94. Skwer gier miejskich dla osiedla Olechów-Janów. 
Lokalizacja – ul. Skrzetuskiego. 
Opis – zadanie polega na stworzeniu na osiedlu Olechów-Janów  przestrzeni publicznej 
służącej zarówno relaksowi, jak i uprawianiu sportu w różnych formach, dla mieszkańców 
osiedla z każdej grupy wiekowej. Skwer integrowałby istniejące obiekty sportowe tworząc 
jednocześnie wielofunkcyjne miejsce spotkań. 

1 515 000,00 W0102 

95. Budowa chodnika na ul. ks. biskupa Tymienieckiego, na odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego  
a ul. Przędzalnianą, z kostki ułożonej na podbudowie z kruszywa i wzmocnionym podłożu  
z gruntu stabilizowanego cementem wraz z ułożeniem krawężników/obrzeży oraz wykonaniem 
koryta w gruncie (budowa w pasie drogowym ulicy). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa chodnika: zerwanie starej nawierzchni chodnika i położenie nowej.  

1 000 000,00 W0103 

96. Budowa boiska piłkarskiego – Widzew „Niciarniana”. 
Lokalizacja – działka W15-6/3. 
Opis – przywrócenie do funkcjonowania i użytku boiska piłkarskiego położonego na ww. 
działce poprzez wykonanie odwodnienia i drenażu wraz z wpięciem do kanalizacji deszczowej 
oraz instalacji nawadniającej (studnia głębinowa) – co pozwoli zapewnić wysoką jakość 
murawy przez cały okres jej użytkowania. Po wykonaniu powyższych prac należy rozpocząć 
etap związany z przygotowaniem terenu, na którym będzie usytuowana murawa piłkarska. 
Niezbędne będzie również oświetlenia obiektu, co umożliwi korzystanie z boiska po zmroku. 
Ostatnim etapem będzie wyposażenie obiektu w boksy/szatnie dla piłkarzy i pokój trenerów  
z bazą sanitarną oraz zapleczem/ magazynem na sprzęt. Boisko treningowe wraz z całą 
infrastrukturą będzie wymagało ogrodzenia wraz z montażem piłkochwytów. 

835 000,00 W0104 

97. Przebudowa ul. Bolka Świdnickiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa niewykończonego fragmentu ul. Świdnickiego na odcinku ok. 105 mb., 
polegająca na uzupełnieniu brakującej podbudowy (ok. 210 m2) oraz położeniu warstwy 
ścieralnej na całości odcinka. 

75 000,00 W0105 

98. Stworzenie siłowni zewnętrznej na osiedlu Olechów-Janów. 
Lokalizacja – ul. Kmicica. 
Opis – stworzenie siłowni zewnętrznej w okolicy boiska „Orlik” przy ul. Kmicica na osiedlu 
Olechów – Janów. 

50 000,00 W0106 

99. Budowa Piknik parku w Dolinie Łódki. 
Lokalizacja – ul. Beskidzka 172. 
Opis – budowa i utworzenie Piknik Parku „Family Dolina Park”, terenów zielonych o 
charakterze rekreacyjno – sportowym (aktywnego wypoczynku w środowisku przyjaznym  
dla człowieka) na nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Beskidzkiej 172 na działkach 7/7, 
7/17, 7/18 o łącznej powierzchni 36 497 m2, położonej w otulinie Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich, na obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Łódki. 

968 000,00 W0110 

100. Wytyczenie miejsc parkingowych dla mieszkańców. 
Lokalizacja – ul. Łęczycka 4/6/8. 
Opis – wytyczenie miejsc parkingowych na ul Łęczyckiej 4/6/8 dla około 15 mieszkańców 
bloku. Zakres prac: wykop w miejscu dawnego trawnika (ok. 20 cm głębokości), podsypka 
piaskiem i tłuczniem; ułożenie kostki POL-BRUK na pasie długości około 125m i szer. 3m. 

380 000,00 W0111 

101. Naprawa ogrodzenia terenu PG 33. 
Lokalizacja – ul. Janosika 136, ul. Chałubińskiego 16. 
Opis – naprawa obejmuje: demontaż starej podmurówki i wykonanie nowej; postawienie 
dwóch bram i dwóch furtek; podwójne malowanie ogrodzenia. 

330 000,00 W0112 
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102. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej utwardzenia ul. Szancera oraz wykonania 
oświetlenia ledowego tej ulicy. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę drogi  
wraz z chodnikiem dla pieszych, odwodnieniem ulicy oraz oświetleniem ulicy typu LED. 

240 000,00 W0113 

103. Przystosowanie betonowego boiska do gry w „bike-polo”. 
Lokalizacja – Park 3. Maja (betonowe boisko, działka nr W15-3/1). 
Opis- przystosowanie betonowego boiska do gry w „bike polo” poprzez umieszczenie dookoła 
boiska wysokich krawężników, zamocowanie bramek, wymalowanie odpowiednich 
oznakowań. 

8 700,00 W0114 

104. Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa – plac zabaw, otwarta 
siłownia, dodatkowe nasadzenia oraz nowe meble parkowe. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowa rewitalizacja parku i budowa nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw 
dla dzieci i bezpłatnej otwartej siłowni parkowej. Prace obejmują również dodatkowe 
nasadzenia drzew i krzewów. 

425 000,00 W0115 

105. Remont podwórka i budowa placu zabaw na dziedzińcu posesji przy ul. Kilińskiego 136. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie niezbędnych prac projektowych i przygotowawczych do budowy placu; 
usunięcie obecnych elementów małej infrastruktury na skwerze; wykonanie nowej nawierzchni 
trawiastej i nawierzchni gumowej na placu zabaw; zakup, instalacja i bieżący serwis urządzeń 
sportowo- rekreacyjnych; dodatkowe nasadzenie roślin ogrodowych i umieszczenie mebli 
parkowych. 

150 000,00  W0116 

106. Montaż ogrodzeń wokół śmietników przy nieruchomościach gminnych ul. Zbocze 1/3,  
Skalna 5 oraz Pieniny 2/4/6. 
Lokalizacja – śmietniki przy nieruchomościach gminnych: Zbocze 1/3, Skalna 5, Pieniny 2/4/6. 
Opis – zamontowanie ogrodzeń z profilowanych paneli z ocynkowanych drutów stalowych 
oraz słupków mocujących z trzech lub dwóch  stron śmietnika. Obsadzenie ogrodzenia 
nasadzeniami odpornymi na warunki atmosferyczne. 

6 600,00 W0117 

107. Częściowa modernizacja Centrum Starego Widzewa w kwadracie ulic: Szpitalna, Piłsudskiego, 
Niciarniana, Józefa oraz przyległych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie plomby przy ul. Szpitalnej, pasażu przy ul. Teodora; małego parkingu  
dla mieszkańców, odwodnienie pasażu przy ul. Teodora i wyłożenie chodników nowoczesną 
kostką chodnikową przy ulicach Teodora, Szpitalnej, Kazimierza i Niciarnianej oraz ulic 
przyległych do nich.  

800 000,00 W0118 

108. Wiosenne porządki – likwidacja śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych. 
Lokalizacja – Osiedle Nowosolna. 
Opis – jednodniowa zbiórka odpadów z terenów zielonych otaczających osiedle Nowosolna  
z zaangażowaniem dzieci ze SP 202 oraz ich rodziców. Akcja zaczyna się i kończy na terenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej i jest uwieńczona festynem oraz nagrodami dla dzieci w nią 
zaangażowanych. Odbiór śmieci z miejsc zbiórek zorganizuje Stowarzyszenie Ochrony 
Przyrody Nowosolna wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMŁ. 

11 500,00 W0119 

109. Idee Baden–Powella w parku Baden–Powella. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – celem zadania jest wzbogacenie oferty aktywnego wypoczynku w parku im. Baden-
Powella przy równoczesnym utworzeniu żywego pomnika idei twórcy skauting. Dzięki 
wybudowaniu placu zabaw, toru do jazdy rowerem osoby w każdym wieku będą mogły 
aktywnie spędzać czas w parku. 

560 000,00 W0120 

110. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy PG 28, ul. Kopcińskiego 54. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przedmiotem inwestycji jest projekt i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego  
z przeznaczeniem do realizacji celów edukacyjnych, rekreacji i wypoczynku. Zakres robót 
umożliwiający wykonanie zadania w ciągu jednego roku. 

1 100 000,00 W0121 
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111. Ogród jordanowski przy ul. Pomarańczowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – Ogród jordanowski przy ul. Pomarańczowej ma składać się z wkomponowanego  
w istniejący drzewostan placu zabaw, kącika artystycznego, kącika ochrony przyrody, stolików 
do gry w szachy oraz ławek. Plac zabaw stanowić będzie zlokalizowany w cieniu drzew domek 
leśny, karuzela, konik sprężynowy, zjeżdżalnia oraz podwójna huśtawka. W jego najbliższym 
sąsiedztwie znajdą się dwie ławki do siedzenia. Kącik artystyczny to bezpieczne miejsce  
do tworzenia fantazyjnych rysunków kredą chodnikową bądź szkolną. Miałby składać się z 
serii 7 wylewek betonowych w różnych kształtach i kolorach oraz z umieszczonej w cieniu 
ławki. Odosobnione miejsce na rysunki będzie bezpieczne i umożliwi wspólną zabawę. Kącik 
ochrony przyrody składałby się z ptasich karmników w dwóch rozmiarach (dla ptaków 
mniejszych i większych) oraz karmnika naziemnego dla bażantów, z kilku budek lęgowych 
rozmieszczonych na całej działce oraz z tablicy informacyjnej ukazującej chronione gatunki 
odwiedzające okolice i zawierającej porady dotyczące mądrego dokarmiania ptaków.  
W ogrodzie znalazłyby się dwa betonowe stoliki do gry w szachy i ławki. Projekt zakłada 
również dosadzanie cennych przyrodniczo gatunków drzew jak: lipa szerokolistna, buk bądź 
dzika jabłoń. Całość w sposób spójny przez kolorystykę i kształt ma wkomponowywać się  
w leśny charakter działki tworząc spokojne i bezpieczne miejsce wypoczynku i zabaw. 

53 700,00 W0122 

112. Skatepark na Stokach. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ul. Zaruskiego i ul. Dębowskiego lub inna lokalizacja w okolicy 
Parku im. Zaruskiego. 
Opis – zadanie przewiduje stworzenie średniej wielkości skateparku o betonowej nawierzchni  
z podstawowym wyposażeniem koniecznym do uprawiania tego sportu – rampy, schody, rurki, 
manualpady, piramida. Dodatkowo przy obiekcie konieczne jest ustawienie ławek w celu 
odpoczynku, jak również oświetlenia umożliwiającego korzystanie z obiektu po zmroku. 

1 000 000,00 W0123 

113. Plac sportowo-rekreacyjny z trybuną, oświetleniem i altaną w PM 10, ul. Przędzalniana 70. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – proponowany plac, wykonany ze sztucznej nawierzchni, wykorzystywany będzie jako 
mini boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej oraz jako scena. Plac 
oddzielony będzie od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych.  
W ciągu roku szkolnego na obiekcie odbywać się będą różnego rodzaju zawody, turnieje, 
imprezy plenerowe dla chętny dzieci z przedszkoli miejskich, realizowane jako przedsięwzięcia 
lokalne. 

216 713,70 W0125 

114. Rekreacja dla wszystkich – budowa placu zabaw i siłowni na otwartym powietrzu na działce  
nr W41-349 przy ul. Taborowej 97g (Łódź – Andrzejów). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – załączony projekt koncepcyjny wraz z zestawieniem elementów i kartami katalogowymi 
przykładowych urządzeń stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu 
wykonawczego. Główne prace to: oczyszczenie działki, roboty ziemne, wykonanie 
nawierzchni, montaż urządzeń, zakup i montaż oświetlenia, urządzenie zieleni, budowa 
ogrodzenia. 

240 040,50 W0126 

115. Umieszczenie estetycznych tablic informacyjnych dotyczących zasad segregowania śmieci 
przy śmietnikach na osiedlu Stoki (rejon ulic Telefoniczna / Pieniny / Zbocze / Dębowskiego / 
Szczytowa). 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zaprojektowanie i wykonanie estetycznych, atrakcyjnych wizualnie i czytelnych tablic 
informujących mieszkańców jak należy segregować śmieci. Tablice muszą być wykonane  
z materiału odpornego na działanie warunków atmosferyczne i zamontowanie przy 
osiedlowych śmietnikach.  

4 100,00 W0127 

116. Warsztaty graffiti dla dzieci i młodzieży z osiedla Stoki/Sikawa oraz z Pogotowia 
Opiekuńczego przy ul. Krokusowej i z Domu Dziecka przy ul. Giewont 28a. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zebranie grup dzieci (10-14 lat) i młodzieży (15-18 lat) zainteresowanych udziałem  
w warsztatach grafitti. Jedna grupa powinna liczyć maksymalnie 12 osób. 
Przeprowadzenie cyklu czterech czterogodzinnych warsztatów dla każdej z grup: poznanie 
technik pracy, zastosowanie ich w praktyce, użycie koloru (jedna grupa – dwóch instruktorów). 

20 000,00 W0128 

117. Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego  
w rejonie ulic Nurta-Kaszyńskiego oraz Piwnika „Ponurego”. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wstępne uporządkowanie terenu; wytyczenie chodników lub utwardzonych ścieżek  
dla pieszych; zainstalowanie ławek, na których spacerujący będą mogli odpoczywać; budowa 
placu zabaw dla dzieci, składającego się z piaskownicy, kilku huśtawek, karuzel, zjeżdżalni, 
drabinek do wspinaczki etc.; uporządkowanie i ucywilizowanie zieleni poprzez zmianę  
w sposobie nasadzenia drzew, krzewów oraz trawnika; ewentualnie wkomponowanie nowych 
roślin; zaprojektowanie i instalacja odpowiedniej liczby latarni oświetlających teren skweru. 

1 078 000,00 W0130 
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118. Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w PM 206. 
Lokalizacja – ul. Lermontowa 7. 
Opis – projekt obejmuje zakup, dostawę oraz kompletny montaż urządzeń – sprzętu 
ogrodowego (karuzela, urządzenie linearne ”pajęczyna”, 2 huśtawki, mostek łańcuchowy, 
drążki gimnastyczne, równoważnia łamana). 

43 918,00 W0131 

119. Modernizacja dróg wjazdowych prowadzących na tyły budynku oraz drogi za budynkiem 
posesji mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pieniny 16/20. Naprawa chodnika prowadzącego  
do wejścia na klatkę schodowa przy ul. Pieniny 20. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – naprawa drogi z wykorzystaniem płyt ażurowych do ułożenia i utwardzenia jej 
nawierzchni. Otwory w płycie naturalnie odprowadzają wodę deszczową. Poprawne wykonanie 
zadania zapobiegnie tworzeniu się kałuż po opadach atmosferycznych oraz poprawi radykalnie 
estetykę terenu wokół budynku. 

65 670, 72 W0132 

120. Modernizacja tarasu i terenu ogrodu PM 138 – remont tarasu, chodników, drogi wewnętrznej, 
schodów wejściowych, wykonanie zieleni w ogrodzie i wzbogacenie placu zabaw. 
Lokalizacja – ul. Przędzalniana 40. 
Opis – remont tarasu przedszkolnego, remont drogi wewnętrznej i chodników, remont schodów 
wejściowych do przedszkola, wykonanie zieleni w ogrodzie przedszkolnym, rozbudowa placu 
zabaw dzieci. 

198 000,00 W0133 

 


