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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Doświetlenie ul. Chmielnej - Łódź Andrzejów.
Doświetlenie przy ul. Chmielnej 11 i 15.
Projekt ma na celu montaż 2 lamp oświetleniowych
na istniejących słupach przy posesjach Chmielna 11 oraz
Chmielna
15
w
celu
zapewnienia
większego
bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Chmielnej.
Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Skrzatów 12
- okolice przedszkola.
Pobocza ul. Skrzatów - przy przedszkolu sióstr zakonnych
- róg z ul. Zarembiny.
Utwardzenie pobocza płytami ażurowymi, aby samochody
dowożące dzieci do przedszkola nie rozjeżdżały pobocza,
a jednocześnie, aby nie wysiadać z samochodu w kałuże
wody opadowej. Położenie terenu powoduje, iż wody
w trakcie deszczu płyną właśnie w tę stronę.
Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu
multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie.
ul. Szaniawskiego 5a.
Planowany zakup nowości książkowych oraz lektur za
sumę 30 000 złotych oraz tablicy interaktywnej i
projektora potrzebnych do prezentacji multimedialnych (6
000 zł).
Remont chodnika od Taborowej w stronę Gajcego 58.
Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego
oraz posesji Gajcego 58.
Chodnik zniszczony - płyty popękane, w okolicy
przystanku autobusowego chybotliwe, nie utwardzone w
czasie kopania TOYI i gazu. Pochyłość chodnika w stronę
jezdni powoduje poślizgi w dni mokre i minusową
temperaturę powietrza. Woda w okolicy chodnika przez
większą część roku.
Dzieciom też się coś należy! Wesoły plac zabaw
na północ od ul. Rokicińskiej.
Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci,
zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu
spożywczego.
Bezpieczny,
kameralny,
kolorowy
plac
zabaw
zlokalizowany na Skautów Łódzkich 1/3 sprawi, że Twoje
dziecko nie będzie musiało przekraczać ul. Rokicińskiej za
każdym razem, gdy zechce pobawić się na dworze.
Zadanie: Uprzątnięcie i ogrodzenie terenu 10 x l0 m,
utwardzenie podłoża oraz wysypanie piasku, instalacja 1
huśtawki,
2 bujaków, piaskownicy, modułu integracyjnego ze
zjeżdżalnią, 2 ławek oraz kosza na śmieci. Dzieciaki liczą
na Twój głos!
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Doświetlenie ulicy Szancera (osiedle Andrzejów).
ul. Szancera, osiedle Andrzejów, dzielnica Widzew.
W0064AN Doświetlenie ul. Szancera (osiedle Andrzejów) poprzez
instalację ośmiu lamp oświetleniowych, na istniejących już
słupach energetycznych.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe,
parki na terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć
W0059AN sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny
sportowe, a także rywalizację sportową w postaci
organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez
wykwalifikowanych
instruktorów
na
obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka
gama zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.
Modernizacja i wyposażenie szatni uczniowskiej
w SP 204.
SP 204, ul. Gajcego 7/11.
Remont szatni uczniowskiej, która jest notorycznie
W0034AN zalewana przez wodę opadową. Odgrzybianie oraz
malowanie ścian - zejścia do szatni. Tynkowanie ścian,
likwidacja 6 boksów oraz zakup 70 metalowych szafek
oraz 25 ławeczek do przebierania. Założenie kamer w
szatni.

Kwota po
weryfikacji

80000,00

100000,00

157500,00

