
POLESIE 

OSIEDLE  ZŁOTNO 
 

L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0155ZL 

Relaks z książką - kącik czytelniczy na Złotnie  
w bibliotece szkolnej SP 169. 
Biblioteka szkolna, SP 169,  ul. Napoleońska 7/17. 
Pragniemy stworzyć dzieciom warunki do przyjemnego 
relaksu z książką w czasie przerw między lekcjami oraz po 
zakończeniu zajęć w bibliotece szkolnej. Do wyposażenia 
kącika czytelniczego potrzebnych jest nam 6 sztuk 
kolorowych puf rekreacyjnych. 

       1950,00     

2. P0150ZL 

Biblio Cafe "Złotnianka". 
MBP Łódź-Polesie, ul. Garnizonowa 38. 
Chcielibyśmy stworzyć miejsce aby kółka zainteresowań, 
zwykli ludzie mogli się spotykać, pogadać, podyskutować  
o książce, pograć w gry towarzyskie, gdzie sami mogliby 
zrobić sobie kawę czy herbatę. Biblioteka organizuje już 
spotkania różnego typu - np. noc bibliotek, wtedy 
przychodzą całe rodziny, od dziadków do prawnuków. 
Zestaw multimedialny, konsola przyda się młodym 
osobom, a i starsi na pewno spróbują swoich sił na tym 
sprzęcie. Dobrze, gdy biblioteka będzie lepiej 
przygotowana do działania. 

     14500,00     

3. P0095ZL 

Przystanek zwykły na ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503). 
Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu  
z Napoleońską. 
Zadaszony przystanek z ulicy Złotno z ławką i koszem. 

     20000,00     

4. P0103ZL 

Oświetlenie ul. Czwartaków. 
ul. Czwartaków, obszar P-41. 
Wykonanie oświetlenia ul. Czwartaków, możliwe 
wykonanie na istniejących słupach energetycznych. 

     35000,00     

5. P0130ZL 

Scena dla każdego - Strefa Kultury i Sztuki w SP 169. 
ul. Napoleońska 7/17. 
Celem zadania jest rozwijanie wśród uczniów 
zainteresowania kulturą i sztuką oraz upowszechnianie 
ich wśród mieszkańców Złotna. Na potrzeby zadania 
chcemy zakupić nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy  
i oświetleniowy (scenę kolumny, mikrofony 
bezprzewodowe, reflektory, oprogramowanie), który 
pozwoli zrealizować planowane zadanie na najwyższym 
poziomie. 

     64000,00     



L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

6. P0048ZL 

Położenie chodnika wzdłuż ul.  Traktorowej 20, 
zasadzenie drzew wzdłuż ul. Traktorowej oraz 
Łubinowej. 
Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1. 
Położenie 110 m² chodnika o szer. 1,5 m wzdłuż bloku 
przy ul. Traktorowej 20 na odcinku od ul. Łubinowej do 
wytyczonego pasami przejścia dla pieszych oraz 
wybudowanie odcinka ciągu pieszego szer. 1,5 m 
prostopadle do ul. Traktorowej na odcinku od w/w 
przejścia dla pieszych do istniejącej drogi osiedlowej. 
Zasadzenie drzew w  pasach zieleni wzdłuż                          
ul. Traktorowej na wys. posesji 20 i 22 oraz w zieleńcach 
usytuowanych w pasie drogowym ul. Łubinowej. 

     82500,00     

7. P0177ZL 

Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek 
przystankowych. 
Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska 
(2175, 2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na 
wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) 
 i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258) 
Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek 
przystankowych dla pasażerów MPK. 

     84000,00     

8. P0073ZL 

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 organizację otwartych i bezpłatnych zajęć 
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. 

   100000,00     

9. P0036ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus – remont zabytkowej kuźni. 
ul. Konstantynowska 115. 
Wykonanie remontu konserwatorskiego kuźni, wraz  
z uruchomieniem kotliny, wstawieniem kowadła  
i odtworzeniem klucza do zachowanego oryginalnego 
zamka. Dostosowanie obiektu do udostępnienia do 
zwiedzania poprzez dostosowanie oświetlenia, wymianę 
instalacji elektrycznej wraz z montażem gniazdek, 
rozwiązanie kwestii ogrzewania. 

   131700,00     

 


