
ZADANIA NIEZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

GÓRNA 

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

1.  G0028CH 

Zielony pasaż wypoczynkowy z ławkami, wzdłuż ul. Łazowskiego, 
dla mieszkańców Chojen Zatorza. 
Działki miejskie wzdłuż ulicy Łazowskiego w obrębie prostokąta ul. 
Mieszkalnej, Łazowskiego, Żywotnej, do zabudowań prywatnych domów 
i ogrodów przy blokach. 
300 metrów alejki w kostce bezfazowej szerokiej na 160 cm, 9 ławek 
betonowo - drewnianych, 6 koszy betonowych, nasadzenie 27 drzew, 
nasadzenie 50 krzewów, uzupełnienie trawników w obszarze około 170 
m x 30 metrów. 
Ogólnodostępne. 

2.  G0031CH 

Remont chodnika Gładka. 
ul. Gładka między ul. Pryncypalna - Jana Bożego, Jutrzenki - Łazowskiego. 
Zadanie ma na celu remont chodnika, podniesienie bezpieczeństwa 
seniorów, dzieci oraz innych mieszkańców osiedla. Chodnik na całej 
długości jest w bardzo złym stanie. 
Ogólnodostępne. 

3.  G0032CH 

Remont chodnika ul. Jana Bożego. 
ul. Jana Bożego od ul. Kongresowej do ul. Przedświt. 
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa seniorów, dzieci oraz 
innych mieszkańców osiedla poprzez remont chodnika, który jest w 
bardzo złym stanie. 
Ogólnodostępne. 

4.  G0063CD 

Park na Dąbrowie ul. Krochmalna. 
Teren gimnazjum przy ul. Krochmalnej. 
Projekt zakłada utworzenie parku i nasadzenie drzew. W pobliżu nie  
znajduje się żaden Park ani skwer oddanie tej nieruchomości po 
zlikwidowanym gimnazjum z całym terenem zielonym spowoduje utratę 
przez mieszkańców terenu rekreacyjnego. 
Ogólnodostępne. 

5.  G0084RU 

Strefa aktywnego wypoczynku -Rudzka Góra. 
Rudzka Góra mieści się na Osiedlu RUDA, pomiędzy ul. Starorudzką, 
Demokratyczną, Żwawą i Ekonomiczną. 
Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość 
terenów zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda. Wnioskuje o 
budowę strefy street workout na polance pod szczytem Rudzkiej Góry. 
Na strefę składałyby się np. drążki, ławeczki, słupki, uchwyty do ćwiczeń, 
koła gimnastyczne, drabinki itd. Wszystko na betonowych fundamentach 
i na stalowych słupach. Dodatkowo wokół strefy postawić kilka 
zabetonowanych ławek do odpoczynku. Strefa może być świetnym 
sposobem na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
Ogólnodostępne. 



6.  G0085WI 

Budowa chodnika w ul. Kolumny (Etap I). 
ul. Kolumny od nr 427 do ul. Ogrodniczej. 
Budowa chodnika o długości 400 metrów wzdłuż ul. Kolumny na 
odcinku od posesji nr 427 do ulicy Ogrodniczej. Szerokość chodnika -1,5 
metra. 
Ogólnodostępne. 

7.  G0086WI 

Budowa chodnika w ul. Kolumny (Etap II) . 
ul. Kolumny od nr 407 do nr 425. 
Budowa chodnika o długości 300 rn wzdłuż ul. Kolumny na odcinku od 
posesji nr 407 do posesji nr 425. Szerokość chodnika -1,5 metra. 
Ogólnodostępne. 

8.  G0090RU 

"Bezpieczna droga" -chodnik na ul. Granicznej. 
ul. Graniczna. 
Wnioskowane zadanie ma na celu wybudowanie chodnika po wschodniej 
stronie (parzystej) ul. Granicznej, na odcinku między ul. Siostrzaną, a ul. 
Równą. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakość życia na 
dzielnicy Górna i mieszkańców tych dwóch osiedli. Zadanie ucywilizuje 
dojście z i na przystanki znajdujące się przy skrzyżowaniu ul. Siostrzanej 
z ul. Graniczną mieszkańcom, którzy obecnie wydeptali ścieżkę idąc dalej 
pieszo do swoich domów lub do pracy, bądź matki z wózkami idą ulicą co 
stanowi niebezpieczeństwo. 
Ogólnodostępne. 

9.  G0093RO 

Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do garaży od ul. 
Cieszyńskiej 41. 
ul. Cieszyńska 41. 
Wyrównanie drogi dojazdowej od ul. Cieszyńskiej i utwardzenie jej. 
Ogólnodostępne. 

10.  G0095GO 

Łódź dla ludzi - Ogród Górna. 
Park Legionów w Łodzi. 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy Łodzianin będzie 
bezpłatnie uprawiać własny ogródek! W ogrodzie prowadzona będzie 
edukacja dotycząca uprawy roślin w mieście, oraz roślin, 
antysmogowych na balkonach i w mieszkaniach. Prowadzone będą 
tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej grupy wiekowej oraz 
szkoły. 
Ogrodzenie, domek, kratka na bluszcz, stół zalewowy ogrodniczy, 
sadzonki roślin zwykłych oraz antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, 
ziemia czarnoziem. 
Ogród dzielnicowy będzie dostępny nieodpłatnie dla każdego, 
codziennie, w godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00. 



11.  G0102CD 

Wyrównanie i utwardzenie terenu. 
ul. Mazurska 44/46. Teren w miejscu zdewastowanego trawnika, między 
wiatami garażowymi a ulicą dojazdową z kostki brukowej od strony 
klatek schodowych budynku (strona północna). 
Wyrównanie zniszczonej powierzchni trawnika i ułożenie ażurowej 
kostki brukowej wraz z  obrzeżami. Teren usytuowany przed budynkiem 
mieszkalnym -wieżowiec l0-cio piętowy, l0-cio klatkowy, zamieszkany 
przez 880 osób. 
Z uporządkowanego terenu będą mogli korzystać mieszkańcy budynku 
usytuowanego przy ul. Mazurskiej 44/46 przez wszystkie dni, przez całą 
dobę. 

12.  G0109CD 

Termomodernizacja żłobka 17. 
ul. Siarczana 11. 
1.  Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu; 
2. Wymiana instalacjo c.o. i ciepłej wody; 
3. Docieplenie ścian zewnętrznych i ich malowanie. 
4. Wymiana drzwi drewnianych na parterze. 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 102. 

13.  G0118PK  

Uporządkowanie parkowania, ruchu i remont chodników na 
Lokatorskiej i Łącznej. 
Ul. Lokatorska i Łączna (między Rzgowską a Tuszyńską). 
Uporządkowanie miejsc postojowych i ruchu w obrębie ul. Lokatorskiej i 
Łącznej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Remont fragmentów 
chodników. 
Ogólnodostępne. 

14.  G0119RO 

Lustra drogowe na skrzyżowaniu Rogozińskiego/Cieszkowskiego. 
Skrzyżowanie Rogozińskiego/Cieszkowskiego. 
Projekt przewiduje montaż 4 luster na dwóch słupach widocznych dla 
wyjeżdżających z obu stron ul. Rogozińskiego. 
Ogólnodostępny. 

15.  G0127PK 

Remont parkingu. 
ul. Żółkiewskiego. 
Zagospodarowanie ul. Żółkiewskiego na parking z około 50 miejscami do 
parkowania skośnego. Parking będzie graniczył z chodnikiem który 
będzie musiał być przesunięty w głąb działki. Parking według projektu 
zostanie przedzielony sześcioma zieleńcami, a chodnik obsadzony 
krzewami bądź żywopłotem. Droga będzie jednokierunkowa od ul. 
Bednarskiej w stronę ul. Sanockiej. Projekt znacznie poprawi estetykę 
miejsca i podniesie komfort życia wszystkich mieszkańców, a sama ilość 
przestrzeni zostanie dobrze zagospodarowana i wykorzystana. 
- 50 miejsc parkingowych 
- 100 krzewów 
- żywopłot o długości 190m 
- 6 zieleńców obsadzonych krzewami 
- 4 znaki drogowe D-3, B-2, D-18, D-45 (Małe/Mini). 
Ogólnodostępne. 



16.  G0128CH 

Remont lub budowa miejsc parkingowo - postojowych wzdłuż ul. 
Gładkiej 13/15 (blok 472A). 
Zadanie zlokalizowane przy ul. Gładkiej 13/15 - blok 472A (obręb G-26). 
Remont lub budowa miejsc parkingowo - postojowych wzdłuż ul. 
Gładkiej 13/15 (blok 472A). Wykonanie miejsc postojowo - 
parkingowych z kostki brukowej lub płyt typu Jumbo wraz z 
wypełnieniem ich kruszywem. 
Ogólnodostępne. 

17.  G0132GO 

Górniak dla ludzi: modernizacja podjazdów do posesji przy ul. 
Stockiej. 
ul. Stocka. 
Projekt zakłada rozbiórkę wszystkich podjazdów do posesji 
mieszkalnych wykonanych z kamienia przy ul. Stockiej. 
W śladzie rozebranych podjazdów do posesji ma zostać ułożona nowa 
powierzchnia z kostki, która będzie jednocześnie kontynuacją 
istniejącego już chodnika. 
Ogólnodostępne. 

18.  G0135GO 

Górniak dla ludzi: Pierwszy woonerf na Górniaku! 
ul. Stocka. 
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą, oświetleniem, 
nawierzchniami, meblami miejskimi i zielenią oraz zmianą ruchu - 
przekształcenie w tzw. „woonerf wraz z pasażem pieszo-jezdnym, 
łączącym ul. Przybyszewskiego z ul. Szczucińską - remont nawierzchni 
utwardzonych (drogi dojazdowej i chodnika), rekultywacja trawnika, 
nasadzenia krzewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, zakup i montaż ławek. 
Ogólnodostępne. 

19.  G0137PK 

Licznik czasu trwania świateł - ul. Paderewskiego/ul. Rzgowska. 
Skrzyżowanie Paderewskiego/Rzgowska. 
Zamontowanie licznika czasu trwania świateł na sygnalizatorach (dla 
samochodów). Liczniki będą pokazywać ile czasu będzie paliło się 
światło zielone oraz czerwone. Dla każdego kierunku jazdy będzie po 
jednym liczniku. Na w/w skrzyżowaniu - 6 liczników. 
Ogólnodostępne. 

20.  G0140CH 

Walka z błotem i breją. Bezpieczne przejście trawnikiem, kostka 
tam, gdzie trawnik nie przeżyje. 
ul. Zamknięta oraz róg Zamkniętej i Społecznej. 
Jak na załączonych do wniosku zdjęciach. 
Ogólnodostępne. 

21.  G0141CH 

Jumby – do muzeum! Porządny chodnik w całej szerokości, aż do 
krawężnika! 
Odcinek chodnika między rogiem ul. Kurczaki a Sternfelda. 
Jak na załączonych do wniosku zdjęciach. 
Ogólnodostępne. 



22.  G0147RO 

Modernizacja istniejących miejsc postojowych wzdłuż ul. Pięknej od 
ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki wraz z rekultywacją terenów 
zielonych. 
 ul. Piękna działka ewidencyjna nr 259/18 obręb G1. 
Wymiana istniejącego podłoża miejsc postojowych na ażurowe płyty 
betonowe wraz z ułożeniem krawężników. Przesunięcie istniejących 
latarni ulicznych poza miejsca postojowe w rejon pasa zieleni, 
rekultywacja terenów zielonych położonych wzdłuż miejsc postojowych 
poprzez wymianę istniejącego trawnika i nasadzenie krzewów. 
Wykonanie dokumentacji projektowej do planowanego zadania. 
Ogólnodostępne. 

23.  G0153RO  

Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Wróblewskiego. 
ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do al. Jana Pawła II. 
Wyznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Wróblewskiego oraz 
poszerzenie chodnika po północnej stronie ul. Wróblewskiego. 
Ogólnodostępne. 

24.  G0154NN  

Remont nawierzchni ul. Nad Dobrzynką. 
ul. Nad Dobrzynką. 
Remont nawierzchni ul. Nad Dobrzynką. 
Ogólnodostępne. 

25.  G0158GO 

Poprawa bezpieczeństwa przejścia pomiędzy ulicami: Radomską - 
Praską - Łomżyńską. 
Poprowadzenie nowego chodnika łączącego ulice Radomską - Praską - 
Łomżyńską w miejscu starego przejścia wzdłuż ogrodzenia ROD im. 
Dąbrowskiego. 
Wybudowanie od nowa przejścia z wykonaniem nowego chodnika 144 
metry długości l metr szerokości, ustawieniem sześciu latarni typu LED, 
oraz, jeśli będzie taka możliwość techniczna, zainstalowaniem 
monitoringu miejskiego - 4 kamery. 
Ogólnodostępne. 

26.  G0166RU 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
SP 143, ul. Kuźnicka 12. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Dzieci i młodzież. 

27.  G0172GO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
SP 10, ul. Przybyszewskiego 15/21. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Dzieci i młodzież. 



28.  G0175CD 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
SP 174, ul. Gałczyńskiego 6. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Dzieci i młodzież. 

29.  G0176CH 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
SP 162, ul. Powszechna 15. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Dzieci i młodzież. 

30.  G0177CD 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
SP 190, ul. Malczewskiego 37/47. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Dzieci i młodzież. 

31.  G0178GO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
SP 5, ul. Łęczycka 23 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Dzieci i młodzież. 

32.  G0179WI 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
SP 130, ul. Gościniec 1. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Dzieci i młodzież. 

33.  G0180RO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
SP 138 ul. Świętego Franciszka 53. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Dzieci i młodzież. 



34.  G0181CH 

Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa. 
Działka przy ul Jędrzejowskiej nr 575 obręb G30. 
Budowa zewnętrznej ścianki wspinaczkowej na terenie osiedla Chojny. 
Ogólnodostępny. 

35.  G0182CH 

Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Chojen. 
Działka przy ul. Jędrzejowskie] nr 575 obręb G30 
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią z niezbędną 
infrastrukturą jak ławki i kosze. 
- ogrodzenie 
- boisko 
- 4 ławki 
- 4 kosze na śmieci 
Ogólnodostępny. 

36.  G0185CH 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 162, ul. Powszechna 15. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH ZAJĘĆ Z 
ROBOTYKI W skład zadania wchodzi:- promocja zajęć i rekrutacja 
uczestników, 
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

37.  G0186GO 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 10, Przybyszewskiego 15/21 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH ZAJĘĆ Z 
ROBOTYKI W skład zadania wchodzi: 
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

38.  G0187WI 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 130, Gościniec 1. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH ZAJĘĆ Z 
ROBOTYKI W skład zadania wchodzi: 
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

39.  G0188RU 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 143, Kuźnicka 12. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH ZAJĘĆ Z 
ROBOTYKI W skład zadania wchodzi: 
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 



40.  G0189RO 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 138, Świętego Franciszka 53. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH ZAJĘĆ Z 
ROBOTYKI W skład zadania wchodzi: 
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

41.  G0190PK 

ROBOTYKA W SZKOLE 
Gimnazjum-Liceum, ul. Tuszyńska 31. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH ZAJĘĆ Z 
ROBOTYKI W skład zadania wchodzi: 
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

42.  G0191NN 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 189, ul. Kossaka 19. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH ZAJĘĆ Z 
ROBOTYKI W skład zadania wchodzi: 
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

43.  G0192CD 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP/Gimnazjum ul. Chocianowicka 198 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH ZAJĘĆ Z 
ROBOTYKI W skład zadania wchodzi: 
- promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, 
- podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

44.  G0194PK 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
LO 9, ul. Paderewskiego 24. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 



45.  G0196RU 

Plac zabaw i rekreacji    Ruda — Beczkowa. 
ul. Beczkowa działki: G24-96/10 i GG24-97. 
Wniosek dotyczy zakupu i montażu urządzeń placu zabaw. W ramach 
projektu usytuowane będą w szczególności: huśtawka wahadłowa, 
zjeżdżalnia, karuzela stanowisko do koszykówki, urządzenia do ćwiczeń, 
dwie ławki, kosz na śmieci, regulamin. Teren zostanie ogrodzony, 
zasadzone zostaną krzewy, oraz odmiany karłowe drzew, konserwacji, 
zabiegom pielęgnacyjnym zostaną poddane istniejące nasadzenia. 
Ogólnodostępne. 

46.  G0199PK 

Bezpieczny rozwój dla naszych dzieci - zbudujmy plac zabaw na 
Jarosławskiej. 
ul. Jarosławska 29. 
Zadanie będzie polegało na budowie nowego placu zabaw dla dzieci. Plac 
zabaw będzie uzupełniał infrastrukturę sportową znajdującą się przy 
szkole. 
Inwestycja będzie polegała na zbudowaniu placu zabaw - 5 elementów, 
wraz z dodatkową infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo i 
komfort korzystającym rodzinom. 
Plac zabaw będzie dostępny nieodpłatnie w czasie działania szkoły, co 
najmniej w dni szkolne oraz w niektóre weekendy, a także w czasie 
organizowanych uroczystości, pikników i wydarzeń. Pierwszeństwo w 
trakcie zajęć szkolnych będą mieli uczniowie i  dzieci  przedszkolne. 
Natomiast w godzinach popołudniowych, plac będzie swobodnie 
dostępny dla wszystkich. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, plac zabaw 
będzie zamykany codziennie w godzinach wieczornych. 

47.  G0204CH 

Teatr Bliżej Nas. 
SP 162, Powszechna 15. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 części: 
1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne w 
miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów) 
2) wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektaklu 
3) stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden show i 
przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie mieszkańców 
osiedla busami na występ do teatru (na 4 występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

48.  G0205GO 

Teatr Bliżej Nas. 
SP 10, ul. Przybyszewskiego 15/21. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 części: 
1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne w 
miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów) 
2) wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektaklu 
3)stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden show i 
przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie mieszkańców 
osiedla busami na występ do teatru (na 4 występy) 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 



49.  G0207WI 

Teatr Bliżej Nas. 
Skrzyżowanie ul. Kolumny i Nad Stawem. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 części: 
1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne w 
miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów) 
2) wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektaklu 
3) stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden show i 
przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie mieszkańców 
osiedla busami na występ do teatru (na 4 występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

50.  G0210RU 

Szachy w lesie. 
Skrzyżowanie ul. Rodzinnej i Przyjemnej. 
Ławeczka drewniano-metalowa, stolik do szachów oraz kosz betonowy 
na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

 


