
GÓRNA 

Osiedle NAD NEREM 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0147NN 

Remont chodników przy ul. Laskowice i Chocianowickiej. 
Działka G-53 292/2, G-35 22, G-34 32/3. 
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na nową kostkę 
betonową z ułożeniem obrzeży wraz wymianą wjazdów na 
posesje w szerokości pasa drogowego. 
1.) Łaskowice - poszerzenie do 1,5 m, kostka typu Holland 

(budżet 120 tys. zł), taki typ nawierzchni jak na nowej 
części już wyremontowanego chodnika przy ul. Łaskowice. 

2.)  Chocianowicka - szerokość chodnika 1,5 m (budżet 120 tys. 
zł) taki typ nawierzchni jak na nowej części już 
wyremontowanego chodnika od strony ul. Pabianickiej 
(małe kwadratowe płyty). 

240 000,00 zł 

G0183NN 
Remont zniszczonego mostu na rzeką Ner. 
Działki G-34 2/1 i 31. 
Remont zniszczonego mostu na rzeką Ner. 

240 000,00 zł 

G0196NN 

Tradycje Łodzi sprzed Łodzi. 
Działka G-21 3/11. 
Zadanie zakłada zorganizowanie stałego punktu edukacji 
historycznej. W tym celu ma zostać usytuowana drewniana 
chata przeznaczona na cele turystyczne i edukacyjne (edukacja 
historyczna) gdzie będą prowadzone zajęcia (60 zajęć po 3h). 
Celem zajęć będzie przybliżenie historii tego miejsca w tym 
dawnych zajęć ludności (tkactwo, garncarstwo, gotowanie, 
zielarstwo) oraz sposobów spędzania wolnego czasu (gry, 
zabawy, tradycje). 

87 200,00 zł 

G0207NN 

POZNAJ SWÓJ KWADRAT - inicjowanie i wsparcie realizacji 
oddolnych inicjatyw sąsiedzkich. 
Obszar osiedla Nad Nerem. 
Program wsparcia merytoryczno - organizacyjnego 
mieszkańców w zakresie podejmowania aktywności 
międzysąsiedzkich/wspólnotowych, wraz z mikro 
finansowaniem kosztów tych aktywności, ich promocji. 
Nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami z terenu 
osiedla w celu realizowania inicjatyw we współpracy. Program 
do realizacji przez organizację pozarządową z doświadczeniem 
bezpośredniej pracy animacyjnej we wspólnotach 
mieszkańców. 

76 920,00 zł 

G0237NN 

„Skok w bok” – rodzinny piknik promujący zdrowy  
i aktywny styl życia. 
Działka G-53 27/12. 
Zadanie ma na celu pokazanie piękna i potencjału osiedla Nad 
Nerem, a także, przede wszystkim, promowanie aktywnych 
form spędzania czasu wolnego wśród dzieci i całych rodzin. 
Organizacja różnych aktywności - w tym warsztatów dla całych 
rodzin umożliwi nam dotarcie do różnych grup wiekowych. 

53 940,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0247NN 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 
Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 
Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 
Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych  
i promocja aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na 
spektakl. Potrzebna będzie sala prób, teatr/ placówka 
oświatowa, prowadzący zajęcia oraz 8 artystów. 

119 600,00 zł 

 


