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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0038WI 

„Hej psiaki, gdzie dzieciaki?” – psi ratownicy dla 
najmłodszych. 
Działki G-31 17/1; G-32 40/2. 
Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w postaci: 
zajęć edukacyjnych, pikniku edukacyjnego oraz konkursu 
podsumowującego zdobytą wiedzę. Tematem kampanii będzie 
bezpieczeństwo w zakresie: zaginięć w terenie otwartym, 
kontaktach z psami, udzielaniu pierwszej pomocy. Kampania 
zostanie przeprowadzona przez strażaków-ratowników oraz 
psich ratowników z OSP GRS Łódź - Jędrzejów na terenie 
Osiedla Wiskitno. 

14 600,00 zł 

G0139WI 

Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. 
Działka G-55 576/2. 
Oświetlenie ul. Alabastrowej przez postawienie 6 słupów 
oświetleniowych z oprawami LED bądź sodowymi. 

63 200,00 zł 

G0169WI 

Sygnalizacja na żądanie na przejściu dla pieszych. 
Ul. Św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1 przy SP 130. 
Ul. Św. Rafała Kalinowskiego jest bardzo ruchliwa a obecność 
szkoły u zbiegu ul. Kalinowskiego i Gościniec wymusza podjęcie 
prewencyjnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
osobom pieszym. Zadanie ma polegać na ustawieniu przy  
ul. Kalinowskiego po obu stronach ulicy sygnalizatorów, które 
po naciśnięciu przycisku zmieniałyby światło dla kierowców 
jadących ul. Kalinowskiego na czerwone. Nad jezdnią w obu 
kierunkach sygnalizacja dla kierowców. Odświeżenie pasów  
na jezdni. 

350 000,00 zł 

G0170WI 

Bezpieczna droga do szkoły – dzieci SP 130. 
Działka 190/29. 
Remont ciągu komunikacyjnego prowadzącego do budynku 
szkoły, oraz terenu wokół szkoły. Nawierzchnia z kostki 
brukowej betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z gotowej 
stabilizacji betonowej - powierzchnia 1250 m2. Wiele urazów 
i kontuzji było spowodowanych, przez brakujące płyty, 
zapadliny i nierówności. 

307 700,00 zł 

G0197WI 

Utwardzenie drogi gruntowej Dzikich Pól przy użyciu płyt 
typu YOMB. 
Ul. Dzikich Pól - od działki 107/1 (częściowo utwardzona płytą 
typu YOMB) do działki 107/9, obręb G-55. 
Utwardzenie pozostałej części drogi gruntowej Dzikich Pól  
na osiedlu Wiskitno, przy użyciu płyt betonowych typu YOMB. 

300 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0229WI 

Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno. 
OSP ul. Kolumny 312, Działka G-55 23/4. 
Realizacja zadania będzie polegała na wymianie dwóch bram 
garażowych w siedzibie OSP Łódź-Wiskitno. Zakupione bramy 
zastąpią obecne, które wskutek długiej eksploatacji uległy 
zużyciu, co powoduje m.in. ich przeciekanie oraz trudności  
z zamykaniem. Nowe bramy segmentowe przyczynią  
się do poprawy komfortu oraz przyspieszą czas wyjazdu  
do zdarzenia. 

30 000,00 zł 

G0255WI 

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 8 artystów, sala prób, teatr / 
placówka oświatowa, prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 

G0256WI 

I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno – Stróże w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.  
UI. Kolumny, działki G-57 81/2 i 81/3. 
Budowa I etapu chodnika będzie obejmować odcinek  
od ul. Kolumny do wiaduktu nad autostradą A1. Szerokość 
chodnika 1,5 m a długość ok. 700 m. 

180 000,00 zł 

 


