
POLESIE 
Osiedle  IM. MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO 

 
ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

Kwota po 
weryfikacji 

P0002MM 

Bezpieczne przejście przez ulicę do Parku na Zdrowiu - 
Srebrzyńska. 
Działka P16-28/29. 
Przebudowa całego obszaru przecięcia ulic Srebrzyńskiej i Barona 
polegająca na wyniesieniu tarczy skrzyżowania, wraz                              
z oznakowaniem poziomym i pionowym. 

62 700,00 zł 

P0055MM 

Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona "Smukłego" do 
ul. Jarzynowej. 
Działka P-6 336/14. 
Zainstalowanie 4 sztuk latarni oświetleniowych. 

50 000,00 zł 

P0057MM 

Izba Pamięci - Osiedlowe Centrum Integracji - modernizacja -       
I etap. 
Ul. Perla 2, część budynku zaadaptowana na Izbę Pamięci, działka P6 
350/3. 
Izba po modernizacji ma być miejscem spotkań mieszkańców 
osiedla. Jest to jedyne pomieszczenie na terenie osiedla spełniające 
tę funkcję. Modernizacja musi objąć: wymianę okien, drzwi, podłogę 
i instalację elektryczną. Budynek gminny wpisany do rejestru 
zabytków. 

90 000,00 zł 

P0058MM 

Bezpieczeństwo pieszych na osiedlu Mireckiego (al. Unii 
Lubelskiej). 
Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej               
(ul. Praussa przy przystanku autobusowym linii nr 83). 
Montaż 4 poduszek berlińskich wraz z oznakowaniem pionowym        
i poziomym przy przejściu dla pieszych (wraz z "wyspą" pośrodku 
przejścia). 

25 000,00 zł 

P0079MM 

Naprawmy ul. Jarzynową! 
Odcinek ul. Jarzynowej od ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej. 
Remont chodnika z kostki betonowej na podbudowie                              
o wzmocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem oraz 
wykonanie koryta w gruncie o szerokości 2mb. 

260 000,00 zł 

P0088MM 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 
z Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego.  
Ul .Perla 9. 
Zadanie dotyczy zakupu ok. 300 książek oraz ok. 70 jednostek 
audiobooków do zbiorów biblioteki. Zakupione nowości wydawnicze 
obejmujące różnorodną tematykę i zagadnienia wzbogaciłyby ofertę 
biblioteki oraz skróciły czas oczekiwania na poszukiwane przez 
czytelników tytuły. Z zakupionych książek i audiobooków będą mogli 
korzystać mieszkańcy osiedla oraz inni mieszkańcy Łodzi. 

10 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0100MM 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. 
Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku 
Piłsudskiego. 
Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na 
wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6. 
Zadanie polega na wyniesieniu nawierzchni ulicy wraz z przejściem 
dla pieszych oraz ustawienie znaku aktywnego D-6, co poprawi 
bezpieczeństwo przechodniów, widoczność dla kierowców oraz 
skłoni do jazdy zgodnej z przepisami (40km/h, zakaz wyprzedzania 
na linii podwójnej ciągłej oraz przejściu dla pieszych). Odtworzenie 
fragmentu zieleni pnącej, na ścianie muru odgradzającego teren 
Osiedla od ulicy. 

50 000,00 zł 

P0166MM 

Wymiana ławek parkowych i koszy na śmieci na osiedlu. 
Osiedle im. Montwilła-Mireckiego. 
Zakup 20 szt. stylizowanych ławek parkowych i 20 szt. estetycznie 
dopasowanych koszy na śmieci. 

44 500,00 zł 

P0191MM 

Rzeźba - symbol osiedla im. J. Montwilła-Mireckiego. 
Skwer na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 
Zadanie zakłada rozpisanie otwartego konkursu na projekt                    
i wykonanie na rzeźbę - symbol osiedla Montwilła-Mireckiego. 
Projekt ma nawiązywać do związku osiedla z historią łódzkiego 
modernizmu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, studentów        
i absolwentów łódzkich uczelni artystycznych oraz mieszkańców 
Łodzi, zakłada zaprojektowanie obiektu o charakterze trwałym. 

65 000,00 zł 

P0193MM 

"Opowiemy Wam historię" - realizacja filmu dokumentalnego     
o historii osiedla im. J. Montwiłla-Mireckiego i jego 
mieszkańców. 
Osiedle im. Montwilła-Mireckiego. 
Zadanie obejmuje udział mieszkańców osiedla we wspólnym 
przedsięwzięciu kulturalnym. Realizacja filmu ma na celu 
rozbudzenie świadomości historycznej wśród mieszkańców osiedla, 
skupienie ich wokół wspólnego celu, zwiększenie poczucia 
identyfikacji z miejscem zamieszkania. Film będzie miał bezpłatną 
premierę kinową i plenerową dla wszystkich mieszkańców osiedla. 

20 000,00 zł 

P0194MM 

Uzdrowisko na osiedlu - tężnia solankowa. 
Działka: P6-336/14. 
Wykonanie na terenie skweru pomiędzy ul. Barona "Smukłego" a ul. 
Jarzynową tężni solankowej. Zadanie zawiera wykonanie projektu, 
montażu tężni, uporządkowanie terenu zielonego, ustawienie ławek 
i koszy na śmieci. 

194 350,00 zł 

P0195MM 

Powrót słupa. 
Skwer na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 
Postawienie słupa ogłoszeniowego stylizowanego na lata 
dwudzieste ubiegłego wieku. 

5 000,00 zł 
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P0196MM 

Kompleks rekreacyjny dla społeczności lokalnej. 
Działka P6-336/14. 
Zadanie ma na celu odnowę skweru ciągnącego się od ul. Barona 
"Smukłego" do ul. Jarzynowej. Projekt zakłada uporządkowanie 
terenu, wyrównanie podłoża, rekultywację trawnika, nasadzenia 
nowych krzewów, wybudowanie zadaszonej altany, betonowego 
grilla, ustawienie stylowych ławek parkowych, koszy na śmieci i psie 
odchody. 

105 000,00 zł 

P0198MM 

Przystanek Roweru Miejskiego. 
Skrzyżowanie Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 
Lokalizacja na terenie osiedla stacji dokującej oraz zakup rowerów 
dla mieszkańców osiedla. 

123 584,00 zł 

P0199MM 

Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Perla (od Al. Unii Lubelskiej 
do ul. Barona "Smukłego"). 
Działki: P6-35/3, P6-350/7, P6-350/8. 
Zadanie ma na celu poprawę jakości trawników po obu stronach ul. 
Perla. Projekt zakłada całkowite oczyszczenie, wyrównanie podłoża   
i stworzenie nowej warstwy trawnika. Rekultywacja trawników 
poprawi estetykę osiedla i zwiększy komfort życia mieszkańców. 

52 000,00 zł 

P0204MM 

Mini-zdrój na osiedlu. 
Skwer na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 
Projekt zakłada instalację mini-zdroju na terenie osiedla, który 
będzie służył spragnionym biegaczom, rowerzystom, spacerowiczom 
i mieszkańcom osiedla, oraz promować łódzką "kranówę". 

30 000,00 zł 

P0209MM 

Poprawa estetyki osiedla Mireckiego, w tym otoczenia SP 40         
i LO XVIII - budowa miejsc postojowych, stojaków rowerowych, 
rekultywacja trawników i nasadzenia z krzewów. 
Ul. Barona "Smukłego" (od Srebrzyńskiej do Perla), ul. Perla (od 
Barona do Praussa), ul. Praussa (od Perla do Unii Lubelskiej), oraz 
trawniki wzdłuż ul. Srebrzyńskiej (pod blokami). 
Budowa miejsc postojowych, montaż stojaków rowerowych, 
słupków. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie 
wybudowania miejsc postojowych. Nasiedzenie krzewów, 
rekultywacja trawników i bruku. 

220 000,00 zł 

P0239MM 

Dostosowanie estetyki budynku szkoły XVIII LO do estetyki 
ogólnoosiedlowej - Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego. 
Działka P6-340. 
Obecna stolarka okienna i drzwiowa zamontowana była 60 lat temu, 
jest w złym stanie technicznym. Okna i drzwi nie spełniają 
aktualnych norm jakościowych. Posiadają wiele ubytków w drewnie, 
blacha jest dziurawa, okucia są skorodowane, trudno je zamknąć. 
Wiele nieszczelności okien i drzwi powoduje zimą wychłodzenie, a 
latem przeciągi, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi 
(np. wypadające szyby z ram okiennych).  

63 500,00 zł 

P0252MM 

Wymiana starej stolarki okiennej na plastikową i drzwi 
wejściowych w SP 40. 
Działka P6-342. 
Wymiana zużytej, drewnianej stolarki okiennej na nową, plastikową 
(ok. 112 okien) wraz z parapetami, a także wymiana drzwi 
wejściowych do budynku szkoły. 

154 500,00 zł 
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P0265MM 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty       
z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się w nich uczyć programowania     
i budowy robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. 
Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych form nauki                     
i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

P0271MM 

Osiedlowe kino letnie. 
Działka P6-342. 
Osiedlowe kino letnie: czerwiec (piątki i soboty), lokalizacja - ogród 
SP 40, seanse dla społeczności lokalnej, ok. 150 osób. 

9 900,00 zł 

P0272MM 

Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
Działki: 336/14, 343/2,345/8, 343/3, 344/18, 341, 344/12, 243/3. 
Jednodniowe warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat; 
termin warsztatów maj/czerwiec, zdjęcia wykonane telefonem 
komórkowym. Celem warsztatów jest między innymi poznanie 
historii miejsca zamieszkania; warsztaty zakończone wystawą w SP 
40. 

3 000,00 zł 

 


