
GÓRNA 

Osiedle GÓRNIAK 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0021GO 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak. 
Granice administracyjne osiedla Górniak. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście.  
Aby ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy 
także tutaj postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby 
zwiększyć atrakcyjność i mobilność mieszkańców osiedla. 
Projekt zakłada zakup określonej liczby rowerów oraz stacji 
dokujących i montaż ich na terenie osiedla. System musi być 
kompatybilny z działającym już w naszym mieście systemem 
Roweru Publicznego. 

494 336,00 zł 

G0037GO 

Bezpieczny Górniak. Etap pierwszy – pilotażowy. 
Działki: G-3 66/11; 66/12; 47/5. 
Projekt zakłada stworzenie dwóch punktów kamerowych 
miejskiego monitoringu, przy skrzyżowanie ulic: - 
Przybyszewskiego - Stocka -Stocka – Szczucińska. 

275 000,00 zł 

G0043GO 

Górniak dla Ludzi: Kosze na śmieci przy ul. Stockiej. 
Działka: G-3 45/20. 
Nieformalna inicjatywa 'Górniak dla Ludzi' powstała w celu 
dokonywania dobrych zmian na tzw. „Górniaku”. Projekt 
zakłada zakup 4 koszy na śmieci w tym: -2 kosze przeznaczone 
dla odpady komunalne -2 kosze przeznaczone na psie odchody 
oraz jednego punktu do poboru jednorazowych opakowań i 
rękawiczek niezbędnych do sprzątania psich odchodów. 

5 000,00 zł 

G0049GO 

Zakup książek do Filii 5 MBP (Dla dzieci i młodzieży). 
Działka G-4 138/2. 
Zakup książek (nowości wydawniczych), których brak jest 
bardzo odczuwalny, szczególnie na terenie obejmującym 
mieszkańców osiedla "Górniak". Zakupione książki będą 
udostępniana w Filii nr 5 (Dla dzieci i młodzieży) Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna. 

6 000,00 zł 

G0050GO 

Zakup nowych książek dla Filii 1 MBP. 
Ul. Przybyszewskiego 46/48, działka G-4 120/8. 
Zakup nowych książek, których brak jest bardzo odczuwalny na 
osiedla "Górniak". Zakupione książki będą dostępne w naszej 
Bibliotece, która jest Biblioteką dla dorosłych i mogą z niej 
korzystać wszyscy Czytelnicy. 

6 000,00 zł 

G0087GO 

Odnowienie chodników w ul. Różyckiego. 
Działki G-2 63/5, 63/4. 
Wymiana nawierzchni chodników (podbudowy i nawierzchni  
z kostki) z obrzeżami i nawierzchni asfaltowej na  
ul. Różyckiego (wykonanie podbudowy oraz dwóch warstw 
bitumicznych i wymiany krawężników). 

480 000,00 zł 

G0123GO 
Naprawa chodnika na ul. Płockiej. 
Ul. Płocka od nr 40 do końca, chodnik po stronie północnej. 
Naprawa chodnika. 

77 000,00 zł 
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G0128GO 

Remont chodników na pl. Reymonta oraz ul. Rzgowskiej  
i Przybyszewskiego. 
Działki G-3 67/1 i 74/4 oraz G-4 120/1, 120/3, 120/4, 120/11. 
Remont nawierzchni chodników zlokalizowanych w drogach 
publicznych położonych w Strefie Wielkomiejskiej  
(Pl. Reymonta, ul. Rzgowska na odcinku od Pl. Reymonta do  
ul. Sieradzkiej oraz ul. Przybyszewskiego na odcinku  
od ul. Dębowej do ul. Bzowej - po str. północnej). W ramach 
remontu rozebrane będą stare, bardzo zniszczone 
nawierzchnie i wybudowane nowe z płyt betonowych  
o wymiarach 25 x 25 cm i kostki granitowej, na podbudowie 
betonowej. 

870 000,00 zł 

G0131GO 

Interaktywna Szkoła na miarę XXI wieku - sprzęt 
multimedialny dla SP 5. 
Ul. Łęczycka 23. 
Zadanie ma na celu zwiększenie możliwości kształcenia  
w szkole podstawowej nr 5 w Łodzi. Przedstawione multimedia 
w obecnym czasie stanowią nieodzowny element dydaktyki  
w wielu placówkach tego typu. W odpowiedzi na rozwijające 
się techniki dydaktyczne, sprzęt tego typu jest wymagany  
w procesie kształcenia klas 1-3 oraz 4-6. 

16 800,00 zł 

G0132GO 

Renowacja sali gimnastycznej w SP 5. 
Ul. Łęczycka 23. 
Zadanie ma na celu renowację obecnie istniejącej sali 
gimnastycznej SP 5 w Łodzi. Inwestycją zadania byłaby 
m.in. renowacja parkietów drewnianych, malowanie ścian, 
stolarka okienna oraz wszelkie prace mające na celu 
podniesienie estetyki pomieszczenia oraz komfortu ćwiczeń jak 
np. zadbanie o stan drabinek. 

100 000,00 zł 

G0133GO 

Sportowa Szkoła – sprzęt sportowy na użytek społeczności 
szkolnej SP 5. 
Ul. Łęczycka 23. 
Zadanie ma na celu zwiększenie możliwości rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży szkoły podstawowej nr 5 w Łodzi. Obecny 
deficyt sprzętu sportowego powoduje brak możliwości 
zorganizowania dostosowanych zajęć do umiejętności 
uczestników wychowania fizycznego. 

7 430,00 zł 

G0145GO 

Górniak dla ludzi: Siłownia plenerowa na Osiedlu Górniak. 
Działka 42/10. 
Projekt ma na celu zagospodarowanie przestrzeni zielonej  
na ulicy Energetyków 6 (działka nr 40/12). Zadanie zakłada 
stworzenie siłowni plenerowej dla mieszkańców Osiedla 
Górniak. Dodatkowo teren zielony zostanie wyposażony  
w ławki, kosz na odpady. 

60 000,00 zł 

G0157GO 

Kolorowa szkoła – remont SP 10. 
Działka G-3 94/5. 
Remont SP 10. Obejmie on malowanie i wymianę podłóg  
w pomieszczeniach szkolnych: dydaktycznych  
i administracyjnych, świetlicy szkolnej, bibliotece; wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej: zakup kserokopiarki oraz mebli 
do biblioteki szkolnej. 

348 000,00 zł 
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G0158GO 

Rewitalizacja terenu. 
Działka G-5  7/24, 7/27. 
Budowa - trawniki, miejsca postojowe na podjeździe do posesji 
Łęczycka 5/7. Rekultywacja trawnika zniszczonego przez 
przechodniów.  Uporządkowanie terenu. 

150 000,00 zł 

G0159GO 

Zielona Dębowa - rewitalizacja drzewostanu dębów 
czerwonych. 
Działka G-4 66/4 - pas drogowy ul. Dębowej. 
Idea zadania polega na rewitalizacji okolicznego drzewostanu 
będącego elementem zieleni miejskiej, który rozciąga  
się niemalże na całej długości 300-metrowej ulicy Dębowej. 
Zadanie oparte byłoby na pielęgnacji dębów, rekultywacji 
trawników, a także na nasadzeniu w alei dobrze rozwiniętych 
drzew tego samego gatunku oraz krzewów pnących wzdłuż 
muru. 

52 000,00 zł 

G0160GO 

Zielona Senatorska - rekultywacja pasa zieleni. 
Działki G-4 41/4, 41/8, 41/16. 
Idea polega na rekultywacji pasów zieleni na wybranych 
fragmentach ul. Senatorskiej między ul. Sosnową a Słowiańską. 
Zadanie oparte byłoby na pielęgnacji i/lub odtworzeniu 
trawników, a także na nasadzeniu dobrze rozwiniętych 
krzewów stanowiących barierę ochronną. 

51 000,00 zł 

G0161GO 

Pływający dom dla kaczek. 
Park im. Reymonta, działka G3-33/26.  
Idea zadania polega na zaaranżowaniu elementu małej 
architektury (1,5 x x 1,5 m), który pływa na tafli stawu 
(zakotwiczony na środku stawu) w Parku im. Reymonta, 
pełniąc funkcję domu dla kaczek i innych gatunków ptactwa 
wodnego. 

5 000,00 zł 

G0174GO 

Modernizacja boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 1. 
Działka G-5 286/4. 
Na terenie Ośrodka posiadamy trawiaste boisko dla młodzieży. 
W wyniku czynników atmosferycznych i naturalnego zużycia 
powstały na nim duże nierówności, które powodują trudności 
w poruszaniu się uczniów. Boisko wymaga wyrównania, 
nawiezienia odpowiedniego materiału i obsiania trawą. 
Modernizacja boiska przyniesie wiele korzyści dla naszej 
niepełnosprawnej młodzieży. 

5 000,00 zł 

G0175GO 

Odnowienie i modernizacja elewacji w budynku internatu 
w SOSW 1. 
Działka G-5 286/4. 
Na terenie naszej placówki są usytuowane trzy budynki: szkoła, 
warsztaty i internat. Budynek internatu zamieszkują 
niesłyszący i słabosłyszący uczniowie, niestety brak środków  
i niekorzystne czynniki atmosferyczne spowodowały duże 
ubytki w zewnętrznej części elewacji. Naprawa ubytków  
i odnowienie zniszczonych elementów znacznie poprawi 
wygląd budynku. 

100 000,00 zł 
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G0176GO 

Budowa parkingu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego 1. 
Działka G-5 286/4. 
Teren Ośrodka otaczają wąskie uliczki, na których nie ma 
możliwości parkowania aut przez pracowników. Samochody 
znacznie utrudniają komunikację na terenie placówki. Budowa 
miejsc parkingowych usprawni i poprawi organizację związaną 
z parkowaniem. Teren przeznaczony pod budowę parkingu to 
480 m2. Nowo powstały parking przyczyniłby się do 
bezpieczeństwa uczniów i rozwiązałby dotychczasowe 
problemy zmotoryzowanych pracowników i uczniów 
przywożonych do szkoły spoza Łodzi. 

46 000,00 zł 

G0177GO 

Wymiana bram i furtek w ogrodzeniu w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 1. 
Działka G-5 286/4. 
Na terenie Ośrodka znajdują się cztery bramy dwuskrzydłowe 
oraz trzy furtki. W wyniku działania czynników 
atmosferycznych i upływu czasu wszystkie wymagają 
wymiany. Nowe bramy i furtki znacznie usprawnią prace  
i poprawią bezpieczeństwo naszych podopiecznych. 

19 573,00 zł 

G0178GO 

Odmalowanie ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego 1. 
Działka G-5 286/4. 
Teren Ośrodka zajmuje 2 hektary, jest ogrodzony betonowym 
płotem, na którym w wyniku aktów wandalizmu pojawiały się 
napisy i rysunki, które zamalowywane były różnymi kolorami 
farb. Całkowita powierzchnia płyt betonowych wynosi 730 m2. 
Pomalowanie ogrodzenia jednokolorowa farbą znacznie 
poprawi wizerunek i estetykę wokół placówki. 

5 000,00 zł 

G0211GO 

Zakup mebli rekreacyjnych do ogrodu przy 5 DPS. 
Ul. Podgórna 2/14, działka G-05 314/19. 
Zakup mebli rekreacyjnych do ogrodu wzbogaci ofertę 
placówki, organizującej imprezy na terenie. Zadanie 
skierowane do społeczności lokalnej, do osób 
niepełnosprawnych przebywających w domach pomocy 
społecznej i domach dziennego pobytu, uczniów szkół 
specjalnych, szkół i przedszkoli publicznych. Planujemy zakup 
ławek ogrodowych 10 szt, pawilonu ogrodowego 3 sztuki, 
huśtawki ogrodowej drewnianej 3 szt, krzeseł ogrodowych 
plastikowych 40 szt, stolików drewnianych składanych 10 szt, 
wykładziny tarasowej o wymiarach 15,0 x 7,00. 

14 200,00 zł 
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G0212GO 

Naprawa fragmentu alejki parkowej, która stanowi dojazd 
do domów dziecka. 
Park im. Legionów, działka obręb G-3 195/3. 
Naprawa bardzo zniszczonej nawierzchni jezdni dojazdowej 
oraz ciągu pieszego do Domu Dziecka Nr 9 Dom 
Międzypokoleniowy Bednarska i Stowarzyszenia 
Poszkodowanych przez III Rzeszę spowoduje, że droga dzieci 
i dorosłych uczestników okolicznych instytucji i mieszkańców 
będzie bezpieczniejsza, a goście, również zza granicy 
odwiedzających naszą placówkę często będą mieli łatwiejszy 
dojazd. Co roku odnotowujemy upadki i groźne w skutkach 
skręcenia i złamania szczególnie u starszych, poruszających się 
tym ciągiem komunikacyjnym. 

257 300,00 zł 

G0218GO 

Ławki na przystankach MPK. 
Przystanki lokalnego transportu zbiorowego na obszarze 
Górniaka lub ich sąsiedztwo. 
Ustawienie ławek lub spoczników na przystankach 
autobusowych i tramwajowych, na których nie ma wiat  
z ławkami lub w ich sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

G0227GO 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 
Park im. W. Reymonta, działka w obrębie G-3 33/26. 
Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening oparty  
na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Celem 
treningu jest poprawienie kondycji i elastyczności ciała, 
wyrzeźbienie zgrabnej sylwetki, pokonania własnych 
ograniczeń, a także dotlenienie organizmu. Najlepsze efekty 
osiągnąć można trenując grupowo na specjalnej bramie, 
składającej się z drabinek, poręczy, uchwytów i ławek 
skośnych. Całość na miękkiej gumowej na wierzchni. Pod stacją 
będzie nawierzchnia poliuretanowa oraz ilość urządzeń, tj. na 
stację składać się mają: drążki do ćwiczeń od 10 do 20 szt 
oparte na pionowych słupach od 5 do 10 szt, poręcze poziome 
równoległe 3 szt, drabinka pozioma (szwedzka) 1 szt, drabinka 
pozioma (monkey bar) 1 szt, poręcze skośne 2 szt, kółka 
gimnastyczne 1 para, ławki skośne do brzuszków 2 szt, drążek 
typu żmijka 1 szt, stacja DIP 1 szt, rura do wspinania  
1 szt, drążki niskie do pompek 1 para, drążek do pole dance  
1 szt, box do wskoków (pylobox) 2 szt oraz tablica 
informacyjna z regulaminem i tablica z przykładowym 
sposobem treningu. Z uwagi na negatywną decyzję Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zrezygnowano  
z budowy prysznica.  

136 000,00 zł 

G0234GO 

"Skok w bok" - warsztaty twórcze oraz piknik rodzinny 
promujące zdrowy styl życia. 
Przedszkola i szkoły kl. I-III. 
Zadanie ma na celu pokazanie najmłodszym dzieciom jak 
w prosty i tani sposób żyć zdrowo - jeść, bawić się, spędzać czas 
z rodziną. Podczas warsztatów będziemy w kreatywny sposób 
poznawać nasze otoczenie i własne nieograniczone możliwości. 
Piknik rodzinny będzie podsumowaniem i promocją aktywnej 
formy spędzania czasu dla rodziny. 

82 640,00 zł 
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G0238GO 

Zazieleńmy ul. Piotrkowską. 
Działka G-3 23/23. 
Projekt zakłada ustawienie 1 całorocznej donicy z drzewem 
po wschodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, na odcinku 
od ul. Przybyszewskiego do ul. Sieradzkiej. Zakupione drzewo 
powinno być o obwodzie (na wysokości 130 cm ) 12-16 cm. 

13 000,00 zł 

G0239GO 

Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku. 
Działka G-3 23/23. 
Projekt zakłada zakup dwóch nowych wiat przystankowych 
oraz co najmniej czterech ławek. Elementy małej architektury 
zostaną zamontowane po obu stronach peronu 
przystankowego Piotrkowska - Plac Niepodległości przy 
znanym targowisku "Górniak". 

5 000,00 zł 

G0243GO 

„SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO"- remont kuchni  
i stołówki szkolnej w PG 40. 
Ul. Kaliska 25/27. 
Kompleksowy remont stołówki i kuchni szkolnej, w jego skład 
wchodzą: prace malarskie(o powierzchni 190m3), wymiana  
2 par drzwi o wymiarach (2.30 x 1.60), wymiana 6 okien  
o wymiarach (l.80 x 1.60), wymiana mebli na stołówce  
(10 stolików i 50 krzeseł), wymiana glazury i terakoty 
na podłogę antypoślizgową. Celem zadania jest umożliwienie 
lokalnej społeczności, a w szczególności dzieciom i młodzieży, 
możliwości spożywania zdrowych, smacznych i ciepłych 
posiłków, których często nie mają w domu rodzinnym, jak 
również promowanie przez naszą placówkę zdrowego sposobu 
odżywiania. 

74 000,00 zł 

G0245GO 

Górniak dla ludzi: Krzewy przy ul. Sosnowej. 
Działka G4-42/4. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia dużych krzewów w pasie 
zieleni po zachodniej stronie ul. Sosnowej przy Szkole 
Muzycznej im. H. Wieniawskiego. Krzewy muszą być 
poddawane systematycznej pielęgnacji (podlewanie, 
nawożenie etc.). 

25 000,00 zł 

G0253GO 

Żyj Pasją - Rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 
Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla, hala 
sportowa. 
Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów 
tańca, rozmowy o tym, co daje taniec, dlaczego warto mieć  
i rozwijać pasję, pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów 
zaawansowania. 7 tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, 
zaproszenia na lekcję tańca, wejściówki na turniej, karnety  
na zajęcia dla najlepszych uczniów. 

63 200,00 zł 

 


