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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0030ST 

Nowości książkowe dla Biblioteki na Stokach. 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia 1, ul. Skalna 2. 
Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, 
audiobooków) i prenumeraty (gazet i czasopism). 

18 000,00 zł 

W0046ST 

Remont chodnika i drogi dojazdowej przy Przychodni 
Lekarskiej CEREO-MED, ul. Zbocze 18A, wraz z budową 
miejsc parkingowych. 
Obręb W-12 , działki nr 398/26, 402/38, 398/102. 
Wykonanie projektu z kosztorysem oraz prac związanych            
z ułatwieniem dotarcia do Przychodni pacjentom, osobom 
niepełnosprawnym, pracownikom oraz karetkom pogotowia       
i innym transportom docelowym. Prace będą polegały na 
przeprowadzeniem remontu drogi dojazdowej do Przychodni, 
części chodników wokół Przychodni i zbudowaniu parkingu dla 
samochodów osobowych. Całość będzie wykonana z kostki 
betonowej pełnej a miejsca parkingowe z kostki betonowej 
ażurowej o łącznej powierzchni ok. 840 m². 

160 000,00 zł 

W0054ST 

Budowa oświetlenia ulicy Wodospadowej. 
Odcinek północny ulicy Wodospadowej, numery 22 do 54. 
Ulica Wodospadowa pozbawiona jest jakiegokolwiek 
oświetlenia. Wg oceny ZDiT wymagane jest postawienie 10 szt. 
słupów + zamontowanie opraw oświetleniowych. Wskazany 
odcinek wynosi 300 m (200 m + 100 m - ulica w kształcie litery 
„T"). 

150 000,00 zł 

W0056ST 

„Dywanik asfaltowy" na ul. Dębowskiego. 
Działka W12-418/50. 
Propozycja przewiduje położenie asfaltowej nawierzchni (bez 
modernizacji podbudowy) na ul. Dębowskiego od skrzyżowania 
z ulicą Kasprowy Wierch do ul. Zbocze. Inwestycja w znaczący 
sposób poprawi komfort podróży komunikacją miejską oraz 
pojazdami prywatnymi. 

262 582,00 zł 

W0057ST 

„Dywanik asfaltowy" na ul. Skalnej. 
Działki: W12-395/11, W12-395/13. 
Propozycja przewiduje położenie asfaltowej nawierzchni (bez 
modernizacji podbudowy) na ul. Skalnej od skrzyżowania            
z ulicą Kasprowy Wierch do ul. Dębowskiego. Inwestycja            
w znaczący sposób poprawi komfort podróży komunikacją 
miejską oraz pojazdami prywatnymi. 

164 066,62 zł 

W0059ST 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Janosika i Telefonicznej. 
Działki: W12-30/20, W12-30/29, W12-76/26, W12-76/27, 
W12-76/31, W12-76/32, W12-76/33, W12-76/34. 
Propozycja przewiduje budowę sygnalizacji świetlnej (bez 
wydzielonych lewoskrętów) sterowanej pętlami indukcyjnymi 
na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej. Inwestycja ułatwi 

500 000,00 zł 
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ruch komunikacji miejskiej (linie 12 i 58), usprawni ruch            
w relacji wschód-zachód na osiedlu oraz zwiększy 
bezpieczeństwo pieszych. 

W0075ST 

Modernizacja terenu za budynkiem mieszkalnym Pieniny 
16-20 wraz z wjazdami łączącymi ten teren z jezdnią. 
Działki: W12 - 207/24, 208/22, 208/23, 208/25, 208/30.  
Modernizacja terenu po południowo-zachodniej stronie 
budynku oraz wjazdów ma polegać na wykorytowaniu, 
wymianie krawężników, utwardzeniu podłoża, ułożeniu pasa 
płyt żurowych między dwoma pasami kostki betonowej. Na 
wysokości rynien w celu skutecznego odprowadzania wody 
należy ułożyć, przez opisywany teren, korytka odpływowe 
prostopadle do ściany budynku. Modernizacja będzie także 
obejmować remont krótkiego chodnika łączącego schody przy 
ul. Pieniny 20 z chodnikiem wzdłuż ulicy. 

150 000,00 zł 

W0081ST 

MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY KOŚCIELE NA 
UL. JANOSIKA. 
Części działek - nr działek GUS: 106106_9.0009.345/33; 
106106_9.0009.345/34; 106106_9.0009.345/37; 
106106_9.0009.345/49, obręb W-9. 
Modernizacja pętli autobusowej - wymiana nawierzchni              
z uzupełnieniem elementów krawężnika, wymiana wiaty 
przystankowej oraz montaż ławek. 

412 500,00 zł 

W0087ST 

Utwardzenie ul. Gazdy na odcinku od ul. Telefonicznej  
do ul. Żlebowej. 
Działki nr 332/1, 332/36 obręb W-13. 
Remont nawierzchni ul. Gazdy. 

570 000,00 zł 

W0091ST 

Oświetlenie na ul. Wodospadowej. 
Ul. Wodospadowa (północny odcinek - od Telefonicznej). 
Na odcinku ul. Wodospadowej wnioskuję o założenie 5 słupów 
oświetleniowych. 

60 000,00 zł 

W0093ST 

Zajęcia sportowe na stadionie na Stokach. 
Stadion na Stokach . 
Zajęcia sportowe na stadionie na Stokach: krav maga, 
lekkoatletyka, joga, badmigton, prowadzone od kwietnia do 
października przez profesjonalnych trenerów na stadionie. 

61 000,00 zł 

W0095ST 

Modernizacja wiat przystankowych na ul. Telefonicznej. 
Od Telefoniczna - Pieniny do Telefoniczna - Działki. 
Modernizacja wiat przystankowych na ul. Telefonicznej  
dla ludzi korzystających z publicznego transportu. 

136 000,00 zł 
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W0103ST 

WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA ŁÓDŹ-SIKAWA GWARANCJĄ POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. 
Działka nr 27, obręb W-9. 
Projekt dotyczy doposażenia jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Łódź - Sikawa w sprzęt niezbędny do ratowania życia   
i mienia ludzkiego, tj. nożyce do ratownictwa drogowego, 
zestaw do stabilizacji pojazdów, pilarka ratownicza, pilarka 
spalinowa, agregat oddymiający, węże tłoczne, drabina 
nasadkowa, kurtyny wodne, hydronetka, przenośny zestaw 
oświetleniowy, lanca gaśnicza oraz prądownice. 

60 025,00 zł 

W0106ST 

WICHROLANDIA - PLAC ZABAW DLA AKTYWNYCH 
PRZEDSZKOLAKÓW, MAŁYCH, MNIEJSZYCH                                 
I STARSZAKÓW. 
Zadanie ma być realizowane na terenie ogrodu przedszkolnego 
PM 93 na ulicy Wichrowej 1a. Nr działki W11- 115/1. 
Celem naszym jest projekt i realizacja placu zabaw dla dzieci        
w wieku przedszkolnym na terenie ogrodu przedszkolnego.       
Z placu zabaw będą korzystać dzieci uczęszczające do 
przedszkola, a także inne dzieci mieszkające na naszym osiedlu. 

59 500,00 zł 

W0109ST 

Zakup zestawu multimedialnego oraz nowości 
książkowych dla Filii nr 7. 
MBP Łódź-Widzew Filia 7, ul. Skalna 2. 
Doposażenie Filii nr 7 w zestaw multimedialny oraz nowości 
książkowe dla dzieci i młodzieży wzbogaci ofertę biblioteki 
oraz poszerzy horyzonty użytkowników placówki. 

7 600,00 zł 

W0111ST 

Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek ubraniowych 
dla uczniów SP 139. 
Ul. Giewont 28. 
Modernizacja szkolnej szatni będzie polegała na demontażu 
wieszaków, malowaniu pomieszczenia, położeniu nowej 
podłogi oraz zakup 350 szafek ubraniowych dla uczniów SP 
139. 

65 000,00 zł 

W0115ST 

Utwardzenie drogi gruntowej płytami typu Jomb, remont 
zjazdów wraz z ciągiem pieszym. 
Obręb W11, działki: 155/2, 155/8, 155/9, 155/19. 
Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej drogi  
w ul. Jędrowizny na odcinku od ul. Kasprowy Wierch  
do ul. Listopadowej płytami typu Jumbo wraz ze zjazdami  
do posesji oraz remontem ciągu pieszego. 

484 050,00 zł 

W0179ST 

Gimnazjalne Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej. 
PG 30 przy ul. Nowogrodzkiej 6/14. Na ten cel przeznaczone 
zostaną dwa połączone ze sobą pomieszczenia (razem  
84,10 m²). Pomieszczenia są częściowo przygotowane do tego 
celu. 
Projekt zakłada przygotowanie i wyposażenie w PG 30 
Gimnazjalnego Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej.         
W ramach zadania pomieszczenia zostaną wymalowane, 
wymienione zostaną podłogi, drzwi i lampy. Zakupione zostaną 
meble. Bazę Centrum stanowić będzie 6 komputerów 

112 220,00 zł 
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stacjonarnych typu AIO, zestaw interaktywny,  laptop, 
księgozbiór i zbiór multimediów. Centrum będzie stanowić 
bazę do prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej dla 
młodzieży na 3. etapie kształcenia, realizowania projektów 
edukacyjnych, w tym międzynarodowych w ramach programu 
Erasmus+, prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery i innych 
działań skierowanych również do społeczności lokalnej. 

W0180ST 

Modernizacja terenu za budynkiem mieszkalnym Pieniny 
22-28 oraz wjazdu łączącego ten teren z jezdnią. 
Działka W12 - 207/24. 
Modernizacja terenu po południowo-zachodniej stronie 
budynku Pieniny 22-28 oraz wjazdu między budynkiem,              
a terenem szpitala ma polegać na wykorytowaniu, wymianie 
krawężników, utwardzeniu podłożą ułożeniu pasa płyt 
ażurowych między dwoma pasami kostki betonowej. Płyty 
ażurowe należy obsypać ziemią i posiać trawę. Na wysokości 
rynien w celu skutecznego odprowadzania wody należy ułożyć, 
przez opisywany teren, betonowe korytka odpływowe 
prostopadle do ściany budynku. 

116 000,00 zł 

W0181ST 

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół 
Domu Kultury „Ariadna". 
Ul. Niciarniana 1/3. Działka nr W15-6/6. 
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół domu 
kultury i wkomponowanie tego terenu w rozbudowywaną ulicę 
Niciarnianą. Stworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla 
gości domu kultury, wymiana chodników, rekultywacja 
trawników i krzewów, kwietniki, stojak na rowery, 3 ławki, 
instalacja neonu z nazwą. Aranżacja trawnika przy zachodniej 
ścianie budynku jako skweru, miejsca odpoczynku i relaksu dla 
uczestników zajęć i rodziców: 5 ławek, kwietniki 

175 000,00 zł 

W0183ST 

OGRÓD PRZEDSZKOLNY - NOWY CHODNIK. 
Działka W9 - 175/4. 
Zadanie polega na wymianie starego chodnika z płyt 
betonowych wzdłuż ogrodu przedszkolnego, stanowiącego 
dojście do przedszkola. 

10 500,00 zł 

W0185ST 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Listopadowej. 
Teren od ul. Brzezińskiej do ul. Tadeusza. 
Budowa chodnika szerokości 1,5 m wzdłuż ul. Listopadowej. 
Materiałem byłaby kostka brukowa na odcinku 380 m. 

250 000,00 zł 

W0190ST 

Budowa boiska do street workout (zestaw urządzeń do 
ćwiczeń siłowo-gimnastycznych) wraz z nawierzchnią           
i oświetleniem. 
Działka W9-17/4. 
Wyposażenie parku w kompletny zestaw urządzeń do tzw. 
street-workout, umożliwiających ogólno-sprawnościowy 
trening fizyczny dla osób z różnych grup wiekowych, wraz          
z nawierzchnią absorbującą uderzenia, oraz oświetleniem 
umożliwiającym korzystanie z urządzeń po zmroku. 

89 000,00 zł 
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W0191ST 

Poprawa bezpieczeństwa w pasie drogowym oraz walorów 
przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania 
Kobzowa/Spiska,Beskidzka/Spiska, Kierpcowa/Beskidzka. 
Ul. Beskidzka, ul. Kobzowa, ul. Spiska, ul. Kierpcowa. 
Budowa chodnika, wykonanie projektu, wycinka krzewów, 
drzew, rekultywacja trawników. 

163 400,00 zł 

W0192ST 

Wymiana nawierzchni i budowa ciągów pieszo-jezdnych 
wraz z małą architekturą, zagospodarowanie terenów 
zielonych. 
Działka nr 28/11 W-9 - we władaniu ZDiT - chodnik wzdłuż 
budynku Gimnazjum nr 33, Janosika 136. Działka nr 175/4 W-9 
- chodnik wzdłuż budynku szkoły od strony północnej, teren za 
budynkiem ZOZ „Janosik", wjazd na teren boiska szkolnego -      
w administracji Gimnazjum 33. 
Modernizacja drogi prowadzącej do szkoły, przedszkola                
i przychodni „Janosik": wymiana chodnika wzdłuż Janosika          
i gimnazjum, jezdni betonowej do przychodni, utwardzenie 
terenu za przychodnią - miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych, wymiana jezdni betonowej prowadzącej      
z ulicy Janosika do tych instytucji. Wyrównanie poziomów 
terenu, odprowadzenie wody, budowa z kostki jednolitego 
ciągu pieszo-jezdnego, zasadzenie krzewów ozdobnych, 
kwiatów, posianie trawy, postawienie kilku ławeczek. 

360 000,00 zł 

W0193ST 

Czekasz i wiesz - przystanki przy Czechosłowackiej. 
Ulica Czechosłowacka przy Oskardowej: przystanek 
autobusowy kierunek zachodni nr przystanku 094, przystanek 
autobusowy kierunek wschodni nr przystanku 095. 
Zadanie obejmuje wymianę dwóch wiat przystankowych na     
ul. Czechosłowackiej przy ul. Oskardowej i przy ul. Edwarda. 
Obecne wiaty przystankowe są w bardzo złym stanie 
technicznym, od lat niewymieniane i nieremontowane. Brak     
w nich odpowiednich miejsc do oczekiwania dla osób starszych 
- brak ławek (uszkodzone). Chodniki wokół wiat są poważnie 
uszkodzone, nierówne, powyłamywane i trudno po nich iść 
dzieciom, matkom z wózkami, osobom starszym lub 
niepełnosprawnym. Dowiezienie osoby niepełnosprawnej na 
wózku inwalidzkim jest praktycznie niemożliwe. 

98 600,00 zł 

W0194ST 

Wykonanie ogrodzenia miasteczka Ruchu Drogowego - 
Motodrom wraz z wyposażeniem w sprzęt rowerowy              
i serwisowy. 
Obręb W-15, działka nr 5/5, ul. Małachowskiego 9. 
Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego wraz                          
z podmurówką oraz bramą wjazdową i furtką. Aranżacja 
terenów zielonych. Zakup nowych rowerów do nauki jazdy dla 
Miasteczka Ruchu Drogowego wraz ze sprzętem do ich 
serwisowania. Ilość rowerów min. 60 szt. (wielkość koła            
w calach: 16, 20, 24, 26). Zakup kasków rowerowych min. 60 
szt. Sprzęt do serwisowania: stojaki do rowerów, stojaki 
montażowe, wieszaki serwisowe, stojaki serwisowe, 
kompresor, stół serwisowy, zestawy narzędzi rowerowych. 

131 800,00 zł 
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W0281ST 

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 na 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 

W0285ST 

NASZ PIĘKNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY. 
Ul. Janosika 136, działka 175/4, obręb W9. 
Głównym celem projektu jest modernizacja ogrodu 
przedszkolnego w PM 94 przy ul. Janosika 136 w celu 
zapewnienia optymalnych warunków rozwoju 
psychoruchowego dzieci podczas ich pobytu na powietrzu. 
Zadanie będzie obejmowało zakup nowego sprzętu 
zabawowego z certyfikatami (zestaw lokomotywa- 11000 zł 
zestaw edukacyjno - sprawnościowy - 14 000 zł). 

25 700,00 zł 

W0286ST 

Doposażenie placu zabaw w Parku im. Baden-Powella. 
Park im. Baden-Powella w okolicy górki, nr działki W15-5/10. 
Plac zabaw jest nieogrodzony, więc można bez problemu 
dostawić kolejne elementy do zabaw, najlepiej takie, których    
w okolicy nie ma. Proponuje bocianie gniazdo, karuzele 
pionową z kilkoma siedzeniami oraz dwie trampoliny wkopane 
w ziemię. 

20 000,00 zł 

W0287ST 

Zjazd tyrolski (linowy) w Parku im. Baden-Powella. 
Park im. Baden-Powella w okolicy górki, nr działki W15-5/10. 
Zjazd linowy taki jak na berlińskich placach zabaw. Drewniane 
podpory z dwóch stron, do tego z jednej strony drewniany 
podest, a pomiędzy stalowa lina i siedzisko w kształcie talerza. 
Dla dzieci od 3 lat, a także dla dorosłych. 

20 000,00 zł 

W0288ST 

PIŁKOCHWYTY oraz POPRAWA JAKOŚCI i ZWIĘKSZENIE 
FUKCJONALNOŚCI BUDYNKU PRZY OBIEKCIE SPORTOWYM 
- POTOKOWA 12. 
Działka  W12-403/43. 
Projekt, zakup i montaż piłkochwytów o wymiarach 8 m x 30 
m, umiejscowione za każdą z dwóch bramek na boisku 
Stadionu Stoki. Dostosowanie sali konferencyjnej w budynku 
do przeprowadzania cyklicznych nieodpłatnych imprez 
kulturalnych poprzez: zakup projektora, ekranu, krzeseł  
{50 szt.), zestawu nagłośnienia. Poprawa jakości budynku 
poprzez odmalowanie elewacji, odświeżenie ścian wewnątrz 
budynku (zgodnie z kosztorysem), doposażenie meblowe: 
wieszaki naścienne (8 szt.), ławki (8 szt.), biurko (2 szt.), 
krzesła biurowe {4 szt.), szafa (2 szt.), stół konferencyjny (4 
szt.) 

44 265,55 zł 

W0289ST 

Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację dokującą 
przy ul. Telefonicznej okolice zajezdni MPK. 
Działka W13-29/22.  
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 

123 584,00 zł 
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ułatwić korzystanie z. niego mieszkańcom osiedla należy 
postawić dodatkowe stacje dokujące i dokupić rowerów. 
System musi być zgodny z działającym Rowerem Publicznym  
w naszym mieście. Stacja Roweru Publicznego z 10 rowerami 

W0290ST 

Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację dokującą 
przy Stacji PKP Stoki. 
Działka 139/2 obręb W-14. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 
ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla należy 
postawić dodatkowe stacje dokujące i dokupić rowerów. 
System musi być zgodny z działającym Rowerem Publicznym    
w naszym mieście. Stacja Roweru Publicznego z 10 rowerami. 

123 584,00 zł 

W0291ST 

Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację dokującą 
przy ul. Pieniny/Telefoniczna. 
Działka W12-208/19, Osiedle Stoki. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 
ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla należy 
postawić dodatkowe stacje dokujące i dokupić rowerów. 
System musi być zgodny z działającym Rowerem Publicznym  
w naszym mieście. Stacja Roweru Publicznego z 10 rowerami. 

123 584,00 zł 

W0292ST 

Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację dokującą 
przy ul. Zbocze 19, parking. 
Działka W12-215/81, Osiedle Stoki. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 
ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla należy 
postawić dodatkowe stacje dokujące i dokupić rowerów. 
System musi być zgodny z działającym Rowerem Publicznym  
w naszym mieście. Stacja Roweru Publicznego z 10 rowerami. 

123 584,00 zł 

W0293ST 

Remont nawierzchni ul. Skalnej wraz z parkingiem przy 
istniejącej kotłowni. 
Działka W12-219/100. 
Remont nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem od ul. Zbocze, 
około 150 mb. Utwardzenie miejsc postojowych przy kotłowni.  

250 000,00 zł 

W0294ST 

ROWEROWY SZAŁ = Większa Mobilność Mieszkańców 
Stoków, Sikawy i Podgórza. 
Rozmieszczenie stacji rowerowych na działkach zarządzanych 
przez Zarząd Dróg i Transportu w granicach administracyjnych 
Osiedla Stoki. 
System Roweru Publicznego w Łodzi wystartował! Mieszkańcy 
Stoków, Sikawy i Podgórza również zasługują na możliwość 
korzystania z tego udogodnienia. Aby to umożliwić należy 
postawić stacje dokujące i rowery, zwiększając mobilność 
mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup rowerów oraz 
stacji dokujących i montaż ich na terenie osiedla. System musi 
być kompatybilny z systemem Łódzkiego Roweru Publicznego. 

247 168,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0295ST 

Tężnia, zdrowie i długie życie mieszkańców Stoków, 
Sikawy i Podgórza. 
Park im. gen. Zaruskiego. Działka nr 222/42. 
Mieszkańcy Stoków, Sikawy i Podgórza zasługują na długie 
życie w pełnym zdrowiu. Dlatego w Parku im. gen. Zaruskiego 
zbudujemy mini tężnię - jak w Ciechocinku. Dzięki temu 
mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z „Zielonych Płuc 
Stoków" oddychając natlenionym, zjonizowanym                            
i oczyszczonym powietrzem. W ten sposób oprócz zdrowej 
wody zapewnimy mieszkańcom również zdrowe powietrze, 
przekształcając nasze osiedle w uzdrowisko. 

365 000,00 zł 

W0296ST 

100 KOSZY czyli Czyste Osiedle i wyższy komfort życia jego 
mieszkańców. 
Rozmieszczenie koszy na śmieci na działkach zarządzanych 
przez Zarząd Zieleni Miejskiej w granicach administracyjnych 
Osiedla Stoki. 
Mieszkańcy Stoków, Sikawy i Podgórza zasługują na 
komfortowe życie na czystym i zadbanym osiedlu. Pierwszym 
krokiem jest czystość, a najprostszą drogą do jej osiągnięcia jest 
montaż dodatkowych 100 koszy na śmieci w miejscach 
najbardziej zaśmiecanych gdzie koszy brakuje. Dzięki 
zachowaniu czystości, nawet tej podstawowej, znacząco 
podnosi się komfort życia. To są fakty. Zadbajmy wspólnie          
o NASZE OSIEDLE - miejsce gdzie żyjemy. 

69 000,00 zł 

W0297ST 

LEPSZA NAWIERZCHNIA ULIC DLA STOKÓW. 
Ul. Giewont (od ul. Telefonicznej do ul. Brzezińskiej),  
ul. Pstrowskiego - cała, ul. Prezydenta - cała, ul. Raszyńska - 
cała, ul. Powstańców Śląskich - cała, ul. Krasińskiego - cała,                 
ul. Sawickiej - cała, ul. Połoniny - cała. 
Lepsza nawierzchnia powstanie dzięki trzykrotnemu w ciągu 
roku (marzec , lipiec, wrzesień / październik) wyrównaniu ww. 
ulic równiarką z wałowaniem. Łącznie ulice te mają 16 125 m². 

19 350,00 zł 

W0298ST 

Wykonanie zadrzewień w Parku im. Baden - Powella. 
Działki W15-5/10,W15-8/11. 
W związku z wcześniejszym wycięciem drzew w czasie budowy 
tunelu kolejowego do Łodzi Fabrycznej zostaną wykonane 
zadrzewienia w Parku Baden Powella, Przewiduje się 
posadzenie 30 drzew głównie liściastych (brzozy, klony, lipy, 
graby) w okolicy placu zabaw i wzdłuż linii kolejowej na działce 
W15-8/11. 

10 500,00 zł 

W0300ST 

Ogrodzenie terenu szkolnego Zespołu Szkół 
Poligraficznych od strony ulicy Edwarda. 
Na działkach 320/7, 320/9 i 320/5 w obrębie W-14. 
Budowa ogrodzenia od ul. Edwarda składającego się  
z 54 przęseł wraz ze słupkami, 2 bram wjazdowych i 3 furtek. 

70 000,00 zł 

 


