
GÓRNA 

OSIEDLE CHOJNY 

Lp. ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  G0027CH 

Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4. 
Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308. 
Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie oferty 
książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla 
dzieci i młodzieży. Wnioskowana kwota pozwoli na zakup około 
400 woluminów książek. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

2.  G0003CH 

Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS. 
3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 
Celem zadania jest zakup urządzeń dla działu terapii zajęciowej w 3 
DPS. 
Beneficjentami zadania są mieszkańcy 3 DPS. 

20000,00 

3.  G0200CH 

Wybieg dla Psów - Ogrodzenie kawałka przestrzeni w Parku J. 
Dąbrowskiego. 
Park im. J. Dąbrowskiego. 
Ogrodzenie (50 m x 40 m) na terenie Parku Dąbrowskiego oraz 
zamieszczenie informacji, że jest to wydzielony teren dla psów. 
Zamontowanie na wydzielonym terenie koszy na odchody. 
Ogólnodostępne. 

40600,00 

4.  G0162CH 

Ratujemy osiedlowe rzeźby - oczyszczenie i konserwacja 
rzeźby „Macierzyństwo" przy Szpitalu Matki Polki. 
Rzeźba "Macierzyństwo" przy ul. Rzgowskiej 281 (nr działki G44-
368/2). 
Zadanie obejmuje oczyszczenie całej powierzchni rzeźby 
„Macierzyństwo", uzupełnienie ewentualnych ubytków oraz jej 
konserwacje preparatem antygraffiti.. 
Ogólnodostępne. 

45000,00 

5.  G0052CH 

PRACOWNIA TECHNICZNA XXI WIEKU -remont i wyposażenie 
pracowni w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej. 
ul. Pryncypalna 74. 
W ramach realizacji zadania wyremontujemy sale i stworzymy 
pracownię techniczną, wyposażymy ją w odpowiedni sprzęt. 
Zdemontujemy starą zużytą boazerię, odmalujemy pracownię, 
wymienimy stolarkę okienną i drzwi. Wyposażymy w nowe meble, 
sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt techniczny oraz materiały 
niezbędne do prowadzenia zajęć. 
Ogólnodostępne. 

45915,00 



6.  G0002CH 

Zakup krzeseł kąpielowych dla mieszkańców 3 DPS. 
3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 
Celem zadania jest zakup krzeseł kąpielowych dla 
niepełnosprawnych mieszkańców 3 DPS przy ul. Paradnej 36. 
Beneficjentami zadania są mieszkańcy 3 DPS. 

50000,00 

7.  G0033CH 

Integracja mieszkańców osiedla Chojny – Józefów. 
Stawy Jana, SP 109 ul. Pryncypalna 74. 
Zadanie ma na celu integrację mieszkańców, dzieci i seniorów do 
wspólnego działania na rzecz osiedla. 
Uczniowie SP 109 oraz okoliczni mieszkańcy. 

65000,00 

8.  G0043CH 

KOLOROWA SZKOŁA -malowanie korytarzy i wymiana drzwi w 
SP 109 im. L. Wawrzyńskiej. 
ul. Pryncypalna 74. 
W ramach realizacji zadania pomalujemy 2 korytarze w skrzydle 
dla klas IV-VIII oraz korytarz przy szatniach klas I-III. Ponadto 
wymienimy drzwi na 1 piętrze w skrzydle klas IV-VIII oraz drzwi 
do pokoi administracyjnych szkoły a także do szatni klas I-III. 
Ogólnodostępne. 

74000,00 

9.  G0107CH 

Modernizacja placu zabaw w PM 26 ul. Potulna 4. 
Potulna 4. 
W ramach realizacji zadania planuje się demontaż starego, 
zniszczonego wyposażenia ogrodu, montaż nowych elementów 
placu zabaw, montaż bezpiecznej nawierzchni w obrębie placu 
zabaw. Modernizacja zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas 
zabaw w ogrodzie przedszkola. 
Dostępny dla dzieci z PM 26. 

83200,00 

10.  G0029CH 

Remont chodników Żywotna, Mieszkalna. 
ul. Żywotna na odcinku od ul. Kongresowej do posesji 45 strona 
nieparzysta oraz ul. Mieszkalna na odcinku od ul. Kongresowej do 
posesji 46a (dwie strony ulicy). 
Remont chodników na ulicach: Żywotna i Mieszkalna. 
Ogólnodostępne. 

94500,00 

11.  G0030CH 

Dokończenie remontu chodnika na ul. Łazowskiego. 
ul. Łazowskiego od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich 
strona lewa. 
Dokończenie remontu chodnika na ul. Łazowskiego. 
Ogólnodostępne. 

105000,00 



12.  G0101CH 

„Tajemniczy ogród" - stworzenie otwartej przestrzeni 
edukacyjno-relaksacyjnej na terenie PM 200. 
PM 200, ul. Zamknięta l. 
We obszarze edukacyjnym znajdą się następujące, wzbogacone 
tablicami dydaktycznymi sektory: 
• „Zakątek zielarza" - herbarium. „Polna przygoda" - roślinność pól i 
łąk. 
•„Wśród górskich szczytów" - flora terenów górzystych. 
•„Tajemnice wody" - eksperymentarium, 
•„Najmniejsi bracia mniejsi" - stanowisko domków dla owadów.                                         
W części relaksacyjnej: 
• „W świecie zmysłów" - ścieżka sensoryczna oraz grządka roślin 
pachnących;  
• Zadaszona altana przeznaczona do prowadzenia zajęć.  
•„Siła drzew" - alejka parkowa obsadzona szczepionymi odmianami 
charakterystycznych polskich drzew. 
Dostępny dla dzieci z PM 200. 

119500,00 

13.  G0040CH 

Bezpieczne Chojny - bariery trawnikowe na ul. Powszechnej 
naprzeciw SP 162. 
ul. Powszechna pomiędzy ul. Wdzięczną a Socjalną - naprzeciw SP 
162, strona północna. 
Wzdłuż ulicy Powszechnej pomiędzy ulicami Wdzięczną a Socjalną, 
wzdłuż jezdni za krawężnikami zamontowanie barier 
trawnikowych tylko na działce G-29 253/33. 
Ogólnodostępne. 

130000,00 

14.  G0165CH 

STAWY JANA - Rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. 
Stawy Jana 
W ramach zadania ma zostać rozbudowany istniejący plac zabaw. 
Mają zostać dostawione urządzenia dla osób z 
niepełnosprawnościami np.: huśtawka dla dzieci na wózkach, 
urządzenia sensoryczne dla dzieci słabowidzących, karuzela 
integracyjna, zestaw podestów, rodzinna huśtawka 
(rodzic+dziecko), dodatkowo mają być dostawione ławki i kosze na 
śmieci. 
Ogólnodostępne. 

163000,00 



15.  G0018CH 

„STAWY JANA" - etap VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI 
BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. 
OBIEKT REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY   
JANA". 
Celem projektu jest zamkniecie pętli ścieżki o miękkiej nawierzchni 
wokół Stawów Jana -dotychczasowa ścieżka obejmuje stawy w 
połowie - od strony południowej. Ścieżka tego typu jest 
odpowiednią nawierzchnią nie tylko dla biegaczy, ale też do 
uprawiania Nordic Walking i dla spacerowiczów. 
Ścieżka o szerokości 160 cm o miękkiej nawierzchni Hanse Grande 
miałaby mieć około 440 metrów długości i łączyć ze sobą oba 
mostki nad rzeką, wychodząc od planowanej alei północ-południe, 
w kierunku od głównego mostu przy ul. Paradnej, do góry wzdłuż 
obiektu Chojeńskiego Klubu Sportowego, zabudowań hotelu 
Ambasador, boiska do siatkówki plażowej, wzdłuż starej alejki w 
kostce brukowej, obok parku linowego i łączyć się z istniejącą już 
po drugiej stronie ścieżką przez mostek przy ul. Rzgowskiej. 
Ogólnodostępne. 

183500,00 

16.  G0051CH 

RADOSNY PLAC ZABAW-remont i doposażenie placu zabaw 
przy SP 109 im. L. Wawrzyńskiej.  
ul. Pryncypalna 74. 
Doposażenie szkolnego placu zabaw w odpowiedni sprzęt, zmiana 
nawierzchni i odnowienie istniejącego sprzętu, zbudowanie 
piaskownicy. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 109. 

203960,00 

17.  G0113CH 

Zielona klasa/patio w SP 162- edukacja, relaks, rozrywka. 
SP 162, ul. Powszechna 15, plac między budynkami SP 162 a PG 43. 
Zagospodarowanie przestrzeni między budynkami SP 162 a PG 43 
na dziedzińcu wewnętrznym. Miejsce wypoczynku i nauki na 
świeżym powietrzu z wyniesionym trawnikiem oraz wyniesienia z 
drzewami i krzewami - zielona klasa. Przy wyniesieniach będą 
znajdowały się ławki przeznaczone do prowadzenia lekcji, jak i do 
odpoczynku między lekcjami czy po nich. W strefie relaksu 
przeszkody do przeskakiwania, stoły do ping-ponga, urządzenia 
gimnastyczne. W budynku A znajdują się pomieszczenia lekcyjne 
wychodzące na południe. W ciepłych porach roku jest tam zbyt 
słonecznie i ciepło. Drzewa będą łagodziły operujące od tej strony 
słońce, jak i przyczynią się do naturalnego zacienienia pomieszczeń. 
Uczniowie naszej szkoły podczas przerw będą mogli odpocząć, 
będzie też możliwość skorzystania z tego miejsca na 
przeprowadzenie lekcji na świeżym powietrzu. 
Dostępny dla dzieci ze SP 162. 

217000,00 



18.  G0099CH 

„W świecie przygody" - rewitalizacja placu zabaw na terenie 
PM 200. 
Ogród PM 200, ul. Zamknięta l. 
Rewitalizacja i wzbogacenie przedszkolnego placu zabaw. Zakup 
oraz montaż instalacji ogrodowych: 
- Dla najmłodszych dzieci - 3 zestawy Junior.- Dla dzieci pięcio-
sześcio letnich - 3 zestawy Exclusive + Ponadto: 
- 4 piaskownice edukacyjne;- 2 samochody terenowe (zabawkowe); 
- 6 bujaków;- sześciokąt edukacyjny; - 2 stoliki do gier; - 
Przesuwanka; -  Piasek do piaskownic; - Bezpieczna nawierzchnia 
w części przeznaczonej dla najmłodszych dzieci; - 5 koszy na 
śmieci; 
Dostępny dla dzieci z PM 200. 

264250,00 

19.  G0077CH 

Od Juniora do Seniora -kompleks rehabilitacyjno -rekreacyjny 
w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170. 
MCM "Górna" ul. Rzgowska 170. 
Przebudowa ogrodzonego terenu (ok. 1000 m2) przyległego do 
budynku przychodni: montaż: kompleksu urządzeń rehabilitacyjno 
-treningowych wraz z tablicami informacyjnymi, wyposażenie 
miejsc odpoczynku w ławki, ułożenie przy urządzeniach 
bezpiecznej nawierzchni, wykonanie alejek i lekkich zadaszeń. 
Całość wkomponowana w zieleń i nasadzenia. 
Ogólnodostępne. 

320000,00 

20.  G0020CH 

Nowoczesny plac zabaw na Chojnach Zatorzu. Modernizacja i 
powiększenie placu zabaw przy ul. Kongresowej. Plac 
przyjazny dla dzieci niepełnosprawnych. 
Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko 
skrzyżowania z ul. Jana Bożego. 
Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla 
dzieci przy ul .Kongresowej. Plac zostałby powiększony i 
rozbudowany w kierunku południowym o około 180 m 
kwadratowych (w kierunku kościoła). Urządzenia w dobrym stanie, 
dotychczas funkcjonujące na placu, zostałyby odnowione i 
rozplanowane na nowo, w połączeniu z dodatkowymi 3 
elementami, przyjaznymi też dla dzieci niepełnosprawnych i na 
wózkach (m. in. duży tor przeszkód na wysokości ze zjeżdżalnią, 
dostępny na wózku inwalidzkim). Powierzchnia placu zostałaby 
wyrównana i pokryta częściowo pod urządzeniami miękką 
nawierzchnią bezpieczna dla dzieci typu EPDM. Istniejące na 
powiększonym placu drzewa i krzewy pozostałyby nienaruszone. 
Dodatkowo rozmieszczono by 2 nowoczesne ławki i 2 kosze na 
śmieci oraz stojak rowerowy- od strony ulicy Kongresowej. 
Należałoby rozbudować istniejące ogrodzenie i wykonać 2 wejścia 
na plac odpowiednio szerokie i o utwardzonej nawierzchni - 
dostępne także dla wózków inwalidzkich. 
Ogólnodostępne. 

354200,00 



21.  G0129CH 

Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. Lotnej i ul. 
Bałtyckiej. 
Zadanie zlokalizowane w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej (obręb 
G-30). 
Zadanie ma polegać w szczególności na stworzeniu jedynego placu 
zabaw w okolicy, który będzie przyjazny dla rodzin z dziećmi. 
Elementy placu zabaw: teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią 
bezpieczną, duży wielofunkcyjny zestaw zabawowo - 
sprawnościowy ze zjeżdżalniami, piaskownica, bujaki, huśtawki 
koszykowe i wahadłowe, ławki z oparciem dla rodziców, stojaki na 
rowery, zestaw drabinek linowych, kosze na śmieci itp. 
Ogólnodostępne. 

375000,00 

22.  G0139CH 

Zamiast błotka i PRL-owskich betonowych płyt bezpieczne i 
estetyczne przejścia i chodnik. 
Ul. Kurczaki na odcinku od nr 50 do nr 88. 
Usunięcie płyt żelbetowych z terenu ul. Kurczaki na odcinku od nr 
50 do nr 88 i budowa w tym miejscu chodnika wraz z miejscami 
postojowymi i zielenią. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

23.  G0019CH 

Stawy Jana - etap VI –powiększenie terenu wypoczynkowego 
obiektu. Połączenie aleją ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. 
Paradną. 
Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247. 
Projekt zakłada wykonanie szerokiej alei żwirowej łączącej ul. 
Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną. Aleja miałaby szer.3,5 m i 
służyłaby zarówno biegaczom, rowerzystom spacerowiczom oraz 
służbom porządkowym w celu łatwiejszego wjazdu na teren parku 
Ogólnodostępne. 

555000,00 

 


