
GÓRNA 

OSIEDLE CHOJNY – DĄBROWA 

Lp. ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  G0157CD 

Audiobooki dla czytelników Filii 70. 
Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31. 
100 audiobooków dla dorosłych i seniorów. 
Nie dotyczy. 

3000,00 

2.  G0106CD 

Książki dla wszystkich. 
Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31. 
200 wol. książek. 
Nie dotyczy. 

4000,00 

3.  G0160CD 

Ratujemy osiedlowe rzeźby - oczyszczenie i konserwacja 
rzeźby „Łabędzie" na skwerze Kolbego przy ul. 
Tatrzańskiej. 
Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze Kolbego 
(nr działki G17-106/8). 
Projekt zakłada odczyszczenie i przeprowadzenie drobnych 
prac konserwatorskich znanej każdemu łodzianinowi rzeźby 
„Łabędzie", znajdującej się na skwerze Kolbego przy ul. 
Tatrzańskiej. 
Ogólnodostępny. 

4000,00 

4.  G0034CD 

Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Fili 78 
BM ul. Tatrzańska 124. 
Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, 
pawilon Dąbrówka). 
Zadanie polegać będzie na zakupie książek- nowości 
wydawniczych i lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i 
udostępniane wszystkim czytelnikom z całej Łodzi. Realizacja 
zadania zapewni użytkownikom (dzieci, młodzież, dorośli) 
dostęp do najnowszej literatury i pozwoli na zakup nowych 
lektur zgodnych z nową podstawą programową, a także 
wesprze ich w kształtowaniu kompetencji informacyjnych. 
Nie dotyczy. 

7000,00 

5.  G0079CD 

Zakup książek dla czytelników Filii 74 BM. 
Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91. 
Wzbogacenie oferty biblioteki. Realizacja zadania pozwoli na 
systematyczny zakup nowości wydawniczych, których brak 
jest bardzo odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie 
księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do literatury 
oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka jest instytucją 
dostępną dla wszystkich dlatego z efektów realizacji zadania 
będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany. 
Nie dotyczy. 

8000,00 



6.  G0045CD 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 76 BM. 
Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16. 
Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie oferty 
książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur 
szkolnych dla dzieci i młodzieży. Zakupione książki będą 
dostępne w Filii 76 przy ul. Lenartowicza 16 dla wszystkich 
czytelników łódzkich bibliotek. 
Nie dotyczy. 

9000,00 

7.  G0025CD 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 75 BM. 
BM Filia 75, ul. Podhalańska l. 
Postulujemy o przyznanie środków na zakup nowości 
wydawniczych dla naszej biblioteki. Brak nowych książek 
znacząco utrudnia naszą codzienną pracę .Atrakcyjna oferta 
placówki pozwoli jednocześnie na szersze propagowanie 
czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

8.  G0023CD 

Nowe książki, audiobooki dla Filii 72 BM, ul. Kadłubka 
40. 
Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 
BM przy ul. Kadłubka 40. 
Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych (książki, 
komiksy) i audiobooków. 
Nie dotyczy. 

10500,00 

9.  G0103CD 

„ MOTYWACJA KULTUROWA”. 
SP 83, ul. Podmiejska 21. 
Do realizacji zadania potrzebne będą: 2 reflektory teatralne, 
kolumna nagłaśniająca, 4 mikrofony, 3 parawany, 2 kostiumy, 
sofa tagio, dywan uniwersalny. 
Ogólnodostępne. 

11000,00 

10.  G0211CD  

Zdrowy przedszkolak - zakup oczyszczaczy powietrza do 
PM 118. 
PM 118. 
Projekt zakłada zakup oczyszczaczy powietrza do PM 118. 
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 118.  

13500,00 

11.  G0009CD 

Budowa wiaty rowerowej przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 
6. 
ul. Gałczyńskiego 6. 
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu 
zadaszonej wiaty rowerowej z dachem łukowym oraz trzema 
pełnymi ścianami z transparentnego poliwęglanu. 
Z zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie SP 174. 

15000,00 

12.  G0022CD 

Nowy chodnik przy ul. Gojawiczyńskiej 7. 
Projekt zlokalizowany byłby przy bloku nr 321 na ul. 
Gojawiczyńskiej 7. 
Projekt zakłada budowę nowego chodnika (22 mb.) wzdłuż 
istniejących miejsc postojowych położonych pomiędzy 
blokiem 321 na ul. Gojawiczyńskiej 7 a stojącą obok wiatą 
śmietnika. Dodatkowo wymieniono by nawierzchnię wokół 
pobliskiego trzepaka. 
Ogólnodostępne. 

15000,00 



13.  G0173CD 

ODKRYWAMY PRAWA FIZYKI - wyposażenie pracowni 
fizycznej w SP 64. 
SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6. 
Zakup elementów wyposażenia pracowni fizycznej: 10 
kompletów przyrządów do pomiarów i wykonywania 
doświadczeń (do przeprowadzania doświadczeń z dynamiki, 
aerostatyki, elektrostatyki, prądu elektrycznego, 
magnetyzmu, optyki), plansz dydaktycznych oraz drobnych 
artykułów biurowych. 
Ogólnodostępny. 

18000,00 

14.  G0174CD 

UCZYMY SIĘ CHEMII PRZEZ EKSPERYMENT - wyposażenie 
pracowni chemicznej w SP 64. 
SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6. 
Zakup elementów wyposażenia pracowni chemicznej: 
minimum 10 kompletów przyrządów do pomiarów i 
wykonywania doświadczeń, szkła i sprzętu laboratoryjnego, 
sprzętu ochronnego (okulary, fartuchy laboratoryjne, 
rękawiczki jednorazowe), sprzętu technicznego i 
pomocniczego (jak suszarka na szkło laboratoryjne), plansz 
dydaktycznych oraz drobnych artykułów biurowych. 
Uczniowie SP 64. 

20500,00 

15.  G0035CD 

PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO 
PRZYSTANKU TRAMWAJU. 
Północno -wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej. 
Zadanie polega na wybrukowaniu chodnika w miejscu 
obecnej ścieżki. Chodnik ułatwi i uprzyjemni dotarcie do 
przystanku. 
Długość potrzebnego odcinka chodnika to 150 m, szerokość 
ok. 1,5 m. 
Ogólnodostępne. 

24016,00 

16.  G0008CD 

Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP 174, ul. 
Gałczyńskiego 6. 
ul. Gałczyńskiego 6. 
Zakup zestawu sprzętów: 
a. kolumna na statywie ze wzmacniaczem - szt. 2, 
b. subwoofer, 
c. mikrofony na statywie szt. 2, 
d. mikrofony bezprzewodowe szt. 2, 
e. mikrofon nagłowny np. 5 zestawów po 2 sztuki, 
f. mikser, 
g. konsola, 
h. laptop z oprogramowaniem. 
Z zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie szkoły oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

32000,00 

17.  G0123CD 

Nowy chodnik i świeża zieleń dla mieszkańców bloku 
przy ul. Przyborowskiego 16. 
ul. Przyborowskiego 16. 
Remont chodnika od strony klatek, rekultywacja trawnika i 
zieleni wokół bloku. 
Ogólnodostępny. 

52000,00 



18.  G0108CD 

 PM 102 -OGRODZENIE PRZEDSZKOLA - po pierwsze 
bezpieczeństwo. 
ul. Kołowa 31. 
Przedmiotem wniosku jest wymiana ogrodzenia terenu 
wokół przedszkola. Dotychczasowe ogrodzenie z siatki jest w 
znacznej części pokryte korozją, widoczne ubytki cokołu 
ogrodzenia, ognisko korozji na bramie wjazdowej, furtkach, 
zniszczone przęsła ogrodzenia. Nowe ogrodzenie to dla nas, a 
przede wszystkim dla dzieci najważniejsza kwestia 
bezpieczeństwa, poza tym również wizytówka miejsca, z 
którego stale korzysta społeczność przedszkola. 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 102. 

53000,00 

19.  G0104CD 

„Kolorowy i bezpieczny plac zabaw" - modernizacja placu 
zabaw przy PM 17. 
ul. Kossaka 13. 
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 17 - 
zdemontowanie wyeksploatowanych urządzeń zabawowych 
oraz wyposażenie w nowe bezpieczne urządzenia do zabaw. 
Planowany jest zakup nowych urządzeń zabawowych: l 
huśtawka podwójna, 2 huśtawki ważka, l zestaw zabawowy 
Gucio, l zestaw zabawowy Oliwia, l tablica do pisania kredą 
oraz OX, pociąg Gucio, 2 bujaki, huśtawka „Bocianie gniazdo", 
3 ławki, l kosz. 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 17. 

54585,00 

20.  G0082CD 

NOWOCZESNA MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA 
W SP 38. 
SP 38, Krochmalna 21. 
Utworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni językowej 
na 25 stanowisk, służącej uczniom klas I-VIII, dzieciom z 
okolicznych przedszkoli i mieszkańcom osiedla. W ramach 
zadania planowane jest wyposażenie sali-laboratorium w 
sprzęt multimedialny (monitor interaktywny, słuchawki, 
oprogramowanie, trener wymowy, słowniki multimedialne), 
meble (szafa, stoliki uczniowskie, biurko nauczyciela, krzesła, 
biała tablica suchościeralna) oraz remont sali. 
Uczniowie SP 38. 

56000,00 

21.  G0081CD 

INFORMATYCZNA PRACOWNIA TERMINALOWA NA 
MIARĘ XXI WIEKU W SP 38. 
SP 38, ul. Krochmalna 21. 
Modernizacja przestarzałej pracowni informatycznej, która 
będzie służyła uczniom naszej szkoły oraz okolicznym 
przedszkolom. Zakup i wymiana dotychczasowego sprzętu 
komputerowego firmy MAC na 14 terminali komputerowych 
dla uczniów i komputera stacjonarnego dla nauczyciela wraz 
z oprogramowaniem, monitora interaktywnego, laptopa do 
sterowania monitora dotykowego oraz wyposażenie sali w 
meble (stoliki 14, krzesełka uczniowskie 14, biurko i fotel 
nauczycielski, szafy). Rozbudowanie i modernizacja 
istniejącej sieci internetowej na terenie szkoły. 
Z efektów korzystać będą uczniowie SP 38. 

65000,00 



22.  G0041CD 

Oaza na Podmiejskiej -zagospodarowanie patio przy ul. 
Podmiejskiej 21. 
ul. Podmiejska 21. 
Miejsce zadania to patio znajdujące się między budynkami SP 
83, a VI LO przy ul. Podmiejskiej. Projekt zakłada: osuszanie 
terenu, wydzielenie alejek wyłożonych kostką brukową, 
montaż 12 ławek parkowych, montaż 4 koszy na śmieci. 
Zakłada się zachowanie obecnej roślinności. 
Ogólnodostępne. 

79500,00 

23.  G0110CD 

PM 102 - TARAS - naszym miejscem do odpoczynku, 
zabawy, doświadczeń 
ul. Kołowa 31. 
Przedmiotem jest gruntowny remont tarasu, przeglądy 
techniczne wskazują na konieczność natychmiastowej 
modernizacji. Taras to wizytówka, do tej pory niestety, 
niezbyt pozytywna, dodatkowo nie wykorzystana ze względu 
na zły stan techniczny. Remont umożliwi nam jego 
wykorzystanie, przede wszystkim do zabaw z dziećmi. 
Planujemy kolejno zakupić stoliki, parasole, materiały do 
zabaw badawczych, itp. Chcemy, by to miejsce przeznaczone 
było oczywiście dzieciom 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 102. 

83500,00 

24.  G0010CD 

Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 
174, ul. Gałczyńskiego 6. 
ul. Gałczyńskiego 6. 
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci 
uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców okolicznych 
bloków. W ramach remontu rozebrana zostanie stara, bardzo 
zniszczona nawierzchnia z płyt betonowych i wyłożona nowa 
nawierzchnia z kostki betonowej z ułożeniem obrzeży. 
Jednocześnie od strony ulicy na odcinku chodnika przed 
wejściem do budynku szkoły zostaną zamontowane bariery - 
zabezpieczenia uniemożliwiające wybiegniecie uczestników 
ruchu bezpośrednio na ulicę. 
Ogólnodostępne. 

130000,00 

25.  G0114CD 

Modernizacja tarasu i zewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych przy PM 118 
ul. Zapolskiej 54. 
W ramach realizacji zadania planuje się demontaż - rozbiórkę 
istniejącego, zniszczonego tarasu, wykonanie wylewki, 
montaż kostki brukowej, poręczy, remont schodów 
tarasowych, a także modernizację zewnętrznych ciągów 
komunikacyjnych. Modernizacja zwiększy bezpieczeństwo 
dzieci bawiących się na tarasie w trakcie pobytu w 
przedszkolu. 
Ogólnodostępny. 

138000,00 



26.  G0145CD 

„Sportowa 190-tka" - modernizacja SP 190. 
ul. Malczewskiego 37/47. 
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczy 
modernizacji SP 190 obejmuje: 
1. budowę bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal 
2. remont ogrodzenia boiska „Orlik", 
3. remont szatni wraz z pomieszczeniem natrysków i WC przy 
dużej sali gimnastycznej, 
4. zakup i montaż rolet na dużą salę gimnastyczną. 
Z realizacji zadania skorzystają obecni oraz przyszli 
uczniowie naszej placówki, dzieci w wieku od 7 do 15 lat 
(klasy I-VIII) oraz społeczność lokalna. Nieodpłatne 
korzystanie przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) z 
obiektów podczas zajęć lekcyjnych, zawodów szkolnych, zajęć 
w ramach programu Animator Sportu, w czasie półkolonii 
letnich i zimowych, uroczystości i imprez organizowanych 
przez szkołę. Nieodpłatne korzystanie przez społeczność 
szkolną i lokalną z boiska „Orlik" oraz bieżni ze skocznią 
przez 7 dni w tygodniu nieodpłatnie w godzinach 8:00-22:00. 

146000,00 

27.  G0111CD 

Kolorowy ogród PM 159 - ul. Łączna 53. 
ul. Łączna 53 
Przedmiotem realizacji zadania jest przeprowadzenie 
remontu ogrodu przedszkolnego w celu umożliwienia 
pełnego i bezpiecznego korzystania z jego infrastruktury 
przez użytkowników. 
1. Rozebranie górki i piaskownicy i na ich miejscu założenie 
trawnika. 
2. Likwidacja brodzika dla dzieci. 
3. Rekultywacja istniejącego trawnika (z dowozem ziemi). 
4. Montaż bezpiecznego podłoża wokół drabinek 
5. Zakup i montaż dwuwieżowego zestawu zabawowego. 
6. Zakup 10 sztuk ławek ogrodowych. 
7. Zakup i montaż 4 bujaków ogrodowych.8. Zakup i montaż 
altanki ogrodowej. 
9. Zakup i posadzenie wzdłuż ogrodzenia żywopłotu z thui 
smaragd. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i 
pracownicy PM 159. 

176000,00 

28.  G0074CD 

Kolorowo i bezpiecznie w SP 38. 
ul. Krochmalna 21. 
Remont wewnątrz budynku SP 38, którego całkowita 
powierzchnia użytkowa wynosi 2.500 m2. Remont obejrnuje 
przygotowanie powierzchni oraz malowanie ścian i sufitów, 
wymianę podłóg w pomieszczeniach dydaktycznych, na 
korytarzach szkolnych i 2 klatkach schodowych, a takie 
wymianę stolarki drzwiowej (30 szt.).Realizacja zadania 
podniesie standard oraz estetykę placówki, a przede 
wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów. 
Ogólnodostępne. 

187600,00 



29.  G0167CD 

Naprawa chodników. 
ul. Rydla od skrzyżowania z ul. Zapolską do ul. Deotymy. 
Naprawa chodników, poprawienie bezpieczeństwa w ruchu 
pieszych oraz zwiększenie komfortu poruszania się osób 
niepełnosprawnych. 
Ogólnodostępny. 

192500,00 

30.  G0122CD 

Parking – rozbudowa i modernizacja. 
Parking między blokami przy ul. Przyborowskiego 16 i 14 
oraz ul. Kraszewskiego 17 a. 
Wymiana nawierzchni, rozbudowa o dodatkowe miejsca 
parkingowe, wydzielenie miejsc dla niepełnosprawnych. 
Ogólnodostępny. 

200000,00 

31.  G0076CD 

Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych 
poprzez zakup aparatury i wyposażenia medycznego do 
Przychodni przy ul. Felińskiego 7. 
MCM "Górna" ul. Felińskiego 7. 
Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w 
Przychodni przy ul. Felińskiego 7 poprzez zakup aparatury i 
wyposażenia medycznego m.in. nowoczesnego urządzenia 
ultradźwiękowego do wykonywania badań: ginekologicznych, 
położniczych i narządów wewnętrznych. Zakup pozostałego 
wyposażenia medycznego w tym m.in. szaf kartotekowych 
gwarantujących należytą ochronę danych osobowych. 
Ogólnodostępne. 

220000,00 

32.  G0078CD 

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów 
lekarskich i zabiegowych w Przychodni przy ul. 
Tatrzańskiej 109. 
MCM "Górna" ul. Tatrzańska 109. 
Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich 
i zabiegowych: montaż: nowych ledowych opraw 
oświetleniowych wraz z wymianą osprzętu (kontakty, 
gniazdka) oraz wymianą instalacji elektrycznej w 
niezbędnym zakresie, remont toalety dla osób 
niepełnosprawnych oraz toalety ogólnodostępnej dla 
pacjentów na parterze, malowanie gabinetów, wymiana 
wykładzin podłogowych w wybranych pomieszczeniach, 
wymiana fartuchów z glazury przy umywalkach, montaż 
nowej armatury sanitarnej wraz z podłączeniami wodno-
kanalizacyjnymi. 
Ogólnodostępne. 

230000,00 

33.  G0015CD 

Rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. 
Felińskiego do ul. Śląskiej). 
Rewitalizacji poddany by został teren zieleni biegnący wzdłuż 
ul. Gojawiczyńskiej - od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej. 
Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek ziemnych 
znajdujących się w skwerku zieleni wzdłuż ul. 
Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). 
Dodatkowo ustawione były by kosze na śmieci (l0 szt.) oraz 
ławki (5 szt.). 
Ogólnodostępne. 

285000,00 



34.  G0184CD 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gojawiczyńskiej. 
Rozbudowie poddany by został plac zabaw zlokalizowany 
pomiędzy blokami nr 323 i 326 leżącymi przy ul. 
Gojawiczyńskiej 11 i 13 
Plac wyłożony będzie częściowo bezpieczną nawierzchnią 
typu EPDM oraz trawą. Ogrodzenie zostanie powiększone w 
kierunku południowo-wschodnim (do wysokości chodnika i 
drogi ziemnej). Przed placem zabaw ustawiono by stojak na 
rowery, natomiast na terenie placu ustawiono by 2 ławki oraz 
l śmietnik. Nowe elementy placu: 2 zabawki edukacyjne, 
tablica do rysowania kredą, równoważnia, huśtawka wagowa, 
l zjeżdżalnia, l bujak, l karuzela. Stare elementy placu zabaw 
(zabawki i ogrodzenie) należy odnowić i pomalować. 
Obudowę piaskownicy wykonać na nowo drewnianą lub z 
tworzywa palisadą. 
Projekt skierowany jest głównie dla dzieci okolicznych 
mieszkańców. Nie wyklucza się jednak obecności osób z 
innych dzielnic a nawet miast (rodzina, znajomi). Obiekt 
otwarty byłby cały czas, oczywiście za darmo. 

300000,00 

35.  G0067CD 

Przebudowa istniejącej ogólnodostępnej zatoczki -
zespołu miejsc parkingowych oraz utworzenie nowych 
dodatkowych miejsc postojowych aut mieszkańców. 
Zbieg ulic: Z. Nałkowskiej (bl. nr 9 A) i W. Broniewskiego (bl. 
nr 111)  
Plantowanie powierzchni po demontażu istniejących linii 
krawężnika i wywóz ziemi, wyłożenie splantowanej 
powierzchni ażurowymi płytami betonowymi, zainstalowanie 
nowych linii krawężników ograniczających nowopołożone 
płyty, oznakowanie pionowe i poziome "miejsca dla 
inwalidów". 
Ogólnodostępne. 

390000,00 

36.  G0039CD 

Nowe chodniki przy Leczniczej. 
ul. Lecznicza. 
Wykonanie około 1200 m2 chodnika szczególnie przy 
Przychodni lekarskiej, szkoły podstawowej, liceum nr 6 oraz 
w okolicy parku. 
Ogólnodostępne. 

420000,00 

37.  G0060CD 

REMONT DROGI I MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. 
ODYŃCA 66. 
Wschodnia strona bloku przy ul. Odyńca 66. 
Remont drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej 
min. 4 m x 110 m = 440 m2. Wydzielenie, wybudowanie i 
oznakowanie miejsc postojowych wzdłuż drogi 5 m x 100 m = 
500 m2. 
Ogólnodostępne. 

424000,00 



38.  G0115CD 

Młynek cudowny odpoczynek cz. 3 rewitalizacja i 
doposażenie placu zabaw. 
Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G. 
Projekt zakłada przebudowę i powiększenie placu zabaw. 
Zamontowanie nowych zabawek integracyjnych, linarium, 
wyłożenie placu zabaw nawierzchnią bezpieczną, budowę 
zadaszenia części placu (typu membranowego). Wykonano by 
nowe nasadzenia drzew, krzewów i łąk kwietnych. W ramach 
zadania należy naprawić istniejące ławki, ułożyć nowe 
ścieżki, zamontować nowe stojaki rowerowe. 
Ogólnodostępny. 

440000,00 

39.  G0155CD 

Wykonanie miejsc parkingowych poprzez ułożenie płyt 
ażurowych w kwadracie ulic: Broniewskiego, Kilińskiego, 
Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza. 
W kwadracie ulic: Broniewskiego, Kilińskiego, Dąbrowskiego, 
Śmigłego-Rydza. Dokładna lista poszczególnych lokalizacji z 
nazwami ulic i numerami budynków znajduje się w punkcie 6 
- Opis szczegółowego zadania - lokalizacje nr 1, 2, 5, 7, 12, 13, 
23. 
Wykonanie miejsc parkingowych poprzez: 
• rozbiórkę krawężników; 
• korytowanie i podbudowę; 
• ułożenie krawężników; ułożenie płyt ażurowych w 
rozmiarze 60x40x8 cm. Jedno miejsce parkingowe ma 
wymiar: 2,5 metra szerokości i 5 metrów długości. Do 
ułożenia 1m2 potrzebne są 4 płyty. 
Ogólnodostępny. 

440000,00 

40.  G0038CD 

TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. 
LECZNICZEJ. 
Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego 
przy ul. Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego. 
Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej tężni 
solankowej oraz zagospodarowanie pustego terenu w jej 
najbliższym otoczeniu, bez naruszania drzewostanu. 
Inwestycja obejmuje: 
- tężnię solankową o wymiarach: długość ok. l0 m szerokość 
ok. 1,3 i wysokość ok. 3,8 m z odpowiednich materiałów wraz 
z systemem cyrkulacji solanki. 
- instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna- teren pod 
tężnię (kostka, piaskowiec lub inne wskazane) 
- montaż ławek parkowych 8 szt. 
- montaż koszy na śmieci 2 szt. 
- oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz monitoring- 
pozostawienie naturalnej roślinności otaczającej tężnię 
(drzew i krzewów). 
Inwestycja była by ogólnodostępna, nieodpłatna dla 
wszystkich mieszkańców Łodzi, codziennie, w godzinach 8-
21. Zimą ze względu na warunki atmosferyczne obiekt będzie 
wyłączony z użytkowania. 

456000,00 



41.  G0042CD 

Remont łazienek w SP 83 im. St. Jachowicza. 
ul. Podmiejska 21. 
Projekt zakłada: zbicie tynków, położenie gładzi na ścianach i 
sufitach, malowanie sufitów, ułożenie płytek na ścianach i 
podłogach, wymianę drzwi wejściowych, montaż kabin 
toaletowych oraz armatury sanitarnej i luster. 
Uczniowie SP 83. 

520000,00 

42.  G0138CD 

Rewitalizacja istniejącego "Ogródka Jordanowskiego" 
wraz z przylegającymi miejscami parkingowymi. 
ul. Dąbrowskiego 69, ul. Dąbrowskiego 71/73, ul. 
Dąbrowskiego 75, Bałuckiego 68. 
Na placu zabaw proponujemy 4 strefy wydzielone dla 
różnych grup wiekowych: zestaw sprzętu zabawowego wraz 
z piaskownicą dla dzieci, stół do ping ponga dla młodzieży, 
siłownię dla wszystkich grup wiekowych, część relaksacyjną 
dla seniorów i niepełnosprawnych. 
Ogólnodostępny. 

600000,00 

43.  G0195CD 

Nowoczesna rehabilitacja na miarę XXI wieku w 
przychodni przy ul. Leczniczej 6. 
Miejskie Centrum Medyczne im. Dr K. Jonschera, ul. 
Milionowa 14 filia - Przychodnia „Lecznicza" , ul. Lecznicza 6.  
Zadanie ma na celu modernizację i doposażenie w 
nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zestawy komputerowe i 
drukarki Zakładu Rehabilitacji w przychodni przy ul. 
Leczniczej 6. Inwestycją zadania byłyby gruntowne prace 
remontowo-budowlane i instalacyjne w celu dopasowania 
infrastruktury zakładu do nowoczesnych standardów oraz 
zakup niezbędnego sprzętu zabiegowego, w tym 
nowoczesnych i nowatorskich urządzeń do fizykoterapii i 
kinezyterapii w celu podniesienia poziomu udzielanych 
świadczeń. 
Ogólnodostępny. 

918000,00 

44.  G0011CD 

Kompleks boisk przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6. 
ul. Gałczyńskiego 6. 
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu: boiska 
do piłki ręcznej i piłki nożnej, boiska do koszykówki i 
siatkówki, bieżni lekkoatletycznej, otoczenie boisk siatką, 
ławek, koszy na śmieci, wyrównanie terenu i usunięcie 
„trybun", kostka wokół boisk, na terenie pod ławkami oraz 
dojazdowym, wyodrębnienie miejsc parkingowych dla 
rowerów. 
Z efektów zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie 
szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. 

990000,00 

45.  G0044CD 

Rewitalizacja Parku im. J. Dąbrowskiego.  
Park im. J. Dąbrowskiego 
1. wymiana nawierzchni alejek na kostkę betonową, 
2. rezygnacja z likwidacji koszy i ławek 
3. 11 szt. nowych ławek zostanie dostawione (typ ławek taki 
jak już stojące na obiekcie, tj. stalowe, rurowe, z 
podłokietnikami) w lokalizacji wskazanej przez 
Wnioskodawcę, 
4. rezygnacja z utrzymania porządku i koszenia trawników, 
5. gatunki drzew i krzewów: klony, dęby, wierzby, lilaki, 

1134460,00 



derenie, jaśminowce. 
Ogólnodostępne. 

 


