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1.  G0004GO 

Nowe książki dla Filii nr 68 dla Dzieci i Młodzieży BM. 
G4-138/2. 
Zakup książek, dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak", głównie 
dzieci i młodzież, uzyskają dostęp do najnowszych i najpopularniejszych 
autorów literatury zarówno polskiej jak i światowej. Zostaną zakupione 
również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy programowej. 
Zakupione pozycje będą dostępne w bibliotece dla dzieci młodzieży w 
Filii nr 68 BM przy ul. Przybyszewskiego 63. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

2.  G0013GO 

Zakup nowych książek dla Filii nr 65 BM. 
ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8. 
Filia nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi postuluje o zakup nowych 
książek dla użytkowników Biblioteki. Zakupione nowości książkowe 
będą udostępniane w naszej Bibliotece dla wszystkich Czytelników. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

3.  G0133GO 

Górniak dla ludzi: Naprawa zdewastowanych latarni w parku im. 
W. Reymonta. 
Park im. W. Reymonta. 
Projekt zakłada naprawę zdewastowanych latarni parkowych w parku 
im. W. Reymonta. W wyniku aktu wandalizmu zostały potłuczone klosze 
oraz żarówki. Skutkiem przedstawionej dewastacji latarni jest 
uniemożliwienia oświetlenia ciemnych uliczek parku im. Reymonta, co 
negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w okolicy. 
Ogólnodostępne. 

10000,00 

4.  G0120GO 

Aranżacja ogródka warzywnego dla mieszkańców 5 DPS. 
ul. Podgórna 2/14. 
Aranżacja ogródka warzywnego pozwoli mieszkańcom placówki na 
atrakcyjne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Odbiorcą zadania 
będą mieszkańcy 5 DPS. Planowany jest zakup szklarni ogrodowej i jej 
wyposażenia, a także nasadzeń i środków do ich ochrony i pielęgnacji. 
Zadanie będzie dostępne dla mieszkańców placówki. 

15400,00 



5.  G0151GO 

Czas na rodzinny wypoczynek - siłownia zewnętrzna, huśtawka, 
ławki i stojaki rowerowe na Górnej. 
Ośrodek Kultury Górna-ogród, ul. Siedlecka l. 
Huśtawka ogrodowa, siłownia zewnętrzna, ławki i stojaki rowerowe - 
dostęp do wypoczynku i rodzinnej rekreacji w ogrodzie Ośrodka Kultury 
Górna. Tak zorganizowana przestrzeń umożliwi mieszkańcom 
spędzenie czasu wolnego w plenerze, niedaleko domu i da sposobność 
do integracji sąsiedzkiej. Teren ogrodu bez barier architektonicznych, 
dostępny jest dla osób niepełnosprawnych. Urządzenia siłowni 
dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (na wózkach 
inwalidzkich). Tablica informacyjna na terenie rekreacji z nakładką dla 
osób niewidomych. 
W przypadku realizacji tego zadania, dyrekcja Ośrodka deklaruje 
możliwość otwierania placu przy Ośrodku w weekendy w 
wyznaczonych godzinach. Ta przestrzeń nie posiada barier 
architektonicznych w dostępnie dla osób niepełnosprawnych. 

31020,00 

6.  G0163GO 

Budżet dla zabytków - ratujemy willę przy ul. Kilińskiego 243 - 
dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Willa Rafała Meissnera przy ul. Kilińskiego 243 (nr dziatki G4-309). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z 
badaniami dla elewacji i wnętrz budynku przy ul. Kilińskiego 243 oraz 
zabezpieczenie go przed dalszą dewastacją. 
Ogólnodostępne. 

68000,00 

7.  G0112GO 

Naprawa i uszczelnienie dachu warsztatów szkolnych w  SOSW  1. 
Działka G5- 286/4 
SOSW l jest placówką dla uczniów niepełnosprawnych z terenu i okolic 
Łodzi. Młodzież uczy się przedmiotów zawodowych, które odbywają się 
w budynku warsztatów, niestety stan dachu budynku jest w 
katastrofalnym stanie. Nieszczelne pokrycie dachowe uniemożliwia 
pełną realizację zajęć w pracowniach zawodu. Nauczyciele fryzjerstwa 
wraz z uczniami organizują akcje tematyczne dla okolicznych 
mieszkańców, urozmaicając życie osiedla. Uszczelnienie i naprawa 
dachu znacznie poprawią warunki nauki i bezpieczeństwa. 
Ogólnodostępne. 

126000,00 

8.  G0198GO 

Przyjazna szkoła - wzbogacenie bazy SP 10. 
ul. Przybyszewskiego 15/21. 
Zadanie dotyczy remontu i wzbogacenia bazy SP10 w Łodzi. Obejmie 
ono: remont 2 wejść do szkoły, wykonanie monitoringu zewnętrznego, 
zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu sportowego, nagłaśniającego i 
do zajęć muzycznych, księgozbioru, sprzętu do nauki udzielania 
pierwszej pomocy, cyfrowego urządzenia do projekcji obrazu), zakup 
mebli i wyposażenia (do kącików relaksacyjnych, szatni, biblioteki, 
zaplecza sportowego) oraz przeprowadzenie renowacji sztandaru 
szkoły. 
Z realizacji zadania skorzystają obecni oraz przyszli uczniowie naszej 
placówki. Dzieci w wieku od 7 do 15 lat (klasy 1-VIII). Zakupiony sprzęt 
i wyposażenie będzie wykorzystywane nieodpłatnie podczas zajęć 
lekcyjnych, działalności kół zainteresowań przez 5 dni w tygodniu 
(poniedziałek-piątek). Korzyści odniosą również rodzice naszych 
uczniów i nauczyciele. 

325000,00 



9.  G0134GO 

Górniak dla ludzi: budowa systemu monitoringu miejskiego na 
osiedlu „Górniak''. 
Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska - 
Brzozowa; 
Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - Grabowa. 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla Górniak. 
Projekt zakłada budowę czterech punktów kamerowych i zakup około 
20 kamer miejskiego monitoringu przy skrzyżowaniach ulic: Senatorska 
- Brzozowa; Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska-
Grabowa. 
Ogólnodostępne. 

385000,00 

 


