
GÓRNA 

OSIEDLE NAD NEREM 

Lp. ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  G0144NN 

Zajęcia z trenerem - nordic walking Nad Nerem. 
Teren osiedla Nad Nerem 
Zadanie publiczne pn. Zajęcia z trenerem - nordic walking nad Nerem 
polega na organizacji 48 systematycznych, około cotygodniowych, 
nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nornic walking prowadzonych 
przez instruktora nordic walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 
8 spotkaniach). Uczestnicy zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie 
kije, otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych 
uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną, Nabór uczestników 
będzie się odbywać poprzez promocję zadania publicznego 
bezpośrednio na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach informacyjnych, w 
sklepach, szkołach) oraz w internecie na facebooku poprzez 
dedykowany profil zadania. Zajęcia będą odbywać się wg następującego 
schematu: 
- spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu 
- rozgrzewka 
- marsz o długości ok. 3-15 km 
- rozciąganie  
i będą trwać jednorazowo ok. 2 godzin. 
Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk,  który w przypadku wyrażenia  
zgody  przez poszczególnego uczestnika, dokona pomiarów wagi oraz 
udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy muszą mieć skończone 
14 lat.  

29100,00 

2.  G0054NN  

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 5. 
ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 20 tys. zł), ul. 
Łaskowicka (budżet 20 tys. zł.) 
Ogólnodostępne. 

40000,00 

3.  G0046NN  

 Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 4. 
ul. Chocianowicka, ul. Łaskowicka. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. 
Łaskowice (budżet 25 tys. zł.) 
Ogólnodostępny. 

50000,00 

4.  G0049NN  

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 3. 
ul. Chocianowicka ul. Łaskowice. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. 
Łaskowice (budżet 25 tys. zł.) 
Ogólnodostępne. 

50000,00 



5.  G0050NN  

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 1. 
ul. Chocianowicka ul. Łaskowice. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. 
Łaskowice (budżet 25 tys. zł.) 
Ogólnodostępne. 

50000,00 

6.  G0053NN  

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 2. 
ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w 
szerokości pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. 
Łaskowicka (budżet 25 tys. zł.) 
Ogólnodostępne. 

50000,00 

7.  G0055NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, mniej 
hałasu) -etap 1. 
Park Osiedlowy Nad Nerem, ul. Chocianowicka przy rzece Ner. 
Posadzenie drzew przy rzece Ner w celu wyciszenia hałasu 
pochodzącego z terenu lotniska Lublinek i odnowienia drzewostanu i 
uzupełnienia po nielegalnych wycinkach. (ul. Chocianowicka) 
Posadzenie i uzupełnienie drzew i krzewów na terenie Parku Nad 
Nerem przy (ul. Łaskowice). 
Ogólnodostępne. 

68000,00 

8.  G0024NN 

Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź-
Łaskowice. 
OSP, ul. Łaskowice 180. 
Zestaw ratownictwa drogowego LUKAS jest niezbędnym sprzętem do 
ratowania życia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. W 
skład zestawu wchodzą: 
- agregat hydrauliczny P630 SG z funkcją Turbo 
- rozpieracz ramieniowy SP 333 
- nożyce hydrauliczne S 312- wąż przedłużający 5 m - 2 szt. Dodatkowe 
wyposażenie: 
-mini nożyce S120 
- rozpieracie kolumnowe  
- 2 szt. R 420, R 422 
-zestaw łańcuchów KSV11 
- wspornik progowy LRS120 
- 2 szt.  
- zestaw podpór PT 
- podkłady i kliny LSSI służące do bezpiecznej stabilizacji pojazdów- 
akcesoria m. in: zestaw do szyb, osłony na poduszki powietrzne, maty 
wielofunkcyjne, pokrowce ochronne. 
Nie dotyczy. 

100000,00 

9.  G0206NN 

Teatr Bliżej Nas. 
Chocianowicka / Łaskowice 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 części: 
1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne w 
miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów) 
2) wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektaklu 
3) stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden show i 
przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie mieszkańców 
osiedla busami na występ do teatru (na 4 występy). 
Ogólnodostępne. 

135060,00 

 


