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OSIEDLE PIASTÓW – KURAK 

Lp. ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  G0017PK 

„Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego ". Zakup książek 
dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24. 
Filia 69 BM, ul. Bednarska 24. 
Filia chciałaby zakupić ok. 500 woluminów książek zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci. Nie jest to dużo dla danej placówki, gdyż 
obsługuje czytelników od 0 do 100 lat. 
Nie dotyczy. 

12000,00 

2.  G0064PK 

Zakup książek oraz e -booków dla czytelników BM Filii 64. 
BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a. 
Książki oraz e-booki zostaną zakupione dla BM Filii 64, ul. 
Paderewskiego 11 a. Zakup ma na celu zainteresowanie wszystkich 
grup społecznych Biblioteką jako instytucją kultury i czytelnictwem. 
Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych usatysfakcjonuje już 
zapisanych czytelników, a także przyciągnie nowych. Zakup e-booków 
w dobie rozwijającej się szeroko pojętej komputeryzacji jest niezbędny 
i konieczny jeżeli chcemy pozyskać nowych i młodszych czytelników. 
Nie dotyczy. 

15000,00 

3.  G0126PK 

Po pierwsze bezpieczeństwo - wymiana 2 słupów oświetleniowych 
przy PM 89. 
ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach bocznych do PM 89. 
Zadanie będzie polegać na wymianie dwóch słupów oświetleniowych 
na nowe kompozytowe wraz ze zmianą źródła oświetlenia z sodowego 
na ledowe. 
Ogólnodostępne. 

16000,00 

4.  G0130PK 

Budowa miejsc postojowych na ul. Zaolziańskiej w rejonie SP 7. 
Ul. Zaolziańska pomiędzy ulicami Kosmonautów a Wiosenną po stronie 
budynku przy ul. Zaolziańskiej 65. 
Utwardzenie terenu od frontu budynku Zaolziańska 65 z którego 
korzystają rodzice dowożący dzieci do SP 7 przy ul. Wiosennej l. 
Ogólnodostępne. 

30800,00 

5.  G0168PK 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
MOSiR, ul. Karpacka 61. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcie nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Harmonogram zajęć zostanie 
podany po konsultacji z zarządcami obiektów sportowych. Docelowo 
godziny zajęć powinny się mieścić w godzinach: od poniedziałku do 
piątku 13:00 - 22:00. sobota i niedziela 9:00-20:00. 

38000,00 

6.  G0062PK 

Wymiana chodnika wzdłuż ul. Łącznej. 
Chodnik wzdłuż ul. Łącznej na odcinku od Rzgowskiej do Niemcewicza 
po stronie parzystej. 
Remont chodnika wzdłuż ul. Łącznej o szerokości 1,5 metra długości 
100 m na odcinku od Rzgowskiej do Niemcewicza (po stronie numerów 
parzystych). 
Ogólnodostępny. 

52500,00 



7.  G0116PK 

Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza. 
Boisko przy skwerze Dubaniewicza. 
Organizacja ok. 10 pokazów kina plenerowego na boisku przy skwerze 
Dubaniewicza, w pobliżu IX LO. 
Nieodpłatne, ogólnodostępne. 

60000,00 

8.  G0088PK 

Mali koszykarze i piłkarze Dinusiowej Drużyny ćwiczą na boisku 
PM 89. 
ul. Ciołkowskiego 7a. 
Zadanie będzie polegać na zrealizowaniu projektu budowy 
niewielkiego boiska sportowego w ogrodzie Dinusiowego Przedszkola, 
z 2 bramkami do piłki nożnej, "wyłapywaczem" siatką zabezpieczającą 
do piłek oraz z 2 koszami do mini koszykówki. Boisko wyłożone 
zostanie bezpiecznym podłożem. Trwałe i bezpieczne podłoże i sprzęt 
umożliwią prowadzenie zajęć sportowych we wszystkich porach roku. 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 89. 

115000,00 

9.  G0125PK 

Funkcjonalne podwórko. 
Podwórko przy Paderewskiego między nr 16, 20, 22 a SP nr 51. 
Zadanie polega na wyrównaniu i uporządkowaniu terenu oraz 
wykonaniu miejsc postojowych. 
Ogólnodostępne. 

151000,00 

10.  G0072PK 

"Bezpiecznie przed szkołą" -modernizacja skweru, parkingu, 
nawierzchni chodników, kosmetyka zieleni przed SP 7 im. Orląt 
Lwowskich. 
Teren u zbiegu ulic Wiosennej i Zaolziańskiej. 
Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, rodziców i mieszkańców 
osiedla chcielibyśmy wymienić wszystkie płyty chodnikowe w ciągach 
komunikacyjnych przed szkołą oraz zmodernizować parking przy ulicy 
Wiosennej. Pragniemy przebudować skwer przed wejściem do szkoły 
zmieniając stare, popękane płyty chodnikowe na kolorową kostkę 
brukową. Na obrzeżach placu zamierzamy umieścić murki z 
siedziskami oraz kosze na śmieci. Zamontujemy stojaki dla rowerów. 
Przeprowadzimy kosmetykę nasadzeń. 
Ogólnodostępne. 

173500,00 

11.  G0142PK 

Rewitalizacja południowo-zachodniej części Parku im. Legionów. 
Zachodnia strona parku im. Legionów między ulicami Bednarską i 
Sanocką. 
Uzupełnienie chodników i ławek w południowo-zachodniej części 
zabytkowego parku im. Legionów. 
1. Zamknięcie okręgu alejki po stronie zachodniej omawianej części 
parku. Kosze na śmieci już są zainstalowane. 
2. Utworzenie dwóch dojść do parku: 
a)  Od północno-zachodniej strony (skrzyżowanie Bednarskiej i 
Dygasińskiego) 
b)  Od południowo-zachodniej strony (od strony Sanockiej) 
3. Alejka łącząca zachodnią stronę parku z jego centrum 
4. Postawienie ławki do odpoczynku dla spacerowiczów po północno-
zachodniej stronie 
Ogólnodostępne. 

221300,00 

12.  G0208PK 

Rewitalizacja Skweru im. H. Dubaniewicza. 
Skwer im. H. Dubaniewicza. 
Rewitalizacja skweru im. H. Dubaniewicza ma polegać na wykonaniu 
następujących prac: Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej. 
Budowa boiska do Streetball. Naprawa, oraz budowa chodnika (ok 60 
m). Ucięcie gałęzi, posadzenie kwiatów. Posadzenie żywopłotu. 
Pozbycie się gołębi z parku. Instalacja latarni ok.15 szt. Budowa placu 
zabaw (5 elementów). Instalacja ławek parkowych (10szt). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i 
mieszkańcy osiedla. 

295000,00 



13.  G0150PK 

CESIR „9" - Centrum Edukacji Sportowej i Rekreacji dla młodzieży 
9 LO i mieszkańców osiedla Piastów-Kurak. ETAP II. 
Budynek 9 LO, ul. Paderewskiego 24. Nr działki G12-505/24. 
Projekt zakłada utworzenie (II etap budowy) centrum sportowo 
rekreacyjnego. W ramach działań zakładanych na rok 2018/2019 
chcielibyśmy wybudować ściankę wspinaczkową na sali gimnastycznej, 
utworzyć strefę rekreacyjną dla sportów biegowo siłowych oraz 
doposażyć tenisa stołowego. Ścianka wspinaczkowa wyposażona 
byłaby w urządzenia do automatycznej asekuracji ćwiczących. Obiekt 
będzie wykorzystywany w trakcie zajęć lekcyjnych (młodzież szkolna), 
po ich zakończeniu (młodzież szkoły i mieszkańcy osiedla/Łodzi). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i  
mieszkańcy osiedla. 

353000,00 

14.  G0105PK 

Multimedialna szkoła - wykorzystanie technologii informacyjno- 
komunikacyjnej w nauczaniu - SP 51 szkołą dla Europejczyka. 
ul. Ciołkowskiego 11a. 
Zadanie obejmuje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych dostępnych dla wszystkich uczniów. Wyposażenie sal 
lekcyjnych w stanowiska komputerowe, rzutniki i ekrany, utworzenie 
pracowni językowej (remont sali wraz z dostosowaniem instalacji, 
stworzenie 26 stanowisk uczniowskich z komputerami i słuchawkami i 
pulpitu sterowniczego dla nauczycieli), utworzenie dodatkowej 
pracowni informatycznej (remont sali wraz z dostosowaniem instalacji, 
stworzenie 14 stanowisk komputerowych dla uczniów i stanowiska 
nauczyciela). 
W szkole rozbudowana zostanie sieć internetowa i wi-fi i zakupiony 
mobilny zestaw tabletów dla uczniów. 
Z efektów korzystać będą uczniowie SP 51. 

395000,00 

15.  G0117PK  

Organizacja miejsc postojowych przy ul. Tuszyńskiej. 
ul. Tuszyńska od Paderewskiego do Sanockiej. 
Utwardzenie zdewastowanych pasów zieleni między chodnikiem a 
jezdnią za pomocą płyt ażurowych w celu stworzenia miejsc 
parkingowych, remont fragmentów chodnika. 
Ogólnodostępne. 

590000,00 

16.  G0097PK 

"Kuchnia marzeń" - remont i wyposażenie zaplecza kuchennego 
wraz ze zmywalniami w PM 7. 
PM 7, ul. Smocza 4. 
W ramach realizacji zadania wyremontujemy i doposażymy w sprzęt 
kuchnię oraz dwie zmywalnie w placówce. Prace remontowe obejmą 
wymianę terakoty i glazury, malowanie, wymianę oświetlenia, remont 
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, malowanie, 
wymianę windy towarowej. Doposażenie obejmie zakupienie sprzętu 
kuchennego, mebli i niezbędnych naczyń. 
Z efektów korzystać pracownicy i dzieci z PM 7. 

624750,00 

17.  G0073PK 

Budowa boiska do piłki nożnej na terenie SP 7 im. Orląt 
Lwowskich. 
ul. Wiosenna 1. 
Zmiana zniszczonego asfaltowego boiska do gry w piłkę nożną na 
nowoczesne boisko z bezpieczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem i 
oświetleniem zgodne z projektem. Zadania do realizacji: 
1.Przygotowanie terenu (demontaż: asfaltu, wykonanie odwodnienia i 
drenażu), 
2.Budowa boiska do piłki nożnej z trawą syntetyczną wyposażeniem w 
niezbędne sprzęty 
3.Budowa ogrodzenia wraz z wejściami i trybuną. 
4.Zainstalowanie oświetlenia i monitoringu. 
Z efektów korzystać będą uczniowie SP 7 i okoliczni mieszkańcy. 

700000,00 



18.  G0124PK 

Nowoczesne boisko wraz z bieżnią na Górnej. 
Na terenie istniejącego asfaltowego boiska w okolicy Skweru im. H. 
Dubaniewicza, pomiędzy ul. Strycharską nr 14/18, IX L.O. a parafią 
Świętego Łukasza Ewangelisty. 
Wybudowanie bezpiecznego boiska do piłki nożnej wraz z okalającą je 
bieżnią lekkoatletyczną oraz ogrodzeniem. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i 
mieszkańcy osiedla. 

860000,00 

19.  G0100PK 

Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej 
nawierzchni przy SP 113 w Łodzi, ul. Unicka 6. 
ul. Unicka 6. 
Projekt obejmuje budowę: wielofunkcyjnego boiska sportowego o 
wymiarach 44 x 22 m o nawierzchni gr. 16 mm poliretanowej do gry w 
piłkę ręczną: bramki stalowe (3 x 2) 2 szt., koszykówkę : (dwa boiska - 
4 komplety : stojaki metalowe dwusłupowe, tablice 180 x 105 m, 
obręcze uchylne, siatka łańcuchowa), siatkówkę: słupki z mocowaną 
siatką na tulejach z regulacją wysokości i mechanizmem naciągającym l 
szt. i tenis ziemny: słupki stalowe na tulejach, dekle maskujące, siatka 
do tenisa; 
- piłkochwyty o wysokości 8 m dookoła całego boiska, 
- trybuny dwurzędowe na 48 miejsc, 
 - oświetlenie boiska, 
-  budowę monitoringu wizyjnego. 
Z efektów korzystać będą uczniowie SP 113 i okoliczni mieszkańcy. 

861000,00 

20.  G0066PK 

PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA W UL. ASTRONAUTÓW WRAZ Z 
REMONTEM CHODNIKÓW ORAZ WYKONANIE MIEJSC 
PARKINGOWYCH. 
Ul. Astronautów. 
Wykonanie projektu technicznego remontu chodników wraz z 
zaprojektowaniem miejsc postojowych. Wykonanie projektu 
technicznego, przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Astronautów na 
odcinku ok. 400 metrów od ulicy Zaolziańskiej do skrętu na wysokości 
Przedszkola 106 przy ul. Astronautów 17.  
Ogólnodostępne. 

900000,00 

21.  G0048PK 

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego łącznie z 
ogrodzeniem terenu ZSEiU ul. Astronautów 19. 
ul. Astronaut6w 19. 
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 22 m. 
W skład boiska wchodzą: 
a) dwa boiska do koszykówki 
b) boisko do siatkówki   
c) boisko do piłki ręcznej 
d) ogrodzenie z bramą i dwiema furtkami   
e) piłkochwyty   
 f) odwodnienie liniowe boiska  
g) wyposażenie dodatkowe: ławki i kosze na śmieci   
h) oświetlenie boiska i terenu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ZSEiU oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

909000,00 

 

 


