
GÓRNA 

OSIEDLE ROKICIE 

Lp. ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  G0209RO 

Bieg na orientację po Parku Sielanka. 
Teren otoczony ulicami Pabianicką - Politechniki - Obywatelską - Jana 
Pawła II. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację 
terenu otoczonego ulicami Pabianicką - Politechniki - Obywatelską - Jana 
Pawła II, która zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji 
biegu na orientację, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta- 
młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Ogólnodostępne. 

2000,00 

2.  G0148RO 

Zagospodarowanie działki poprzez ustawie ławek i gazonów z 
nasadzeniami. 
ul. Piękna 51 działka ewidencyjna nr 246/15 obręb G1. 
Ustawienie 2 szt. ławek ulicznych oraz gazonów z nasadzeniami (kwiaty, 
krzewy ozdobne) i kosza na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

8600,00 

3.  G0121RO 

Zrelaksowany senior - sprawny senior – zakup mobilnego zestawu 
nagłośnieniowego i fotela masującego dla seniorów do DDP. 
ul. Obywatelska 69. 
Zakup: fotela masującego typu MASSAGGIO ECCELLENTE - 1 szt., zestawu 
nagłośnieniowego typu auna Streetstar 15 , w skład którego wchodzą 
interfejs bluetooth do odtwarzania muzyki ze smartfona, tabletu lub 
laptopa, port USB i gniazdo kart pamięci SD/MP3, dwa mikrofony, 
bezprzewodowe radio UHF. 
Z usług Domu Dziennego Pobytu mogą korzystać seniorzy będący 
mieszkańcami osiedla, pod warunkiem uzyskania z III Wydziału Pracy 
Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji kierującej, 
co jest warunkiem uczęszczania do placówki. Jednak Dom Dziennego 
Pobytu nie jest placówką zamkniętą. Na jego terenie, przy współpracy ze 
szkołami, przedszkolami, bibliotekami, Wydziałem Zdrowia, służbami 
miejskimi odbywają się występy artystyczne, spotkania, odczyty, prelekcje. 

9000,00 

4.  G0149RO 

Ustawienie wzdłuż pasa drogowego ul. Pięknej koszy na psie 
nieczystości. 
ul. Piękna, działka ewidencyjna nr 259/18 obręb G1. 
Kosze na psie nieczystości (zakup i ustawienie) - 10 000,00 zł. 
Ogólnodostępne. 

10000,00 

5.  G0001RO 

„Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników biblioteki 
przy ul. Pięknej. 
Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39 
Zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków), których brak jest 
bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w Łodzi 
należy do najniższych w Polsce. Zakupione książki i audiobooki będą 
dostępne w Filii nr 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Z nabytych książek będą 
mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Miejskiej w 
Łodzi. 
Nie dotyczy. 

20000,00 



6.  G0080RO 

"Nowe książki" - zakup książek dla czytelników biblioteki 
 przy ul. Cieszkowskiego. 
Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A. 
Zabiegamy o zakup nowości wydawniczych. Największą bolączką biblioteki 
jest brak nowych tytułów oraz klasyków literatury w nowym wydaniu. 
Ponieważ w przyszłorocznej ofercie bibliotek pojawią się audiobooki część 
pieniędzy chcemy przeznaczyć na atrakcyjny zestaw "książek mówionych". 
Nie dotyczy. 

20000,00 

7.  G0171RO 

Remont tarasów w PM 88. 
ul. Rogozińskiego 4. 
Zerwanie istniejącej nawierzchni i położenie nowej kostki na tarasach 
parterowych. Zamocowanie balustrad. 
Z efektów korzystać będą pracownicy, podopieczni i rodzice dzieci z PM 88. 

32000,00 

8.  G0016RO 

Bezpieczne schody dla przedszkolaków z PM 88. 
ul. Rogozińskiego 4. 
Wymiana schodów prowadzących do placówki. Zburzenie starych i 
wybudowanie nowych z kostki brukowej, wymiana barierek. 
Z efektów korzystać będą pracownicy, podopieczni i rodzice dzieci z PM 88. 

45000,00 

9.  G0005RO 

Komfortowa nawierzchnia - utwardzenie drogi wraz z wydzieleniem 
miejsc parkingowych pomiędzy blokami na ul. Komfortowej 2 i 4. 
Plac pomiędzy blokami zlokalizowanymi przy ul. Komfortowej 2 i 4  działka 
G10, 15/11.  
Projekt zakłada wyłożenie kostką brukową istniejącej drogi osiedlowej 
wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z płyt ażurowych. W projekcie 
planowane jest wyznaczenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej oraz 
instalacja stojaka na rowery w pobliżu pergoli śmietnikowej. Ustawienie 
znaku B-36 zakaz zatrzymywania się i postoju poza wyznaczonymi dla tego 
miejscami. 
Obecny fatalny stan nawierzchni i brak chodnika utrudniają okolicznym 
mieszkańcom dotarcie do bloków. Ponadto parkowanie pojazdów „na 
dziko" utrudnia dojazd do posesji na ulicy Komfortowej 2 i 4 służbom 
komunalnym wywożącym odpady z usytuowanej w szczycie drogi pergoli, 
czy w nagłych przypadkach dojazdu np.: karetkom. Wykonanie projektu 
uwzględnia zachowanie istniejących drzew bez ich usuwania. Zakłada 
natomiast uregulowanie ich koron oraz zasianie trawników, co w znacznym 
stopniu poprawi estetykę tej części osiedla. 
Ogólnodostępne. 

80000,00 

10.  G0069RO 

Zapraszamy do wyremontowanej Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 
6 po nowym chodniku przy pięknym trawniku. 
MCM, ul. Cieszkowskiego 6. 
1. Remont chodnika szer. 3,0 m (ok. 250,0 m2): wymiana płyt 
chodnikowych, krawężników, podbudowy itp. wzdłuż ul. Cieszkowskiego 6 
- działka nr 22/19 pozostaje we władaniu ZDiT w Łodzi, 
2. Remont fragmentów chodnika stanowiących dojście do apteki i/lub 
dojazd do bram wjazdowych na teren przychodni, rekultywacja trawników i 
wykonanie ewentualnych nasadzeń pomiędzy budynkiem a chodnikiem, 
ustawienie stojaka i koszy na śmieci – teren należy do Miejskiego Centrum 
Medycznego „Górna" w Łodzi. 
Ogólnodostępne. 

137500,00 

11.  G0036RO 

Sygnalizacja świetlna ma przejściu dla pieszych. 
 ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej ( przy parku Sielanka). 
Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych przez obie nitki ul. 
Pabianickiej i przez tory tramwajowe przy ul. Karpackiej. Może to być 
sygnalizacja świetlna uruchamiana przyciskiem bądź aktywne znaki D6 z 
czujnikiem obecności pieszego. 
Ogólnodostępne. 

140000,00 



12.  G0065RO 

Rozbudowa placu zabaw oraz powstanie siłowni pod chmurką. 
Rejon ulic: Odrzańska -Uroczysko-Teodorowicza Obręb G- 23 działka 
212/97. 
Zadanie obejmuję wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Obejmuję rozbudowę istniejącego placu zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców poprzez dostawienie huśtawki-bocianie gniazdo, bujaka z 
dwoma siedziskami na sprężynie, huśtawki dla osób niepełnosprawnych. 
Zadanie obejmuję również powstanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców osiedla siłowni „pod chmurką" z kilkoma urządzeniami do 
ćwiczeń oraz powstanie stojaka na rowery. Poszerzenie ogrodzenia oraz 
wykonanie ścieżek dojazdowych do urządzeń dla niepełnosprawnych oraz 
utwardzonego podłoża. 
Ogólnodostępne. 

168000,00 

13.  G0169RO 

Obywatel Rodzic - Bezpieczna droga do szkoły. 
Przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Cieszkowskiego wraz z przecinającymi ją 
ulicami. 
Poszerzenie chodników w obrębie skrzyżowań, aby przejście dla pieszych 
byłoby krótsze a pieszy bardziej widoczny zza zaparkowanych aut. 
Wydzielenie miejsc parkingowych poprzez wymalowanie ich farbą. 
Ogólnodostępne. 

185885,97 

14.  G0007RO 

Bezpieczny chodnik na Jana Pawła II – budowa oświetlenia za 
ekranami na odcinku Obywatelska-Pabianicka. 
Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej 
do Pabianickiej. 
Projekt i budowa oświetlenia w technologii LED w obszarze działki G-10-
4/169. Liczba słupów ok.. 25 w rozstawie ~ 30 m. 
Ogólnodostępne. 

200000,00 

15.  G0071RO 

Wymiana chodnika i naprawa jezdni na ul. Wróblewskiego na odcinku 
od posesji 17/17a do Al. Politechniki po stronie północnej. 
ul. Wróblewskiego na odcinku od posesji 17/17a do Al. Politechniki po 
stronie północnej. 
Wymiana nawierzchni chodnika, naprawa nawierzchni jezdni, odtworzenie 
trawnika, odmalowanie przejścia dla pieszych przy ul. Różanej, ustawienie 
koszy na psie odchody. 
Ogólnodostępne. 

204000,00 

16.  G0075RO 

Zmieniamy Przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac 
inwestycyjnych. 
MCM "Górna" ul. Odrzańska 29. 
Poprawa stanu sanitarno -higienicznego ciągów komunikacyjnych oraz 
gabinetów lekarskich i zabiegowych (w tym przede wszystkim poradni 
rehabilitacyjnej), wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana instalacji 
elektrycznej i punktów oświetleniowych. Wymiana instalacji hydraulicznej. 
Nowy układ pomieszczeń i rozmieszczenia gabinetów. Wymiana wykładzin. 
Ogólnodostępne. 

250000,00 

17.  G0006RO 

Nowa ul. Komfortowa – modernizacja chodnika i parkingu wzdłuż ul. 
Komfortowej wraz z wymianą nawierzchni. 
ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku od Rogozińskiego do 
Brzozowskiego. 
Wymiana nawierzchni chodnika i jezdni na ul. Komfortowej na odcinku od 
ul. Rogozińskiego do ul. Brzozowskiego. 
Ogólnodostępne. 

364520,00 

 


