
 POLESIE 

OSIEDLE  ZDROWIE MANIA 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0117ZM 

Ławki na ulicy Krzemienieckiej, przy Parku na Zdrowiu. 
Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, 
działka P16-42/62 
Przy ul. Krzemienieckiej w parku w okolicy skrzyżowania     
z ul.  Retkińską, zostanie zainstalowanych 6 ławek 
miejskich. 
Efekty realizacji zadania będą ogólnodostępne i darmowe. 

12 000,00 

2. P0130ZM 

Zamontowanie 3 ławek parkowych. 
Ul. Krzemieniecka - między Konstantynowską                           
a Kozietulskiego wzdłuż Ogrodu Botanicznego. 
Zamontowanie 3 ławek parkowych. 
Teren ogólnodostępny. 

12 000,00 

3. P0087ZM 

Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na 
terenie  DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. 
Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9, park na terenie DPS. 
Zakup nowych ławek, które zostaną ustawione wzdłuż 
alejek spacerowych w parku znajdującym się na terenie DPS 
"Włókniarz" zachęci naszych mieszkańców do częstszego 
korzystania ze spacerów, zabezpieczy możliwość 
odpoczynku podczas tych spacerów i wpłynie korzystnie na 
zintensyfikowanie aktywności oraz częstotliwości 
wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakupione ławki będą 
również wykorzystywane podczas imprez integracyjnych 
odbywających się w okresie wiosenno-letnim na terenie 
parku w DPS "Włókniarz". 
Beneficjentami zadania oprócz mieszkańców DPS 
"Włókniarz" um. Jana Pawła II będą członkowie ich rodzin, 
ich znajomi i okoliczni mieszkańcy. 

14 000,00 

4. P0116ZM 

Ławki na ulicach: Drewnowska, Solec. 
Ulice: Drewnowska, Solec. 
Montaż ławek w pasie drogowym ul. Drewnowskiej                 
( w rejonie wiaduktu kolejowego - działka nr 356/2               
w obrębie P-6) w ilości 1szt., ul. Solec(działka nr 273/10      
w obrębie P-6) w ilości 5 sztuk (odcinek od bramy 
wejściowej na teren cmentarza w kierunku ul. Borowej). 
Teren ogólnodostępny. 

15 000,00 
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5. P0083ZM 

Zakup wyposażenia do Sali ćwiczeń dla DPS 
„Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 
7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9. 
Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń umożliwi poszerzenie 
oferowanych zabiegów fizykoterapeutycznych o możliwość 
prowadzenia profesjonalnych zabiegów, ćwiczeń                       
i gimnastyki w celu leczniczego usprawniania schorzeń 
narządów ruchu, w szczególności przy dolegliwościach 
ortopedycznych, reumatoidalnych i neurologicznych, które 
bardzo często występują u osób w podeszłym wieku. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz" 
im. Jana Pawła II. 

19 100,00 

6. P0085ZM 

Zakup pianina akustycznego koniecznego do 
prowadzenia muzykoterapii i aktywizacji mieszkańców  
DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. 
Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9. 
Obecnie posiadane przez nas 30- letnie pianino jest już 
mocno wyeksploatowane, coraz częściej strojone                     
i naprawiane, a jakość dźwięków nie jest w stanie zaspokoić 
wymagań muzycznych. W związku z powyższym zakup 
nowego instrumentu jest niezbędny, ponieważ umożliwi 
prawidłowe prowadzenie zajęć z muzykoterapii oraz 
zintensyfikuje integrację środowiska poprzez możliwość 
organizowania wspólnych imprez, koncertów, występów 
zarówno gości ze środowisk muzycznych jak i wpłynie 
pozytywnie na zintensyfikowanie aktywizacji mieszkańców 
Domu oraz uczestników DDP. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz" 
im. Jana Pawła II, członkowie ich rodzin i członkowie 
społeczności lokalnej. 

25 000,00 

7. P0086ZM 

Zakup łóżek rehabilitacyjnych, sterowanych na pilota 
dla obłożnie chorych mieszkańców   DPS „Włókniarz” 
im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9. 
Średnia wieku DPS "Włókniarz" z każdym rokiem wzrasta - 
obecnie wynosi 83 lata. Wraz z wiekiem postępuje 
wielochorobowość, niepełnosprawność, zmniejsza się 
aktywność, coraz częściej występuje inkontynencja. Zakup 
profesjonalnych łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców 
obłożnie chorych, zabezpieczy ich potrzeby bytowe, jak 
również ułatwi prowadzenie działań opiekuńczych przez 
personel pielęgniarsko-opiekuńczy. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz" 
im. Jana Pawła II. 

29 000,00 
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8. P0173ZM 

Nordic walking na osiedlu Zdrowie Mania. 
Teren osiedla Zdrowie-Mania. 
Zadanie polega na realizacji 48 systematycznych, około 
cotygodniowych, nieodpłatnych profesjonalnych zajęć            
z nordic walking prowadzonych przez instruktora nordic 
walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 
spotkaniach). Uczestnicy 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. Zadania 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. 

29 100,00 

9. P0084ZM 

Zakup komód do pokoi mieszkalnych dla mieszkańców 
DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. 
Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9. 
Komody, w które obecnie wyposażone są pokoje mieszkalne 
z powodu wieloletniego (10 lat) bieżącego użytkowania są 
coraz bardziej wyeksploatowane i przez ciężko otwierające 
się drzwiczki lub szuflady, sprawiają coraz większe 
trudności lub uniemożliwiają korzystanie z nich. W związku 
z powyższym chcielibyśmy zakupić nowe komody 
dopasowane wielkością do przestrzeni pokoi mieszkalnych, 
a przez to poprawić warunki bytowe niepełnosprawnych 
mieszkańców. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz" 
im. Jana Pawła II. 

30 000,00 

10. P0200ZM 

Walczmy ze smogiem, wspólnie sadźmy drzewa. 
Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka 
P6-315/14. 
Nasadzenie sadzonek dębu, klonu, grabu, jesionu (20 szt.)         
z kosztami utrzymania, zakup i montaż budek lęgowych dla 
ptaków - 5 szt, wykonanie alejki żwirkowej i dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 
Ogólnodostępne. 

31 600,00 
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11. P0129ZM 

Remont mostu na rz. Łódce przy wyremontowanym 
ciągu pieszym na krańcówce tramwajowej „Zdrowie” 
Park im. Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych na 
wysokości ul. Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6. 
Remont mostu na rz. Łódce. Demontaż balustrady mostu. 
Montaż nowej balustrady. Wyrównanie nawierzchni 
użytkowej mostu. Prace wykończeniowe. 
Korzystanie z wyremontowanego mostu będzie 
ogólnodostępne i bezpłatne. 

65 000,00 

12. P0070ZM 

Altana z oświetleniem w nowoczesnej strefie rekreacji, 
wypoczynku i animacji w Parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego, działka P-16 33/6. 
Budowa drewnianej altany na planie ośmiokąta 
wyposażonej w siedziska i stoły, stalową balustradę, 
schodki na wejściach i oświetlenie wnętrza w postaci 
centralnie zlokalizowanej latarni. Altana powstanie na 
północno-zachodniej części nowoczesnej strefy rekreacji, 
wypoczynku i animacji w Parku na Zdrowiu na terenie 
dawnego lunaparku pomiędzy strefą wspinaczki a torami 
rowerowymi. 
Korzystanie z altany będzie ogólnodostępne i bezpłatne. 

100 000,00 

13. P0206ZM 

Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im.                           
J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, 
Wieczność i Siewna 
Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, 
Siewna. 
Budowa ścieżki parkowej w Parku na Zdrowiu, 
przecinającej ten fragment w kierunku południowo-
zachodnim. Ta część parku jest często odwiedzana przez 
spacerowiczów i rowerzystów. Służy jako miejsce rekreacji  
i dogodny skrót. Utwardzenie ścieżki, przecinającej park 
umili korzystanie z zieleni podczas okresów zalegania błota. 
Efekty realizacji zadania będą ogólnodostępne i darmowe. 

150 000,00 

14. P0128ZM 

Oświetlenie alejki z infrastrukturą towarzyszącą, 
zlokalizowanej na ul. Krzemienieckiej od strony Ogrodu 
Botanicznego – woonerf. 
Ul. Krzemieniecka: od ul. Konstantynowskiej (parking przy 
Ogrodzie Botanicznym) do ul. Kozietulskiego strona ulicy 
przylegająca do Ogrodu Botanicznego. Działki P-25 24/33, 
42/59, 42/60, 43/61, 60. 
Na ul. Krzemienieckiej od strony Ogrodu Botanicznego jest 
asfaltowa alejka ze ścieżką rowerową, długość to ok. 565 
mb. Obecnie słabo zagospodarowana, brak oświetlenia, 
ławek, koszy na śmieci. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

255 000,00 

 


