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STAWKI
ID

Tytuł

Lokalizacja

Krótki opis

Opis na stronę internetową

Koszt
zaakceptowany

ST0027

Budowa odcinka
ulicy wraz z
chodnikiem i
miejscami
parkingowymi.

Osiedle Stawki, ul.
Nenufarów.

Budowa 120 m odcinka ul.
Nenufarów.

Budowa odcinka ul. Nenufarów wraz z kilkoma miejscami
postojowymi (od ronda przy ul. Szuwarów, długość
odcinka ok. 100-120 m).

200 000,00

ST0042

Budowa strefy
zabaw i
wypoczynku dla
mieszkańców
osiedla Stawki

Park Tysiąclecia, teren
zielony od strony ul.
Kniaziewicza, w
odległości ok. 150 m od
ul. Łódzkiej

Wykonanie strefy rekreacyjnowypoczynkowej: nowoczesny
plac zabaw, siłownia zewnętrzna,
betonowy stół do gry w szachy z
4 siedziskami wraz z
ogrodzeniem, oświetleniem,
wyposażeniem w ławki i kosze
na śmieci.

W ramach projektu zostanie wykonana strefa rekreacyjnowypoczynkowa dla dzieci i dorosłych, wyposażona w
nowoczesne urządzenia zabawowe (m.in.: piramida
linowa, karuzela twister, huśtawka gniazdo). Zostanie
wykonana również siłownia zewnętrzna z kilkoma
urządzeniami do ćwiczeń oraz betonowy stół do gry w
szachy. Teren będzie ogrodzony, oświetlony oraz
wyposażony w ławki i kosze na śmieci.

120 000,00

ST0045

Poprawa
bezpieczeństwa na
Stawkach budowa chodnika i
latarni przy ul.
Pstrowskiego.

300-metrowy odcinek
ul. Pstrowskiego od
posesji nr 23 do ul.
Andersa

Dokończenie budowy chodnika i
montaż oświetlenia na 300metrowym odcinku ul.
Pstrowskiego.

Budowa chodnika I ustawienie latarni na 300-metrowym
odcinku ul. Pstrowskiego od posesji nr 23 do ul. Andersa.

115 000,00

ST0046

Zielony skwer
odpoczynku.

Teren przy ul. Hallera o
kształcie trójkąta na
wysokości posesji o
numerach 40-48.

Utworzenie terenu o charakterze
wypoczynkowym: nasadzenia
zieleni, wykonanie alejek,
postawienie obiektów małej
architektury (ławki, kosze, stojaki
na rowery), oświetlenie,
zastąpienie żwirowej drogi

Odpocznij i odpręż się wśród zieleni. Zaaranżujmy zielony
skwer przy ul. Hallera. Niech powstanie teren o
charakterze wypoczynkowym z zielenią, alejkami i małą
architekturą tj. ławkami, koszami, stojakami na rowery i
oświetleniem. Dla uatrakcyjnienia tego miejsca
wypoczynku dla mieszkańców warto ustawić na skwerze
komplet tablic pełniących rolę czasowych wystaw

190 000,00

1

biegnącej przy posesjach trwałą
nawierzchnią, np. z kostki
brukowej, ustawienie tablic do
ekspozycji prac fotograficznych.

plenerowych np. dla artystów fotografików i innych
twórców, co podniesie estetykę naszej dzielnicy oraz
pozwoli zatrzymać się w codziennym pędzie.

ST0048

Rowerowy placyk
manewrowy
"Puchatek".

Teren planowanego
Stworzenie placu do nauki zasad
zespołu rekreacyjnoporuszania się na drogach.
sportowego przy ul.
Łączna/Czapli/Kormora
na/Szuwarów lub inny
teren miejski na
terenie dzielnicy
Stawki.

Wyjdź z dzieckiem na rower. Przyjdź na placyk rowerowy
Puchatek na Stawkach, gdzie bezpiecznie i w
realistycznych warunkach będziesz mógł uczyć swoje
dziecko bezpiecznej jazdy i niezbędnych manewrów.
Zapoznaj je ze znakami drogowymi i wszystkim tym co z
jazdą na rowerze jest związane. Bawmy się i uczmy razem
z naszymi dziećmi na świeżym powietrzu zgodnie z zasadą
„czym skorupka za młodu nasiąknie...", aby przyswoiły
sobie zasady bezpiecznego funkcjonowania społecznego
również na ulicach i drogach naszego miasta.

200 000,00

ST0049

Nowoczesne
zagospodarowanie
osiedla przy zbiegu
ulic: Armii
Ludowej,
Idzikowskiego,
Poznańskiej. Plac
zabaw i mini
boisko.

Teren pomiędzy
blokami przy ul. Armii
Ludowej 4, 6, 8,
Idzikowskiego 2, 4, 6,
Poznańskiej 1, 3, 5.

Nowy plac zabaw dla młodszych i starszych dzieci.
Wyposażenie: huśtawki różnego typu, zjeżdżalnie
połączone wieżyczkami, mostkami, linami – duży zestaw,
konstrukcja linowa do wspinania, nowoczesna karuzela,
koniki na sprężynach, długa na kilkadziesiąt metrów
zjeżdżalnia linowa, równoważnie, piaskownica. Całość
podzielona na strefę dla małych i strefę dla starszych
dzieci. Na terenie źródełko wodne do mycia rąk i
czerpania wody. Na terenie ławki i miejsce dla rodziców ze
stolikiem na przekąski dla dzieci, kosze na śmieci. Nowe
wielofunkcyjne mini boisko do gry w różne rodzaje
sportów. Całość terenu – boisko + plac zabaw, ogrodzona,
oświetlona, z bezpieczną „gumową” nawierzchnią, objęta
miejskim monitoringiem. Montaż oświetlenia – latarnie
nowe również koło bloków (mapka). Montaż ławek i
odpornych na dewastację koszy na śmieci.

276 000,00

Budowa placu zabaw,
wyposażenie go w: huśtawki,
zjeżdżalnie połączone
wieżyczkami, mostkami, linami,
konstrukcja linowa do wspinania,
nowoczesna karuzela, koniki na
sprężynach, długa na
kilkadziesiąt metrów zjeżdżalnia
linowa, równoważnie i
piaskownica. Podzielenie terenu
na osobny plac zabaw na strefę
dla starszym i młodszych dzieci.
Instalacja źródełka wody do
mycia rąk oraz stolików, ławek i
koszy na śmieci. Wykonanie
bezpiecznej nawierzchni oraz
oświetlenie terenu.
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