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Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak
w parku Julianowskim (im. Mickiewicza).
Park im. Adama Mickiewicza (Julianowski).
Postawienie w parku 2 zadaszonych ławek gdzie rodzic/ opiekun małego
dziecka będzie mógł je nakarmić (butelką/ piersią) oraz wygodnie
przewinąć.
Utworzenie „kącika czytelniczego" oraz zakup nowych książek do
biblioteki.
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15.
Zadanie polega na wydzieleniu miejsca w bibliotece i urządzeniu kącika
czytelniczego. Wiąże się to z zakupem kilku mebli, komputera
z najnowszym oprogramowaniem oraz nowych książek: 2 regały
biblioteczne, 2 szafy biblioteczne, 2 stoły, 10 krzeseł, komputer, nowe
książki.
Przycięcie drzew na ul. Jaskrowej (na odcinku od ul. Przyrodniczej do
ul. Bzowej).
ul. Jaskrowa.
Przycięcie około 30 sztuk drzew na ul. Jaskrowej, na odcinku od ul.
Przyrodniczej do ul. Bzowej.
„Jeśli daszek rower znajdzie na Centralnej będzie fajniej"- montaż
zadaszonych stojaków na rowery przy SP 120.
SP 120, ul. Centralna 40.
Montaż zadaszonych stojaków na rowery przy SP 120. Wiaty zapewnią
ochronę dla rowerów przed kradzieżami oraz będą zachęcać większą grupę
dzieci do wyboru tej formy dojazdu do szkoły bez obawy o zmienne
warunki atmosferyczne. Z wiat na rowery, będzie mogła korzystać cała
społeczność lokalna korzystająca z boiska wielofunkcyjnego oraz placu
zabaw znajdujących się na terenie szkoły.
"Siła i moc jest w nas"- siłownia przy SP 120.
SP 120, ul. Centralna 40.
Wybudowanie siłowni zewnętrznej na terenie SP 120 przy istniejącym
boisku wielofunkcyjnym. Siłownia składać się będzie z następujących
urządzeń: biegacza wolnostojącego, orbitka wolnostojącego, prasy nożnej,
twistera z wahadłem, wioślarza wolnostojącego, rowerka, wyciskania
siedząc. Elementy siłowni zewnętrznej stanowią doskonałe uzupełnienie
istniejącej infrastruktury szkoły posiadającej już plac zabaw i boisko
wielofunkcyjne. Siłownia zewnętrzna to połączenie ruchu i przyjemności
z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób w każdym
wieku. Służyć będzie mieszkańcom osiedla.
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Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych
i rowerzystów.
Park Julianowski.
Zadanie polega na naprawie mostka nad rzeką Sokołówką w Parku
Julianowskim. Naprawa znacznie poprawi pomieszczanie się po Parku
Julianowskim rowerzystom, pieszym, spacerującym. Należy wykonać
nawierzchnię mostka oraz barierkę dopasowaną do stylu z XIX wieku, co
zdecydowanie poprawi walory estetyczne parku. Roboty budowlano remontowe poprawią stan tego historycznego mostka. Remont ma na celu
powrót do przedwojennego wyglądu mostka oraz poprawę
bezpieczeństwa.
Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Wycieczkowej.
ul. Wycieczkowa między Klimatyczną a Wypoczynkową, obok przystanku
MPK.
Wymalowanie przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym, budowa
fragmentu chodnika oraz dokumentacja projektowa.
Ergonomiczna pracownia komputerowa PK3.
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15.
16 sztuk krzeseł komputerowych ergonomicznych. 15 sztuk stołów
komputerowych ergonomicznych l zestaw klimatyzacji >8KW 16
przełączników CISCO.
Profesjonalna pracownia chemiczno - fizyczna wraz z zapleczem.
Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.
Remont i wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej spełniające normy
i potrzeby współczesnej dydaktyki; stanowisko dla nauczyciela z blatem
odpornym chemicznie, 16 stolików 2-osobowych z blatem odpornym
chemicznie i skrzynkami bocznymi na sprzęt do przeprowadzania
doświadczeń, 34 krzesełka, wentylator okienny, pomoce dydaktyczne,
4 szafy laboratoryjne, specjalistyczna wykładzina podłogowa, nowa
instalacja wodna i elektryczna wraz z przyłączeniami, rolety zewnętrzne.
Remont zaplecza pracowni oraz wyposażenie go w specjalistyczne meble.
"Najważniejszy w każdym działaniu jest początek" - nowoczesna SP
120.
SP 120, ul. Centralna 40.
Szkoła powinna zostać wyposażona w 11 tablic interaktywnych oraz 9
rzutników multimedialnych przeznaczonych do pracy nauczyciela i dla
dzieci oraz wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej i matematycznej w
niezbędne pomoce dydaktyczne. Zajęcia nasze staną się ciekawsze,
atrakcyjniejsze, a dzięki nowoczesnej sieci internetowej będziemy mogli
poznawać świat jego bogactwa i osobliwości, zdobywać nowe umiejętności
informatyczne, poszerzać swoją wiedzę.
Rowerem wzdłuż Wycieczkowej - likwidacja wybojów na drodze
rowerowej.
ul. Wycieczkowa.
Remont drogi rowerowej – wyasfaltowanie nierówności, wyrównanie
krawężników, zlikwidowanie ubytków.
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Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową w postaci
organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia
sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów, na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie
szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.
Ratowanie osiedlowych alei na Marysinie i Rogach.
ul. Warszawska - cała długość po stronie północno - zachodniej, ul.
Centralna - cała długośćpo obu stronach do ul. Góralskiej, ul. Kryształowa cała długość po obu stronach.
Na osiedlu znajdują się trzy aleje drzew ulegające stopniowej degradacji.
Zadanie ratowania alei jest kilku kierunkowe - utrzymanie stanu
istniejącego poprzez pielęgnację koron i uzupełnienie alei o brakujące
drzewa. Należy dodać takie same bądź zbliżone gatunki drzew.
Remont zniszczonych alejek w Parku im. A. Mickiewicza.
Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej na tzw.
Cygance.
Powierzchnia alejki do remontu - 900 m2 (długość ok. 300 m, szerokość 3
m). Remont alejki z rozebraniem starej nawierzchni, wymianą podbudowy
i położeniem nowej warstwy asfaltu – ok. 180 tys. zł. Dokumentacja
projektowa na remont – ok. 20 tys. zł. Park jest wpisany do rejestru
zabytków, prace muszą być wykonywane pod nadzorem osób
z uprawnieniami konserwatorskimi – przewidywany koszt 3-5 tys. zł
Budowa oświetlenia –wzdłuż alejki od zbiegu ul. Leszczynowej i
Jaworowej do stawu.
Alejka od zbiegu ul. Leszczynowej i Jaworowej do stawu w parku im. A.
Mickiewicza.
Oświetlenie alejki od zbiegu ul. Leszczynowej i Jaworowej do stawu
w parku im. A. Mickiewicza (potocznie nazywanym Julianowskim).
Przybliżona dł. trasy wynosi 536 m. Prawidłowe oświetlenie alejki wymaga
montażu 25-27 lamp. Poprzez zamontowanie lamp zwiększy się liczba
odwiedzających
park
oraz
będzie
w
nim
bezpieczniej.
Koszt 1 lampy z montażem to ok. 10 000 zł. Koszt budowy oświetlenia
wynosi ok. 270 tys. zł.
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Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki
do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.
Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a.
Projekt polega na wykonaniu projektu remontowego budynku
znajdującego się przy placu zabaw w Parku Julianowskim. Umożliwi to
dalsze działanie w celu uratowania jednego z najstarszych budynków w
B0012JM
Łodzi. Stanowi on pozostałość po folwarku Marysin, W przyszłości może w
nim powstać kawiarnia tak jak to było przed wojną. Utworzona zostanie
ścieżka gliniano żwirowa łącząca Plac Pamięci Narodowej z Parkiem
o długości 165 m o nawierzchni gliniano-żwirowej. W Domu Dziecka przy
ul. Sowińskiego 3 ustawiony zostanie plac zabaw i naprawione będzie
ogrodzenie.
Remont ul. Sasanek na odcinku od Zgierskiej do Świetlanej.
ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej.
B0159JM Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu nawierzchni oraz chodników,
a także uporządkowanie przylegających trawników na ul. Sasanek na
odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej
Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym.
Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.
Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym o nowoczesnej
nawierzchni akrylowej z zadaszeniem - hala balonowa trójwarstwowa, na
B0076JM konstrukcji stalowej, ogrzewana propan butanem z kontenerowym
budynkiem socjalnym (szatnie, łazienka) - połączonej tunelem
z budynkiem szkoły. Wyposażenie hali w ławki, słupki do tenisa,
badmintona, piłki siatkowej wraz z siatkami, oświetlenie, sprzęt do
pielęgnacji nawierzchni.
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