ZADANIA NIEZAKWALIKOWANE DO GŁOSOWANIA
POLESIE
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ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy
robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i
techniki.
Modernizacja zasobów Szczepu Harcerskiego im. Cichociemnych, oraz
promocja harcerstwa na osiedlu.
SP 11, ul. Hufcowa 20a.
Celem jest remont i doposażenie harcówki już w tym roku 40-letniego
Szczepu Harcerskiego im. Cichociemnych. Od pokoleń propagujemy
harcerską postawę działając prężnie w ramach Retkini i poza nią.
Materiały, które zakupimy, oraz remont którego dokonamy, spowodują że
będziemy mogli dalej prowadzić harcerskie zbiórki na lepszym poziomie, w
nowym wnętrzu. W planach mamy także zakup sprzętu linowego oraz
turystycznego.
Budowa parkingu dla mieszkańców bloków zlokalizowanych przy
ulicach Wyszyńskiego 1 oraz Rajdowa 1, 3, 5.
Teren znajdujący się pomiędzy ogródkami za blokiem 82 (ul. Rajdowa 3) a
al. Bandurskiego.
Projekt zakłada budowę parkingu na ok. 40 samochodów osobowych
(projekt mapki parkingu stanowi załącznik formularza zgłoszeniowego).
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja
zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu.
Street Workout "Botanik".
Skwer osiedlowy przy SM "Botanik" między ulicami Hufcowa,
Tomaszewicza, Babickiego.
Plac z miękką nawierzchnią tartanowa i zestawem do ćwiczeń
gimnastycznych "Street workout" z płatnym (automat) szaletem i
prysznicami, urządzeniami towarzyszącymi małej architektury i nowymi
nasadzeniami drzew.
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SMOG w Łodzi - kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu?
Łódzki Alarm Smogowy.
XXVI LO.
Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy,
odpoczywamy. Wpływa na nasze zdrowie i zycie. Chcemy wiedzieć jakiej
jakości jest powietrze na naszym osiedlu, dlatego wnioskujemy o zakup
stacji pomiarów powietrza. Chcemy aby był to element miejskiego systemu
ostrzegawczego przed smogiem. Sugerujemy wpięcie do systemu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, tak aby informacje były
powszechnie dostępne.
Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-28.
Ul. Olimpijska na wysokości posesji nr 18-28.
Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-28 poprzez
zainstalowanie 3-ch punktów świetlnych.
Oświetlenie ul. Hokejowej między Armii Krajowej a Batalionów
Chłopskich (przy "Lidlu").
Ul. Hokejowa między Armii Krajowej a Batalionów Chłopskich (przy
"Lidlu").
Oświetlenie ul. Hokejowej między Armii Krajowej a Batalionów Chłopskich
(przy "Lidlu").
Przebudowa ul. Wróblewskiego na odc. od ul. Bratysławskiej do al.
Bandurskiego.
Pas drogowy ul. Wróblewskiego.
Zerwanie istniejącej nawierzchni z trylinki oraz płyt jumbo. Wykonanie
niezbędnej przebudowy infrastruktury podziemnej. Przebudowa lub
budowa kanalizacji deszczowej. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z
uwzględnieniem dodatkowych zatok parkingowych w miejscach
rozjeżdżonych trawników. Budowa chodników po obu stronach ulicy z
uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (pochylnie, podjazdy).
Zagospodarowanie zieleni drogowej z instalacją wygrodzeń skutecznie
uniemożliwiających parkowanie pojazdów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy
robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i
techniki.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja
zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu.
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ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy
robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i
techniki.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja
zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, hale, ulice.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w
strukturach Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju
PZTF. Wystawienie 4 spektaklów na terenie osiedla.
Woonerf na ul. Burzliwej na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej.
Ul. Burzliwa na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej.
Budowa woonerfu -ulicy o uspokojonym ruchu, na terenie
administracyjnym Osiedla Lublinek-Pienista, reprezentatywnego z uwagi
na rodzaj zabudowy -osiedle domów jednorodzinnych o jednolitym,
typowym dla zabudowy segmentowej, wzdłuż ulicy Burzliwej -od ul.
Sztormowej do ulicy Falistej, w strefie umiarkowanie zurbanizowanej, w
celu
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, podniesienia walorów
estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji
komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Nadto
stworzenie przestrzeni publicznej łączącej funkcje ulicy, deptaku, parkingu
i miejsca
spotkań mieszkańców, w szczególności poprzez rezygnację
z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz
zastosowanie elementów malej architektury o wysokiej jakości.
Woonerf na ul. Falistej na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul.
Burzliwej.
Ul. Falista na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej.
Budowa woonerfu -ulicy o uspokojonym ruchu, na terenie
administracyjnym Osiedla Lublinek-Pienista, reprezentatywnego z uwagi
na rodzaj zabudowy -osiedle domów jednorodzinnych o jednolitym,
typowym dla zabudowy segmentowej, wzdłuż ulicy Falistej -od ul.
Obywatelskiej do ulicy Burzliwej, w strefie umiarkowanie zurbanizowanej,
w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, podniesienia walorów
estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji
komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Nadto
stworzenie przestrzeni publicznej łączącej funkcje ulicy, deptaku, parkingu
i miejsca
spotkań mieszkańców, w szczególności poprzez rezygnację
z tradycyjnego podziału przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz
zastosowanie elementów malej architektury o wysokiej jakości.
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Budowa chodnika wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul. Pienistej
(wyjście z osiedla NP-IIIB).
Wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul. Pienistej 51 (wyjście z osiedla Nowe
P0173LP
Polesie IIIB)- do ul. Falistej 174 na długości ok.100 m.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul. Pienistej (wyjście z
osiedla NP-IIIB)
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
P0025MM robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy
robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i
techniki.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja
P0108MM
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja
zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu.
Aktywizacja poprzez taniec.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa.
P0116MM
10 pokazów na terenie osiedla. Zorganizowanie turnieju Polskiego Związku
Tańca Freestyle.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
P0022RS robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy
robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i
techniki.
Remont Popiełuszki.
Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Wyszyńskiego.
Projekt polega na wymianie warstw bitumicznych, które są w bardzo złym
P0051RS
stanie na ul. Popiełuszki na odcinku od Kusocińskiego do Wyszyńskiego. Z
powodu ograniczeń finansowych wymiana chodnika i budowa drogi
rowerowej byłyby zgłoszone w następnej edycji BO.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja
P0112RS
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja
zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu.
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Budowa chodnika na ul. Żużlowej.
Ul. Żużlowa (odcinek między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską), strona
północna.
Budowa chodnika na ul. Żużlowej od strony północnej na odcinku między
ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską. Całość prac obejmuje następujące etapy: 1.
Ułożenie chodnika wraz z podbudową. 2. Uporządkowanie terenu.
SMOG w Łodzi - kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu?
Łódzki Alarm Smogowy.
Działka P22-62/8, przy krańcówce autobusowej i tramwajowej.
Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy,
odpoczywamy. Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej
jakości jest powietrze na naszym osiedlu, dlatego wnioskujemy o zakup
stacji pomiarów powietrza. Chcemy aby był to element miejskiego systemu
ostrzegawczego przed smogiem. Sugerujemy wpięcie do systemu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, tak aby informacje były
powszechnie dostępne.
Sportowe wakacje - obóz.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko.
Obóz sportowy skierowany jest dla dzieci w wieku 8-11 lat, nakierowany
na ogólnorozwojowe kształcenie i rozwój organizmu poprzez zajęcia
sportowe, głównie z elementami koszykówki. Celem wyjazdu jest nauka
gry w koszykówkę. Kształtowanie elementów koszykarskich, zasad i
przepisów gry. Równocześnie uczy odpowiednich kontaktów między
dziećmi i nawiązywanie odpowiednich relacji w grupie.
Rowerem na skróty - połączenie rowerowe ul. Naftowej z Kasprzaka i
Legionów.
Okolice skrzyżowania Kasprzaka/Legionów, ślepe zakończenie ul.
Naftowej.
Utworzenie rowerowego połączenia ul. Naftowej z Kasprzaka i Legionów
poprzez: -) wybudowanie łagodnego podjazdu z poziomu ul. Naftowej do
przejazdu przez Kasprzaka, -) wyznaczenie przejazdu rowerowego przez
ul. Kasprzaka (użyty sygnalizator przy przejściu dla pieszych ze wspólną
blendą), -) wybudowanie fragmentu jednokierunkowej drogi rowerowej po
wschodniej stronie łączącego ul. Legionów z przejazdem.
Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i nowe nasadzenia.
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starym Polesiu
wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w
chodniku lub pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy
szpaleru w miejscach do tego przystosowanych.
Remont elewacji kamienicy przy Legionów 36.
Ul. Legionów 36.
Remont elewacji frontowej z balkonami oraz remont elewacji bocznej,
widocznej od strony ul. Gdańskiej. Estetyka kamienic zlokalizowanych na
jednej z najstarszych ulic Łodzi jest bardzo ważna nie tylko dla samych
mieszkańców osiedla czy miasta, ale i osób przyjezdnych. Wyremontowana
kamienica (Legionów 38) aż się "kłóci" z elewacją kamienicy
proponowanej do remontu.
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ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy
robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i
techniki.
Tramwajowe tablice świetlne dla Starego Polesia.
Żeromskiego-Politechniki/Radwańska,
Gdańska/Curie-SkłodowskiejStruga, Gdańska-1 Maja.
6 tablic elektronicznych, które winny być zainstalowane na przystankach:
Żeromskiego-Politechniki/Radwańska,
Gdańska/Curie-SkłodowskiejStruga, Gdańska-1 Maja. 15 często jeździ niezgodnie z rozkładem, raz jest
co 2 minuty, za chwilę nie ma przez ponad 10. Gdy tablica pokaże, że za 10
min., wtedy można wybrać spacer do następnego przystanku, wejść do
sklepu, pójść na rower lub przejść się na Zachodnią gdzie tramwaje jadą
częściej. Teren jest nierówny (wzniesienia) lub tramwaje wyjeżdżają zza
zakrętu, dlatego są widoczne max. na minutę przed przyjazdem.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja
zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu.
Barierki ochronne wokół trawników przyulicznych: Struga, 6
Sierpnia, Więckowskiego, 1 Maja.
Trawniki przyuliczne na odcinkach: Struga od Włókniarzy do Łąkowej, 6
Sierpnia od Włókniarzy do Żeligowskiego, Więckowskiego od
Żeligowskiego do Żeromskiego, 1 Maja od Żeligowskiego do Żeromskiego.
Zadanie polega na zamontowaniu niskich metalowych barierek wokół
trawników przyulicznych, dzięki czemu ograniczona zostanie możliwość
rozjeżdżania zieleni przez parkujących.
Miejsca parkingowe, bezpieczne przejście dla pieszych, oraz
dodatkowa zieleń - Żeligowskiego.
Ul. Żeligowskiego, na odcinku pomiędzy 6 Sierpnia a Struga, po obu
stronach ulicy.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę
chodnika oraz dodatkowych miejsc parkingowych z betonowej płyty
ażurowej, budowę przejścia dla pieszych na odcinku Żeligowskiego od ul. 6
Sierpnia do Struga, oraz nasadzenie krzewów.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy
robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i
techniki.
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Huśtawka na osiedlu Mania.
Trawnik na wysokości Perłowej 16.
W centralnym miejscu ul. Perłowej należy postawić pojedynczą huśtawkę
dla dzieci. Na naszym osiedlu nie istnieje żadne miejsce zabaw dla dzieci.
Huśtawka pozwoli dzieciom bawić się obok miejsca zamieszkania, rodzice
będą spokojni o to, że ich pociechy nie muszą wędrować daleko na inne
osiedla.
Utworzenie zieleńca na skrzyżowaniu ulic: Solec i Borowej.
Skrzyżowanie ulic: Solec i Borowej.
Zastąpienie obecnego placu otoczonego barierkami i wyłożonego kostką
zielonym skwerem. Zasadzenie drzewa szlachetnego w centralnym punkcie
(np. dąb), oraz otoczenie go kwietnikiem lub krzewami.
Utworzenie publicznego skweru na rogu ulic: Borowej i Grzybowej.
Ul. Grzybowa 2.
Na miejscu obecnie wydeptywanego trawnika należy uporządkować teren,
posadzić drzewa i krzewy, umieścić ławki, stojaki rowerowe. Powstanie tu
miejsce gdzie mieszkańcy będą mogli się spotykać i milo spędzać czas.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja
zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w
strukturach Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju
PZTF. Wystawienie 4 spektaklów na terenie osiedla.
Nowa stacja roweru publicznego na rogu Borowa/Solec.
Skrzyżowanie Borowa/Solec.
Ustawienie na rogu Borowa/Solec dodatkowej stacji Łódzkiego Roweru
Publicznego, która umożliwi wygodne korzystanie z systemu mieszkańcom
osiedla Mania.
Odwodnienie przystanku Solec/Borowa.
Ulica na wysokości przystanku autobusowego Solec/Borowa.
Po remoncie ul. Borowej i wymianie nawierzchni w miejscu przystanku,
woda deszczowa nadal nie pozwala korzystać z wiaty przystankowej.
Tworzące się wielkie kałuże są rozchlapywane przez samochody, osoby
oczekujące na autobus są całe pochlapane. Nawet po deszczu woda zalega
na ławkach i brudzi cały przystanek. Miało być dobrze, a jest gorzej niż
było.
Pas do skrętu w lewo na ul. Krakowskiej w ul. Tarnowską.
Skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Tarnowskiej.
Zadanie polega na wymalowaniu na jezdni ul. Krakowskiej pasa do skrętu
w lewo w ulicę Tarnowską, analogicznie jak to ma miejsce przy innych
skrzyżowaniach na ul. Krakowskiej.
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Rodzinny teren rekreacyjny na Zdrowiu przy ul. Rokitny.
Niezagospodarowany teren przy ul. Rokitny.
Zadanie polega na utworzeniu rodzinnego terenu rekreacyjnego, który
będzie się składał z placu zabaw oraz obiektów dla młodzieży i seniorów.
Na ogrodzonym i bezpiecznym placu zabaw dla dzieci znajdzie się
kompleks ze zjeżdżalnią, huśtawki i karuzela. Ponadto bedą zainstalowane
betonowe stoły do piłkarzyków, ping ponga oraz do gier towarzyskich, oraz
4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.
Plac zabaw na Zdrowiu przy ul. Filareckiej.
Niezagospodarowana działka pomiędzy ul. Filarecką a Warneńską.
Zadanie polega na utworzeniu placu zabaw dla dzieci, który będzie się
składał z kompleksu ze zjeżdżalnią, podwójnej huśtawki z siedziskiem
kubełkowym i bez oparcia, huśtawki - równoważni, karuzeli i 2 hustawekkiwaczków. Plac zabaw będzie ogrodzony, wyposażony w bezpieczną
nawierzchnię i 2 furtki. Na terenie placu będą 2 ławki, kosz na śmieci oraz
tablica informacyjna.
Rondo na skrzyżowaniu ul. Biegunowej i ul. Krańcowej.
Skrzyżowanie ul. Biegunowej i ul. Krańcowej.
Wyznaczenie na skrzyżowaniu ul. Biegunowej i ul. Krańcowej ronda o
parametrach umożliwiających przejazd komunikacji miejskiej. Zadanie
może zostać zrealizowane poprzez wybudowanie ronda lub poprzez jego
wyznaczenie za pomocą znaków poziomych, pionowych i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego (tzw. rondo pinezkowe). Wybór sposobu
realizacji będzie uzależniony od możliwości wykonania prac w ciągu
jednego roku budżetowego, z tym że preferowane jest przeprowadzenie
pełnych prac budowlanych, co zwiększy trwałość ronda. Ponadto
przewiduje się utworzenie przejść dla pieszych dla przez ul. Biegunową.
Sportowa Łódź.
Stadion Miejski przy Al. Unii.
Projekt zakłada zakup dodatkowego wyposażenia sportowego dla
podmiotów trenujących na terenie Stadionu Miejskiego przy Al. Unii 2. W
ramach projektu powinien zostać zakupiony sprzęt umożliwiający treningi
zarówno dla grup młodzieżowych jak i profesjonalnych sportowców.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy
robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i
techniki.
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Budowa chodnika na ul. Podchorążych.
Ul. Podchorążych od skrzyżowania z ul. Legnicką gdzie kończy się obecny
chodnik do wysokości ul. Podchorążych 77 (lub dłużej w zależności od
kosztów ostatecznych inwestycji).
Budowa chodnika o szerokości 1m wzdłuż ulicy Podchorążych począwszy
od skrzyżowania z ulicą Legnicką do wysokości ulicy Podchorążych 77 łącznie 850m. Taka długość chodnika podyktowana małą kwotą jaka
przewidziana jest na osiedle Złotno -jeśli kwota może być zwiększona
przedłużenie budowy chodnika o jak największą długość w stronę ulicy
Szczecińskiej). Chodnik przeznaczony tylko dla ruchu pieszych, bez
konieczności stawiania ławek, drzewek itd. Minimalna dopuszczalna
szerokość chodnika 1m jest wystarczająca. W celu zmniejszenia kosztów
budowy można wykonać nawierzchnię utwardzaną tłuczniem bez kostki
czy płyt chodnikowych. Budowę powyższego chodnika można by połączyć
z planowaną budową kanalizacji na ulicy Podchorążych zaplanowanej na
rok 2017/2018 (zgodnie z informacją podaną przez ŁSI).
Położenie chodnika na ul. Poniatowskiego od ul. Złotno do ul.
Parafialnej oraz wybudowanie miejsc parkingowych.
Ul. Poniatowskiego od ul. Złotno do ul. Parafialnej.
Położenie chodnika o szerokości 1 m w miejsce istniejącego po obu
stronach ul. Poniatowskiego od ul. Parafialnej oraz budowa 4 miejsc
parkingowych w okolicy ul. Złotno dla taksówek lub klientów pobliskiej
Poczty Polskiej.
Bezpieczne skrzyżowanie Rąbieńska-Wykowa.
Skrzyżowanie ul. Rąbieńskiej z Wykową i Wojskową.
Poprawienie drogi na skrzyżowaniu Rąbieńska-Wykowa-Wojskowa,
zrobienie objazdu stacji transformatorowej, oznaczenie przejścia dla
pieszych, instalacja 4 lamp, oświetlenia.
Stacja Łódzkiego Roweru Publicznego na osiedlu Złotno przy SP 169.
Skrzyżowanie ul. Podchorążych i ul. Napoleońskiej przy SP 169.
Lokalizacja na terenie osiedla stacji dokującej wraz z rowerami w systemie
Łódzkiego Roweru Publicznego.
Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Złotno.
Działka P4-121/10 skrzyżowanie ul. Napoleońskiej i Podchorążych, działka
P5-378/7 skrzyżowanie ul. Bronowej i Siewnej.
Powstanie 2 terminali po 10 stojaków z 10 rowerami.
Oświetlenie ul. Rąbieńskiej.
Ul. Rąbieńska od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej.
Zainstalowanie 77 lamp ulicznych ledowych na ul. Rąbieńskiej (2,7 km).
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja
zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego
spędzania czasu.
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Pokaż że żyjesz.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w
strukturach Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju
PZTF. Wystawienie 4 spektaklów na terenie osiedla.
Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Złotnie.
Osiedle Złotno.
W naszym projekcie chcemy stworzyć na osiedlu Złotno, miejsce w którym
będą się odbywały cyklicznie zajęcia terenowe dla mieszkańców osiedla.
Zajęcia te będą obejmowały naukę gry w gry tradycyjne (podwórkowe),
takie jak kubb, molkky, krokiet, pentaque i inne pochodzące z różnych
krajów. Gry takie sprzyjają integracji obywateli, pozwalają na rodzinne
spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Są dostępne dla każdego,
niezależnie od kondycji fizycznej i wieku.
Stacja roweru miejskiego dla Złotna.
Skrzyżowanie ul. Złotno/Fizylierów.
Budowa stacji roweru miejskiego i podłączenie do sieci rowerów miejskich
dla mieszkańców Złotna.

