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Badanie wody w stawie przy Pałacu Herbsta pod kątem
przydatności do kąpieli lub stworzenia plaży.
Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.
Miasto rozważa stworzenie plaży przy stawie obok Pałacu Herbsta.
Wiadomo jednak, że woda w tym stawie nie jest czysta.
Sprawdźmy, czy nadaje się do kąpieli i czy można przy nim
stworzyć plażę. Mikroskopijny wydatek może oszczędzić ogromne
pieniądze z budżetu miasta, szczególnie jeśli okaże się, że woda w
stawie jest w stanie fatalnym i może zagrażać zdrowiu.
Piesze metro.
Granice administracyjne miasta Łodzi.
Projekt zakłada zaznaczenie na mapie Łodzi charakterystycznych
miejsc (zabytków, placów, dworców) i określenia czasu
potrzebnego na przejście między nimi. Mapa na wzór planu
połączeń tramwajowych w Łodzi, jednakże pomiędzy punktami
będzie określony dystans oraz czas przejścia pieszo. Mapa w formie
pliku do pobrania będzie zamieszczona na stronach internetowych
administrowanych przez Miasto Łódź. Celem projektu jest
promocja komunikacji pieszej.
Dodatkowe miejsca do siedzenia przy przystanku
tramwajowym - Gdańska/Struga.
Miejsce obok przystanku tramwajowego - Gdańska/Struga.
Na przystanku Gdańska-Struga często na tramwaj czeka bardzo
dużo osób, niestety nie istnieje tam żadne miejsce, które
pozwoliłoby na chwilowy odpoczynek. Ustawienie kilku ławek w
okolicy przystanku, umożliwi wygodne oczekiwanie na
komunikacje miejską.
Orientacyjne tablice informacyjne na skrzyżowaniu ulic A.
Mickiewicza oraz S. Żeromskiego.
Przejście podziemne na skrzyżowaniu ulic A. Mickiewicza oraz S.
Żeromskiego między przystankami zlokalizowanymi na tymże
węźle komunikacyjnym, działki nr P28-41/27, P28-41-26, P2841/2, P28-41/34, P28-41/22, P28-41/21, P28-41/24.
Projekt zakłada montaż tablic informacyjnych na podstawie
znaków z grupy E, na których znalazłaby się informacja o kierunku,
na które osiedle udaje się dana linia tramwajowa. Przewidywana
ilość znaków w przejściu podziemnym, podwieszona pod stropem
lub montowana na ścianach to 6.
Obywatel Rodzic - z dzieckiem na święcie Łodzi.
Teren Święta Łodzi (np. pasaż Schillera i pasaż Rubinsteina).
Chcemy, aby rodzice z małymi dziećmi mogli wziąć udział w
Święcie Łodzi. Dlatego podczas tego wydarzenia chcemy aby
ustawiono dwa namioty: w każdym powinny być co najmniej 2
fotele do karmienia, 2 parawany, 2 przewijaki, 2 czajniki, kosze,
podstawowe art. higieniczne dla małych dzieci (jednorazowe
podkłady do przewijania, chusteczki nawilżane, zasypka, pieluchy
w rozmiarach 1-6), dostęp do wody (np. przenośna umywalka) i
prądu.
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Kamienie Pamięci. Pomnik łodzian ofiar II wojny światowej.
Rejon ul. Próchnika, Piotrkowskiej, Pomorskiej, Wólczańskiej.
Projekt zakłada stworzenie pomnika dziesięciu wybranych łodzian
- ofiar nazizmu - w formie kamieni pamięci (Stolpersteine), czyli
osadzonych w bruku betonowych kostek z mosiężną tabliczką, z
wyrytym na niej nazwiskiem upamiętnionej osoby, datami urodzin
i śmierci oraz informacją o losie, jaki ją spotkał. W Europie jest
20000 Stolpersteine, Łódź byłaby trzecim miastem w Polsce z taką
formą upamiętnienia jej mieszkańców.
Dodatkowe ławki na przystanku Żeromskiego - szpital im.
WAM (1519), dla studentów i nie tylko.
Przystanek autobusowy Żeromskiego - szpital im. WAM (1519).
W miejscu obecnego przystanku należy ustawić 4 ławki z oparciem,
co poprawi komfort oczekiwania na autobus.
Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego
dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych w
Łodzi, przy ul. Rojnej 18a.
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy
ul. Rojnej 18a.
Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo,
będącymi podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu dla Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi, przy ul. Rojnej 18a.
Ankieta dotycząca zakresu i przebiegu Trasy Karskiego na
Starym Polesiu.
Mieszkańcy Miasta Łodzi.
Zadanie polega na zorganizowaniu ankiety na portalu Vox Populi
dotyczącej wytyczenia trasy pod nosem mieszkańców bez pytania
ich o zdanie jest nie fair.
Zajezdnia Muzealna Brus - zakup ławek dla zwiedzających.
Ul. Konstantynowska 115
Poprawa warunków zwiedzania Zajezdni Muzealnej
Brus
poprzez montaż 10 ławek (parkowych).
Podjazd dla wózków dziecięcych na kładce.
Kładka nad torami łącząca ulicą Maratońską z ulicą Czerwonego
Kapturka i Sztormową.
Potrzebna jest dodatkowa szyna - ceownik (jedną już jest - służy do
wciągania rowerów) na kładce, tak aby można było po niej
wciągnąć wózek dziecięcy.
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LOVELAS - z mapą po Lesie Łagiewnickim.
Las Łagiewnicki - północna część, na północ od ul. Okólnej.
Zadanie ma na celu stworzenie możliwości poruszania się z mapą i
uprawiania orientacji terenowej w Lesie Łagiewnickim dla
wszystkich mieszkańców miasta. Polega na utworzeniu 20 stałych
punktów kontrolnych w północnej części Lasu, wykonanie
dedykowanej strony internetowej, przygotowanie odpowiednich
map
itp.
Każdy zainteresowany będzie mógł pobrać mapę i korzystać z
projektu aktywnie spędzając czas na świeżym powietrzu, poznając
orientację sportową poprzez spacery, bieganie, jazdę na rowerze,
nartach itp.
Prosto Milionową.
Chodnik na Milionowej od Tatrzańskiej do Urzędu Pracy.
Remont chodnika (uzupełnienie ubytków na wskazanym obszarze
chodnika).
Parklet wraca na Andrzeja!
Ul. Andrzeja Struga.
Zadanie polega na opłaceniu zajęcia pasa drogowego, zakupie
roślin.
Parklet to odpowiedź na niedostatek zieleni i przestrzeni dla
pieszych w mieście. Parklet pojawił się w Łodzi na krótko w 2016r.
osiągając niewątpliwy, ogólnopolski sukces, również w prasie
branżowej i mediach społecznościowych. Był także włączony w
Łódź Design Festival, a wiele miast podaje łódzki przykład za wzór
na równi z woonerfem.
Chcemy w Łodzi pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego
po 1989r. premiera wolnej Polski. Badanie opinii społecznej.
Nie dotyczy.
„Czy w Łodzi powinien powstać pomnik Tadeusza Mazowieckiego,
pierwszego niesocjalistycznego premiera po 1989 roku?" - zadajmy
to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii społecznej
na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy Łodzianie chcą by
powstał w Łodzi pomnik tego wielkiego polityka, którego siły
spokoju, kultury i klasy tak obecnie brakuje w życiu politycznym
Polski.
Chcemy możliwości negatywnego głosowania na projekty
Budżetu Obywatelskiego!
Nie dotyczy.
„Czy w Budżecie Obywatelskim Łodzi należy wprowadzić
możliwość głosowania na „nie", aby głosujący mogli wypowiadać
się nie tylko pozytywnie, ale też negatywnie o jakimś projekcie?" zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii
społecznej na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy
Łodzianie chcą mieć możliwość nie tylko akceptowania ciekawych
projektów, ale też odrzucania różnych niepoważnych pomysłów
zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
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Stop budowie ścieżek rowerowych, które ograniczają
szerokość jezdni! Badanie opinii społecznej.
Nie dotyczy.
„Czy należy budować w Łodzi nowe ścieżki rowerowe i kontrapasy
rowerowe ograniczając szerokość ulic i zmniejszając ilości pasów
przeznaczonych dla ruchu aut i autobusów komunikacji miejskiej?"
- zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii
społecznej na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy
Łodzianie nie mają dość utrudniania ruchu samochodom, a wynik
tego badania niech będzie wskazówką dla władz miasta!
Stop tworzeniu stref „tempo 30" i obniżaniu dozwolonych
prędkości dla aut! Badanie opinii Łodzian.
Nie dotyczy.
„Czy w Łodzi należy wprowadzać tzw. strefy tempo 30, czyli
przymus poruszania się autem z prędkością do 30 km/h?" zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii
społecznej na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy
Łodzianie naprawdę chcą przymusu poruszania się autem z tak
absurdalnie niską prędkością, a wynik tego badania niech będzie
wskazówką dla władz Miasta.
Grembach - Ocalić od zapomnienia.
Widzew; Niciarniana, Czechosłowacka, Kresowa, Pograniczna.
"Grembach - Ocalić od zapomnienia" to projekt stworzenia
pamiątkowego
albumu
fotograficznego
poświęconego
zabytkowemu terenowi dawnego osiedla tkaczy i innych l
przyległych terenów wokół dawnych zakładów nici przy ul.
Niciarnianej.
Słowiańska Inspiracja - gra terenowa.
Nad Nerem.
Nad Nerem znajdowała się osada wczesnośredniowieczna z XI
wieku, wpisana do rejestru zabytków nr rej.: 122/A z 1988. W celu
popularyzacji historii tego terenu zorganizowanie spacerów (lub
wycieczek rowerowych) oraz terenowych gier edukacyjnych dla
mieszkańców. Spacery (4 spacery po 2 godziny) z przewodnikiem
przybliżyłyby historie tego miejsca, natomiast zorganizowane gry
terenowe (8 gier po 3 godziny) pozwoliłyby na odkrycie
codziennych zajęć ludności (tkactwo, wikliniarstwo, gotowanie,
zielarstwo), sposób spędzania walnego czasu (gry, zabawy) oraz
mitologii i tradycji tamtego okresu.
Język obcy nie taki obcy - ćwiczenia i zadania edukacyjne na
tablicy multimedialnej.
PM Nr 71, ul. Rewolucji 1905r nr 19.
Wyposażenie trzech sal przedszkolnych w zestawy multimedialne:
laptopy, tablice, system mocowania, rzutniki.
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Upiększmy Łódź - edycja 2 (ulepszona).
Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji.
Pomalowanie 20 skrzynek elektrycznych – lokalizacji na terenie
Łodzi
ciekawymi
dla
oka
motywami.
Główne warunki realizacji projektu:
- skrzynki będą malowane ręcznie, a nie z szablonu,
- nie można odgórnie ograniczyć ilości kolorów, tematyki ani
szczegółowości nadesłanych prac;
- skrzynki będą malowane całe (oprócz boku, który stoi zbyt blisko
innej skrzynki/budynku);
- wybór skrzynek przez wykonawcę będzie konsultowany z
pomysłodawcą projektu.
Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu
nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot ?, Kto to
Więckowski, Pogonowski, Jaracz?
50 wybranych ulic w centrum miasta.
Przy wybranych 50 ulicach w centrum miasta zamontować na
kamienicach tablice informujące o pochodzeniu nazwy ulicy: jej
patrona, historii powstania, poprzednich nazwach. Należy wybrać
odpowiednio ciekawe ulice, opracować wzór takiej tablicy i zlecić
łódzkim przewodnikom opracowanie ich treści. Będzie to
miniaturowa atrakcja turystyczna, jak również lekcja dla
mieszkańców, którzy codziennie przemierzają miejsca o niezwykłej
historii.
Pozwól mi żyć — arteterapia dla dzieci z oddziałów
onkologicznych.
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul
Sporna 36/50).
Czy w szpitalu dzieciom bardziej doskwiera choroba czy... nuda? Co
w sytuacji, kiedy spędza się tam wiele miesięcy? Robi się smutno i
źle! Problemy te rozwiązuje arteterapia -pasja do sztuki sprawia, że
choruje się lżej. Pomaga też prawdziwy Przyjaciel - terapeutyczna
lalka, której można opowiedzieć o tym, co najbardziej doskwiera.
Zajęcia przedszkolne to zajęcie czasu i głowy dla najmłodszych
dzieci.
Radość dziecka II.
Ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54, teren SPj nr 152.
Zadanie ma na celu integrację społeczności szkolnej SP152 poprzez
zorganizowanie dla obecnych i przysych uczniów szkoły, ich
rodzeństwa, rodziców i przyjaciół dwóch festynów rodzinnych
propagujących zdrowy styl życia i kształtujących nawyk czynnego
spędzania czasu wolnego. Poprawę wizerunku otoczenia szkoły
poprzez przyozdobienie otaczających szkołę murów muralami, wg
projektów dzieci. Jednocześnie doposażymy szatnię szkolną w
wyczekiwane od dawna przez uczniów kolorowe szafki.
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"Pit stopy dla rowerów".
cała Łódź ( minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej
uczęszczanych rowerowych trasach).
"Pit stopy dla rowerów" to projekt, który zakłada przygotowanie
stacjonarnych miejsc napraw rowerów - do samodzielnego
naprawienia pojazdu w przypadku niewielkich awarii. Stacje stojaki do naprawy rowerów powinny mieć podstawowe narzędzia
np. wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, klucz nastawny, klucz
płaski, zestaw imbusów, łyżki do opon, pompkę z adapterem na
wszystkie zawory.
Z wirtualu do realu - gry w terenie dla młodzieży.
Łódź i okolice Łodzi - w odniesieniu do miejsca realizacji zajęć,
dzielnica Bałuty- w odniesieniu do miejsca zamieszkania
uczestników -szczególnie uczniowie i absolwenci ze SP nr 48, SP nr
54, SP nr 55, SP nr 56, SP nr 71, SP nr 101, SP nr 116, SP nr 120, SP
nr 122, SP nr 142, SP nr 153, SP nr 166.
Pomysł przeniesienia popularnych gier komputerowych w teren
pomoże "odkleić" młodzież od ekranów. Młodzi ludzie lubią zabawę
w wirtualnym świecie. A gdyby podobna przygoda czekała na nich
w rzeczywistości? Gry terenowe umożliwią pokazanie im siły
zespołu, nauczenie kontaktu z naturą i aktywnego spędzania czasu.
W ramach projektu zostanie zorganizowanych 20 spotkań - gier w
mieście lub wyjazdów poza Łódź.
Łódzka przystań motocyklowa.
ul. Maratońska (obok C.H. RETKINIA).
Przystań ma być miejscem spotkań integrującym środowisko
łódzkich
motocyklistów;
Teren
ok.
60m2,
ogrodzony,
ogólnodostępny, utwardzony, na którym będą stolik, 4 ławki,
kompresor, najazd dla motocykli wraz ze zbiornikiem na zużyty
olej oraz wiata.
Jemy zdrowo kolorowo w pałacowych wnętrzach.
Nr działki: P20-116/7, Żeromskiego 105.
Całkowity remont z doposażeniem jadalni i zmywalni dla dzieci.
ReMurale:
odnowienie
łódzkich
starych
murali
wielkoformatowych
grafik
reklamowych
z
okresu
powojennego.
Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka
/Retkińska,
działka
P16-43/2)
https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz
Bar-Kawiarnia
Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B4426/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).
Zadanie ma na celu renowację dwóch łódzkich, powojennych,
wielkoformatowych murali reklamowych: „ZOO ZAPRASZA" oraz
„BAR-KAWIARNIA WIELKOPOLANKA". Zadanie zakłada także
wydanie ulotek z przewodnikiem.
Ze 239 murali do dnia dzisiejszego zachowało się w sposób
możliwy do obejrzenia ok. 16 Pozostałe dwadzieścia parę jest
zniszczona w takim stanie, że są ledwo widoczne.
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Zagospodarowanie zieleni na skwerze przy dworcu ŁódźKaliska.
Skrzyżowanie ul. Bandurskiego, al. Włókniarzy i ul. Karolewskiej.
Proponowane zadanie ma na celu wprowadzenie zieleni w postaci
drzew i krzewów na skwerze miejskim w sąsiedztwie dworca Łódź
- Kaliska. Proponuje się posadzenie 30 szt. drzew o obwodach 1625 cm i gatunkach: głóg pośredni 'Paul Scarlet', grab pospolity oraz
drzewa zimozielone, a także krzewy. Proponuje się również
pielęgnacje nowych nasadzeń w sezonie wegetacyjnym przez okres
6 miesięcy od posadzenia.
"Akademia Wolontariatu Seniora".
Lokalizacja zostanie wskazana po rozstrzygnięciu otwartego
konkursu w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
Działania zakładają integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
dzięki wolontariatowi oraz przy wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury społecznej i potencjału intelektualnego seniorów.
Dzięki profesjonalnym warsztatom artystycznym oraz szkoleniom
seniorzy będą mieli okazję do rozwoju własnych pasji i
umiejętności
(wolontariat
kompetencji),
które
zostaną
wykorzystane w pracy wolontarystycznej. W ramach projektu
zawiązane zostaną 4-ry 15-to osobowe zespoły seniorskie. Każdy
przez 3 miesiące będzie pracował ze specjalistami w oparciu o
profile
tematyczne
(wokalnoteatralne,
fotograficznodziennikarskie, muzyczno-taneczne, kosmetyczno-ekologiczne).
Warsztaty zakończą się realizacją autorskiego działania przez
seniorów oraz samodzielnym podjęciem wolontariatu (łącznie 4
działania oraz 60 aktywnych i kompetentnych wolontariuszyseniorów, działających na rzecz łódzkich podmiotów).
Pracownia Tomatisa - modernizacja gabinetu logopedycznego
w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi
ul. Roosevelta 11/13.
Uczniami naszej szkoły są dzieci z licznymi deficytami
i
zaburzeniami
rozwojowymi,
wymagające
intensywnej
rehabilitacji. Aby skutecznie im pomagać niezbędna jest
modernizacja
i
wzbogacenie
gabinetu
logopedycznego
o wysokospecjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Planujemy: zakupić
zestaw „Uwaga Słuchowa - Metoda Tomatisa", przeszkolić
terapeutów w zakresie tej metody oraz wyremontować
pomieszczenie gabinetu (malowanie ścian, wymiana wykładziny
podłogowej,
oświetlenia,
gniazdek
elektrycznych,
zakup rolet okiennych i mebli).
Śmieci do kosza - stop rozlepianiu ulotek na mieście!
Całe miasto.
Wyznaczenie przez miasto co najmniej 3 osób odpowiedzialnych za
oczyszczanie miasta z ulotek na słupach, rynnach i innych
miejscach wraz z usunięciem śladów po nich pozostawionych.
Osoby te będą zajmowały się tylko rozlepianymi ulotkami.
Kampania reklamowa uświadamiająca Łodzian o tym jak bardzo
szkodliwy jest proceder rozlepiania ulotek na mieście, piętnująca
firmy tak się ogłaszające.
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Stworzenie siłowni szkolnej w Zespole Szkół EkonomicznoTurystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł.
Grabskiego w Łodzi ul. Drewnowska 171.
Pragniemy stworzyć siłownię z 12 stanowiskami ćwiczebnymi, na
które będzie się składało: 10 maszyn do kształtowania
następujących grup mięśniowych -klatki piersiowej 2 sztuki kończyn dolnych -kończyn górnych 2 sztuki -obręczy barkowej grzbietu -brzucha Dwa stanowiska do ćwiczeń wolnych - stojaki z
kompletem sztangielek plus ławeczka, oraz dwa orbitreki do
ćwiczeń aerobowych.
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na lodowisku Retkinia.
Lodowisko MOSiR Łódź, ul. Popiełuszki 13b.
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z przedszkoli i szkół z klas 0-3 na
Lodowisku Retkinia, w miesiącach funkcjonowania lodowiska z
wyłączeniem zimowych przerw świątecznych, ferii zimowych,
wiosennej przerwy świątecznej i dniach świątecznych - około 15
godzin tygodniowo. Organizacja zawodów podsumowujących
naukę.
Nowe ławeczki – estetyczny amfiteatr w Parku im. J.
Piłsudskiego.
Park im. Marszałka J. Piłsudskiego.
Remont i wymiana 74 ławeczek znajdujących się przed
amfiteatrem w parku im. J. Piłsudskiego.
"Koty na Kocim Szlaku" - nowa atrakcja turystyczna Księżego
Młyna.
Nowy koci szlak i tereny do niego przylegające, działki nr : W2591/2, W25-89/1, W25-84/2.
Projekt przewiduje zaistnienie trzech rzeźb kotów naturalnej
wielkości na Nowym Kocim Szlaku na osiedlu Księży Młyn. Rzeźby
wykonane
będą
z
brązu,
uchwycone
w
pozycjach
charakterystycznych dla tych zwierząt.
Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem który niszczy nasze drzewa.
Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.
Zadanie polega na rozwieszaniu pułapek feromonowych. iniekcjach
i innych zabiegach pozwalających znaczne ograniczenie ilości larw
szrotówka, który niszczy liście kasztanowców.
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Biegówki na Zdrowiu.
Park im. Józefa Piłsudskiego.
Kompleksowa organizacja nieodpłatnych zajęć z narciarstwa
biegowego dla mieszkańców z zapewnieniem bezpłatnego
udostępnienia
sprzętu. Wytyczenie
i
utrzymanie
tras
narciarskich. Przeprowadzenie jak największej ilości zajęć jednak
nie mniej niż 36 2-godzinnych zajęć narciarskich. W przypadku, gdy
nie będzie śniegu odbędą się zajęcia pokazowe / konserwacji nart,
a także specjalistyczne treningi imitacyjne, podnoszące sprawność
ogólną kondycję i wytrzymałość uczestników. Zakup 40 kompletów
nart biegowych, przyczepy na sprzęt a także jej ubezpieczenie i
rejestracja. Kupno materiałów eksploatacyjnych, stojaków i
suszarek do butów, środków do dezynfekcji, namiotu - przebieralni,
ławeczek i stolików, wyciskarek do narciarskich tras biegowych.
Poznaj przyjaciół z dzieciństwa - rozbudowa i promocja szlaku
turystycznego „Łódź Bajkowa".
Działka nr S2-281/8 lub S2-285.
Usytuowanie pomnika Misia Coralgola przy Dworcu Łódź
Fabryczna w tym:
-uzyskanie praw autorskich
-wykonanie projektu i odlewu
-opracowanie i wydanie folderu
-przygotowanie pieczątki z wizerunkiem postaci
-zakup drobnych gadżetów dla dzieci
-event na odsłonięcie pomnika
- cykl wycieczek dla najmłodszych.
Zieleń na skrzyżowaniu Marszałków.
Chodnik oraz pasy zieleni przy al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza,
ul. Kopcińskiego w okolicy skrzyżowania marszałków.
Nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz zadbanie o istniejącą
zieleń przy skrzyżowaniu marszałków.
Przyjazny Las Łagiewnicki dla rowerzystów i pieszych.
Las Łagiewnicki.
Zadanie obejmuje wystawienie
znaków zakazu wjazdu i
poruszania się pojazdów silnikowych w lasach. Teren Lasu będzie
również
częściej
patrolowany
przez
umundurowanych
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Doposażony zostanie Oddział
Konny Straży Miejskiej w siodła, juki itp.
Odnowa "Muszli Koncertowej" w Parku im. Adama
Mickiewicza (Park Julianowski).
Park Julianowski (park im. Adama Mickiewicza).
Wymiana zniszczonych oraz zakup i montaż nowych 104 ławek na
widowni przed muszlą koncertową w Parku im. A. Mickiewicza
(Parku Julianowskim) oraz zamalowanie napisów na elewacji
odnowionej muszli koncertowej.
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WORKOUT PARK WIDZEW - instalacja kalisteniczna.
Środkowa część parku Baden Powella w pobliżu górki.
Zadanie polega na zbudowaniu średnich rozmiarów instalacji
sportowej, przeznaczonej dla osób w każdym wieku. Workout Park
umożliwia ćwiczenie siły i wytrzymałości całego ciała, przy użyciu
własnego ciężaru (kalistenika, pole dance) W jego skład wchodzą
drążki, drabinki, obręcze, liny oraz rura do pole dance, oraz kilka
ławek. Nawierzchnia poliuretanowa.
Led Latarnie - bardziej naturalne i energooszczędne światło z
latarni miejskich na ul. Piotrkowskiej.
ul. Piotrkowska na odcinku od Placu Wolności do ul. Rewolucji
1905r.
Zadanie zakłada wymianę istniejących opraw oświetlenia
drogowego na oprawy z panelem LED.
Przycięcie drzew wzdłuż ul. Szczecińskiej na Bałutach.
Pas drogowy ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Zadraż do granicy
ze Zgierzem.
Zadanie dotyczy przycięcia drzew w pasie drogowym ul.
Szczecińskiej.
Światło dla Zdrowia cz1. - czyli uzupełnienie oświetlenia przy
Rondzie Orlicz-Dreszera w Parku na Zdrowiu.
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia parkowego (8
słupów i opraw LED) w Parku na Zdrowiu w ciągu spacerowym
Alei Orlicz-Dreszera na odcinku od mostu na rzece Łódce do Ronda
Orlicz-Dreszera w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu
korzystania z obiektu dla użytkowników Parku.
Czarodziejskie podwórko.
Więckowskiego 32.
Celem jest integracja mieszkańców .promowanie czytelnictwa i
aktywnego sposobu życia. W kamienicy jest biblioteka publiczna,
podwórko może stać się otwartą czytelnią, miejscem cyklicznych
spotkań ciekawych ludzi kultury. Potrzeba: 10 ławek. mobilny
płotek rozdzielający ,10 gazonów, 10 drzewek, rośliny do
gazonów,3 stoliki, l stojak na rowery. Planujemy projekt badawczy
„zielone ściany"- rośliny na płaszczyznach pionowych czterech
ścian kamienicy.
Mobilne wsparcie interwencyjne.
MOPS w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102A.
Zakup pojazdu służbowego, fabrycznie nowego, typu Opel Vivaro z
zabudową specjalną dla potrzeb przewozu osób korzystających z
pomocy MOPS w ramach interwencji, a także transportu osób DPS,
schronisk itp.
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NA RATUNEK SZYBKO l SPRAWNIE - zakup specjalistycznej
Łodzi dla strażaków z OSP ORW ŁÓDŹ.
Całe miasto.
Ratujemy tonących i zaginionych w zbiornikach wodnych na
terenie województwa łódzkiego. Realizowana działalność wymaga,
aby na wyposażeniu jednostki znajdowała się sprawna,
specjalistyczna łódź. Stan posiadanego pontonu, pomimo
wielokrotnych napraw, nie pozwala ratownikom utrzymać
gotowości
operacyjnej
na
wystarczającym
poziomie
bezpieczeństwa. Jesteśmy ochotnikami, poświęcając wolny czas,
chcemy nieść pomoc i podnosić świadomość wśród dzieci i
dorosłych. Dzięki Waszym głosom damy radę!
Rekreacja i wypoczynek w Lesie Łagiewnickim.
Las Łagiewnicki.
Zadanie obejmuje poprawę stanu urządzeń oraz terenów służących
rekreacji i wypoczynkowi w Lesie Łagiewnickim. W ramach zadania
wykonana zostanie wymiana, naprawa, konserwacja urządzeń
zagospodarowania rekreacyjnego (ławek, koszy na śmieci,
ogrodzeń, itp.) oraz naprawa fragmentów dróg i ścieżek leśnych.
Dofinansowane zostanie również utrzymanie miejsc wypoczynku
(wykaszanie terenów rekreacyjnych, polan i łąk), oraz bieżące
utrzymanie porządku i czystości.
WORKOUT PARK JULIANOWSKI - instalacja kalisteniczna.
Parku im. Adama Mickiewicza (Julianowski) - wydzielony plac
zabaw z urządzeniami fitness w północnej (leśnej) części parku.
Budowa średnich rozmiarów instalacji sportowej do street
workoutu na wydzielonym placu zabaw z urządzeniami fitness w
północnej (leśnej) części Parku im. A. Mickiewicza. Zadanie obejmie
rozbiórkę starej estrady betonowej, wykonanie bezpiecznej
nawierzchni elastycznej poliuretanowej, dostawę i montaż z
fundamentowaniem zestawu do ćwiczeń, w którego skład wchodzą
drążki, drabinki, obręcze, liny, rura do pole dance, ławki.
Wystawa psów nierasowych
Ul Piotrkowska/ Pasaż Schillera
Pokaz i nagrodzenie najwspanialszych psów nierasowych.
Łódzka woda najlepsza - poidełka.
Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub
Kilińskiego),
Piotrkowska
(okolice
Narutowicza),
Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).
Projekt zakłada umieszczenie w przestrzeni publicznej czterech
tzw. poidełek, które umożliwiają napicie się łódzkiej wody za
darmo, przez większą cześć roku (min. 7 miesięcy). Poidełka
powinny umożliwiać skorzystanie z nich bez potrzeby korzystania
z dodatkowych naczyń.
Remont i modernizacja podjazdu.
3 Dom Pomocy Społecznej ul. Paradna 36.
Zadanie obejmuje remont i modernizację podjazdu dla karetek
pogotowia i innych służb miejskich, dostawców obsługujących 3
Dom Pomocy Społecznej
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Wiaty na rowery na osiedlach.
Różne lokalizacje, całe miasto. Osiedla mieszkaniowe składające się
z bloków lub kamienic bez wind.
Zadaszone parkingi rowerowe, ze stojakami w kształcie
odwróconej litery U. 10 wiat, po 4 stojaki w każdej.
Miłość na zdrowie! - Opiekunki dla Dzieci z Pałacu Hospicjum
Stacjonarnego.
PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki
Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.
PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta - bardzo ciężko chore
dzieci, które właśnie tutaj znalay dom, z własnym łóżeczkiem,
misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które utulą,
wycałują bose stopki, poczytają bajkę. Zastąpią nieobecną mamę...
Obecność Cioć - opiekunek odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że
dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem!
Takiej cudownej opieki nie może im zabraknąć!
Psi Park.
Park im. R. Baden-Powella, działka nr W15-5/10.
Wybieg dla pasów składający się z około dwudziestu urządzeń
zabawowych i dekoracyjnych, np.: poprzeczki, równoważnie,
przeskoki, pochylnie, płotki, tunele, słupki do slalomu, tor
przeszkód, labirynt, psia toaleta, ławka, kosz na śmieci, kosz na psie
odchody, regulamin korzystania z obiektu, ogrodzenie panelowe
(wys. ok.2 m). Powierzchnia parku dla psów to 675 m2 o
nawierzchni trawiastej, z wyłączeniem ogrodzonego (wys. ok. 0,9
m) miejsca na toaletę dla psów o nawierzchni piaskowcowej
(ok. 16 m2).
Zbiorcza 11 na nowo!
ul. Zbiorcza, blok - Zbiorcza 11, osiedle Stary Widzew.
Wykonanie prac związanych z wyrównaniem i utwardzeniem
terenu przed blokiem Zbiorcza 11 (po stronie wschodniej) pod
budowę parkingu dla samochodów z płyt ażurowych + oświetlenie
(3 latarnie LED), wymiana chodnika w pasie przed blokiem z płyt
chodnikowych 20x20, remont wjazdu przed blokiem do garaży nawierzchnia asfaltowa 80m, uporządkowanie terenu przed
blokiem, nasadzenia mix roślin, nowy trawnik.
Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi.
Miasto Łódź.
Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX
wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę czerwca, lipca,
sierpnia i września 2018 r.. Zadanie obejmuje turystyczne działania
promocyjne –usługi przewodnickie oraz zaprojektowanie druk i
dystrybucja ulotek, plakatów oraz biletów okolicznościowych.
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Kolorowe przedszkole miejskie nr 123 w Łodzi.
Rojna 24, oś. Teofilów, Batuty.
Przedmiotem zadania będzie:
- ocieplenie zewnętrznych ścian styropianem z wykończeniem
tynkiem silikonowym wymianą obróbek blacharskich parapetów na nowe z blachy
powlekane 0.5 mm, wymiana
rur spustowych na nowe z PVC. Przewiduje się również wymiany
pokryć z papy daszków
nad wejściami wraz z obróbką z blachy powlekanej.
Następny element to naprawa kominów poprzez uzupełnienie
ubytków w tynkach kominów, wykonanie warstwy wzmacniającej z
zaprawy klejowej zbrojonej siatką z włókna szklanego, wykonanie
tynkarskiej cienkowarstwowej tynkiem silikonowym oraz
wykonanie zabezpieczenia czap kominów papą termozgrzewalną i
obróbką z blachy ocynkowanej. Ostatnie prace dotyczyłby
ocieplenia stropodachu metodą wdmuchu granulatu wełny
mineralnej.
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146000,00

Kajaki na Zdrowiu.
Park im. J. Piłsudskiego.
15 kajaków dwuosobowych plus infrastruktura: podesty do
wsiadania, stojaki na kajaki, kamizelki itp.

150000,00

Łodzianie grają w bule.
Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ulicy
Zgierskiej obok istniejących już boisk do tenisa i siatkówki lub
boiska do koszykówki.
Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 10-polowego,
odwodnionego boiska do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie
oferty rekreacyjnej obok boisk do tenisa i siatkówki. Przy każdym
polu do gry postawione zostaną ławeczki. Zamocowany zostanie
również stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary jednego pola to 4
x 15 m. Wymiary całego boiska: długość 40 m, szerokość 16 m.

169000,00

Modernizacja nagłośnienia na lodowisku „Bombonierka".
Lodowisko „Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28.
Modernizacja nagłośnienia na lodowisku „Bombonierka".

150000,00
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Miejskie Centrum Aktywnego Seniora.
Lokalizacja zostanie wskazana po rozstrzygnięciu otwartego
konkursu w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
Chcemy stworzyć Miejskie Centrum Aktywnego Seniora, dostępne
dla seniora z każdego miejsca miasta Łódź, aby ułatwić starszym
mieszkańcom miasta Łodzi dostęp do atrakcyjnych aktywności
dostosowanych do ich potrzeb. Tak, aby seniorzy w Łodzi mieli
swoje unikalne miejsce, które jest areną ich własnych pomysłów i
aktywności. Tak, aby nasi kochani seniorzy czuli się potrzebni i
zaspokojeni. Aby ich twórczość mogła mieć ujście w działaniach
sprzyjających nie tylko ich własnemu rozwojowi, lecz również
wspierała inne grupy społeczne.
Łódzki podróżnik - figurka podróżnika przed dworcem Łódź
Fabryczna.
Wejście do dworca od strony ulicy Kilińskiego.
Stworzenie figurki z brązu (lub innego metalu np. mosiądzu) która
stać będzie przed wejściem do dworca Łódź Fabryczna od strony
Kilińskiego (plecami do niego). Figurka ma być podobna do wzorca
przedstawionego na zdjęciu z załącznika oraz umieszczonego na
stronie bolodz.vgh.pl (powinna być w ruchu i posiadać ze sobą
walizkę turystyczną).
Remont kładki dla pieszych nad al. Wyszyńskiego na
wysokości ulic: Hubala oraz Tomaszewicza.
W pasie drogowym al. Wyszyńskiego.
Remont dotyczy odnowienia kładki, w szczególności elementów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób przebywających na niej
oraz poprawienie jej funkcjonalności poprzez przystosowanie
kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających się
z rowerami i wózkami dziecięcymi poprzez zabudowę ramp i
pochylni usprawniających wjazd oraz zjazd z kładki, wymianę
skorodowanych poręczy oraz poprawienie jej ogólnej estetyki.
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
obejmujące
pracowników
MZŻ
w
Łodzi
oraz
rodziców/opiekunów dzieci.
Szkolenia dla rodziców/opiekunów i pracowników 30 żłobków
wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
przeprowadzone będą na terenie Łodzi w salach zapewnionych
przez organizatora.
Zadanie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa małych
dzieci i dorosłych poprzez przeszkolenie pracowników
zatrudnionych w łódzkich żłobkach oraz zainteresowanych
rodziców/opiekunów tych dzieci. Zadanie składa się z cyklu
szkoleń, obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom i dorosłym.
Szkolenia dla rodziców/opiekunów oraz szkolenia dla
pracowników łódzkich żłobków stanowią elementy składowe
zadania.
Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym.
Ogród Botaniczny w Łodzi.
Powstanie labirynt z krzewów liściastych - grab pospolity (ok. 7
000 szt.) założony na pow. ok. 2 500 m2, z nawadnianiem.
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Parking w Centrum Łodzi + 20 drzew + nowe miejsca do
parkowania.
Plac Komuny Paryskiej - parking
W
ramach
zadania
planowane
jest
wykonanie:
1. Miejscowych napraw nawierzchni parkingu na Placu Komuny
Paryskiej.
2. Zmiana organizacji ruchu umożliwiająca zwiększenie miejsc
parkingowych.
3. Ustawienie na Placu Komuny Paryskiej 20 drzew w donicach.
4. Ustawienie tablicy informującej o planach Miasta dotyczących
rewitalizacji placu , uwzględniającej w treści informację dla
zmotoryzowanych mieszkańców na temat planowanych ( lub nie
planowanych) parkingów podziemnych.

Przejazny Park Julianowski dla rowerzystów i pieszych.
Park Julianowski.
Zadanie polega na wykonaniu bariery z zieleni wzdłuż ul.
Zgierskiej. Bariera zredukuje zanieczyszczenia powietrza oraz
zmniejszy hałas, co znakomicie poprawi warunki wypoczynku i
rekreacji na terenie parku pieszym i rowerzystom. Przewiduje
wykonanie nowych nasadzeń specjalnie dobranych krzewów z
punktowym uzupełnieniem szpalerów gęstymi drzewami.
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz
autokarów.
Teren obiektu sportowego przy ul. Karpackiej 61..
1. Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów i busów osób
uczestniczących w imprezach sportowych i zajęciach rekreacyjnych
na hali sportowej i na boisku wielofunkcyjnym "ORLIK" na Obiekcie
Sportowym MOSiR przy ul. Karpackiej 61.
2. Aranżacja zieleni i
małej architektury wokół miejsc postojowych (nasadzenia roślin,
montaż ławek i koszy na śmieci).
Program „Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja
sprawdzonych działań".
Miasto Łódź.
Zaangażuj streetworkerów do wyciągania dzieci i młodzieży z
łódzkich
bram.
Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich. Daj im
alternatywę do bezpiecznego spędzania czasu wolnego i
otrzymania fachowej pomocy. Zorganizowane zostanie wsparcie
środowiskowo-pedagogiczno-terapeutyczne i animacyjne dla
młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym
na terenie miasta Łodzi.
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Wygońmy smog z naszej Łodzi.
Łódź.
Łódź jako miasto dotknięte globalnym problemem smogu, musi
podjąć skoordynowane działania ograniczające niską emisję.
Narzędziem do walki ze smogiem są działania kontrolne, akcje
informacyjne skierowane do mieszkańców miasta. Koniecznym jest
zintensyfikowanie działań, do których niezbędne jest wyposażenie
Eko Patrolu w profesjonalny sprzęt, specjalistyczne szkolenia dla
funkcjonariuszy. Niezbędne są również, wzmożone kontrole Sekcji
Ekologicznej zwłaszcza w okresach zwiększonego zagrożenia
smogowego.
Remont szatni wraz z zapleczem socjalnym na Lodowisku
Retkinia.
Lodowisko MOSiR Łódź, ul. Popiełuszki 13b.
Remont szatni na lodowisku Retkinia wraz z wyposażeniem.
Remont pryszniców.
Całoroczna hala łukowa nad kortem tenisowym.
SP nr 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9.
Budowa całorocznej hali łukowej nad istniejącym przy Szkole
Podstawowej nr 34 w Łodzi kortem tenisowym umożliwi
rozwijanie pasji sportowych zarówno uczniom, jak i mieszkańcom
przez okres całego roku. Konstrukcja hali umożliwia w miesiącach
letnich odsłonę części bocznych, a w miesiącach zimowych
korzystanie z bazy sportowej w godzinach działalności szkoły tj. od
poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 22, w soboty od 8 do
15. Realizacja zadania obejmuje przygotowanie projektu, nadzór,
odnowienie powierzchni istniejącego kortu oraz zakup i montaż
elementów hali.
Zakup automatycznej toalety.
Teren obiektu rekreacyjnego Arturówek w Łodzi.
Zakup wraz z montażem automatycznej toalety dwukabinowej z
przyłączem wodno-kanalizacyjnym dla osób korzystających z
atrakcji wypoczynkowych w sercu lasu Łagiewnickiego.
Usytuowanie toalety w pobliżu nowego placu zabaw, wodnego
placu zabaw i siłowni plenerowej poprawi w znacznym stopniu
warunki sanitarne po północnej stronie stawu kąpielowego.
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Upamiętnienie Łódzkich Włókniarek.
Łódzkie Szkoły.
Przeprowadzenie cyklu edukacyjnego w szkołach łódzkich,
przybliżającego życie codzienne kobiety w Łodzi na przestrzeni
ostatnich 200 lat.
Proponowane działania i metody:
-warsztaty
-przedstawienia
-prelekcje przy udziale kobiet – świadków łódzkiej historii
-wykłady historyczne, konwersatoryjne
-działania wykorzystujące metody projektu
- konkurs wśród szkół - metoda twórczego opracowania tematu
związanego z cyklem
-e-publikacje / aplikacje tematyczne / strony internetowe, które
mogą być wynikiem konkursu lub projektów szkolnych
-interaktywna / mobilna mini ekspozycja
Proponowani partnerzy projektu:
1.Centralne Muzeum Włókiennictwa
2.Muzeum Miasta Łodzi
3.Muzeum Sztuki w Łodzi
4.Ośrodek Kultury Górna
5.Widzewskie Domy Kultury
6.Poleski Ośrodek Sztuki
7.Fabryka Sztuki
i inni.
Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła II
w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 wraz z pięcioma
bramami wjazdowymi oraz dwiema nowymi drogami
przeciwpożarowymi.
DPS im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9. Obiekty
DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła II zlokalizowane są w Łodzi przy
ul. Krzemienieckiej 7/9, a zadanie ma polegać na wymianie bardzo
starego ( ponad czterdziestoletniego) skorodowanego ogrodzenia
wraz z popękaną i rozsypującą się podmurówką oraz
niesprawnymi pięcioma bramami wjazdowymi na nowe , jak
również wykonanie dwóch nowych dróg p/pożarowych -które
będą spełniały warunki BHP i ppoż.
MPK dla lepszych widoków.
Łódź
Zadanie polega na oznakowaniu 600 pojazdów MPK – Łódź
numerem linii z lewej strony. Rozwiązanie to pozwoli na informację
o numerze linii ze wszystkich czterech stron autobusu lub
tramwaju.
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Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa w parku Podolskim.
Park Podolski - Łódź Zarzew.
Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa na wolnym powietrzu w
Parku Podolskim. Ścianka do boulderingu wykonana będzie z
certyfikowanych trwałych materiałów imitujących prawdziwą
skałę. Ścianka zostanie przygotowana wg indywidualnego projektu,
tak aby mogły korzystać z niej dzieci oraz zaawansowani
wspinacze. Ścianka taka nie wymaga obsługi i nadzoru. Asekurację
stanowi podłoże amortyzujące gwarantujące bezpieczeństwo
użytkowników.
Wczesne wykrywanie i korygowanie wad postawy u małych
dzieci.
Żłobki Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej mających na celu
korygowanie i zapobieganie powstawaniu wad postawy u dzieci w
drugim i trzecim roku życia uczęszczających do żłobków Miejskiego
Zespołu Żłobków w Łodzi w oparciu o przeprowadzone badania
przesiewowe i skierowanie lekarza ortopedy oraz wyposażenie
tych placówek w przybory i przyrządy umożliwiające prowadzenie
zajęć.
Nowych chodnik na Jarzynowej
Osiedle Montwiłła –Mireckiego ulica Jarzynowa
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych na podbudowie z
kruszywa kamiennego o wzmocnionym podłożu z gruntu
stabilizowanego cementem oraz wykonanie koryta w gruncie.
Wyspa dla lemurów wari.
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul.
Konstantynowska 8/10.
Z uwagi na warunki techniczne domek dla lemurów będzie
zlokalizowany na wybrzeżu akwenu wodnego po stronie zwartej
masy lądowej, a nie na wyspie. Teren wyspy w całości
przeznaczony będzie na wybieg dla zwierząt i połączony z
domkiem mostem linowym.
Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym.
Teren całego miasta Łódź.
Zadanie wprowadzenia w 2018 roku strategii ochrony kotów
miejskich, zakładające ograniczenie ich populacji oraz opiekę nad
nimi:
•
zabiegi
sterylizacji
kotek
wolnożyjących
•
zabiegi
kastracji
kocurów
wolnożyjących
• leczenie kotów wolnożyjących bez hospitalizacji w lecznicy
•
domki
dla
kotów
wolnożyjących
•
klatki
żywo-łapki
do
wyłapywania
kotów
• promocja ochrony kotów wolnożyjących.
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Nowoczesna toaleta publiczna w Parku na Zdrowiu.
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
Budowa nowoczesnej toalety publicznej obudowanej trejażami pod
pnącza i przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na terenie
dawnego Lunaparku w Nowoczesnej Strefie Rekreacji, Wypoczynku
i Animacji w Parku na Zdrowiu wraz z elementami małej
architektury (ławki, kosze na odpady) i nasadzeniami zieleni
(drzewa, krzewy, pnącza).
Wykonanie szybu windowego wraz z obsługą geodezyjną w
budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi.
Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi, ul. Siarczana 29/35.
Wykonanie zewnętrznego szybu windowego wraz z obsługą
geodezyjną.
W POKOLENIACH SIŁA - place zabaw i siłownie plenerowe w
Parku Baden-Powella w Łodzi.
Park Baden-Powella, działka nr W15-5/10, Stoki.
Projekt ma połączyć trzy pokolenia Łodzian zamieszkujących
Osiedla Śródmieście Wschód, Stoki oraz Stary Widzew. W związku z
tym, że ilość sprzętu rekreacyjnego w Parku Baden-Powella jest
zbyt mała, planowany w projekcie jest zakup i montaż placu zabaw
dla najmłodszych dzieci, dużego placu zabaw dla dzieci starszych
oraz. siłowni zewnętrznych dla młodzieży, dorosłych oraz osób
starszych.
Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt.
Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt prowadzi leczenie i
rehabilitację dzikich zwierząt wymagających okresowej pomocy
człowieka.
Zadanie obejmuje remont i adaptację zagród i wolier
(dostosowanie dla młodych zwierząt), zakup sprzętu medycznego i
weterynaryjnego, poprawę warunków kadrowych, doposażenie sali
edukacyjnej, a także dofinansowanie obsługi weterynaryjnej oraz
zakupu lekarstw i karmy dla zwierząt.
Budowa windy w ŁCDNiKP dla osób z niepełnosprawnościami
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, Kopcińskiego 29.
Zadanie dotyczy dostosowania budynku ŁCDNiKP dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, w tym uczestników Akademii Seniora,
Akademii Młodych Twórców i innych procesów edukacyjnych
poprzez budowę windy wewnętrznej.
Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali
sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na
Obiekcie Sportowym przy ul. Karpackiej 61.
Teren Obiektu Sportowego przy ul. Karpackiej 61.
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na szatnie i sanitariaty z
przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie
przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie niezbędnych instalacji
wodnych i elektrycznych.

Kwota po
weryfikacji

425000,00

428000,00

455136,00

460000,00

465300,00

475000,00

Lp.

ID

93.

L0146

94.

L0026

95.

L0249

96.

L0038

97.

L0027

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Budowa oświetlenia w Alei Zdrowie od krańcówki
tramwajowej do ul. Jarzynowej w Parku na Zdrowiu.
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
Budowa oświetlenia w ciągu Alei Zdrowie od przystanku dla
wysiadających na pętli tramwajowej Zdrowie do skraju Parku
Piłsudskiego przy ul. Jarzynowej oraz doposażenie Alei w elementy
małej architektury. W ramach zadania zakłada się zakup i montaż
35 sztuk lamp (słupów i opraw LED) oraz po 15 sztuk koszy na
śmieci i ławek - w standardzie już istniejących w Parku.
Budowa sygnalizacji świetlnej - bezpieczna droga do szkoły i
pracy
W obrębie skrzyżowania ulic Lutomierskiej i Piwnej.
Wykonanie trójbarwnej sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej na
żądanie pieszego.
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.
Lutomierskiej i Piwnej.
skrzyżowanie ulic Lutomierskiej i Piwnej 229/27, działka nr B46.
Sygnalizacja jest potrzebna dla zatrzymania ruchu pojazdów przed
przejściem uczęszczanym przez mieszkańców osiedla Bałuty
Centrum. Jest to kanał komunikacyjny do największego centrum
handlowo-rozrywkowego w Łodzi.
Święto San Escobar.
Ul. Piotrkowska.
Ludowo - Demokratyczna Republika Świętego Escobara, odkryta w
styczniu 2017 roku przez zupełny przypadek przez pana Witolda
Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, nie posiada
swojego Święta w Polsce. Czas najwyższy takowe ustanowić i
pokazać światu, że Łódź jest przyjaznym miastem na polityczno geograficznej mapie świata i radośnie przyjmuje odkrycie tej
Republiki.
Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną
ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.
Dom Dziennego Pobytu dla 10 - 12 osób z demencją starczą,
chorobą Parkinsona i innymi chorobami wieku starczego. W
godzinach 7.30 - 17.00 podopieczni będą mieli zapewnione zajęcia i
ćwiczenia poprawiające kondycję psycho-fizyczną. W ramach
projektu będą realizowane ćwiczenia i warsztaty poprzez:1.salę
sensomotoryczną wyposażoną w dwie lampy sensoryczne, aparat
do tlenoterapii. 2. salę terapii zajęciowej wyposażoną w dwa stoły,
piętnaście krzeseł. 3. salę ćwiczeń rehabilitacyjnych wyposażoną w
sześć materacy i drobny sprzęt do rehabilitacji. 4. ścieżkę zdrowia
dla seniora wyposażoną w m.in. biegacza, orbitrek plus wahadło,
twistera, koła tai chi, wyciąg górny, wyciąg górny, prasę nożną,
wioślarza, krzesło równowagi. 5. salę odpoczynku i relaksu
wyposażoną w 10 foteli z opcją regulacji poziomu
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Remont amfiteatru w parku im. J. Piłsudskiego.
Park im. Marszałka J. Piłsudskiego.
Prace remontowe obejmujące remont dachu i podłóg wewnątrz,
naprawa i malowanie tynków, obróbki blacharskie przy dachu,
naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Zgłoszone
zadanie obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej.
Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa - etap l (plac zabaw).
Przy ulicy Józefa.
Budowa placu zabaw w skład, którego wchodziłoby kilka dużych
zestawów typu: gry i zabawy oraz statek. Zestawy zostałyby
zamontowane w miejscu kiedyś istniejącego Ogródka
Jordanowskiego. Dzisiaj teren ten jest zniszczonych i
zdewastowany. Dodatkowo powstałyby dwie huśtawki wahadłowe
podwójne, zjeżdżalnia, piramida linowa, karuzela, cztery bujaki
oraz piaskownica. Zostałoby również zamontowanych dziewięć
ławeczek oraz kosze na śmieci.
Modernizacja (remont) drogi osiedlowej, utwardzenie
(uporządkowanie) miejsc parkingowych.
Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej nr
39/41, 45/47, 49/51 i ulica Ossowskiego 10,12,14.
Remont drogi osiedlowej i utworzenie miejsc parkingowych.
NOWE "stare" ścieżki w Parku na Zdrowiu - utwardzenie i
oświetlenie drogi do Strefy Rekreacji i Wypoczynku.
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
Poprawa komfortu korzystania z Parku na Zdrowiu w jego
północno-wschodniej
części
obejmujące instalację nowego oświetlenia i
utwardzenie
nawierzchni
alei
biegnącej
od ul. Srebrzyńskiej do al. Orlicz Dreszera i otaczającej od zachodu
teren dawnego Lunaparku, wraz z doposażeniem jej sąsiedztwa w
elementy małej architektury - kosze na odpady i ławki.
Rewitalizacja Parku „Nad Jasieniem" etap 1 - nowe aleje.
Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
Wykonanie sieci alejek z kostki brukowej na naturalnie powstałych
ciągach komunikacyjnych na terenie parku „Nad Jasieniem". Aleje w
zależności od uwarunkowań powinny być takiej szerokości, aby
możliwy był swobodny ruch pieszych w obu kierunkach. Długość
proponowanej sieci to: 1540m o szerokości min. 2m.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kopcińskiego 54
w Łodzi.
ul. Kopcińskiego 54.
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, w
skład którego wchodziłyby: boisko piłkarskie, boisko do piłki
ręcznej i koszykówki, bieżnia 4-torowa i skocznia do skoku w dal z
oświetleniem i monitoringiem.
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Wielofunkcyjna maszyna do przesadzania drzew dla Łodzi.
Miasto Łódź.
Maszyna do przesadzania średnich drzew byłaby urządzeniem
hydraulicznym
podłączonym
do
samobieżnego
pojazdu
wielofunkcyjnego umożliwiającym przesadzanie drzew o obwodzie
do ok. 30 cm (największe szanse na zaadaptowanie się w nowych
warunkach siedliskowych). Maszyna byłaby na stanie i w użyciu
Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi i wykorzystywana przy realizacji
również innych zadań tej jednostki. Przesadzarka pozwoli na
zachowanie cennych egzemplarzy drzew liściastych i iglastych na
terenie miasta Łodzi. Do obsługi maszyny wyznaczeni i
przeszkoleni zostaliby pracownicy ZZM. Zadanie obejmowałoby
również zakup usługi przesadzenia lub posadzenia do kilkunastu
sztuk dużych drzew.
Ścieżka dla biegaczy wzdłuż ul. Wycieczkowej.
ul. Wycieczkowa od ul. Warszawskiej do ul. Strykowskiej.
Ścieżka dla biegaczy.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w XXIII LO.
XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, AL Piłsudskiego 159.
Przygotowanie podłoża. (Aktualnie asfalt) Wycięcie l drzewa.
Budowa boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i
tenisa ziemnego (44X22 m) z wyposażeniem i nawierzchnią
poliuretanową. Budowa ogrodzenia z bramą, furtką i oświetleniem.
Zdrowe zęby - piękny uśmiech - profilaktyka wykrywania
próchnicy i wad zgryzu łódzkich dzieci realizowana przez
Miejskie Centrum Medyczne „Górna" w Łodzi.
Miejskie Centrum Medyczne „Górna" w Łodzi z siedzibą Łódź,
ul. Felińskiego 7. Zadanie będzie realizowane na terenie Miasta
Łodzi.
Projekt zakłada zakup przystosowanego pojazdu określanego
potocznie „dentobusem" lub „ząbkobusem" wyposażonego w sprzęt
stomatologiczny w postaci m.in. fotela stomatologicznego, narzędzi,
umywalki, szafek, klimatyzatora, agregatora prądotwórczego i
sprzętu komputerowego. W ramach projektu przewidujemy
zatrudnienie lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej oraz
kierowcy. Projekt przewiduje realizacje programu profilaktycznego
polegającego na dokonywaniu przeglądów zębów u dzieci szkół
podstawowych na terenie Miasta Łodzi.
Oświetlenie w Parku im. A. Mickiewicza - rejon altany oraz al.
od ul. Zgierskiej do Folwarcznej.
Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ulicy
Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany.
Oświetlenie rejonu altany: długość trasy to 230 m. Planowane jest
zamontowanie ok. 5 lamp i 5 lamp posadzkowych. Koszt budowy
oświetlenia - 100 tyś. . Oświetlenie alejek od ul. Zgierskiej do
Folwarcznej z dojściem do altany: Długość trasy wynosi 1250 m.
Prawidłowe oświetlenie wymaga montażu ok. 60 lamp. l lampa z
montażem - ok. 10.000 . Koszt budowy oświetlenia - ok. 600 tyś. .
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Termomodernizacja dla domu dziecka dla dzieci małych.
Ul. Drużynowa 3/5.
Termomodernizacja budynku (filii) domu dziecka dla dzieci
małych.
Termomodernizacja dla domu dziecka dla dzieci małych.
Ul. Lniana 9.
Termomodernizacja budynku (filii) domu dziecka dla dzieci
małych.
Razem dla osiedli - poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu
komunalnym Doły.
Dzielnica: Bałuty, Nr działki: B53-4.
Celem projektu jest założenie systemu kamer- monitoringu na
części Cmentarza komunalnego Doły. System kamer wraz z centralą
obsługi monitoringu mieszcząca się na terenie Cmentarza, zwiększy
bezpieczeństwo znajdujących się na terenie kwater nagrobkowych
oraz mieszkańców odwiedzających kwatery.
„Od juniora do seniora" - mały kompleks rekreacyjnosportowy.
SP nr 1 przy ul. Sterlinga 24.
Przedmiotem zadania jest przebudowa boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Łodzi w kompleks rekreacyjno-sportowy.
Kompleks
składać
się
będzie
z:
• krytej części boiska wielofunkcyjnego halą typu TFS z
przeznaczeniem
na
gry
zespołowe z pełnym zapleczem i wyposażeniem sportowym,
• odkrytej części rekreacyjnej z nawierzchnią poliuretanową
drobnoziarnistą
z
wydzielonymi torami bieżni, trybunami z ławeczkami, mini
siłownią
oraz
placem
zabaw
dla
najmłodszych.
• w przyszłości planowana jest dobudowa do hali zaplecza
sanitarnego
wraz
z
przebieralniami.
Skróćmy czas realizacji interwencji- zakupmy samochody dla
Straży Miejskiej
Miasto Łódź.
Zakup 6 specjalistycznych samochodów oraz zabudowa i ich
wyposażenie. Pojazdy będą przeznaczone do realizacji interwencji
zgłaszanych przez mieszkańców miasta.
Symbol Łagiewnik - zabezpieczenie przeciwpożarowe
drewnianych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.
Łódź, ul. Wycieczkowa 77.
Kapliczki w Lesie Łagiewnickim to najstarsze drewniane zabytkowe
budynki w Łodzi. Od 2004 r. znajdują się pod opieką Leśnictwa
Miejskiego.
W ramach zadania kapliczki wyposażone zostaną w system
aktywnego (automatycznego) gaszenia pożaru, co pozwoli na ich
skuteczne zabezpieczenie przed pożarem.
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Szkoła pod chmurami.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, ul. Niciarniana 2a.
Adaptacja i modernizacja strychu w budynku Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 4 w Łodzi z wyodrębnieniem sal lekcyjnych i węzła
sanitarnego.
California od nowa! Budowa skateparku i rewitalizacja
terenu/zieleni w obrębie Parku Podolskiego.
Teren dawnego skateparku "California". Ulokowany w pobliżu ulic
Władysława Strzemińskiego i Zapadłej, przy Parku Podolskim, nr
działki:W30-54/9.
Reaktywacja pierwszego i kultowego skateparku w Łodzi!! Budowa
skateparku w obrysie pozostałej po poprzednim skateparku płyty
asfaltowej o powierzchni wynoszącej około 1100 m. kw., włączenie
zaniedbanego terenu do parku przez likwidację starego ogrodzenia,
uprzątnięcie przestrzeni, montaż oświetlenia oraz pielęgnację
roślinności i ustawieniu ławek i koszy na śmieci.
Dostosowanie auli do potrzeb poszerzenia oferty edukacyjnej i
kulturalnej Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi.
Al. Wyszyńskiego 86 Pałac Młodzieży im. J. Tuwima.
Zadanie dotyczy adaptacji auli. Obejmie ono zaciemnienie świetlika
dachowego poprzez instalację rolet, instalację kotar-żaluzji we
wnękach wokół auli wraz z systemem elektrycznej obsługi,
klimatyzację, rozbudowę dwóch garderób z toaletą i natryskiem,
malowanie poinwestycyjne oraz zakup sceny modułowej.
Inwestycja odpowie na problem braku infrastruktury niezbędnej
do realizacji imprez estradowych organizowanych przez Pałac
Młodzieży dla mieszkańców Łodzi.
Ścieżka rowerowa w Lesie Łagiewnickim.
Łódź, ul. Wycieczkowa, działki 42/1, 42/2, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7,
42/8 w obrębie B-16.
Zadanie obejmuje wykonanie gruntowej utwardzonej kruszywem
naturalnym ścieżki rowerowej w Lesie Łagiewnickim wzdłuż ul.
Wycieczkowej tj. zgodnie z przebiegiem czarnego szlaku
rowerowego po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.
Przedłużona zostanie istniejąca ścieżka rowerowa w ul.
Wycieczkowej (kończąca się przed Lasem Łagiewnickim).
Wykonanie zadania poprawi bezpieczeństwo rowerzystów
poruszających się wzdłuż dróg publicznych w Lesie Łagiewnickim.
Ćwiczyć po łódzku - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla mieszkańców Łodzi.
Łódź - obiekty sportowe i rekreacyjne, parki.
Projekt dedykowany jest dla mieszkańców Łodzi zainteresowanych
aktywnością fizyczną. Zadanie przewiduje organizacje otwartych i
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup
wiekowych w podziale na dyscypliny sportowe. Zajęcia sportoworekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów, na obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie
całego Miasta. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów.
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Uniwersytecka odNOWA. Etap I: remont chodników od Ronda
Solidarności do Placu Pokoju po obu stronach.
ul. Uniwersytecka: strona nieparzysta (numery 19/21, 23, 25, 27,
29/31, 33, 35) oraz parzysta (od placu Pokoju i posesji przy
Wierzbowej 16, Uniwersytecka 38/40, 42/44 oraz 46/48).
Remont chodników w ciągu ulicy Uniwersyteckiej (od Ronda
Solidarności do Placu Pokoju po obu stronach ulicy), zgodny ze
standardem przyjętym dla Strefy Wielkomiejskiej wraz z
rekultywacją
zieleni,
utworzeniem
rabat
kwiatowych,
wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz ustawieniem elementów
małej architektury miejskiej (ławek, separatorów ruchu, koszy na
śmieci oraz ogrodzenia trawników).
Park Helenów powrót do XIX w.
Park Helenów.
Projekt polega na przywróceniu dawnego blasku Parkowi
Helenowskiemu. Pierwszym etapem będzie odnowienie altany
(groty), która wymaga remontu z uwagi na stan techniczny.
Utwardzenie parkingu pod cm. Zarzew od strony ul. Lodowej etap 1.
Parking przy cmentarzu na Zarzewie wzdłuż ul. Lodowej - od
Papierniczej do stoisk handlowych przy głównym wejściu.
Zadanie polega na utwardzeniu nawierzchni błotnistego parkingu
przy
cmentarzu
na
Zarzewie wzdłuż ulicy Lodowej. Etap 1. obejmuje fragment od
stoisk
handlowych
przy
głównym wejściu (bez ich ruszania) do ulicy Papierniczej.
Konstrukcja nawierzchni powinna umożliwiać ewentualny postój
samochodów ciężarowych. Wzdłuż parkingu powinien powstać
chodnik. Od strony głównego wejścia można umieścić kilka
stojaków rowerowych.
Budowa hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznych
instalacji, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i c.o. oraz
utwardzeń.
SP nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", ul. Łanowa 16.
Budowa hali, zgodna z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta
Łodzi (decyzja nr DAR-UA-II.1613.20160, projektem budowlanym
(zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę w dniu 26.08.2016)
-Hala do gry w tenisa ziemnego oraz koszykówkę ( z możliwością
gry w piłkę ręczną), użytkowana zarówno przez uczniów, jak i
mieszkańców osiedla, w hali będzie mogło przebywać jednocześnie
32 osoby z trenerami.
Boisko wielofunkcyjne w parku „Nad Jasieniem".
Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
Wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych;
budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, na powierzchni
którego wytyczone zostaną 2 boiska do piłki ręcznej z bramkami,
siatkówki; budowa bieżni 4 pasmowej wokół boiska; wykonanie
podbudowy betonowej pokrytej poliuretanem, wytyczenie
niezbędnych linii; zazielenienie terenu i postawienie ławek na
terenie parku „Nad Jasieniem".
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Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych
i właścicielskich.
Miasto Łódź.
Zwierzęta w Łodzi są ważne i należy nieustannie dbać o ich dobro.
Środki finansowe na zabiegi weterynaryjne dla psów i kotów
mieszkańców Łodzi. Dofinansowanie miejskiego programu
zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi. Doposażenie
schroniska dla Zwierząt jak również specjalistycznej sekcji Straży
Miejskiej, które pracują dla zwierząt i ze zwierzętami (Animal
Patrol i Sekcja Konna).
Miejskie Centra Medyczne zapraszaj ą pacjentów na
konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i
profilaktyczne.
PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie,
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im.
Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.
Łódzcy pacjenci skorzystają z bezpłatnych konsultacji m.in. lekarza
rehabilitacji, neurologa, okulisty, urologa a także dietetyka,
podologa, i psychologa. Będą mogli uczestniczyć zarówno w
spotkaniach wspomagających rozwój osobisty, jak również brać
czynny udział w zajęciach propagujących zdrowy tryb życia.
Lumumbowo OdNowa
ul. Patrice Lumumby - od Pomorskiej do Porannej (około 130
metrów).
Zadanie polega na przebudowie fragmentu ulicy Lumumby przy
Pomorskiej z uwzględnieniem specyfiki tego miejsca - wysokiego
natężenia ruchu pieszego i rowerowego. Przebudowa ma na celu
zwężenie jezdni, a w zamian wyznaczenie normalnych miejsc
parkingowych. W zwolnionej przestrzeni zostanie nasadzona nowa
zieleń oraz postawione rneble miejskie. Taka zadbana, zielona
przestrzeń będzie stanowić i wizytówkę całego Lumumbowa.
Park Julianowski - dla pieszych i rowerzystów
Chodnik i pasy zieleni po północnej stronie i jezdnię na działkach
551/12 i 551/3 w obr. B-26.
Zadanie polega na uzyskaniu bezkrawężnikowej nawierzchni na
ulicy Biegańskiego -wzdłuż parku Julianowskiego oraz
wzbogaceniu przestrzeni miejskiej o elementy drobnej historycznej
architektury. Celem zmian jest powiększenie parku, stworzenie
nowej ścieżki rowerowej, uczynienie kolejnego przyjaznego dla
mieszkańców miejsca w Łodzi. Nowe nasadzenia kwiatów i
krzewów oraz nowo zamontowane latarnie zwiększą walory tego
miejsca. Zadanie jest dopełnieniem przestrzeni parkowej i jej
funkcji rekreacyjno-spacerowych.
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"Tymienieckiego od nowa 3" - Przebudowa ul. Tymienieckiego
odc. Pos. 16D - ul. Kilińskiego.
Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku od posesji nr. 16D do
ul. Kilińskiego bez skrzyżowania wraz z zieleńcem na północnozachodnim narożniku tego skrzyżowania oraz zieleńcem przed pos.
16D.
Zadanie będzie polegać na przebudowie ulicy co ma na celu
uporządkowanie
przestrzeni
bezpieczeństwa
wszystkim
użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom. Podstawowe
składowe zadania to: opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi wraz oświetleniem, przebudowa pasa
drogowego bez skrzyżowania z Kilińskiego.
"Tymienieckiego od nowa 1" - Przebudowa ul. Tymienieckiego
odc. Piotrkowska - pos. 10.
Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku Piotrkowska (bez
skrzyżowań) - posesja 10 włącznie (ze skrzyżowaniem z ul.
Sienkiewicza) oraz działka przed posesją nr 10.
Zadanie będzie polegać na przebudowie ulicy co ma na celu
uporządkowanie
przestrzeni
bezpieczeństwa
wszystkim
użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom. Podstawowe
składowe zadania to: opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi wraz oświetleniem, przebudowa pasa
drogowego (ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza, bez
skrzyżowania z ul. Piotrkowską).

Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej .
Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr
73/3, 75, 76/1, i 81/11.
Budowa miniboiska ze sztuczną nawierzchnią ogrodzone i
oświetlone.

Ogród Różany w wiktoriańskim stylu. Wg istniejącego
projektu.
Ogród Botaniczny w Łodzi.
Utworzenie na terenie Ogrodu Botanicznego największej różanki w
kraju. Projekt romantycznego ogrodu różanego z podziałem na róże
historyczne, współczesne i wybitne odporne na mrozy. Ogród
różany jest spójną koncepcją architektoniczne nasadzeniową,
nawiązującą
do
XIX
wiecznych
ogrodów
Europy.
Dzięki zastosowaniu min. typowej dla epoki czerwonej cegły,
doskonale wpasowuje się w architekturę miasta, korespondując z
Manufakturą czy kompleksem byłych fabryk na Księżym Młynie.
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Monitoring
występowania
zagrożeń
chorobami
cywilizacyjnymi, nowotworami i ryzykiem uzależnień wśród
dzieci i młodzieży Łodzi.
Cała Łódź.
Celem zadania jest prowadzenie szeroko zakrojonych prac ma
rzecz monitoringu obecnego stanu zdrowia łódzkich dzieci w
świetle uwarunkowań biologicznych, ekonomicznych i społecznych,
jako podstawowego czynnika warunkującego dobrostan populacji
miasta w niedalekiej przyszłości. Projektem monitoringu objęta
zostanie grupa ok. 1900 dzieci z łódzkich podstawówek (5%
populacji uczniów podstawówek). Zakres badań: profilaktyka
otyłości, chorób alergicznych, nowotworów skóry oraz badania
antropometryczne, genomiczne.
Rewitalizacja ul. Kamińskiego.
Ulica Kamińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rewolucji
1905r.
W ramach zadania planowane jest wykonanie kompleksowej
przebudowy ulicy Kamińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul.
Rewolucji 1905 r. w ulicę typu „podwórzec miejski”.
Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, chodników, zieleńców, małej
architektury, wybudowanie nowego oświetlenia i odwodnienia
ulicy.

"Tymienieckiego od nowa 2" - Przebudowa ul. Tymienieckiego
odc. pos. 12 do końca wjazdu do Lidla.
Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku od posesji nr 12 do
końca wjazdu do Lidla włącznie oraz działka przed budynkiem
Tymienieckiego 16.
Zadanie będzie polegać na przebudowie ulicy co ma na celu
uporządkowanie
przestrzeni
bezpieczeństwa
wszystkim
użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom. Podstawowe
składowe zadania to: opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi wraz oświetleniem, przebudowa pasa
drogowego.
Nowoczesna Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku
na Zdrowiu, kontynuacja zadania "Lunapark inaczej": Wzgórze
3 Wież ze Zjeżdżalniami.
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
Dalszy etap budowy Nowoczesnej Strefy Rekreacji, Wypoczynku i
Animacji w Parku na Zdrowiu w miejscu po dawnym Lunaparku,
kontynuacja zadania "Lunapark inaczej". Powstanie wzgórze z 3
wieżami i zjeżdżalniami, które będzie kolejnym etapem
zagospodarowania tego terenu i przystosowania go do
współczesnych potrzeb mieszkańców. W ramach zadania
powstanie sztuczne wzniesienie stanowiące nie tylko punkt
widokowy, na którego szczycie stanie zestaw zjeżdżalni z 3
potężnymi wieżami. Wejście / wjazd na górę umożliwią schody i
ścieżka dla niepełnosprawnych. Dodatkowo zostanie zamontowane
oświetlenie i monitoring obiektu.
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