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Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Rowerem wzdłuż Kopcińskiego – umożliwienie przejazdu wzdłuż ulicy
na skrzyżowaniach, wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych.
ul. Kopcińskiego - skrzyżowania z Narutowicza, Nawrot.
• wyznaczenie przejazdu przez ul. Nawrot po stronie zachodniej
• zmiana organizacji ruchu przy Narutowicza- wcześniejsze zakończenie CPR.
Budowa drogi rowerowej w ulicy Kopcińskiego od ul. Nawrot do ul.
Narutowicza.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie
ulicy na odcinku od ul. Nawrot do ul. Narutowicza.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie
ulicy na odcinku od ul. Nawrot do ul. Narutowicza.
Budowa drogi rowerowej w ulicy Kopcińskiego od al. Piłsudskiego do ul.
Nawrot.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie
ulicy na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Nawrót wraz z przejazdem
rowerowym przez skrzyżowanie ulicy Nawrót i ulicy Kopcińskiego.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie
ulicy na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Nawrot wraz z przejazdem
rowerowym przez skrzyżowanie ulicy Nawrot i ulicy Kopcińskiego.
Łódź buduje strzelnicę!
P16-33/6 Park na Zdrowiu.
Budowa strzelnicy.
Budowa drogi rowerowej w ulicy Kopcińskiego od ul. Narutowicza do
Ronda.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie
ulicy na odcinku od ul. Narutowicza do Ronda Solidarności wraz z przejazdem
rowerowym przez skrzyżowanie ulicy Narutowicza i Kopcińskiego.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie
ulicy na odcinku od ul. Narutowicza do Ronda Solidarności wraz z przejazdem
rowerowym przez skrzyżowanie ulicy Narutowicza i Kopcińskiego.
"Zarybienie" podwójnych okien w autobusach MPK - plastikowe rybki w
zalanych wodą oknach.
Autobusy MPK z podwójnymi szybami.
Zadanie polega na umieszczeniu w podwójnych szybach autobusów
plastikowych, kolorowych rybek, napełnieniu ich wodą oraz uszczelnieniu.
Tramwaj bez korków na rondzie Solidarności.
Ulica Pomorska przy rondzie Solidarności. Strona wschodnia: na wysokości
posesji Pomorska 106. Strona Zachodnia: na wysokości posesji Pomorska
107/113, 115, 115a, 117.
Wykonanie wydzielonego pasa ruchu dla tramwaju na ulicy Pomorskiej przy
rondzie Solidarności. To pozwoli na usunięcie zatorów i szybszy przejazd
tramwajów na tym odcinku. Należy zwęzić chodnik po wschodniej stronie
ronda o 0,5m (z 3 m do 2,5m), a po zachodniej zwężenie powinno wynieść 1 m
(z 3,5 m do 2,5 m). Uzyskaną przestrzeń należy wykorzystać na przesunięcie
pasa ruchu dla aut, aby odseparować go od torowiska. Po zachodniej stronie
należy wykonać dodatkowo tramwajowy przystanek wyniesiony.
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Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Tandemy do Łódzkiego Roweru Publicznego - dwuosobowy rower
dostępny dla każdego.
Rowery będą funkcjonować na terenie całego miasta, w stacjach które już są
ustawione przez Zarząd Dróg i Transportu. Zatem będą wykorzystywać już
istniejącą infrastrukturą.
Dwuosobowe rowery publiczne „tandem", znane są m.in. z ulic Lublina i
Warszawy. Mogą z nich korzystać także takie osoby które dotychczas różnych
przyczyn samodzielnie nie były w stanie jeździć rowerem. Wystarczy że
znajdą osobę do sterowania rowerem i mogą korzystać z walorów systemu
roweru publicznego. Rower taki można pobrać i odstawić w każdej stacji ŁRP.
Zakup 25 takich rowerów.
Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie stawu III: postawienie fontanny,
postawienie mostu dla ruchu pieszego, zagospodarowanie i aranżacja
terenu.
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty - Łagiewniki
Postawienie fontanny na stawie uruchamianej w sezonie letnim w celu
obniżenia temperatury wody i jej dotlenienia na okoliczność poprawy jakości
wody w którym jest umiejscowione kąpielisko i zapobiegania występowania
sinic i glonów. Fontanna będzie oświetlona ze zmieniającymi się kolorami
światła. Postawienia mostu (kładki) o szerokości 5 m, łączącym dwa brzegi
stawu o długości całkowitej około 100-110 m, dla ruchu pieszego do spacerów
pomiędzy Plażą a Parkiem Wodnym, Placem Zabaw i Siłownią. Most będzie
oświetlony lampami solarnymi na całej długości, czynny cały rok. Aranżacja
terenu plaży i terenu zielonego przy moście, w tym mała architektura
(nawiezienie piasku plażowego, postawienie ławek- 8 szt. i koszy na śmieci - 4
szt. Postawienie lamp oświetleniowych solarnych w ilości 10 szt.
Planeta Łodzian - Festiwal Akcji Międzygalaktycznych
EC1/Nowe Centrum Łodzi.
Najazd kosmitów na Łódź w formie iluminacji świetlnej, parada kosmitów po
ulicach Łodzi , kosmiczne disco, kosmiczna uczta, pokazy kultowych filmów
Science Fiction, spotkania z gwiazdami filmów i autorami książek SF, wystawa
robotów, warsztaty pisania opowiadań SF, konkurs z nagrodami na
najwspanialsze kosmiczne dzieło w dowolnej formie.
www.wyszukaj.xyz - szybki dostęp do (pod)miejskich stron
internetowych poprzez zmianę w przeglądarce internetowej strony
startowej.
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Bałucki Ośrodek Kultury
"Lutnia", Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", Bałucki Ośrodek K
Kultury "Rondo", Centrum Kultury Młodych, Centrum Kultury Młodych - Klub
"Dąbrowa" - filia, Dom Kultury "502", Dom Kultury "Ariadna", Dom Kultury
"Widok", Łódzki Dom Kultury, Urząd Miasta Łodzi, Delegatury, CIT-y, PUP-y.
Akcja informacyjna wśród łodzian (w tym pracowników samorządowych)
obejmująca wywieszenie 50 plakatów, wyłożenie 10000 ulotek i rozesłanie
wiadomości e-mail na temat możliwości szybszego dostępu do miejskich stron
internetowych CIT, CKM, ŁDK, MPK, PUP, UMŁ i ZDIT dzięki zamianie w
przeglądarce
internetowej
domyślnie
ustawionej j wyszukiwarki
internetowej (strony startowej) na stronę zbudowaną w czynie społecznym j
www.wyszukaj.xyz

Lp.

ID

12. L0028

13. L0029

14. L0034

15. L0035

16. L0039

Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Pomnik Hanny Zdanowskiej.
Przy bramie starego Lunaparku w parku na Zdrowiu.
Postawienie pomnika Pani Prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej siedzącej w
wagoniku kolejki w podziękowaniu za budżet obywatelski na 2017r. i uczciwą
realizację wygranych wniosków.
Sosny na Sosnowej - bezpiecznej i nowej
Otoczenie Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej 9 - sąsiadujące ze szkołą ulice:
Senatorska, Milionowa, Szczucińska, działki nr: G3-30/4, G3-30/6, część
działki G3-30/2, część działki G3-41/7, część działki G3-41/4, część działki
G3-42/4, część działki G3-42/3, część działki G3-47/5, część działki G3-47/6,
część działki G3-47/7.
Projekt przewiduje stworzenie nowego, przyjaznego i bezpiecznego otoczenia
Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta, znajdującego
się w sąsiedztwie szkoły. W szczególności projekt zakłada:
• posadzenie kilku sosen na ulicy Sosnowej;
• budowę lub odbudowę ok. 250 m2 chodników na ul. Milionowej,
Szczucińskiej, Sosnowej;
• posadzenie 3-4 klombów wraz z okalającymi je ławkami w ramach działek
objętych projektem na ul. Sosnowej i Milionowej;
• budowę około 800 m2 parkingu zlokalizowanego w ramach ul. Milionowej,
Senatorskiej, Szczucińskiej i Sosnowej;
Remont Pasażu Schillera - wymiana nawierzchni, ustawienie kolorowych
lamp.
Pasaż Schillera.
Remont nawierzchni pasażu Schillera dostosowanej wyglądem do
nawierzchni ul. Piotrkowskiej. Ustawienie 10 ławek wolnostojących.
Nasadzenie 10 drzew (klony kuliste) oraz ustawienie 6 dużych lamp znanych
z Light Move Festiwal (latarnie zmieniające kolor). Przebudowa fontanny podświetlane dysze umieszczone w ziemi na wzór fontanny Czterech
Kwartałów w Gdańsku. Ustawienie 6 koszy na śmieci i 9 stojaków
rowerowych.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnej jezdni ul. J. DąbrowskiegoEtap I.
Projektowana ścieżka położona będzie wzdłuż północnej jezdni ul. J.
Dąbrowskiego, pomiędzy al. Gen. Rydza -Śmigłego a ul. Podhalańską.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przyszłej ścieżki
rowerowej o dł. ca 1 km, o nawierzchni asfaltowej, szerokości ca 2,5 m,
pomiędzy al. Rydza-Śmigłego i ul. Podhalańską.
Grota Solna w kształcie maski Darth'a Vader'a, otoczona przez
szturmowców.
Park nad Jasieniem.
Grota Solna w kształcie maski Darth'a Vader'a ma spełnić zadanie rekreacyjne
i zdrowotne - pobyt w jej wnętrzu to kontakt ze specyficznym mikroklimatem
morskim, który oczyszcza drogi oddechowe chociażby z zanieczyszczeń
miejskich. Ponadto jest to sposób na odprężenie się po całym dniu.
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Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Utworzenie łódzkiej platformy cyfrowej do nauki programowania
komputerowego dla dzieci dostępnej on-line.
EC1 - nowe centrum Łodzi lub inne miejsce.
Utworzenie łódzkiej platformy e-learningowej do nauki programowania
komputerowego dla dzieci, która byłaby dostępna on-line dla mieszkańców
Łodzi.
Centralnym punktem projektu jest:
1. Wybór jednego ze skryptowych języków programowania (Python, C++, Java
lub inny), którego nauka byłaby dostępna na platformie,
2. Rozpisanie konkursu/ przetargu na opracowanie odpowiedniego
oprogramowania dydaktycznego, dostosowanego dla dzieci pierwszych klas
szkół podstawowych,
3. Stworzenie interfejsu platformy e-learningowej,
4. Promocja platformy poprzez sieć łódzkich podstawówek.
Bezkolizyjny autobus na Przybyszewskiego - wykonanie pasa
autobusowo-tramwajowego
od wiaduktu do ul. Lodowej.
ul. Przybyszewskiego od wiaduktu do ul. Lodowej.
Wykonanie dokumentacji projektowej, mającej na celu uzupełnienie
istniejącej dokumentacji projektowej na remont wiaduktu w ciągu ul.
Przybyszewskiego, o wspólny pas autobusowe tramwajowy na odcinku od
wiaduktu do ul. Lodowej (ok. 300m).
Wybudowanie strefy „Drop Off" przed żłobkiem nr 13 oraz miejsc
parkingowych w ciągu ulicy Tagore'a.
Ulica Tagorea.
W ramach projektu zostanie wybudowana strefa "Drop Off" przed wejściem
do żłobka numer 13 (furtka od strony ulicy Tagore'a) oraz 30 miejsc
parkingowych po przeciwnej stronie ulicy.
Stacja Roweru Publicznego
Łódź, ul. Rydzowa 22/24 obręb CH - Ryneczku Osiedlowego.
Montaż stacji roweru publicznego dla potrzeb mieszkańców
Budowa (adaptacja) budynku na łaźnię dla osób bezdomnych w Łodzi.
Budynek w okolicy: Nawrot, Kilińskiego, Legionów, Zachodnia, Strzelców
Pułku Kaniowskich. Usytuowanie w centrum miasta, nie peryferia, nie
Piotrkowska.
Budynek zaadoptowany mógłby składać się z sali, gdzie zamocowane by były
prysznice, toalety etc. Sala II to pomieszczenie służące zmianie ubrań. Tutaj w
zależności od możliwości mogłyby być pralki lub miejsce oddania brudnych
ubrań. III pomieszczenie to punkt doraźnej pomocy medycznej np.
wykwalifikowana pielęgniarka dla osób bezdomnych z obrażeniami. W
budynku powinien być monitoring i ochrona ( policja, ochroniarze).
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Centrum przesiadkowe Łódź - ul. Północna - ożywienie i wykorzystanie
pętli tramwajowej w Parku Staromiejskim.
Łódź, ul. Północna - Park Staromiejski.
Wybudowanie wjazdu-wyjazdu z kierunku wschodniego torów ul. Północnej
na pętlę tramwajową w Parku Staromiejskim. Dzięki tej zmianie wszystkie
tramwaje w relacji Kilińskiego - Północna - Franciszkańska zatrzymywałyby
się na jednym przystanku, co znacząco ułatwiłoby korzystanie z komunikacji
miejskiej przez mieszkańców osiedla Bałuty Podrzeczna oraz przyczyniłoby
się do ożywienia nieużywanej krańcówki w Parku Staromiejskim.
Jednocześnie przystanek stanowiłby znaczące ułatwienie dla mieszkańców
osiedla położonego po północnej stronie Parku Staromiejskiego, uczniów XIII
LO czy 45 SP z uwagi na znacznie bliższą odległość do przystanku oraz
dogodniejsze i bezpieczniejsze dojście.
System Informacji Smogowej - prewencyjny informator antysmogowy.
Łódź.
System Informacji Smogowej składałby się z ogólnodostępnej aplikacji na
urządzenia mobilne i detektorów wykrywających i mierzących natężenie
smogu. Urządzenia te w drodze realizacji projektu zostałyby rozstawione w
30 miejscach w Łodzi, a z aplikacją łączyłyby się przez moduł bluetooth.
Następnie po odebraniu odczytu aplikacja wysyłałaby informację do serwera,
który rozsyłałby ją do innych urządzeń. Aplikacja byłaby połączona z
informatorem turystycznym.
Programowanie jako język przyszłości - szkolenia z programowania dla
szkół podstawowych.
Łódź.
Realizacja zadania zakłada nieodpłatną naukę programowania dla dzieci ze
wszystkich (83) Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Łodzi z
zapewnieniem bezpłatnego udostępnienia potrzebnych materiałów i osób
odpowiedzialnych za szkolenie. Po zakończeniu realizacji zadania będzie
możliwe zorganizowanie kolejnych edycji w przyszłych latach.
Przejezdna ul. Włókniarzy - poprawa organizacji jazdy.
Skrzyżowanie ul. Włókniarzy, Konstantynowska, Legionów.
Wykonanie projektu umożliwi przejazd większej ilości samochodów na
jednym cyklu świateł co zmniejszy korki na jednym z najbardziej nie
przejezdnych skrzyżowań. Powstaną dwa pasy do skrętu z Legionów w
Włókniarzy i dwa na wprost. Na ul Konstantynowskie środkowy pas będzie
jednocześnie na wprost i w lewo. Tak jak działało na ul Bandurskiego przed
remontem. Więcej na zdjęciach.
Przejezdna droga do szkoły, pracy - wykonanie nakładki asfaltowej na
nieutwardzonych fragmentach ulic Listopadowa, Obłoczna, Hyrna.
Ul. Hyrna od Dębowskiego do Listopadowej - 440 mb., ul. Obłoczna od
Listopadowej do Kamykowej oraz do wjazdu na drugie osiedle Hyrna - 290
mb., ul. Listopadowa od bloków nr 1 do istniejącego asfaltu przy Czecha - 980
mb. W podanym rejonie powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Zasiedlają je
dziesiątki rodzin z dziećmi. Niestety drogi w na całym obszarze są nadmiernie
zniszczone lub całkowicie nieprzejezdne jak np. Hyrna. Podróż piesza lub
autem do szkoły, sklepu czy tramwaju to koszmar. Drogi wymagają nakładki
asfaltowej - koszt 60 zł / m2.
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Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Konkurs na projekt Starego Rynku.
Stary Rynek.
Projekt zakłada rozpisanie konkursu na projekt Starego Rynku. Prace
powinny zawierać szkic lub wizualizację Starego Rynku po modernizacji.
Konkurs ma na celu wyłonienie interesujących koncepcji, które mogą być
podpowiedzią przy planowanych modernizacjach. Z tego względu w ramach
wyróżnień zostanie przyznanych 15 równorzędnych nagród pieniężnych.
Montaż odświeżaczy powietrza w pojazdach komunikacji miejskiej.
Łódź.
Projekt zakłada montaż i utrzymanie urządzeń do odświeżania powietrza we
wszystkich pojazdach komunikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.
Utworzenie przystanku tramwajowego dla Politechniki i ZSP nr 19, na
alei Politechniki przy ulicy Żwirki.
Alei Politechniki przy ulicy Żwirki, w miejscu obecnego przejścia dla pieszych.
Na wysokości przejścia dla pieszych łączącego Park Poniatowskiego z ulicą
Żwirki należy wybudować dodatkowy przystanek tramwajowy. Znacząco
ułatwi to dojazd studentom i uczniom ZSP nr 19 do ich uczelni i szkoły.
Wiata przystankowa na rogu Struga/Gdańska.
Róg Struga/Gdańska.
Na przystanku Gdańska-Struga często na tramwaj czeka bardzo dużo osób,
niestety nie istnieje tam żadne miejsce, które pozwoliłoby na chwilowy
odpoczynek, ani żadna osłona od deszczu. Ustawienie wiaty przystankowej,
umożliwi wygodne oczekiwanie na komunikacje miejską.
Modernizacja nawierzchni na ul Telefonicznej.
ul. Telefoniczna od ul. Czorsztyńskiej do ul. Weselnej.
Inwestycja przewiduje wymianę nawierzchni bez modernizacji podbudowy
oraz przebudowę przejazdów przez torowiska tramwajowe na ul. Jesiennej,
Wodospadowej, Chmurnej, Czorsztyńskiej i Zaspowej.
Podwórzec Staromiejski - woonerf i trasa rowerowa od ul. Zachodniej,
przez Stary Rynek do Parku Ocalałych.
Ul. Drewnowska na odcinku od ul. Zachodniej do Starego Rynku, ul.
Bojowników Getta Warszawskiego, na odcinku od Starego Rynku do ul.
Franciszkańskiej, aleja wzdłuż południowej strony ul. Wojska Polskiego przy
ogródkach działkowych do istniejącej ścieżki rowerowej u zbiegu ulicy
Wojska
Polskiego i Źródłowej.
Przekształcenie odcinka ul. Drewnowskiej od Zachodniej do Starego Rynku
oraz ul. Bojowników Getta Warszawskiego od Starego Rynku do ul.
Franciszkańskiej
w
podwórzec
miejski
woonerf.
Wytyczenie trasy rowerowej na odcinku od ul. Zachodniej wzdłuż ul.
Drewnowskiej, Starego Rynku, ul. Bojowników Getta Warszawskiego i dalej
wzdłuż ogródków działkowych po południowej stronie ul. Wojska Polskiego i
włączenie trasy do istniejącego odcinka trasy rowerowej u zbiegu ul. Wojska
Polskiego - Źródłowa.

Lp.

ID

33. L0075

34. L0079

35. L0080

36. L0083

37. L0086

38. L0096

Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Kameralna Skierniewicka.
Ulica Skierniewicka od nr 1- 13 na odcinku od ul. Przędzalnianej do Al.
Śmigłego Rydza.
Wniosek zakłada remont ul. Skierniewickiej na odcinku od ul. Przędzalnianej
do Al. Śmigłego-Rydza. W ramach inwestycji wymiana nawierzchni jezdni,
remont chodnika na działce 28/1. Wyznaczenie miejsc postojowych dla
samochodów. Na ulicy wytyczone miejsca do parkowania. Wymiana latarni na
nowe-6szt.. Nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Skierniewickiej i
ul. Przędzalnianej. Na końcu ul. Skierniewickiej stworzenie gazonów
betonowych 4 szt. z nasadzeniami roślin. Wykonanie nowych trawników w
miejsce istniejących przy pasie drogowym wraz z ich ogrodzeniem. Likwidacja
trawników bezpośrednio znajdujących się przy elewacji nieruchomości i ich
ogrodzeniach. Postawienie koszty na odpady (po załatwianiu potrzeb
fizjologicznych psów ) w ilości 4 szt.
Wstydliwy Lublinek?
Dworzec PKP Lublinek.
Jadąc pociągiem od Wrocławia mijamy stację "Lublinek" co to jest? jakaś
podłódzka miejscowość? wieś? Nie, to część Łodzi. Chyba się Łódź jej wstydzi
(bo do lotniska za daleko?) i się do niej nie przyznaje. Jak tablicę się zmieni na
"Łódź Lublinek" to może i większa motywacja będzie by zadbać o to miejsce.
"Fabryczny" - dworzec dostępny dla pieszych.
Między wschodnim wyjściem z Dworca Łódź Fabryczna, a ulicą Nowotargową.
Brak jest możliwości dostać się pieszo na dworzec Łódź Fabryczna od strony
Starego Widzewa, czyli od strony ulicy Nowotargowej od południa. Tu poniżej
jest monumentalne wyjście wschodnie na które można się dostać zjazdami
tylko taksówką lub samochodem, pieszy musi nadrobić kilkaset metrów albo
Targową przez teren EC1 i błotnistą ścieżką potem przez plac do bocznego
wejścia w środkowej części dworca, albo obejść bryłę dworca Nowotargową
potem Nowowęglową i zejść przez dworzec PKS. Konieczne są schody w dół w
stronę placu przed wschodnim wejściem dworca.
Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum
Kinematografii i do Parku Źródliska.
Fragment placu Zwycięstwa - ulica łącząca ul. Targową z al.
Piłsudskiego, zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 2.
Modernizacja ulicy niezwykle często odwiedzanej przez turystów
przyjeżdżających do Łodzi i mieszkańców. Uliczka przebiega przed Muzeum
Kinematografii, Fabryką Scheiblera i prowadzi do Parku Źródliska - jest w
fatalnym stanie technicznym i nie spełnia wymagań funkcjonalnych, ani
estetycznych. Brak estetyki oraz miejsc do parkowania samochodów i
autokarów. Pora na zmianę i przebudowę. '
Ścieżka rowerowa przy ulicy Rąbieńskiej.
Ul. Rąbieńska od Krakowskiej do Szczecińskiej (3400m).
Wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów wzdłuż ul. Rąbieńskiej.
Termomodernizacja schroniska dla kobiet i dzieci w Łodzi.
ul. Kwietniowa 2/4, Łódź.
Rewitalizacja i remont budynku wolnostojącego do schroniska dla kobiet i
dzieci im. Św. Brata Alberta. Wniosek rozkłada odnowienie wnętrza, jak:
ocieplenie budynku.
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Specjalistyka w Łodzi dostępna od zaraz.
Łódź.
Celem projektu jest opracowanie aplikacji, która zoptymalizuje czas czekania
na wizytę u lekarza specjalisty oraz usprawni umawianie się na wizyty w
placówkach medycznych. Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji
5 zadań, wśród których 3 skupiają się na badaniach i opracowaniu
odpowiednich algorytmów, które zautomatyzują proces umawiania wizyt,
jedno zadanie dotyczy zaprojektowania interfejsu aplikacji, a ostatnie zadanie
wdraża i udostępnia ją mieszkańcom Łodzi.
Boisko Wielofunkcyjne i wyposażenie Siłowni hali sportowej „Anilana”.
Ul. Sobolowa 1 – Hala „Anilana”.
Zbudowanie boiska wielofunkcyjnego przy hali na terenie starego boiska
asfaltowego. Wyposażenie siłowni w hali sportowej w: 3 atlasy, bramę z
wyciągiem, 3 kompleksowe ławeczki do ćwiczeń, zestaw hantli ze stojakiem,
gryfy z obciążeniem, trzy bieżnie, maty do ćwiczeń, piłki lekarskie.
Remont Chodnika.
ul. Lipowa, od ul. 6 Sierpnia do A. Struga.
Remont starego chodnika, nowe płyty, krawężniki.
Ekrany akustyczne dla autostrady Al na odcinku Stryków - Tuszyn.
Działka numer 287/29 w obrębie W-38 położona bezpośrednio przy nowym
odcinku autostrady Al na odcinku Stryków-Tuszyn na wysokości całej
dzielnicy Łódź-Widzew.
Wykonanie ekranów akustycznych o wysokości 5 metrów o długości 250
metrów wzdłuż nowo powstałego odcinak autostrady Al na odcinku Stryków Tuszyn.
Hospicjum dla Łodzian.
Zadanie będzie realizowane na teranie przy ul. Pojezierska 45/51.
Wykonanie niezbędnych prac związanych z przystosowaniem wejść do
budynku hospicjum stacjonarnego - z myślą o osobach niepełnosprawnych,
przewlekle chorych: dobudowanie szybu windowego wraz z windą
przystosowaną do transportu chorych leżących, wybudowanie pochylni,
wykonanie poręczy, zadaszeń itp. Przygotowanie drogi wewnętrznej i
podjazdów dla karetek i transportu sanitarnego, miejsc parkingowych dla
rodzin pacjentów hospicjum stacjonarnego. Uporządkowanie i estetyczne
wykończenie pozostałych elementów terenów zielonych.
Wielkie szaleństwo - festiwal zabawy dla najmłodszych.
Plac Dąbrowskiego.
Festiwal zabawy i malowania dla najmłodszych. Dzień podczas którego dzieci
z całego miasta mogą się spotkać i wyszaleć plastycznie. Główną atrakcją
będzie labirynt i domki wykonane z kartonów po których dzieci będą mogły
rysować i malować. Zdjęcia unaoczniające przygotowywane atrakcje w
załączniku oraz na stronie bolodz.vgh.pl.
Kosmiczny Fabryczny.
Front dworca fabrycznego od ulicy Kilińskiego.
Zamontowanie niebieskiego oświetlenia (ledowego?) na krawędzi dachu
frontu dworca od ulicy Kilińskiego podobnie jak miało to wyglądać na jednej z
pierwszych wizualizacji dworca. Wizualizacje w załączniku a na stronie
bolodz.vgh.pl dodatkowe zdjęcia dotyczące zadania.
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Budowa parkingu Kolorowego Centrum.
Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, Łódź ul. Żabia 10/12.
Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu dla samochodów w ilości 28
miejsc parkingowych oraz budowie drogi wewnętrznej i chodnika od wjazdu z
ul. Żabiej do miejsc parkingowych.
Nowoczesna Aleja Schillera.
Aleja Schillera.
Konsultacje społeczne były farsą, a miasto przedstawiło bardzo słabą
koncepcję zagospodarowania tego terenu dlatego... Projekt ma za zadanie
wymóc na władzy miasta umieszczenie w Alei Schillera nowoczesnych
rozwiązań zamiast standardowych ławek. Bardzo ważne są zdjęcia dlatego
proszę przeczytać opis szczegółowy lub odwiedzić www.bolodz.vgh.pl.
SMOG w Łodzi Łódzki Alarm Smogowy.
Obok dworca Łódź Fabryczna oraz EC1 gdzie mieści się centrum nauki i
techniki.
W centrum Łodzi niech powstanie wieża przetwarzająca smog w diamenty
"SMOG
FREE
PROJECT".
Całoroczne
urządzenie
przetwarzające
zanieczyszczone powietrze w diamenty. Doskonałe połączenie oczyszczania
powietrza z nowoczesną techniką. Mamy szansę stać się pierwszym miastem
w Polsce i tej części Europy, w którym stanęłoby takie urządzenie. Swoim
wyglądem i funkcją doskonale wkomponuje się w otoczenie EC1 i dworca
Fabrycznego.
Bracia i Siostry - program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Warsztaty będą realizowane w szkołach, świetlicach środowiskowych na
terenie Łodzi, w instytucjach kultury m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana, w przestrzeni publicznej, w parkach.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi. Zakłada współpracę szkół,
świetlic środowiskowych oraz innych placówek wychowawczych z
instytucjami kultury wysokiej, znajdującymi się w sąsiedztwie: m.in. Muzeum
Sztuki (ms2) i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Projekt opiera się o cykl
warsztatów oraz działań z zakresu kreatywnej edukacji, prowadzonych przez
artystów, animatorów kultury, edukatorów z Muzeum Sztuki i Centrum
Dialogu. Dzieci zostaną zaangażowane w działania wspierające i
upowszechniające kulturę i sztukę, dzięki czemu staną się aktywnymi
uczestnikami dotychczas obcego dla nich świata sztuki. Poprzez udział w
warsztatach będą one także uwrażliwione na kwestię różnorodności i
współistnienia różnych grup mniejszościowych w społeczności lokalnej.
Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla młodzieży.
Całe miasto - szkoły.
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej dla
młodzieży i nauczycieli w 20 łódzkich gimnazjach. Szkoła kształtuje postawy
młodzieży, stąd niezbędne jest wprowadzenie do niej zajęć dotyczących
respektowania praw człowieka oraz przeciwdziałania uprzedzeniom i
dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację
seksualną,
wyznanie
czy
status
materialny.
Celem
edukacji
antydyskryminacyjnej jest szkoła, w której każdy może czuć się bezpiecznie.
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JUŻ DOBRZE - JESTEM ! - opiekunki dla dzieci z Domu Dziecka dla Dzieci
Chorych.
Dom Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi" ul. Wierzbowa 13.
Fundacja „Dom w Łodzi" prowadzi całodobową placówkę opiekuńczowychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego dla ciężko chorych,
porzuconych
dzieci.
Zapewniamy świetną i fachową opiekę na miejscu. Mamy Wychowawców,
pielęgniarki i specjalistów z zakresu różnych dziedzin rehabilitacji. Ale to nie
wszystko. Dzieci mają dodatkowe zajęcia terapeutyczne i rozwijające -w
innych miejscach Łodzi. Dodatkowo, częste pobyty Dzieci w szpitalach, są
związane z ogromnym stresem. Nie chcemy, by Dzieci były na oddziale same.
Wtedy swoją trudną sytuację przeżywają jeszcze mocniej. Zatrudnione 3
opiekunki, w takich sytuacjach będą towarzyszyć naszym Dzieciom ale też
zapewnią im na co dzień dużo czułości, zainteresowania i troski.
"Kusocińskiego - wygodna i bezpieczna" - dodatkowe parkingi i przejścia
dla pieszych, uspokojenie ruchu.
Ulica Kusocińskiego od pawilonów handlowo usługowych do ul. Hufcowej.
Uspokojenie i reorganizacja ruchu na ul. Kusocińskiego od pawilonów
handlowo usługowych do ul. Hufcowej. 3 nowe przejścia piesze, jedno
zmodernizowane jako wyniesione, jeden przejazd rowerowy, 8 poduszek
berlińskich, wyodrębnienie pasów rowerowych, zatoczki parkingowe 12
sztuk, chodnik 160 m, oznakowanie, projekt.
"Deptak Botanik" - Droga pieszo rowerowa Hufcowa - Retkińska przy
Ogrodzie Botanicznym..
Droga gruntowa wzdłuż południowego ogrodzenia "Ogrodu Botanicznego"
łącząca ulice Hufcową i Retkińską równolegle do Kusocińskiego.
Droga dla rowerów i chodnik wraz z ławkami, śmietnikami i oświetleniem. 12
aneksów dla ławek za śmietnikami i latarniami. Śmietniki dla psów 6 sztuk.
DDR - szer. 2 m, dł. 470 m. Chodnik szer. 2 m, dł. 500 m. Projekt.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Niciarnianej.
Boisko przy ul. Niciarnianej pomiędzy torami kolejowymi a ul.
Małachowskiego.
Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Niciarnianej. Wymiana nawierzchni
na sztuczną wraz z instalacją 6 bramek (dla boiska pełnowymiarowego, oraz
w poprzek dla 2 małych na połowach boiska).
Witacz Stadionu Miejskiego przy Al. Piłsudskiego 138.
Teren pomiędzy torami tramwajowymi na al. Piłsudskiego na wysokości
stadionu miejskiego przy Piłsudskiego 138.
Instalacja witacza Stadionu Miejskiego na przestrzeni pomiędzy torami na al.
Piłsudskiego na wysokości Stadionu. Zadaniem witacza będzie informowanie
osób przejeżdżających al. Piłsudskiego o lokalizacji Stadionu Miejskiego oraz
prezentowanie informacji o imprezach odbywających się na Stadionie.
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Ulica Kopcińskiego - rowery na buspasy.
ul. Kopcińskiego od al. Piłsudskiego do ronda Solidarności.
1. Wymalowanie nowego oznakowania poziomego na całej długości obu
jezdni
ul.
|
Kopcińskiego od al. Piłsudskiego do ronda Solidarności (w kierunku
południowym
|
od
początku
bus
pasa
w
okolicy
ul,
Banacha),
2. Wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów wzdłuż ul. Kopcińskiego przez
56. L0148
ulice:
Nawrót,
Wydawniczą,
Narutowicza
i
Banacha.
3. Usunięcie obecnego oznakowania pionowego oznaczającego ciąg pieszorowerowy
i
zastąpienie go oznakowaniem drogi dla pieszych z dopuszczonym
ruchem
rowerowym.
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Aktywne wakacje - zajęcia w czasie wolnym podczas wakacji - kolonie.
33 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kusocińskiego 116.
Aktywne wakacje - aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji.
Program przeznaczony dla dzieci, których rodzice nie chcą wysyłać na
wakacje poza miasto. Chcemy zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu
wolnego. Nasze zajęcia będą opierały się głównie na zajęciach edukacyjnych,
zajęciach fizycznych na sali gimnastycznej czy boiskach szkolnych, wspólnych
wyjściach (kino, basen, parki itp).
Utworzenie linii autobusowej wzdłuż ulicy Drewnowskiej, łączącej
osiedla: Zdrowie-Mania, Mireckiego, Złotno z okolicami Manufaktury.
Trasa: Złotno - Krakowska - Biegunowa - Solec - Drewnowska - Zachodnia
Zachodnia - Ogrodowa - Kasprzaka* - Długosza* - Włókniarzy -Drewnowska Solec - Borowa - Siewna - Złotno.
Utworzenie międzyosiedlowej linii autobusowej wzdłuż ulicy Drewnowskiej,
łączącej osiedla: Zdrowie-Mania, Mireckiego i Złotno oraz Koziny z okolicami
centrum handlowego Manufaktura. Linia o długości 4 km ma połączyć
systemy transportowe pomiędzy dwiema stornami Al. Włókniarzy, która
tworzy dziś wielką dziurę w systemie transportowym. Dodatkową inwestycją
będzie ustawienie tablic przystankowych na rogu Drewnowska/Zimna i
Drewnowska/Ossowskiego.
Budowa drogi rowerowej oraz remont chodnika wzdłuż ulicy WalteraJanke na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Pienistej.
Ulica Waltera Janke od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Pienistej.
Inwestycja polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ulicy WalteraJanke od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Pienistej, po zachodniej stronie ulicy
Waltera-Janke oraz remoncie chodnika od ul. Wyszyńskiego do ulicy Pienistej,
po zachodniej stronie ulicy Waltera-Janke.
Budowa drogi rowerowej, remont i budowa chodnika wzdłuż ulic:
Pienistej, Maczka, Sołtyka i Plocka.
Ulice: Pienista, Maczka, Sołtyka i Plocka.
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Pienistej, Maczka, Sołtyka i Plocka od
ulicy Waltera-Janke do ulicy Maratońskiej i remont istniejących chodników
wzdłuż ulic Pienistej i Maczka oraz budowa chodnika wzdłuż ulicy Sołtyka po
północnej stronie i wzdłuż ulicy Plocka po stronie zachodniej na długości od
ulicy Pienistej do istniejącego chodnika.
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Basen dla Chojen.
Szkoła Podstawowa nr 162 ul. Powszechna 15.
W ramach zadania ma powstać basen przy szkole SP162 o wymiarach 16m x
25m. Budowa takiego obiektu na Chojnach uzupełni bazę sportową przy
Szkole Podstawowej i umożliwi mieszkańcom południowej części Łodzi
aktywne spędzanie czasu nawet przy niesprzyjającej aurze. Pomoże także w
procesie rozwoju młodych sportowców przez naukę pływania.
Laweta dla Straży Miejskiej.
Łódź.
Projekt zakłada zakup profesjonalnej autolawety dla Straży Miejskiej w Łodzi.
Autolaweta może być wykorzystywana do lawetowania w przypadku
zaparkowania pojazdu niezgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym tj.
parkingi dla niepełnosprawnych, miejsca utrudniające ruch komunikacji
miejskiej.
Autolaweta powinna być wykorzystywana w codziennych czynnościach
Straży Miejskiej w Łodzi.
„Wyjście z cienia" - ośmielenie uczniów i rozwijanie kreatywności
poprzez teatralną edukację artystyczną.
ul. Babickiego 15 Szkoła Podstawowa ŁSO.
Zajęcia teatralne dla 100 dzieci - 2 grupy wiekowe, dwa razy w tygodniu po 3
godziny. Zajęcia warsztatowe za kulisami teatrów - 4 na grupę.
Organizacja 2 spektakli z oprawą scenograficzną, prezentowane dla
środowiska lokalnego. Zakup i montaż nagłośnienia sali teatralnej (8
zestawów mikrofonów, 1 zestaw akustyczny z 4 głośnikami) i oświetlenie
sceny (4 reflektory i rama przesuwna), montaż 2 kurtyn.
„Roboty na kłopoty" - kreatywne rozwijanie umiejętności informatyczno
- technicznych poprzez warsztaty z programowania i robotyki.
ul. Babickiego 15 Szkoła Podstawowa ŁSO.
Uczniowie chętni do realizacji projektów w zakresie robotyki i
programowania będą spotykać się raz w tygodniu na warsztatach. Na
zajęciach poznawać będą nowoczesne formy programowania i konstruowania
robotów co pozwoli na zdobywanie i poszerzanie umiejętności
informatycznych. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych i
przeszkolonych instruktorów w ramach zajęć pozalekcyjnych na terenie
szkoły.
"Łódź w obrazku" Fotoksiążka dokumentująca klimat śródmieścia Łodzi
przed rewitalizacją.
Łódź.
Książka - fotoalbum z wplecionymi wywiadami - ma uchronić od zapomnienia
i uwiecznić klimat centrum Łodzi - przed rewitalizacją. Choć dzisiejszy obraz
zniszczonych kamienic i charakterystycznego środowiska (np. na ul.
Wschodniej czy Włókienniczej) jest daleki od Europejskiego standardu, to za
kilka - kilkanaście lat - już po zmianach w mieście - będzie na pewno z
nostalgią wspominany.
Modernizacja ulicy Obywatelskiej odcinek Nowe Sady - Waltera Janke
ulica Obywatelska od ulicy Nowe Sady do Waltera Janke.
Modernizacja nawierzchni wraz z budową drogi rowerowej, naprawą
chodników wzdłuż ulicy Obywatelskiej na odcinku 915 metrów.
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Kwarcowa odNOWA: woonerf na Kwarcowej.
ul. Kwarcowa na całej długości, działki nr: B21-180/3, B21/180/4, B21180/5.
Remont i przekształcenie ulicy Kwarcowej, zapomnianej perły łódzkiej
architektury powojennej, w woonerf.
Antysmogowa, zielona i ekologiczna trasa WZ - pokrycie antysmogowym
mchem, trawą betonowych zapór i torowiska!
betonowe zapory tunelu ul. Piłsudskiego od ul. Kilińskiego do ul.
Piotrkowskiej - strony od chodników.
Zadanie ma na celu pokrycie betonowych zapór tunelu Trasy WZ za pomocą
antysmogowego mchu. Panel z mchem o powierzchni 4m2 jest w stanie
pochłonąć smog jak 275 drzew, zajmując aż 99% mniej miejsca. Dodatkowo
na torowisku zostanie posadzona trawa. Działania te mają na celu także
poprawę wyglądu centrum.
Akademia Bezpiecznego Rowerzysty - krótkie kursy w stacjach roweru
miejskiego.
stacje roweru miejskiego.
Zadanie polega na stworzeniu krótkiego kursu ruchu drogowego zwłaszcza z
udziałem rowerzystów w formie trzech pytań z odpowiedziami, które będą
wyświetlały się przed wypożyczeniem roweru. Wyświetlane pytania będą
rotacyjne z bazy zawierającej kilkadziesiąt pytań.
Atrakcja dla dzieci i dorosłych zielony skwer przy zbiegu ulic Brukowej i
Nefrytowej na Radogoszczu.
działka nr B4-51/27, u zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej.
Budowa zielonego skweru wraz z placem zabaw dla mieszkańców okolicznych
osiedli, w szczególności Liściasta A i B. Ustawienie 5 zabawek dla dzieci.
Zadanie poprzedzone będzie uporządkowaniem terenu i eliminacją krzaków
porastających działkę.
Likwidacja barier architektonicznych - montaż windy wewnętrznej dla
pacjentów Przychodni CEREO - MED. ul. Zbocze 18A
NZOZ CEREO - MED., ul. Zbocze 18A, działka nr W12-398/26.
Budowa dźwigu windowego wraz z infrastrukturą (szyb windowy
wewnętrzny).
CICHA NOC - ograniczeni prędkości ciężarówek w nocy do 30 km/h w
celu zmniejszenia hałasu drogowego w Łodzi.
drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie Łodzi.
Zadanie polega na rozmieszczeniu w mieście przy ulicach rangi dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych odpowiednich znaków drogowych
ograniczających dozwoloną prędkość samochodów ciężarowych do 30 km/h
w
godzinach
nocnych
od
godziny
20.00
do
6.00.
Chodzi o to, by na wzór wielu miast europejskich ograniczyć w nocy hałas
powodowany przez szybko jadące ciężarówki. Hałas komunikacyjny jest
uznawany na równi z zanieczyszczeniem powietrza za najbardziej dokuczliwy
i szkodliwy dla zdrowia ludzkiego czynnik wpływający na jakość życie ludzi w
mieście.
Depresja - dostrzegam, rozumiem pomagam!
Lokalizacja - wybrane (chętne) szkoły podstawowe- klasy 6 i 7, gimnazja klasy 2 i 3).
Blok zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, oddzielnie dla nauczycieli i
rodziców, który ma uświadomić, że osoby z depresją żyją wśród nas, że warto
im pomóc że nie należy bać się tej choroby.
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Park Golf Łódź.
Teren pomiędzy ulicami : Konstantynowska-Kusocińskiego, Błonia Łódzkie.
74. L0187 Budowa miejskiego 9-dołkowego pola golfowego ze strzelnicą golfową wraz z
niezbędną infrastrukturą. Docelowo rozbudowa pełnowymiarowego 18dołkowego jako terenu rekreacji i sportu.
Nowy przystanek tramwajowy i bezpieczne przejście na jezdnię,
75. L0188 Piotrkowska 293/305, działka nr G3-23/23.
Nowy przystanek tramwajowy, bezpieczne przejścia dla pieszych.

76. L0189

77. L0193

78. L0194

79. L0195

80. L0198

Alkomaty w stacjach roweru miejskiego - trzeźwi rowerzyści i kierowcy.
stacje roweru miejskiego.
Zadanie przewiduje montaż alkomatów bezustnikowych w stacjach roweru
miejskiego. Wypożyczenie roweru będzie możliwe tylko przez osoby trzeźwe
po badaniu alkomatem. Dodatkowo w stacjach stan trzeźwości będą mogli
sprawdzić kierowcy. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na łódzkich
ulicach, zwłaszcza wśród kierowców i rowerzystów oraz zmniejszenie
uszkodzeń rowerów miejskich.
Remont ulicy Krakowskiej od ulicy Złotno do Biegunowej.
ulica Krakowska od ulicy Złotno do Biegunowej, działka nr 263/18, 261/1,
261/3, 263/3, 263/20, 263/6, 263/2.
Remont ulicy Krakowskiej od ulicy Złotno do Biegunowej.
Budowa przejścia i ścieżki rowerowej nad rzeką Bałutką.
Rejon skrzyżowania ulic Siewna, Krakowska, Złotno równoległe do mostu na
ulicy Siewnej.
Budowa przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przez rzekę Bałutkę w
rejonie skrzyżowania ulic Siewna, Złotno, Krakowska.
Przebudowa
ulicy
Traktorowej
na
odcinku
między
ulicą
Aleksandrowską a ulicą Rojną.
ciąg jezdny ulicy Traktorowej na odcinku między ulicą Aleksandrowską a ulicą
Rojną, działki nr: B34-84/23, B34-84/29, B34-84/24, B42-54/33, B42-54/34,
B42-54/41, B42-54/25, B42-54/26, B42-54/27, B42-54/27, B42-54/35, B4254/36, B42-54/11, B42-54/43, B42-54/30, B42-54/31, B42-54/46, B4254/51, B42-31/6.
Zadanie zakłada przebudowę ulicy Traktorowej na odcinku między ulica
Aleksandrowską a ulicą Rojną. Ponadto utworzenie ronda na skrzyżowaniu z
ulicą Łanową. Z przebicia al. Wszędyrównego w stronę ul. Pabianickiej oraz
utworzenie przejścia dla pieszych w powyższej lokalizacji. Jak również
zakłada wyznaczenie miejsc postojowych.
Świetlisto-muzyczne kamienice - koncerty muzyczne z pokazami
świetlnymi.
Kamienice miejskie najlepiej przy ul. Piotrkowskiej lub przecznicach przy niej.
Zadanie polega na organizacji koncertów muzycznych z pokazami świetlnymi
przez cały rok na miejskich kamienicach. W tygodniu odbywałyby są koncerty
odtwarzane z płyt, natomiast w piątki i w sobotę występowaliby łódzcy
artyści na żywo. Na kamienicach zostałoby zamontowane oświetlenie LED o
zmiennych kolorach.
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Modernizacja Siedziby Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi (dawnego więzienia politycznego przy ul. Gdańskiej) przygotowanie dokumentacji.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Siedziba Główna, ul. Gdańska
13, 90-706 Łódź.
Pełnobranżowy projekt przebudowy i remontu konserwatorskiego Siedziby
Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej
jest niezwykle ważnym przedsięwzięciem ze względu na historyczność
miejsca i wagę w kształtowaniu tożsamości Łodzian. Wstępnym zadaniem
umożliwiającym rozpoczęcie procesu modernizacji jest przygotowanie
dokumentacji:
1.
Program
prac
konserwatorskich
2. Pełnobranżowy projekt budowlano architektoniczny przebudowy, remontu
konserwatorskiego wraz z audytem energetycznym oraz projektem
wykonawczym
przebudowy i remontu konserwatorskiego.
15x10 - zakup 15 namiotów typu harcerskiego dla ZHR w Łodzi dla 100
dzieci i młodzieży.
Siedziba ZHR w Łodzi - 90-276 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 lok 35 (z
namiotów korzystać będą dzieci i młodzież z wszystkich dzielnic miasta, a
namioty przekazane będą opiekunom, których drużyny działają w różnych
dzielnicach).
Zadanie polega na doposażeniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu
Łódzkiego 15 namiotów „10-osobowych" typu harcerskiego z osprzętem, co
umożliwi stowarzyszeniu, które dzięki wolontariatowi całej kadry organizuje
najtańsze wyjazdy w Łodzi, zwiększenie możliwości wyjazdowych o
dodatkowe 100 dzieci i młodzieży z Łodzi. Z namiotów korzystać będą dzieci i
młodzież z różnych dzielnic naszego miasta (w tym z niezamożnych rodzin).
Zintegrowany Program Rozwoju Tanecznego Łodzi.
90 do 120 placówek oświatowych, Szkoły Tańca należące do Polskiego
Związku Tańca Freestyle, Teatr, Hale, sale taneczne.
Program składa się z 6 uzupełniających się wzajemnie części: 1) Roczne (10
miesięcy) bezpłatne zajęcia w 30 wybranych placówkach oświatowych.
Poziom podstawowy 2) Zorganizowanie 4 turniejów tańca Polskiego Związku
Tańca Freestyle i udział w nich tancerzy 3) Wystawienie 8 spektaklów 4)
Stworzenie 4 łódzkich mistrzowskich grup tanecznych w strukturach IDO i
PZTF 5) Szkolenia łódzkiej kadry instruktorskiej 6) 90 pokazów tanecznych w
placówkach oświatowych.
Scalmy ze sobą drogi rowerowe!
Ulice: Kopcińskiego od Piłsudskiego do Pomorskiej, Palki od Pomorskiej do
Telefonicznej, Jaracza od Kopcińskiego do Wierzbowej, park im. Stanisława
Staszica, ulica Uniwersytecka od parku im. Stanisława Staszica do
Narutowicza, ulica Traugutta od Kilińskiego do Piotrkowskiej, Ulica 6 Sierpnia
od Piotrkowskiej do Żeligowskiego.
Wykonanie projekty budowy dróg rowerowych: po obu stronach drogi w
ciągu ulicy Kopcińskiego i Pałki, po jednej stronie drogi na ulicy Jaracza od
Kopcińskiego do parku im. Stanisława Staszica, pojedyncza w ciągu ulicy
Uniwersyteckiej od parku im. Stanisława Staszica do Narutowicza, pojedyncza
w ciągu ulic Traugutta i 6 Sierpnia od Kilińskiego do Żeligowskiego. Wszędzie
z podłączeniem do istniejącej infrastruktury.
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Koszykówka w przedszkolu.
Jedno przedszkole w każdej dzielnicy.
Koszykówka w przedszkolu - Program rozwoju aktywności ruchowej u dzieci
w oparciu o zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki. Program
skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lata. Jego głównym celem jest
wykształcenie nawyku aktywności ruchowej oraz pokazanie dzieciom i ich
rodzicom, że sport może być ciekawym sposobem na aktywne spędzanie
wolnego czasu.
Organizacja miejskiego sylwestra 2017/2018.
Plac w centrum Łodzi.
Zadanie polega na zorganizowaniu miejskiego sylwestra. Wyda jednym z
placów zlokalizowanych w centrum Łodzi, wskazanym łodzian. Wydarzenie
będzie bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych.
Przebudowa ulicy Sztormowej - Osiedle, Pienista Retkinia.
Ulica Sztormowa od rondo 32A, od przejazdu PKP przy ul. Obywatelskiej do nr
32A.
Demontaż płyt, wykonanie projektu technicznego położenia dywanika
asfaltowego oraz wąski chodnik po jednej stronie.
Pasy nie dla rowerów.
Łódź.
Rowerami jeździmy nie tylko ścieżkami rowerowymi, a na małych
skrzyżowaniach o niewielkim ruchu, zwłaszcza tych bez świateł nie ma
możliwości przejechać rowerem, to niebezpieczne, bo pasy nie są dla
rowerów. Trzeba zejść z roweru i go przeprowadzić. Ale jest inne rozwiązanie,
z boku pasów i wzdłuż nich wymalować białą linię (lub wydzielić z pasów je
zawężając, gdy brak miejsca - od strony wewnętrznej skrzyżowania, by
rowerzyści byli lepiej widoczni dla kierowców) i oznaczyć jako drogę dla
rowerów. Nie trzeba będzie już ani schodzić z roweru, ani wjeżdżać na pasy.
Tężnie solankowe w parku „Nad Jasieniem".
Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
Budowa dwóch podświetlanych tężni solankowych wzorowanych na tej w
Ciechocinku, lecz mniejszej długości około 11 m i wysokości około 3,5m.
Zadanie ma na celu stworzenie mikroklimatu leczniczego w Parku „Nad
Jasieniem". Wokół tężni postawimy kilkanaście ławek, oraz nowe nasadzenia,
by każdy mógł odpocząć wdychając zdrowe powietrze. W ten sposób
zapewnimy mieszkańcom osiedla w „mini" uzdrowisko.
"Nowoczesne twórcze przedszkole" - interaktywna pracownia mobilna
dla każdego przedszkola.
Wszystkie łódzkie przedszkola.
Wsparcie 100% dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do łódzkich
przedszkoli. Dzięki doposażeniu 150 przedszkoli w 30 multidyscyplinarnych
pracowni mobilnych wraz z robotami i oprogramowaniem możliwe będzie
prowadzenie atrakcyjnych zajęć z programowania robotów, angażujących
zabaw kształtujących umiejętności matematyczne oraz wsparcia metod
obserwacji i analizowania zjawisk przyrodniczych. Pracownie mobilne
wyposażone będą w oprogramowanie i gry do prowadzenia nauki języków
obcych.
Pasy rowerowe - Miejsce roweru jest na jezdni - edycja 3.
Ulice w całej Łodzi.
Pasy ruchu dla rowerów. Oznakowanie poziome - grubowarstwowe i
oznakowanie pionowe. Łącznie około 33km pasów.
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Razem dla Osiedli - Samoobsługowe Automaty Biletów Kolejowych na
Dworcu PKP Łódź Kaliska.
Dzielnica: Polesie,
Nr działki: P17-15/61, Nr działki GUS:
106104_9.00I7.15/61, Powierzchnia: 0,0316 ha.
92. L0237
Celem projektu jest montaż dwóch samoobsługowych automatów kolejowych
na jednym z dworców kolejowych w Łodzi - PKP ŁÓDŹ KALISKA obejmujące
ofertę przewoźników, PKP INTERCITY, POLREGIO celem odciążenia kolejek
pasażerów kupujących bilety w tradycyjnych kasach.
Parking i postój taxi dla Złotna.
93. L0239 Osiedle Złotno, skrzyżowanie ulicy Złotno/Fizylierów.
Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz postoju taksówek.
94. L0243

95. L0244

96. L0245

97. L0246

98. L0247

Remont ulicy Fabrycznej wraz z chodnikami.
ul. Fabryczna na odcinku od Przędzalnianej do Kilińskiego.
Wymiana nawierzchni jezdni wraz z budową nowych chodników. Prośba o
uwzględnienie miejsc do parkowania.
Montaż "zegarów" czasowych na światłach sygnalizacji miejskiej.
Łódź (całe miasto).
Zegary odmierzające czas do kolejnej zmiany świateł usprawnią przepływ
samochodów, wpłyną na bezpieczeństwo kierowców jak i pieszych.
Dinozaurowy Park (edukacyjna aglomeracja) z możliwością
odpoczynku.
Łódź, jeden z parków wyznaczonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz przez
Urząd Miasta w Łodzi.
Zadanie ma na celu stworzyć miejsce w dużej aglomeracji, które uwypukli
Łódź na arenie innych miast Polski pod względem turystycznym. W ramach
zadania należy dostosować wybrane terytorium pod Dino park, ogrodzić je i
wyposażyć w potrzebną infrastrukturę oraz dinozaury (ok. 15 szt.). Dinozaury
są stworzone ze specjalnego tworzywa, które pod wpływem różnych
temperatur, zmian klimatycznych, działalności ognia nie niszczą się. Przez
cały teren przebiegałby ciąg komunikacyjny z punktami gastronomicznymi
(np. budki z napojami). Teren byłby objęty stałą kontrolą (budka ze
strażnikiem).
Remont skrzyżowania.
Remont skrzyżowania ul. Przybyszewskiego/Kilińskiego.
Remont skrzyżowania nawierzchnia + torowisko.
Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Brukowej 22.
Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Łodzi położonej w Łodzi (dzielnica Bałuty) przy ul. Brukowej 22.
Wielofunkcyjna hala sportowa wraz z zapleczem znajdująca się przy ulicy
Brukowej 22 wymaga gruntownej modernizacji polegającej na: modernizacji
węzła c.o, ponieważ jest starego typu i nie spełnia podstawowych parametrów
(ogrzewanie jest nieefektywne, powoduje duże straty ciepła, a tym samym
generuje wysokie koszty za dostarczone ciepło) oraz instalacji wewnętrznej
c.o., wymianie drzwi wejściowych zewnętrznych (2 sztuki) i oświetlenia hali,
dociepleniu stropodachu i modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego oraz
wewnętrznego ciągu komunikacyjnego (ściany, sufity, posadzki).

