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Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej
Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7.
ul. Lumumby 12.
Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup
nowości wydawniczych i ich lepszą dostępność dla
mieszkańców Śródmieście. Poparcie projektu wzbogaci
ofertę biblioteki przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa.
Zakup książek – nowości wydawniczych dla
Czytelników Filii Nr 3 MBP Łódź - Śródmieście.
MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 3 dla Dorosłych ul.
Rewolucji 1905r. nr 84.
Zakup książek- nowości wydawniczych dla Czytelników
biblioteki, który pozwoli na znaczne poszerzenie i
wzbogacenie księgozbioru placówki, a jednocześnie
umożliwi osobom korzystającym z biblioteki łatwiejszy
dostęp do wybranych zbiorów bibliotecznych.
Chcemy czytać więcej nowości.
ul. Narutowicza 91a.
Z pozyskanych funduszy będzie można zakupić nowości
książkowe oraz audiobooki, które uatrakcyjnią ofertę
czytelniczą. Wnioskowana kwota umożliwi zakup: 150
książek, 60 audiobooków.
Uporządkowanie okolicy szczytu domu, jezdni oraz
zaplecza
przystanku
autobusowego,
przy
ul.
Kopcińskiego róg Zelwerowicza.
róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.
Ogrodzenie trawnika. Ustawienie przeszkód betonowych
przy chodniku.
Bezpieczny pieszy -przejście dla pieszych do Parku
Helenowskiego.
ul.
Północna,
zachodnia
strona
skrzyżowania
Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.
Propozycja dotyczy utworzenia przejścia dla pieszych po
zachodniej stronie skrzyżowania na ul. Północnej z ul.
Anstadta. zgodnie z parametrami. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa użytkowników oraz uspokojenia ruchu
dodatkowo wykonanie względem możliwości progu
"pinezkowego" po stronie wschodniej i zachodniej na ulicy
Północnej z ul. Anstadta.
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Rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się
rowerem po centrum.
ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.
Wjazd z Jaracza na Kamińskiego - fragment DDR
Pasy
rowerowe
na
Sterlinga,
POW
Pas rowerowy dojazd do śluzy Jaracza/Wierzbowa
Sierżanty Wierzbowa, Sterlinga
Śluzy
rowerowe
Jaracza/Uniwersytecka,
Jaracza/Kilińskiego.
Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni
ginekologicznej Przychodni Śródmieście.
ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.
Planowane
zadanie
do
kontynuacja
programu
realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
Prowadzenie gabinetu zajmującego się kompleksową
terapią zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z
problemami urologicznymi , takimi jak: nietrzymanie moczu
(stolca), opadanie narządów rodnych, ból przy współżyciu,
zminimalizowanie
skutków
ciąży,
terapia
blizny
pooperacyjnej. Każda pacjentka objęta będzie programem
składającym
się
z
:
konsultacji
fizjoterapeuty
uroginekologicznego, 10 zabiegów i konsultacji lekarza
urologa. Planowana ilość pacjentek 70.
Mini Park Wierzbowa: Odnowa i zagospodarowanie
parku osiedlowego w obrębie ulic : Wierzbowa,
Źródłowa, Pomorska.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45),
Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94, 96, 96A), działka
nr S2-96/69.
W projekcie chcemy przywrócić dawny blask osiedlowego
mini parku - miejsca pełnego zadbanej zieleni, a ponadto
wyposażonego w elementy małej architektury pozwalającej
spędzić czas w czystej i bezpiecznej przestrzeni wszystkim
mieszkańcom osiedla, osiedli sąsiadujących (tj. dzieciom,
młodzieży, dorosłym i seniorom), wychowankom
przedszkola
oraz
conkom
okolicznych
instytucji
państwowych. Projekt uwzględnia również odnowę pasów
zieleni na całym osiedlu i likwidację śmietnika centralnego.
Zakup łóżek intensywnego nadzoru dla szpitala
ginekologiczno-położniczego
ul. Sterlinga 13, działka nr S1-219/2.
Zakup lóżek intensywnego nadzoru dla szpitala
ginekologiczno-położniczego, będącego w strukturach
Centrum Medycznego im. Dr L. Rydygiera sp. z.o.o. Łóżka z
przeznaczeniem dla oddziałów: położniczego - 3 sztuki,
ginekologicznego - 3 sztuki.
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Zazieleńmy ulicę Narutowicza.
ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana
Kilińskiego.
Projekt zakłada ustawienie całorocznych donic z drzewami
(min. 10 szt.) po północnej stronie ulicy Narutowicza na
odcinku od ul. POW do ul. Kilińskiego. Zakupione drzewa
powinny być o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm.
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportoworekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe,
parki na terenie osiedla
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny
sportowe, a także rywalizację sportową w postaci
organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Mini Park Wierzbowa: Odnowa placu zabaw dla dzieci i
budowa siłowni zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych i
seniorów.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45),
Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94, 96, 96A), działka
nr S2-96/69.
W tym projekcie chcemy stworzyć część rekreacyjną, gdzie
wszyscy mieszkańcy w każdym wieku mogliby aktywnie i
wspólnie
spędzać
czas.
Projekt
obejmuje:
1) Odnowę istniejących elementów placu zabaw:
zjeżdżalnia, karuzela, bujaki i piaskownica i montaż
dodatkowych 5 elementów m.in. : dwie huśtawki, mostek
linowy, drabinka, mała ścianka wspinaczkowa i powierzchni
amortyzującej.
2) Budowę siłowni dla młodzieży, dorosłych i seniorów
spełniającej funkcje sportowe i rehabilitacyjne.
Plac zabaw w Parku Staszica.
Park Staszica, S-288/9.
Rozbudowa placu zabaw w Parku Staszica o elementy
zabawowe dla najmłodszych.
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Remont
i
wyposażenie
kuchni
w
budynku
nowotworzonej Szkoły Podstawowej nr 94 obecnie
Gimnazjum nr 3.
ul. Zacisze 7/9 działki nr : S2-120/24, S2-120/26.
Remont kuchni i stołówki polegający na przebudowie
pomieszczeń,
uwzględniający
roboty
budowlane,
instalacyjne, gazowe, elektryczne oraz zakup sprzętu i
wyposażenia niezbędnego do ich funkcjonowania tj.
zmywarka, obieraczka, 2 taborety gazowe, 2 stoły
przyścienne, patelnia elektryczna, szatkownica, opiekacz,
kocioł warzelny parowy, stół chłodniczy, kuchnia
mikrofalowa, mikser, maszynka do mięsa, stoliki, krzesła,
szafki ubraniowe, naczynia i sztućce.
Wschód Śródmieście - Piękniejsza ul. Wierzbowa - nowe
chodniki i zieleń.
ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.
Naprawa trawników na całym odcinku (400 m);
Zabezpieczenie
trawników
przed
rozjeżdżaniem;
Naprawa/wymiana chodnika od posesji 24/26 do pl. Pokoju
(80 mb); Naprawa chodnika na skrzyżowaniu ul.
Wierzbowa/ul. Jaracza (100 m2); Naprawa wjazdu na
posesję 24/26.
Na Osiedlu Radiostacja- wymiana nawierzchni,
rekultywacja zieleni, parkingi dla rowerów.
ul. Tkacka 12/14.
Wymiana zdegradowanej i zniszczonej nawierzchni
chodników i podjazdów, realizacja nasadzeń zieleni oraz
wykonywanie stojaków na rowery dla mieszkańców. Prace
polegać będą na demontażu zniszczonych płyt betonowych i
zastąpieniu ich nową nawierzchnią z kostki betonowej.
Nasadzenie drzew w ul. Solskiego (w tym w miejsce
usuniętych) oraz montaż 2 lub 3 stojaków dla rowerów
obok wejścia do klatki schodowej.
Bezpieczne
Zaciszerozbudowa
monitoringu
miejskiego.
ulica Zacisze, działka nr 116/8.
Zainstalowanie 12 kamer (9 statycznych i 3 obrotowych) w
3 lokalizacjach (punktach kamerowych). Rozbudowa sieci
światłowodowej (wybudowanie ok. 800 m linii
światłowodowej 48J w relacji Szkoła Podstawowa nr 1 im.
A. Mickiewicza przy ul. Sterlinga 24 do Gimnazjum nr 3 im.
F. Chopina przy ul. Zacisze 7/9) administrowanej przez W.I.
UMŁ, która pozwoli na połączenie kamer z serwerami SMM.
W przysości możliwe będzie wybudowanie dodatkowych
punktów kamerowych w tym obszarze.
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Mini Park Wierzbowa: Parkingi dla samochodów.
Wyznaczenie stref parkowania na terenach zielonych.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45),
Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94, 96, 96A), działka
nr S2-96/69.
W tym projekcie chcemy zrobić porządek z miejscami
parkingowymi na całym osiedlu na terenach zielonych
(ziemia, trawa). Zależy nam na jak najbardziej efektywnym
wykorzystaniu powierzchni osiedla do parkowania
możliwie jak największej ilości aut jednocześnie nie niszcząc
zieleni oraz nie blokując pieszym chodników.
Przedszkolaki nowocześniaki - modernizacja i zakup
wyposażenia do Przedszkola nr 125 w Łodzi (PM).
PM nr 125, ul. Małachowskiego 14/20, działki nr: S5-203/1,
S5-203/3, S5-203/4.
Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt
niezbędny do zapewnienia dzieciom bezpiecznych
warunków pobytu oraz zwiększania atrakcyjności zabaw w
ogrodzie przedszkolnym. Chcielibyśmy zakupić nowe
zestawy meblowe, poidełko, urządzenie wielofunkcyjne. W
związku z tym, że nasze dzieci uwielbiają zabawy ruchowe,
wnioskujemy o rozbudowę placu zabaw oraz stworzenie
mini boiska (zdobywamy nagrody w zawodach sportowych,
jesteśmy organizatorem turniejów piłki nożnej).
W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i doposażenie
sali gimnastycznej w VIII LO.
ul. Pomorska 105, działka nr S2-126/4.
Remont i doposażenie sali gimnastycznej. Prace, które
należałoby wykonać w ramach projektu to: remont i
malowanie całego pomieszczenia, wymiana oświetlenia,
uzupełnienie posiadanego sprzętu sportowego, naprawa
dachu. Na sali odbywają się zajęcia lekcyjne oraz
pozalekcyjne w ramach profilaktyki uzależnień oraz dla
uczniów zainteresowanych sportem. Ich ideą jest
zaangażowanie młodzieży w rozwój fizyczny, zdrowy styl
życia oraz zapewnienie im właściwego spędzania wolnego
czasu.
Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego wraz z
niezbędnym
wyposażeniem
dla
Przychodni
Akademickiej "PaLMA".
ul. Lumumby 14, działka nr S3-66/6.
Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stołem,
wyposażonego w: generator, konsolę generatora, statyw,
lampę rtg, kolimator ręczny obrotowy, uchwyt boczny do
kaset. Dodatkowo uzupełniony o fartuchy ochronne,
przyrząd do stabilizacji niemowląt z uchwytem(bobix) ,
biurka na komputery.
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