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Budowa stacji Łódzkiego Roweru Publicznego w pobliżu przystanku
Zakładowa Odnowiciela.
W0004OJ Przystanek Zakładowa Odnowiciela 1407 lub 1419.
Budowa stacji Łódzkiego Roweru Publicznego w pobliżu przystanku
Zakładowa Odnowiciela.
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Przybyszewskiego - odc. ul.
Czajkowskiego - Rondo Sybiraków.
Ul. Przybyszewskiego - odc. ul. Czajkowskiego - Rondo Sybiraków.
W0005WW Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Przybyszewskiego - odc. ul.
Czajkowskiego - Rondo Sybiraków. Droga o szer. 2 m wraz z włączeniem
w DDR na Rondzie Sybiraków. Zakończenie od str. wschodniej, na
wschodnim wjeździe na zajezdnię autobusową.
Elektroniczne tablice na przystanku tramwajowym ŚmigłegoRydza/Zbaraska.
Zespół przystanków tramwajowych MPK Łódź al. ŚmigłegoRydza/Zbaraska nr 1139 i 1155.
W0010ZA
Montaż dwóch elektronicznych tablic Systemu Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej wyświetlających rzeczywisty czas odjazdu tramwajów na
przystanku al. Śmigłego- Rydza/Zbaraska w kierunku północnym i
południowym.
Remont ulicy Złotej (wymiana nawierzchni, chodników, oświetlenia
ulicy, monitoring).
Ul. Złota (160 m długości).
W0013SW
Kompleksowy remont ulicy, wymiana nawierzchni, chodników,
oświetlenia, ewentualny montaż monitoringu miejskiego, 6 ławek, 6 szt.
śmietników.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
W0021AN
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
W0022DL
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
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ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
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ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
W0029WW
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów.
Bezpłatne warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z
W0030ZA
robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i
budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem
projektu jest promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie
zamiłowania do nauki i techniki.
Aleja Klonów wzdłuż Hetmańskiej.
Al. Hetmańska na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela. Działki
W35-113/20 W35-112/11 W35-111/19 W35-136/5 W35-137/4.
W0031OJ
Zasadzenie ok.40 drzew typu klon czerwony, na odcinku ok. 350 metrów,
wzdłuż zachodniej nitki al. Hetmańskiej, pomiędzy ul. Zakładową a ul.
Odnowiciela (pas trawy między jezdnią, a drogą dla rowerów).
"Dywanik asfaltowy" na ul. Skalnej.
Ulica Skalna, pomiędzy Dębowskiego a Kasprowy Wierch. Działki: W12395/11, W12-395/13.
W0052ST
Propozycja przewiduje położenie asfaltowej nawierzchni (bez
modernizacji podbudowy) na ul. Skalnej od skrzyżowania z ulicą
Kasprowy Wierch do ul. Dębowskiego.
ŁÓDZKI ROWER PUBLICZNY - STACJE DLA STAREGO WIDZEWA (3 lub
4 stacje: NAWROT, TUWIMA, KILIŃSKIEGO).
Nawrot między Targową a Przędzalnianą; Tuwima między Przędzalnianą
a Kopcińskiego; Kilińskiego między Targową a Tymienieckiego.
Jedna lub dwie przy ulicy Nawrot między Targową, a Przędzalnianą.
Proponowane lokalizacje dla dwóch stacji: Przed Żabką na przeciwko
Wodnego Rynku i na skwerze przy Aptece na rogu Przędzalnianej; dla
W0056SW
jednej stacji: ulica Wodna 25 lub bliżej Złotej, albo skwer między
zespołem szkolno-kościelnym Salezjanów, a Wodnym rynkiem przy głazie
upamiętniającym 1 ligowy mecz ŁKS-Turyści, albo wysepka przy
prawoskręcie z Nawrot w Wysoką. Kolejna stacja na Tuwima między
Przędzalnianą a Kopcińskiego (mieszkańcy sugerują lokalizację pod
wiaduktem). Ostatnia na Kilińskiego między Targową a Tymienieckiego.
Razem: 3-4 stacje i 24-32 rowerów.
Teren zielony (skwer) z placem zabaw, drzewami oraz ławeczkami
do odpoczynku.
Zniszczona pętla autobusowa przy ulicach Janosika, Wyżynna, Spartakusa
naprzeciwko kościoła.
W0065ST Zastąpienie obecnej, zniszczonej pętli autobusowej mniejszą, konieczną
do sporadycznego zawracania autobusów. Odzyskany teren zostanie
uporządkowany i zagospodarowany jako zieleniec z małym placem
zabaw, ławkami, koszami na śmieci i ogrodzeniem. Teren będzie
przystosowany do wypoczynku zarówno dzieci, jak i dorosłych.
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Poprawa estetyki wnętrza Przychodni Lekarskiej Cereo-Med przy ul.
Zbocze 18A.
WIDZEW STOKI - SIKAWA - PODGÓRZE, UL.ZBOCZE 18A NZOZ CEREO MED.
Odremontowanie pomieszczeń Przychodni, modernizacja i poprawa
estetyki. W ramach zadania wykonane będą: malowanie ścian na
korytarzach, w gabinetach, w rejestracji, poczekalnia dla dzieci, na
parterze i I piętrze, wymiana drzwi w całym budynku, zakup ok.60
krzeseł do poczekalni i 2 przewijaków dla niemowląt, położenie
wykładzin podłogowych.
Plac zabaw w Andrzejowie.
Zadanie realizowane u zbiegu ulic Taborowej i Gajcego (Taborowa 97g).
Zadanie polega na stworzeniu placu zabaw, uwzględniającego potrzeby
dzieci w różnym wieku. Andrzejów jako dość duże osiedle domów
jednorodzinnych posiada niewiele miejsc pozwalających na integrację
rodzin z dziećmi. Plac zabaw zlokalizowany przy ulicy Taborowej
wpłynąłby pozytywnie na mieszkańców osiedla i dał możliwość
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Nowa od nowa.
Wschodnia strona ulicy Nowej od numeru 52 do numeru 46.
Wymiana chodników wraz z wydzieleniem pasu do parkowania oraz
utworzeniem zieleni na odcinku ulicy Nowej od numeru 46-52.
Bezpieczne skrzyżowanie Przędzalniana - Tymienieckiego.
UL. Przędzalniana przy skrzyżowaniu z Tymienieckiego.
Zainstalowanie na skrzyżowaniu ulic Przędzalnianej i Tymienieckiego
progów wyspowych i odpowiedniego ich oznaczenia. Odpowiednio na
ulicy Przędzalnianej w obu kierunkach przed skrzyżowaniem z ulicą
Tymienieckiego (jeden pas ruchu kierunek Fabryczna - Tymienieckiego;
dwa pasy ruchu kierunek Milionowa - Tymienieckiego) oraz na jednym
pasie ruchu ulicy Tymienieckiego na kierunku Kilińskiego Przędzalniana.
Utwardzenie nawierzchni ul. Łukaszewskiej.
Utwardzenie nawierzchni ul. Łukaszewskiej na odcinku od ul. Zjazdowej
(pętla autobusu linii „67") do ul. Nad Niemnem.
Zgłoszone zadanie inwestycyjne poprawi standard życia mieszkańców i
innych użytkowników korzystających z tej ulicy.
Wygodne i bezpieczne przejście dla pieszych przez Przędzalnianą precz z wysokimi krawężnikami.
Przejście dla pieszych przez Przędzalnianą na wysokości numeru 124.
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych.
Remont chodnika na ulicy Żelaznej.
Zachodnia strona ulicy Żelaznej. Wzdłuż numerów posesji Fabryczna 22 narożnik przylegający do Żelaznej; Żelazna 17,15,13,11.
Remont chodnika według standardu obowiązującego w strefie
wielkomiejskiej.
Miejsca postojowe na ulicy Żelaznej.
Zachodnia strona ulicy Żelaznej. Wzdłuż numerów posesji Fabryczna 22 narożnik przylegający do Żelaznej; Żelazna 17,15,13,11.
Zastąpienie zniszczonego pasa zieleni miejscami postojowymi
mieszczącymi się pomiędzy chodnikiem a ulicą.
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Ekrany akustyczne dla rejonu stacji Łódź-Olechów.
Obręb W 37 działka 259/5.
Wykonanie ekranów akustycznych o wysokości 4 m i długości 150 m po
stronie południowo-wschodniej ul. Jędrzejowskiej. Ekrany mają
W0092AN
ograniczyć hałas, jakiego źródłem jest infrastruktura kolejowa, a także co
raz większy ruch na ulicy Jędrzejowskiej. Dlatego proponowaną
lokalizacją ekranów jest umiejscowienie ekranów po stronie zabudowań
mieszkalnych.
Budowa stacji Łódzkiego Roweru Publicznego w pobliżu Ochotniczej
Straży Pożarnej Łódź-Mileszki.
Ul. Pomorska 406.
W0093MI
Budowa stacji Łódzkiego Roweru Publicznego w okolicy budynku OSP
Łódź-Mileszki oraz przystanku autobusowego linii 54 Pomorska - Iglasta.
Stacja wyposażona w 10 stanowisk.
Plac zabaw dla kotów w parku Widzewska Górka
Park Widzewska Górka.
Nie tylko psy potrzebują wyjść czasem z domu - dlatego uczniowie i
uczennice szkoły podstawowej nr 199 w Łodzi pomyśleli o pierwszym w
mieście wybiegu dla... kotów. W skład projektu wchodzi wydzielenie
terenu o powierzchni 200 metrów kwadratowych i ogrodzenie go wysoką
siatką zabezpieczającą, która uniemożliwiłaby kotom ucieczkę poza teren
wybiegu. Na terenie parku dla kotów zaplanowano ustawienie przeszkód
W0108WW
i zabawek dla zwierząt - przeskoków, pochylni, labiryntu i słupków do
slalomu. Park zostałby także wyposażony w odpowiednio
zaprojektowany, duży drapak, a także kosze na śmieci i kocie odchody,
regulamin korzystania z parku i kocią toaletę - wydzielony kawałek
przestrzeni wysypany żwirkiem. Plac zabaw dla kotów to teren także dla
ich właścicielek i właścicieli - na terenie powinny pojawić się ławki i
stoliki pozwalające na odpoczynek i obserwowanie swojego kota podczas
rozmowy ze znajomymi.
Remont chodnika na ul. Nowej na odcinku Nawrot - Tuwima wraz z
budową parkingu przed posesją Nowa 16/18 i 20.
W0109SW Ul. Nowa na odcinku Nawrot - Tuwima.
Kompleksowy remont chodnika na ul. Nowej od Tuwima do Nawrot wraz
budową miejsc parkingowych przed posesją Nowa 16/18 i 20.
Odwodnienie i utwardzenie ul. Brylantowej oraz ul. Koniakowskiej
na odcinku od Herbowej do Brylantowej.
Działki W1-247/2, W1-248/7, W1-265/2.
Ul. Koniakowska na odc. 188 m od ul. Herbowej na północ do Brylantowej
W0112DL
oraz ul. Brylantowa (582 m) są podtapiane i niszczone przez wody
opadowe i duży ruch samochodowy. Okresowo są nieprzejezdne.
Konieczne jest utwardzenie nawierzchni i odprowadzenie wody
pochyłością drogi. Nie wymagają chodników.
W górę i w dół Wiączyńską bez dziur.
Ul. Wiączyńska od ul. Brzezińskiej do nr 34.
W0113NO Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wiączyńskiej od ul. Brzezińskiej do
nr 34.
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Nasz ZARZEW - zniesienie barier architektonicznych w otoczeniu
Gimnazjum 31 przy ul. Grota-Roweckiego.
Wejście do budynku Gimnazjum 31 - ul. Grota Roweckiego 1, chodnik.
Zadanie obejmować będzie teren położony na osiedlu Zarzew w rejonie
ulicy Gen. Stefana Grota Roweckiego i dotyczyć będzie poprawy estetyki
osiedla poprzez dostosowanie wizualne chodnika i wejścia do budynku
Gimnazjum nr 31 do odnowionych elewacji okolicznych budynków
mieszkalnych. W zakresie zadania będzie dostosowanie przestrzeni
miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie
podjazdów.
"Aktywny Zarzew!" - nowe boisko dla Gimnazjum 31, ul. GrotaRoweckiego 1.
Istniejące boisko szkolne Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi
- ul. Grota-Roweckiego 1.
Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego złożonego z
boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni do gier zespołowych
oraz instalacji typu sport & fitness dla młodzieży i dorosłych.
Komputery w Szkole - pracownia informatyczna w Gimnazjum 31, ul.
Grota-Roweckiego 1.
Pracownia informatyczna w budynku Publicznego Gimnazjum nr 31.
Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy,
niezbędny do prowadzenia zajęć z uczniami oraz zajęć dla mieszkańców
osiedla. 16 komputerów z monitorami LCD, telewizor FHD > 60 cali,
oprogramowanie.
Budowa Osiedlowej Ścianki Wspinaczkowej na terenie OSP Łódź Nowosolna.
Ul. Byszewska 1/2.
Budowa Osiedlowej Ścianki Wspinaczkowej na zamkniętym terenie
Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna na istniejącej wieży o
wysokości około 11 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą, szkoleniem
i sprzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, sportowych
i szkoleń z zakresu ratownictwa wysokościowego.
Przystanek "ZARZEW" - pomnik na 50-lecie osiedla.
I Park Podolski - naprzeciw placu zabaw.
Zakup starego autobusu marki Ikarus 260/280, bluszcz, przystanek
stylizowany na lata 70, tablice komunikacyjne w stylu lat 70, 500 m2
chodnika, drzewa i betonowe kwietniki.
Żyj pasją - sztuka kluczem rozwoju osobistego.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa.
Wypromowanie tańca jako zdrowego trybu życia i zaktywizowanie
poprzez niego społeczeństwa. 1) Pokazy zachęcą do przyjścia na turniej
widzów. 2) Zajęcia pozwolą aktywnie wziąć udział w turnieju 3) Turniej
pokaże jakie możliwości rozwoju daje pasja i taniec
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w
strukturach Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju
PZTF. Wystawienie 4 spektaklów dla mieszkańców osiedla.
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Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Marmurowa,
Listopadowa.
Skrzyżowanie ulicy Brzezińskiej z ulicami Marmurowa/Listopadowa.
Zgłoszone zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej przy przejściu
dla pieszych przez ulicę Brzezińską na wysokości przystanku
autobusowego MPK w stronę Nowosolnej.
Ciąg pieszo-rowerowy Stylonowa-Neonowa.
ul. Józefa 7-7a.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Stylonowej (blok przy ul. Józefa
7a) do ul. Neonowej 13 wzdłuż parkanu boiska „Orlik” przy SP 37.
Otwarty Ogród Owocowy - zagospodarowanie skweru przy ulicy
Tuwima na bazie istniejącej tam zieleni.
Ulica Tuwima (wolna przestrzeń między numerami 64 i 76). Nr działki:
W24-6.
Otwarty Ogród Owocowy to przestrzeń wspólna dla mieszkańców (6
ławek, latarnia, trawnik, 20 sadzonek owocowych, 2 drzewa owocowe,
bluszcz wiecznie zielony na mury, kranik do mycia owoców, tablica,
utrzymanie istniejącej już zieleni).
Bezpieczne parkowanie przy Przedszkolu Miejskim nr 10.
Ul. Przędzalniana 70. Działka W25-136.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i
estetyki wokół Przedszkola Miejskiego nr 10 poprzez poprawę walorów
komunikacyjnych oraz stworzenie kilku miejsc postojowych, co pozwoli
bezpiecznie zaparkować pojazdy w pobliżu przedszkola. Remont
powierzchni będzie polegał na usunięciu karpiny, wycięciu drzew,
modernizacji drogi dojazdowej do przedszkola oraz utworzeniu miejsc
postojowych.
Park Andrzejowski jako miejsce wypoczynku i integracji Osiedla
Andrzejów.
Plac pomiędzy ul. Rzepichy i Gliszczyńskiego. Działki W40-697/16; W40697/14; W40-696/16; W40-696/6: W40-59S/10 W40- 696/11.
Na terenie zalesionej działki należącej do Miasta Łodzi ma powstać nowy
park miejski. Park ma służyć mieszkańcom osiedla Andrzejów do
wypoczynku i integracji więc teren jego powinien być uporządkowany i
bezpieczny. Z uwagi na powyższe powinny w nim znajdować się alejki
parkowe, oświetlenia oraz miejsca relaksacyjne i zabawowe wyposażone
w ławeczki i plac zabaw dla dzieci.
BEZPIECZNIE MI I CZYSTO - montaż śmietników i luster w kwadracie
ulic Józefa, Piłsudskiego. Tunelowa, Konstytucyjna.
Osiedle w kwadracie ulic Jozefa, Tunelowa, al. Piłsudskiego,
Konstytucyjna. Działki: W22-3/13, W22-2/27, W22-16. W22-9/2, W229/10, W22-2/27, W22-22/34, W22-97/53, W22-22/20, W22-22/30,
W22-32/7, W22-2/33, W22-35/2. W22-97/55, W22-33/1, W22-39/20.
Zadanie ma na celu zakup i montaż 20 śmietników w obrębie ulic
wymienionych we wniosku. Na osiedlu brakuje śmietników, zatem dużo
śmieci można znaleźć na trawnikach oraz wokół bloków. Dodatkowo
zakłada się zakup trzech luster drogowych i umieszczenie ich przy
skrzyżowaniach Niciamiana/Św. Kazimierza i Piłsudskiego/Szpitalna.
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Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy działkami a Osiedlem Majowym.
Teren od zakrętu utwardzonej płytami/asfaltem ulicy „Nurta"
Kaszyńskiego do końca ogrodzenia Osiedla Majowego (długość około
200-220m). Działki 162/46,162/43, 162/12, 208/4
W ramach zadania istniejąca wąska, słabo utwardzona ścieżka zostanie
poszerzona do szerokości 2,5m oraz wyłożona asfaltem. Uporządkowany
zostanie istniejący drzewostan, stare nasadzenia zostaną usunięte a w ich
miejsce pojawią się nowe.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
W0148WW
unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
W0149ST unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i
młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z
unihokeja na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki
unihokejowej pod okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem
projektu jest promocja zdrowego trybu życia oraz zachęcenie dzieci i
młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Wykonanie sali fizyko-chemicznej i modernizacji sanitariatów w
Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki.
Działka UMŁ administrowana przez Publiczną Szkołę Podstawową
Mileszki - Stowarzyszenia "TOM".
Wnioskujemy o modernizację i rozbudowę budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej Mileszki, aby zapewnić salę fizyko-chemiczna z zamykanym
zapleczem, dodatkowe pomieszczenia sanitarne dla dzieci i nauczycieli
oraz pomieszczenia techniczne dla pracowników administracyjnych.
Powstanie dodatkowa pow. 60 m2, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół Domu Kultury
„Ariadna" ul. Niciarniana 1/3.
Ul. Niciarniana 1/3.
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół domu kultury.
Stworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla gości domu kultury,
wymiana chodników, rekultywacja trawników i krzewów, kwietniki,
stojak na rowery, 2 ławki, instalacja neonu z nazwą. Aranżacja trawnika
przy zachodniej ścianie budynku jako skweru, mini plac zabaw z
urządzeniami max.3, miejsca odpoczynku i relaksu dla uczestników zajęć i
rodziców: 5 ławek, kwietniki.
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Teren rekreacyjno - spacerowy.
Rodzinny Ogród Działkowy „Księży Młyn" w Łodzi. Teren od strony ul.
Milionowej 18 przy ul. Tatrzańskiej do ul. Tymienieckiego 33 a. Działki
W26 140/3, W26 138/2.
Teren rekreacyjno - spacerowy będzie dostępny dla szerokiej
społeczności lokalnej. Stanie się centrum wypoczynku zarówno dla osób
dorosłych jak i dzieci. Zadanie to obejmuje: chodnik z kostki brukowej o
długości 510 m, nasadzenia krzewów ozdobnych, kosze na śmieci. Na
wyznaczonej trasie zaplanowany został plac zabaw dla dzieci z
następującymi urządzeniami zabawowymi: karuzela, walec, podwójny
bujak na sprężynie, kółko - krzyżyk z tablicą do rysowania, a także
ławeczki i kosze na śmieci.
Wykorytowanie i utwardzenie ul. Okólnej od ul. Łukaszewskiej do ul.
Bursztynowej, odcinek długości ok. 800 mb.
Obręb W-1.
Drogę należy wykorytować, wykonać podbudowę tłuczniową oraz
położyć warstwę asfaltową.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w
strukturach Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju
PZTF. Wystawienie 4 spektaklów dla mieszkańców osiedla.
Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ROD a Osiedlem Majowym.
Teren znajdujący sie przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych od zakrętu
utwardzonej płytami/asfaltem ulicy „Nurta" Kaszyńskiego do końca
ogrodzenia ROD (długość około 230 m). Działki: 162/46,162/43, 162/12,
208/4.
Wykonanie ścieżki o długości ok. 230 metrów, poszerzonej do szerokości
2,5 m oraz wyłożonej płytą chodnikową lub asfaltem. Istniejący
drzewostan kolidujący ze ścieżką (tj. znajdujący się na planowanej
szerokości 2,5 m) pozostanie bez zmian. Pobocze ścieżki zostanie
uporządkowane i wyrównane. Dodatkowo ścieżka z obu stron zostanie
zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem samochodów oraz
zaopatrzona w dwa kosze na śmieci.
WOONERF NA ZAGŁOBY "ZIELONYM DO GÓRY" - PROJEKT.
Ul. Zagłoby od Ketlinga do Maćka z Bogdańca.
Wykonanie projektu przebudowy ul. Zagłoby na odcinku Ketlinga - Maćka
z Bogdańca mające na celu uspokojenie ruchu kołowego, zazielenienie
przestrzeni w postaci woonerfu.
Nakładka asfaltowa ulicy Obłocznej na odcinku ListopadowaKamykowa.
Ul. Obłoczna od Listopadowej do Kamykowej.
Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącą drogę utwardzoną szutrową
o szerokości 3 m na długości 170 mb. na ulicy Obłocznej od Listopadowej
do Kamykowej koszt 70 zł / m2.
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Utwardzenie dojazdów z dróg wewnętrznych do ul. Gminnej.
Zadanie obejmuje utwardzenie skrzyżowań ulicy Gminnej z drogami
wewnętrznymi na odcinku od ulicy Jędrzejowskiej do ul. Dworcowej.
Utwardzenie obejmuje skrzyżowania dziatki miejskiej numer w38-55/5
(w obrębie której ma zostać wykonane utwardzenie) z drogami
wewnętrznymi usytuowanymi na dziatkach o numerach: 88/23; 88/25;
103/3; 8/3; 105/12; 22/20; 138/1; 28/10; 116/2; 456 i 134/10 - obręb
W 38.
Zadanie obejmuje utwardzenie skrzyżowań ulicy Gminnej z drogami
wewnętrznymi na odcinku od ulicy Jędrzejowskiej do ul. Dworcowej w
liczbie 11 sztuk. Na każdym zjeździe powinny zostać wykonane
następujące prace: wykorytowanie, ułożenie krawężników, wysypanie
kruszywa i utwardzenie. Szerokość każdego zjazdu powinna być nie
mniejsza niż 4 metry i odpowiednie wyprofilowanie zjazdów.
Projekt doświetlenia ulicy Goryczkowej - Łódź Mileszki.
Doświetlenie przy ulicy Goryczkowej, od posesji 20 do posesji 48.
Projekt ma na celu montaż 5 lamp oświetleniowych na istniejących
słupach elektrycznych, od posesji 20 do posesji 48, w celu zapewnienia
większego bezpieczeństwa mieszkańców ul. Goryczkowej.
Budowa miejsc parkingowych oraz uporządkowanie terenu przy ul.
Nurta-Kaszyńskiego.
Ul. Nurta-Kaszyńskiego na długości od numeru 3a do numeru 9. Obecny
teren nieuporządkowanej zieleni pomiędzy osiedlem Nurta-Kaszyńskiego
a Osiedlem Majowym. Działki 160/3, 208/3.
Budowa miejsc parkingowych na powierzchni ok. 850 m2 (np. 2 rzędy
parkingów prostopadłych lub pod kątem z wewnętrzną drogą
manewrową) wraz z uporządkowaniem terenu wokół parkingu i
stworzenie nowych trawników. Istniejący drzewostan, który ewentualnie
kolidowałby z parkingiem pozostałby bez zmian. Zadanie dałoby
możliwość stworzenia ok. 50 nowych miejsc parkingowych oraz
swobodny przejazd ulicą Nurta Kaszyńskiego.
Remont chodnika na ul. Gajcego od nr 35 do ul. Zarembiny.
Ul. Gajcego - chodnik.
Wymiana popękanych płyt chodnikowych.
Łódzki Rower Publiczny w Nowosolnej.
Rynek Nowosolna, działka 343/2.
Budowa stacji ŁRP, 15 stanowisk.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców osiedla Mileszki i
okolic.
Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Mileszki.
Przedmiotem projektu jest zakup agregatu pompowego dużej wydajności
fabrycznie nowego.
Siłownia "pod chmurką".
Ul. Pomorska naprzeciwko Szkoły Publicznej Mileszki. Działka 235/4 w
obrębie W-44.
Osiedlowa siłownia wyposażona w 6 stanowisk do ćwiczeń, 2 ławki
parkowe, kosz na śmieci, z wydzielonym obszarem i dojściem do
urządzeń.

Lp.

71.

ID

W0199ZA

Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania
Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul.
Tatrzańskiej przy ul. Brzechwy.
Przejście dla pieszych na ul. Tatrzańskiej przy ul. Brzechwy. Działka nr
18/76.
Montaż sygnalizacji świetlnej z przyciskami na przejściu dla pieszych na
ul. Tatrzańskiej przy ul. Brzechwy, a także progów zwalniających.

