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Raport z konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok 

 

1. Podstawa prawna i przebieg konsultacji 

Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego zostały przeprowadzone na podstawie 

zarządzenia Nr 2914/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok, 

zarządzenia Nr 3421/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniającego 

zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu 

obywatelskiego na 2017 rok oraz zarządzenia Nr 4057/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 

14 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 

Konsultacje zostały przeprowadzone z mieszkańcami miasta Łodzi w okresie  

od 7 marca 2016 r. do 9 października 2016 r. i obejmowały: 

1) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi do składania propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego oraz składanie propozycji w okresie od 7 marca do 20 kwietnia 2016 r., 

2) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, do głosowania  

na wybrane przez nich pozytywnie zweryfikowane zadania ponadosiedlowe i osiedlowe  

oraz samo głosowanie w okresie od 10 września do 9 października 2015 r.  

Przygotowanie mieszkańców w wyżej wymienionych zakresach było prowadzone przez 

Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich 

„Topografie” (stowarzyszenie realizowało to zadanie jako zadanie publiczne dotyczące 

przeprowadzenia kampanii informacyjnej i edukacyjnej po przeprowadzeniu otwartego 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych). 

Kampanie objęły m.in.: 

1) 6 maratonów pisania zadań do budżetu obywatelskiego, 

2) mobilne i stacjonarne usługi doradcze dla osób przygotowujących projekty zadań 

zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego, 

3) pakiety informacyjne dla mieszkańców i ulotki,  

4) plakaty informacyjne o budżecie obywatelskim, 

5) prowadzenie strony internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu 

www.lodz.pl/budzet_obywatelski, na której umieszczono wszelkie informacje 

http://www.lodz.pl/budzet_obywatelski
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związane ze złożonymi wnioskami, posiedzeniami Doraźnej Komisji ds. Budżetu 

Obywatelskiego oraz głosowaniem (m.in. infografiki), 

6) przygotowanie materiałów filmowych promowanych w mediach społecznościowych, 

na stronach internetowych i w komunikatach medialnych, 

7) briefingi dla mediów. 

Mieszkańcy Łodzi złożyli 1572 propozycje zadań do budżetu obywatelskiego (z tego 

dwie po terminie). W okresie od marca do lipca br. przeprowadzona została ich analiza  

formalno-prawna, techniczna oraz zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych, 

zarówno przez komórki organizacyjne UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak też przez 

Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. Ze względu na to,  

iż 253 propozycje zostały zaopiniowane negatywnie przez ww. Komisję, 111 zostało 

wycofanych przez autorów, dwie wpłynęły po terminie a 18 nie spełniało innych wymogów 

formalnych, mieszkańcy Łodzi mogli głosować na 1188 propozycji zadań.  

Należy dodać, iż dla zapewnienia możliwości realizacji części propozycji niezbędne były 

korekty np. ze względu na własność terenu. Były one dokonywane zgodnie z przyjętymi 

zasadami budżetu obywatelskiego, tj. wyłącznie po kontakcie z autorami wniosków i za ich 

zgodą. Z autorami wniosków, których zakres pokrywał się albo dotyczył tego samego terenu, 

komórki merytoryczne organizowały spotkania uzgodnieniowe, w wyniku których  

wnioski były wycofywane przez autorów lub modyfikowane.  

Na etapie przygotowania mieszkańców do głosowania na zadania do budżetu 

obywatelskiego działania informacyjno-edukacyjne oraz promocyjne obejmowały m.in.: 

1) druk plakatów, 

2) bieżące informowanie o sprawach dotyczących budżetu obywatelskiego poprzez 

strony internetowe, 

3) przygotowanie materiałów filmowych promowanych w mediach społecznościowych, 

na stronach internetowych, w komunikatach medialnych oraz komunikacji miejskiej, 

4) wywiady do łódzkich gazet lokalnych , 

5) zorganizowanie punktu informacyjnego dotyczącego budżetu obywatelskiego przy 

ul. Piotrkowskiej 115,  

6) spotkania m.in.: z Młodzieżową Radą Miejską, uczniami łódzkich liceów, radami 

osiedli, 

7) briefingi dla mediów, 

8) plakaty promujące „I Festiwal Budżetu Obywatelskiego” i głosowanie, umieszczone  

w citylightach i gablotach na terenie miasta, 
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9) plakaty (poza citylightami) i gadżety, takie jak koszulki z nadrukami, długopisy  

z logo budżetu obywatelskiego, balony, 

10) wykorzystanie strony internetowej miasta, 

11) autobus promujący budżet obywatelski i będący zarazem mobilnym punktem  

do głosowania, 

12) kampanię reklamową poprzez portale społecznościowe. 

Szczególnym wydarzeniem promocyjnym był „I Festiwal Budżetu Obywatelskiego”, 

zorganizowany 17 września 2016 r. na ul. Piotrkowskiej (na odcinku od ul. Zamenhofa/Nawrot 

do ul. Tuwima/Struga), w trakcie którego autorzy wniosków do budżetu obywatelskiego 

zaprezentowali swoje projekty. 

Dla przeprowadzenia głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego, w okresie  

od 10 września do 9 października 2016 r. udostępniono: 

1) 11 punktów do głosowania internetowego i na kartach papierowych, czynnych  

w okresie od 10 do 18 września br. w weekendy w godz. 10.00 – 18.00, a w pozostałe dni – 

w godzinach pracy tych punktów,  

2) 73 punkty do głosowania internetowego, czynne w godzinach pracy instytucji, w których  

je zlokalizowano (domy kultury, miejskie biblioteki publiczne),  

3) aplikację dla laptopów, tabletów i smartfonów do głosowania przez internet, dostępną  

od godz. 0.00 w dniu 10 września 2016 r. do godz. 24.00 w dniu 9 października 2016 r. 

 

2. Zestawienie propozycji zadań osiedlowych i ponadosiedlowych zgłoszonych przez 

mieszkańców miasta Łodzi do budżetu obywatelskiego na 2017 rok wraz z informacją 

o wyniku analizy propozycji i uzasadnieniem w przypadku weryfikacji negatywnej. 

Wszystkie wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego (łącznie 1572) zostały 

przeanalizowane pod względem formalno-prawnym, technicznym oraz zgodności z przepisami 

ustawy o finansach publicznych, zarówno przez komórki organizacyjne UMŁ/miejskie 

jednostki organizacyjne, jak też przez Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady 

Miejskiej w Łodzi. 

Poniżej, w podpunktach a) – e), zostały przedstawione wykazy pozytywnie 

zweryfikowanych propozycji zadań osiedlowych w ramach danego rejonu, a w podpunkcie f) – 

ponadosiedlowych. 

W podpunkcie g) zostały wyodrębnione propozycje zadań z wykazów a) – f), które 

zostały pozytywnie zweryfikowane przez Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady 

Miejskiej w Łodzi mimo negatywnej rekomendacji komórki merytorycznej. 
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W podpunkcie h) został podany wykaz propozycji – wraz z uzasadnieniem – 

uwzględniający zadania zweryfikowane negatywnie przez Doraźną Komisję ds. Budżetu 

Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, wycofane, niekompletne oraz złożone po terminie. 

 

a) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego na 2017 r. w rejonie Bałuty 

OSIEDLE BAŁUTY-CENTRUM 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0003BC 

Rewitalizacja Placu Piastowskiego. Budowa: placu zabaw, boiska, 

siłowni, street workoutu, pielęgnacja zieleni. 

Zieleniec miejski między: Bazarową, Rybną i Lutomierską. 

Mini boisko ogrodzić siatką z dwóch stron, siatka do bramek, 

modernizacja nawierzchni, mała trybuna, siłownia i street workout, 

plac zabaw, stoły warcaby, szachy, chińczyk. Ławki, nasadzenia 

roślinności, nawierzchnia alejek- kostka brukowa, monitoring. 

970 000,00 zł 

B0005BC 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Bałuty-Centrum. 

Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg  

i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Bałuty-

Centrum. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 

korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj postawić 

stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć atrakcyjność  

i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup określonej 

liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż ich na terenie osiedla. 

System musi być kompatybilny z działającym już w naszym mieście 

systemem Roweru Publicznego. 

988 672,00 zł 

B0008BC 

Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty-

Centrum. 

Obręb B-45, działka 22/6, 22/4, 22/5, 22/3. 

Projekt zakłada instalację zewnętrznego dźwigu osobowego 

umożliwiającego transport osób niepełnoprawnych w jednej  

z największych placówek ochrony zdrowia dzielnicy Bałuty, w 

osiedlu Bałuty - Centrum. Przychodnia "Bydgoska" ul Bydgoska 

17/21 wchodząca w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" 

obejmuje opieką populację około 8000 osób. 

250 000,00 zł 

B0009BC 

Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty-Centrum. 

Obręb B- 49, działka nr 30/57. 

Zakup aparatu RTG cyfrowego oraz wyposażenia pracowni 

ultrasonograficznej w nowo tworzonym zakładzie diagnostyki 

obrazowej MCM „ Bałuty" przy ul. Murarskiej 4. 

800 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0011BC 

Skwerek pod lipami. 

Działka nr 97/6 obręb B-45 przy ul. Lutomierskiej. 

Nawiezienie ziemi i zasianie trawy cieniolubnej na gleby suche na 

powierzchni 190 m
2
, obsadzenie obrzeży trawnika żywopłotem 

Berberysa Thunbergii Antopurpurea wysokość 60-80 cm 2,5 szt/mb  

z korowaniem pasa o szerokości 0,5 m (40 l kory na 1 mb żywopłotu). 

Utwardzenie terenu pod dwie ławki kostką brukową gr. 6cm w 

kolorze szarym i czerwonym. Montaż dwóch rurowych ławek z 

drewnianymi siedziskami. Otoczenie całości skwerku ozdobnym 

ogrodzeniem  

w kolorze zielonym o wysokość 50 cm, ławki wraz z utwardzonym 

pod nie terenem będą wyłączone z ogrodzenia, jedynie nim opasane. 

27 000,00 zł 

B0013BC 

Ułożenie nowego chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy 

ul. Olsztyńskiej 18. 

Obręb B-28, działki 166/1, 166/2. 

Demontaż starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża, 

ułożenie kostki betonowej typ Behaton gr. 8 cm, na pow. ok. 300 m
2, 

ułożenie płyt betonowych ażurowych pow. ok. 250 m
2
, ułożenie 

obrzeża ok.100 mb.  

75 000,00 zł 

B0017BC 

Ścieżka rowerowa Limanowskiego. 

Chodnik wzdłuż Limanowskiego od Grunwaldzkiej do Włókniarzy 

B45-144/40, B45-144/39, B45-144/35, B29-204/15, B45-144/33, 

B45-144/26, B45-144/5, B45-29I/1, B45-296, B45-294, B45-295, 

B45-293, B44-244/1. 

Zakłada się utworzenie pasa rowerowo-pieszego z wykorzystaniem 

istniejącego chodnika wzdłuż ul Limanowskiego od ul Grunwaldzkiej 

do Włókniarzy. Chodnik w tym miejscu jest szeroki niedawno 

wyremontowany krawężnik jest obniżony, a ruch pieszy jest 

niewielki. Więc niewiele potrzeba żeby utworzyć w tym miejscu 

drogę rowerową. Wymalowanie 4 przejazdów rowerowych, 

przebudowa przejścia przy ul. Glinianej. Więcej 

http://zielona_lodz.manifo.com/droga-rowerowa. 

40 000,00 zł 

B0019BC 

Polskie łąki przenosimy do miast. 

Park na rogu Hipotecznej i Pojezierskiej B29-210/30, B29-210/31, 

B29-207/5, B29-210/27, B29-210/26, B29-210/32, B29-210/25, B29-

210/24, B29-210/2, B29-210/1. 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenów zielnych w mieście. 

Chcemy utworzyć kolorową pachnącą łąkę o powierzchni l 000 m
2
- 

łąka cebulowa: śnieżnik lśniący, złoć polna, krokus, cebulica. W 

okolicy placu zabaw dosadzone zostanie 300 krzewów. Naprawione 

zostaną 3 latarnie znajdujące się przy placu zabaw. Przeprowadzony 

zostanie remont dwóch ciągów schodów i murków na górce 

saneczkowej wraz z renowacją trawników Więcej parki-

balut.manifo.com. 

148 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0022BC 

Lutomierska / Czarnkowska - chodnik zamiast błota. 

Południowa strona ul. Lutomierskiej. Działka B45-183/70. 

Wykonanie łącznika chodnika w pobliżu przystanku Lutomierska / 

Czarnkowska (po południowej stronie) w miejscu obecnego przedeptu 

- w celu ułatwienia dojścia od przejścia dla pieszych do przystanku 

poprzez ominiecie schodów / pochylni oraz poprawy estetyki 

(likwidacja błota).  

2 800,00 zł 

B0024BC 

Budowa bazy rekreacyjno - wypoczynkowej na potrzeby 

edukacyjne i mieszkańców osiedla. 

Nr działek: 107,110,111. 

Remont boiska szkolnego z założeniem siatek ochronnych i 120 

siedzisk. Instalacja 5 lamp oświetleniowych. Adaptacja 

niewykorzystanej części budynku do potrzeb zajęć terapeutycznych  

i zaplecza gospodarczego boiska. Instalacja ogrodzenia. 

510 000,00 zł 

B0029BC 

Zakup książek i audiobooków dla MBP. 

MBP Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c. 

Wzbogacenie księgozbioru biblioteki nowościami książkowymi  

i audiobookami (książką mówioną), w ilości ok. 400 jednostek 

inwentarzowych. 

10 000,00 zł 

B0064BC 

Zostań Mistrzem, ćwicz w SP 65. 

Działka nr B28-200/10. 

Doposażenie bazy sportowej SP 65 w sprzęt do gier zespołowych i 

zajęć sportowych we wszystkich klasach (piłki do siatkówki i 

koszykówki, piłki nożnej - na boisku i asfalcie, piłki do minisiatkówki  

i minikoszykówki; zestaw płotków, minibadminton i trójgra). Projekt 

zakłada też zakup stołu do tenisa stołowego i sprzętu tj. rakietek, 

piłeczek i siatki, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie zajęć z tej 

dyscypliny sportu. 

3 000,00 zł 

B0065BC 

Książki dla moli i molików. 

Działka nr B28-200/10-SP 65. 

Projekt ma na celu uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej 

poprzez zakup książek. 

1 000,00 zł 

B0066BC 

„W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska 

wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie SP 65. 

Działka nr B28-200/10. 

Projekt ma na celu budowę zarówno boiska wielofunkcyjnego  

(o wymiarach 32x14) z bezpieczną nawierzchnią, wyposażonego 

m.in. w bramki, kosze do koszykówki oraz siłowni plenerowej. Oba 

projekty przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć wychowania 

fizycznego, a co za tym idzie do poprawy sprawności fizycznej 

uczniów. Zarówno boisko jak i siłownia będą też dostępne dla 

społeczności lokalnej. 

340 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0068BC 

SPACERNIAK- chodnik wzdłuż ogrodzenia działek ul. 

Drewnowska od strony ul. Gandhiego od nr 2 do 22. 

Teren ogólnodostępny pomiędzy północnym ogrodzeniem dwóch 

ogródków działkowych przy ul. Drewnowskiej, a blokami 

mieszkalnymi znajdującymi się przy ul. Gandhiego od nr 2 do 22 oraz 

Szkołą Plastyczną. Chodnik przechodzący przez działki 103/11, 25, 

37, 39, 40, 42, 44, 45, 46 i 102/28, 31, 23, 14, 22 i 101/42, 43 i 

278/49, 50, 51, 70, 40 i 279/1 i 280/24, 26, 28 i 282/1, 2. 

Budowa z kostki brukowej ponad 800 m chodnika służącego do 

spacerów/przemieszczanie się osób wzdłuż bloków mieszkalnych 

Gandhiego 2 do 22 wraz z „odejściami" pod bloki oraz łącznikiem 

chodnika z jezdnią pomiędzy nr 2 i 4 i za blokiem nr 12. Dodatkowo 

mają znaleźć się liczne nasadzenia krzewów wzdłuż chodnika (70 szt.) 

oraz słupki zabezpieczające spacerniak przed wjazdem samochodów 

(30szt.) i kosze na śmieci i odchody psie (8szt.). 

299 150,00 zł 

B0069BC 

Przebudowa skrzyżowania ul. Limanowskiego/Sierakowskiego, 

remont ul. Sierakowskiego (od ul. Wrześnieńskiej do  

ul. Limanowskiego). 

Działki nr B-45, 239/10, 144/10. 

Modernizacja przystanków autobusowych - wydzielenie tzw. wysp, 

montaż sygnalizacji świetlnej, progów zwalniających przed 

skrzyżowaniem, nowe wiaty przystankowe, barierki metalowe 

oddzielające tzw. wyspy z wiatami przystankowymi od ulicy. 

Przebudowa ul. Sierakowskiego od ul. Limanowskiego do  

ul. Wrześnieńskiej. Budowa zatoki na całym odcinku po wschodniej 

stronie, remont chodnika (wschodnia i zachodnia strona ulicy). 

480 000,00 zł 

B0071BC 

Remont chodnika oraz zatoki ziemnej. 

Działka nr B-28-166/2. 

Odcinek chodnika na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej, od  

ul. Mackiewicza do ul. Rajskiej (dojście do SP 55) oraz utwardzenie 

zatoki ziemnej. 

45 500,00 zł 

B0073BC 

Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9. 

Działka B-28-147/2.  

Celem zadania jest budowa 4- torowej bieżni (80 m dł., x 4,94 m 

szerokości). Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu 

(asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie profesjonalnej 

nawierzchni kauczukowe- poliuretanowej na bieżni 400 m
2
, 

wytyczenie bieżni. Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez 

PZLA i dostosowanie do potrzeb uczestników zajęć i widzów. 

303 300,00 zł 

B0074BC 

Uporządkowanie terenu zielonego (trawniki) i utwardzenie ścieżki 

gruntowej. 

Działki nr: B 28-147/5, 147/8. 

Uporządkowanie terenu, sprawdzenie stanu drzew i ich przycięcie, 

posadzenie trawy, nasadzenie krzewów niskopiennych oraz 

utwardzenie ścieżki gruntowej przecinającej na skos miejsce zielone, 

stanowiącej popularny skrót dla przechodzących od ul. Olsztyńskiej 

do ul. Mackiewicza. Powierzchnia działki to 1000 m
2
. Jest to teren 

narożny (ul. Olsztyńska/Mackiewicza).  

69 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0082BC 

Suchą nogą wzdłuż Piekarskiej - remont i budowa chodników. 

Działki nr: 442/16, 459/1, 453. 

Zadanie obejmuje remont i budowę chodnika po stronie wschodniej  

ul. Piekarskiej wraz z wymianą krawężników i obrzeży, na odcinku  

od ul. Limanowskiego, aż do wjazdu do zakładu produkującego 

tworzywa i aluminium oraz budowę fragmentów chodników wzdłuż 

wydeptanych ścieżek na narożnikach, przy skrzyżowaniach z ulicami 

poprzecznymi, w tym na działkach nr 459/1 i 453. Materiałem  

na chodniki będą płytki betonowe o formacie 25x25 cm. 

200 000,00 zł 

B0083BC 

Podwórzec przy Urzędniczej. 

Obręb B-28, działka nr 637/1, fragmenty działek nr: 489/2, 489/7, 

564/6, 549/10, 564/3, 564/6. 

Proponujemy kompleksową przebudowę ulicy/łącznika między  

ul. Urzędniczą i ul. Wrocławską na atrakcyjną przestrzeń publiczną  

i w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Zadanie obejmuje 

wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej ozdobnej, ze 

wskazaniem lokalizacji miejsc do parkowania, budowę oświetlenia, 

uzbrojenia podziemnego oraz posadzenie drzew i krzewów. Ulica -

podwórzec będzie strefą ruchu uspokojonego. 

270 000,00 zł 

B0086BC 

Chodnik dla małych i dużych na Wrocławskiej. 

Fragmenty działek nr 564/3, 564/6. 

Budowa chodnika szer. 250 cm. 

 Montaż w chodniku separatorów zabezpieczających przed 

parkowaniem na zieleńcu. 

 Rekultywacja zieleni wraz z nasadzeniami krzewów ozdobnych. 

 Sporządzenie projektu. 

35 000,00 zł 

B0095BC 

„Boisko dla wszystkich ". 

Nr działki B-29, 268/4. 

Przebudowa boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego 

do piłki koszykowej i piłki siatkowej, przebudowa bieżni 

lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal, przebudowa ogrodzenia 

boiska szkolnego. 

996 505,18 zł 

B0096BC 

Utworzenie siłowni w Bursie Szkolnej nr 11. 

Ul. Drewnowska 153/155. 

Utworzenie siłowni dla młodzieży, w skład siłowni wejdą 2 atlasy 

wielostanowiskowe, ławeczki, ciężary wolne, brama do siłowni, 

materace i dwie drabinki gimnastyczne. 

15 100,00 zł 

B0105BC 

„Jesteśmy w sieci"- pracownia komputerowa. 

Numer działki - 339/11, PG 12. 

W ramach realizacji zadania planowana jest modernizacja sali 

komputerowej, która obejmie malowanie ścian, sufitów wymiana 

drzwi i wykładziny oraz montaż rolet okiennych. Wykonanie nowej 

instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego 

umożliwiającego podłączenie komputerów do Internetu. Zakup 

komputerów, tablicy interaktywnej, projektora, głośników, urządzenia 

wielofunkcyjnego, oprogramowania oraz nowych mebli i tablic. 

95 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0106BC 

„Język obcy dobrze znać"- multimedialna pracownia językowa. 

Numer działki - 339/11, PG 12. 

Odnowienie sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownię językową- 

malowanie ścian i sufitów, założenie dwóch rolet w oknach. 

Wyposażenie sali w sprzęt multimedialny, komputer, urządzenie 

wielofunkcyjne, głośniki i oprogramowanie oraz pomoce naukowe 

(słowniki, gry językowe itd.). Umeblowanie (ławki, krzesła, biurko, 

szafki). 

42 000,00 zł 

B0107BC 

Wykonanie elewacji budynku PMS 1. 

Ul. Gandhiego 26, nr działki: B45-67/8. 

Przedmiotem prac jest elewacja budynku Przedszkola. Zakres prac 

obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką 

elewacji (zakres docieplenia obejmuje wszystkie ściany zewnętrzne 

budynku wschodnią, południową, zachodnia i północną), usunięcie 

starych i obsadzenie nowych parapetów, malowanie krat w oknach, 

naprawę i otynkowanie schodów przy wejściu gospodarczym, 

ułożenie płyt chodnikowych na szczycie budynku przy wejściu 

gospodarczym ok. 30m
2 

. 

145 200,00 zł 

B0121BC 

Remont chodnika przy ul. Lutomierskiej. 

Ul. Lutomierska. 

Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz 

z podbudową, Wykonanienowej podbudowy, postawienie nowych 

obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przezulice i zjazdy, 

wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 x 

8 cm. Ponadto na odcinku ul. Piwna - ul. Bazarowa ze względu na 

usytuowanie w StrefieWielkomiejskiej należy zastosować 

tzw. trójpodział z użyciem kostki granitowej oraz płytwskaźnikowych. 

Odcinki przeznaczone do remontu: 

 od ul. Czarnkowskiej do ul. Modrej oraz od ul. Gnieźnieńskiej 

do ul. Piwnej po stroniepółnocnej; 

 od wjazdu na parking KW Policji do ul. Bazarowej po stronie 

południowej. 

960 000,00 zł 

B0122BC 

Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską, 

a ul. Drewnowską. 

Działki nr: B45-280/23, B45-280/25, B45-280/26, B45-280/16. 

Zadanie zakłada montaż 28 latarni w odległości ok. 30 m  

w nowopowstałym parku między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską. 

280 000,00 zł 

B0140BC 

Remont chodnika, założenie płyt ażurowych, wymiana 

krawężników, ul. Urzędnicza 14 strona wschodnia i północna. 

Działki: 453, 455/5. 

Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki 

betonowej, założenie płyt ażurowych na odcinku 35 m
2
 45 m

2
 oraz 

wymiana krawężników. 

41 300,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0141BC 

Docieplenie ścian budynku i stropodachu, wymiana instalacji  

C.O. wraz z grzejnikami. 

Żłobek 14, przy ul. Pawiej 20, obręb B-46 działka nr 183/14. 

Realizacja zadania obejmuje naprawę uszkodzonego tynku na 

ścianach, docieplenie ścian styropianem wraz z wyprawą elewacyjną 

(tynki ozdobne) oraz docieplenie stropodachu styropapą, wykonanie 

obróbek blacharskich i położenie papy termozgrzewalnej, wymianę 

instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 

330 000,00 zł 

B0145BC 

Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego  

do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. 

DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18. 

Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia ratującego życie. 

5 500,00 zł 

B0146BC 

Zakup ławek ogrodowych dla potrzeb dzieci głęboko 

upośledzonych mieszkańców DPS. 

DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18. 

Zakup ławek ogrodowych - 6 szt. dla potrzeb dzieci upośledzonych, 

mieszkańców DPS. Ławki będą ustawione na terenie ogrodu i placu 

zabaw. 

2 700,00 zł 

B0147BC 

Zakup telewizora 50 cali do utworzenia sali telewizyjnej w DPS. 

DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18. 

Zakup telewizora 50 cali do utworzenia sali telewizyjnej dzieci 

głęboko upośledzonych mieszkańców DPS. 

3 500,00 zł 

B0149BC 

Teren rekreacyjny - Gandhiego. 

Ul. Gandhiego 21, działka B 45-85/78 na wysokości I klatki 

schodowej. 

Utworzenie ogrodzonego terenu rekreacyjnego- mini siłownia na 

powietrzu. Ustawienie urządzeń rekreacyjnych - 4 szt. oraz 2 szt. 

ławek i kosze na śmieci. 

66 000,00 zł 

B0154BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek postojowych przy  

ul. Jana. 

Działki nr: B28-59/5, B28-59/1. B28-59/6, B28-59/7, B28-59/2, B28-

78/4 na odcinku od ul. Sierakowskiego do ul. Marii Piotrowiczowej 

(strona południowa). 

Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i 

ułożenie kostki betonowej na powierzchni 350m
2
 oraz przygotowanie 

terenu i położenie płyt ażurowych tworząc zatoczki parkingowe  

na powierzchni 200m
2
 (prace po południowej stronie ul. Jana). 

142 000,00 zł 

B0155BC 

Wymiana chodnika oraz budowa miejsc parkingowych przy 

ul. Ks. Brzóski. 

Działki nr: B28-207/14, B28-207/16, B28-207/20, B28-235/22, B28-

235/2, B28-235/1, B28-235/3, B28-106/61, B28-106/5, po zachodniej 

stronie ul. Ks. Brzóski od ul. Pojezierskiej do końca bl. 59 przy ul. Ks. 

Brzóski 36. 

Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i 

ułożenie kostki betonowej na powierzchni 286 m
2
 oraz płyt 

ażurowych tworząc miejsca parkingowe na powierzchni 294 m
2
 (od 

ul. Pojezierskiej do końca bl. przy Ks. Brzóski 36). 

144 700,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0156BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczki postojowej przy  

ul. Mackiewicza. 

Działka nr: B28-142/16, B28-142/23, wzdłuż SP, boiska  

do ul. Mackiewicza 35.  

Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i 

ułożenie kostki betonowej na powierzchni 225 m
2
 (od początku 

„Orlika" do końca bl. przy Mackiewicza 35). Przygotowanieterenu i 

położenie płyt ażurowych tworząc miejsca parkingowe na 

powierzchni 168 m
2
 wzdłuż „Orlika". 

100 000,00 zł 

B0157BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek postojowych przy  

ul. Sierakowskiego. 

Działka nr: B28-193/21, B28-159/13, ul. Sierakowskiego od końca 

wyremontowanego chodnika do ul. Olsztyńskiej. 

Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i 

ułożenie kostki betonowej na powierzchni 413 m
2
 oraz przygotowanie 

terenu i położenie płyt ażurowych tworząc zatoczki parkingowe  

na powierzchni 343 m
2
 (prace po zachodniej stronie  

ul. Sierakowskiego). 

191 200,00 zł 

B0158BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek postojowych  

po północnej stronie przy ul. Jana. 

Działka nr: B28- 59/5, 59/1, 59/6, 59/7, 59/2, 78/4, od 

ul. Sierakowskiego do ul. Marii Piotrowiczowej. 

Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i 

ułożenie kostki betonowej na powierzchni 345 m
2
 oraz przygotowanie 

terenu i położenie płyt ażurowych tworząc zatoczki parkingowe  

na powierzchni 170 m
2
 (prace po północnej stronie ul. Jana). 

134 000,00 zł 

B0159BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek postojowych przy  

ul. Sierakowskiego 54-56. 

Działka nr: B28- 193/21, od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 

50a. 

Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i 

ułożenie kostki betonowej na powierzchni 108 m
2
 (od ul. Olsztyńskiej 

do kostki przed bl. 92 Sierakowskiego 50a) Przygotowanie terenu i 

położenie płyt ażurowych tworząc miejsca parkingowe na 

powierzchni 98 m
2
. 

51 900,00 zł 

B0173BC 

"Laboratorium Smaków"- wdrożenie programu "Nauczanie 

przez gotowanie" - badanie składu i zmian w strukturze żywności, 

wyposażenie pracowni kulinarno-naukowej. 

PG 6, ul. Limanowskiego 124 a. 

Zadanie obejmuje wyposażenie pracowni kulinarnej w sprzęt 

laboratoryjny i kuchenny (m.in. mikroskop/ kamera termowizyjna,  

ph-metr), dzięki któremu uczniowie będą uczyli się przygotowywać 

potrawy, przeprowadzać badania składu żywności/ zmian w jej 

strukturze i budowie oraz obserwować związane z nią zjawiska  

z dziedziny fizyki/ chemii i biologii. W ramach projektu 

organizowane będą: warsztaty z dietetykiem/ technologiem żywności/ 

wizyty w zakładach przemysłu spożywczego/ zajęcia dla 

przedszkolaków oraz warsztaty prowadzone przez seniorów. 

20 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0176BC 

Budowa sygnalizacji świetlnej. 

Skrzyżowanie ul. Lutomierskiej i ul. Piwnej, działka nr B46- 229/27. 

Sygnalizacja jest potrzebna dla zatrzymania ruchu pojazdów przed 

przejściem uczęszczanym przez tysiące ludzi, celem jest poprawa 

bezpieczeństwa pieszych. 

500 000,00 zł 

B0183BC 

Utworzenie parkingu dla samochodów osobowych przez 

utwardzenie destruktem asfaltowym terenu. 

Działka nr B45 -85/78. 

Wyrównanie terenu z usunięciem nadmiaru ziemi. Pokrycie 

destruktem asfaltowym, pokrycie destruktu asfaltowego cienką 

warstwą emulsji asfaltowej, a następnie posypanie jej grysikiem. 

Wyznaczenie miejsc parkingowych i zjazdów. 

60 000,00 zł 

B0184BC 

Remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku SP 55. 

Budynek szkoły. 

Generalny remont szatni szkolnej - wymiana podłogi, ławek, wymiana 

ścianek działowych boksów, malowanie pomieszczeń szatni. 

97 200,00 zł 

B0186BC 

Zakup nowości książkowych, zestawu komputerowego, 

kserokopiarki oraz rzutnika multimedialnego. 

Filia nr 17 MBP, ul. Mackiewicza 35. 

Zwiększone zakupy nowości książkowych pozwalające na 

rozszerzenie oferty czytelniczej zgodnej z naszymi zainteresowaniami 

(zarówno oferta dla najmłodszych jak i seniorów). Zakup zestawu 

komputerowego z oprogramowaniem systemowym, biurowym  

i antywirusowym. Szersza oferta nowości, nowoczesny sprzęt ksero  

i rzutnik multimedialny to również możliwość szerszego 

propagowania czytelnictwa oraz bezpłatnego i pełnego uczestnictwa 

w działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej wszystkich 

grup wiekowych naszej biblioteki. 

11 000,00 zł 

B0199BC 

Wyposażenie pracowni komputerowej w SP 55. 

Działka nr B28-147/3. 

Projekt zapewni wyposażenie pracowni komputerowej  

w 15 komputerów. Razem pomóżmy tym dzieciom. 

30 000,00 zł 

B0200BC 

Wniosek na budowę fit parku - siłowni plenerowej ze ścieżką 

zdrowia. 

SP 166, ul. Szamotulskiej 1/7. 

Do urządzenia siłowni w ogrodzie potrzebne będą : sztanga, wiosła, 

motyl, twister, steper, rowerek, narciarz. Ścieżka zdrowia będzie 

składać się ze: słupków, płotków, pomostu, zestawu do wspinania, 

pompek, podciągania, przewrotów, drabinek, poręczy 

gimnastycznych. Niezbędna jest nawierzchnia bezpieczna 

amortyzująca upadki. Należy odnowić skalniak, krawężniki, trawnik, 

zamontować 2 ławki, 2 kosze, tablicę z regulaminem. Uwieńczeniem 

prac jest postawienie ogrodzenia. Szkoła ma monitoring zewnętrzny. 

355 050,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0201BC 

"Nowe okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa  

w szkole. 

SP 166, ul. Szamotulskiej 1/7. 

Cel to zmodernizowanie istniejącej pracowni komputerowej. 

Dotychczasowy sprzęt jest przestarzały, ciągła naprawa nieopłacalna. 

Do realizacji projektu niezbędnych jest 15 zestawów komputerowych 

dla uczniów i 1 dla nauczyciela. Przydatny będzie też laptop, tablica 

interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny.  

Do nauki i pracy na sprzęcie potrzebne będą systemy operacyjne 

licencjonowane programy i zabezpieczenia przed szkodliwymi 

treściami. W szkole jest już szerokopasmowy Internet. 

54 680,00 zł 

B0241BC 

Zieleń na Starych Bałutach -posadzenie drzew i krzewów ul. 

Dolnej - poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego. 

Ul. Dolna (od Zgierskiej do Łagiewnickiej). 

Ul. Dolna jest szara i nieprzyjemna, brakuje na niej drzew i krzewów. 

Projekt zakłada dosadzenie drzew i stworzenie z tej ulicy zielonej alei. 

Mogą to być np. platany albo lipy wąskolistne. Wymagane jest 

porządne palikowanie, tak, aby drzewa mogły rosnąć proste. W 

miejscach, w których z powodu infrastruktury podziemnej czy 

naziemnej posadzenie drzew nie jest możliwe proponuje się krzewy 

ozdobne. 

22 000,00 zł 

B0244BC 

Zielono na Starych Bałutach. Posadzenie krzewów przy ul. 

Lutomierskiej. 

Ul. Lutomierska (od Zachodniej do al. Włókniarzy). 

Ulica Lutomierska w dużej części jest szara i nieprzyjemna, zwłaszcza 

na odcinku w pobliżu al. Włókniarzy. W wielu miejscach brakuje 

zieleni. Projekt zakłada posadzenie krzewów ozdobnych (w grupach)  

i stworzenie z tej ulicy zadbanej i zielonej alei. 

72 000,00 zł 

B0245BC 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 

Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

Bezpłatne warsztaty 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 rozbudowanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

B0249BC 

Zakup i montaż "Źródełka Wody Pitnej". 

SP 55. 

Zakup i montaż 2 szt. źródeł wody pitnej na dwóch piętrach w SP 55. 

3 444,00 zł 

B0258BC 

Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 149 

(ul. Murarska 42). 

Nr działek: B49-43/9, 43/10, 43/12, 43/13, 43/14. 

Projekt zakłada prace modernizacyjno-konserwatorskie w ogrodzie  

PM: modernizację boiska sportowego dla dzieci w tym położenie 

nawierzchni ze sztucznej trawy na dotychczasowym podłożu, prace 

konserwatorskie istniejącego placu zabaw polegające na wymianie 

wyeksploatowanych elementów konstrukcji sprzętu rekreacyjno-

sportowego dla dzieci, wymianie dwóch piaskownic i trzech ławek. 

22 000,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

B0273BC 

„Akcja NO-TE-S - NOwoczesna TEchnologia w Szkole" - mobilna 

pracownia komputerowa. 

SP 166, ul. Szamotulska 1/7.  

Cel projektu to zapewnienie uczniom dostępu do nowej technologii 

informacyjnej podczas różnych lekcji - nie tylko zajęć 

komputerowych w pracowni. Zwłaszcza, że dotychczasowy sprzęt w 

sali informatycznej jest przestarzały, naprawy nieopłacalne. 

38 310,00 zł 

 
OSIEDLE BAŁUTY - DOŁY 

 

 

ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

Kwota po 

weryfikacji 

B0002BD 

Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku. 

Przejście dla pieszych na Źródłowej łączące parki. 

Próg pinezkowy dodatkowo uspokajający ruch przed przejściem dla 

pieszych. 

8 000,00 zł 

B0004BD 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Bałuty-Doły. 

Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg 

i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Bałuty-

Doły. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 

korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj postawić 

stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć atrakcyjność i 

mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup określonej 

liczby rowerów oraz stacji dekujących i montaż ich na terenie osiedla. 

System musi być kompatybilny z działającym już w naszym mieście 

systemem Roweru Publicznego. 

865 088,00 zł 

B0023BD 

Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: PG nr 14 i ZSZS nr 2. 

Nr działek: 5/22, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/42.  

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie 

Gimnazjum nr 14 i ZSZS nr 2 (al. Pierwszej Dywizji 16/18) o 

wymiarach 22m x 44m, z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzeniem, 

oświetleniem i piłkochwytami, zawierającego pełnowymiarowe boiska 

do piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej i 2 boiska do gry w 

koszykówkę. Kompleks będzie wyposażony w sprzęt sportowy i 

monitoring. 

785 000,00 zł 

B0032BD 

Termomodernizacja budynku Żłobka 27. 

Ul. Franciszkańska 167/171, Obręb B-49; działka nr 487/14. 

Docieplenie ścian poprzez ułożenie warstwy styropianu wraz 

z wykończeniem tynkiem strukturalnym. Docieplenie dachu - 

położenie papy termozgrzewalnej wraz z obróbką blacharską. 

Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 

300 000,00 zł 
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

Kwota po 

weryfikacji 

B0037BD 

Remont chodnika w ul. Kolińskiego. 

Południowy chodnik, działka nr 668/2 i 668/9. 

Rozebranie chodnika z płyt betonowych. Częściowe poszerzenie 

korytarza do szerokości 2,5 m. Ułożenie nowej nawierzchni z płytek 

betonowych, obrzeży i krawężników. Prace wykonać od ul. Miarki do 

ul. Jonschera: od ul. Jonschera do ul. Rodlińskiej, od ul. Rodlińskiej 

do wjazdu na parking przed blokiem nr 20 (ul. Kotlińskiego 31). 

132 250,00 zł 

B0038BD 

Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego. 

Ul. Jonschera, działka nr 809/15 oraz ul. Niemojewskiego, działka 

nr 809/14. 

Wymalowanie na jezdniach pasów przejścia dla pieszych w trzech 

miejscach oraz ustawienie znaków pionowych: A-5 przed dojazdami 

do skrzyżowania - łącznie 2 sztuki, D-6 przed przejściami dla pieszych 

w każdym kierunku jazdy - łącznie 6 sztuk. 

7 400,00 zł 

B0039BD 

Remont chodnika w ul. Niemojewskiego. 

Północny chodnik ul. Niemojewskiego, działki nr 809/14, 809/15, 

809/1. 

Rozebranie chodnika z płyt, ułożenie nowej nawierzchni z płytek 

betonowych, nowych obrzeży i krawężników. Prace należy wykonać 

od wjazdu na parking przy bloku nr 9 do kostki betonowej w chodniku 

ul. Jonschera oraz do ul. Miarki do nawierzchni asfaltowej w chodniku 

ul. Jonschera. 

97 200,00 zł 

B0042BD 

ZACZYTANA MARYNARSKA - zakup książek i audiobooków 

do biblioteki. 

MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 6, ul. Marynarska 9.  

Biblioteka przy ul. Marynarskiej służy mieszkańcom już 60 lat. 

Chcemy odnowić księgozbiór poprzez zakupienie ok. 400 j. inw. 

nowości książkowych oraz audiobooków. Wszystkie nasze zbiory 

będą dostępne bezpłatnie dla zainteresowanych: mieszkańców osiedla 

Bałuty Doły, całego miasta oraz - ze względu na usytuowanie 

placówki w pobliżu Dworca Północnego - także osobom 

niezameldowanym w Łodzi a tutaj uczącym się lub pracującym. 

10 000,00 zł 

B0062BD 

Siłownia na wolnym powietrzu. 

Rejon ulic: Czarnieckiego – Zbożowa - Marysińska, działka B49, nr 

568/77. 

Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, 

przygotowanie terenu, postawienie ławek do siedzenia, koszy na 

śmieci. 

60 000,00 zł 

B0078BD 

Bałuty Doły OD-NOWA: utworzenie miejsc parkingowych wraz 

z chodnikiem. 

Wzdłuż ulicy łączącej ul. Franciszkańską z Marysińską 90c, teren 

położony na tyłach Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy 

ul. Franciszkańskiej 137, działki nr: 495/105, 495/145, 495/252, 

495/146, 495/147. 

Przynajmniej 40 utwardzonych miejsc parkingowych (kostka), 

chodnik, elementy zielone (krzewy, trawa). 

190 000,00 zł 
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B0080BD 

Piłka dla każdego. 

Boisko wielofunkcyjne przy ZSP 10, ul. Strykowska 10/18. 

Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę i zorganizowanie 

turnieju koszykówki. Tym samym popularyzowanie koszykówki jako 

gry zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i 

młodzieży. 

8 000,00 zł 

B0084BD 

„Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park 

Staromiejski. 

Działka B47-351/40. 

Wymalowanie na jezdni ul. Nowomiejskiej pasów łączących ciąg 

pieszo rowerowy między częścią wschodnią i zachodnią parku 

Staromiejskiego. Zdjęcia i dokładniejszy opis na bolodz.vgh.pl. 

Wyznaczone zostanie przejście dla pieszych. 

3 000,00 zł 

B0085BD 

Uporządkowanie terenu położonego w historycznej dzielnicy 

Łodzi przy ul. Szendzielarza 1/3/5. 

Działki numer: 60/32, częściowo 60/45, 60/38, 60/39 w obrębie B-48. 

Zagospodarowanie działek miejskich: 60/32 oraz częściowo 60/45, 

60/38, 60/39 w obrębie B-48 poprzez utwardzenie terenu płytami 

ekologicznymi oraz wykonanie nasadzeń krzewów. 

116 800,00 zł 

B0087BD 

Restart Bałuty: Odnowa miejsc parkingowych na ul. 

Czarnieckiego, Szklanej i Zbożowej. 

Działki: B49-568/87; 568/84; 568/81; 568/79; 568/76; 568/74; 568/72; 

549/14; 568/77; 568/41; 561/9. 

Budowa miejsc parkingowych na ul. Zbożowej oraz odnowa 

istniejących parkingów na ul. Szklanej (od strony bloku Czarnieckiego 

3) i Czarnieckiego 6. Projekt także zakłada utwardzenie 3 wyjazdów 

oraz wykonanie chodnika umożliwiających szybkie dojście do miejsc 

parkingowych. 

549 500,00 zł 

B0088BD 

Restart Bałuty: Nasze podwórko z dzieciństwa - modernizacja 

boiska do koszykówki, remont chodników oraz dosadzenie zieleni. 

Pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Szklaną, a Zbożową, nr działek: 

B49-568/77; 568/42; 568/43. 

Utworzenie funkcjonalnego i estetycznego podwórka za pomocą: 

nasadzenie 7 krzewów ozdobnych, usunięcie starych piaskownic 

i zasianie trawy na ich terenie, wykonania 3 chodników z płyt 

chodnikowych na obszarze wydeptanych ścieżek, odnowienie 

3 chodników z płyt chodnikowych, wymiany całej nawierzchni boiska 

oraz wydzielenie część do gry w koszykówkę, montażu 2 koszy na 

psie odchody. 

261 400,00 zł 
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B0091BD 

Zagospodarowanie "łącznika" na wysokości ul. Łagiewnicka 45a - 

ul. Młynarska. 

RO Bałuty - Doły. 

Zablokowanie przejazdu przez chodnik na jezdnię ul. Łagiewnickiej, 

parking z płyt ażurowych (Łagiewnicka-Wawelska), remont 

istniejącego chodnika, parking z płyt ażurowych (Wawelska-szkoła 

wzdłuż istniejącego chodnika, zablokowanie przejazdu przez chodnik 

na jezdnię ul. Młynarskiej, zagospodarowanie zielenią pozostałego 

terenu. 

836 000,00 zł 

B0097BD 

Pracownia komputerowa w SP 58. 

UL. Młynarska 42/46, działki nr: B-47 88/4 i 88/5. 

Na stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej składają się 

następujące prace: odświeżenie klasopracowni - malowanie, zakup 

stolików i krzeseł uczniowskich (8 szt), biurka i krzesła dla 

nauczyciela, regału, zakup mobilnego sprzętu komputerowego dla 

uczniów - 25 sztuk, zakup zestawu komputerowego dla nauczyciela, 

zakup tablicy interaktywnej, ekranu i projektora krótkoogniskowego, 

systemu nagłaśniającego, montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu. 

84 080,00 zł 

B0099BD 

Zamiast bramy i trzepaka. 

Teren o wymiarach 96m x 23m położony przy budynku SP 58 wzdłuż 

ul. Młynarskiej 42/46. Obręb: B47, działki o nr ewid.88/3, 88/4 i 88/5. 

Na terenie przyszkolnym powstanie nowoczesne boisko 

wielofunkcyjne ze stałą opieką trenera sportowego po godzinie 16:00. 

W jego skład wejdzie: bieżnia z rozbiegiem do skoku w dal, boisko do 

piłki nożnej, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz 

potrzebna infrastruktura. Zatrudnionych zostanie dwóch trenerów 

sportowych i streetworker, którzy będą pracować z „dziećmi ulicy". 

Angażować ich do aktywnego spędzenia czasu wolnego. Zawsze, 

podczas rozgrywek i treningów dostępna będzie woda mineralna. 

912 700,00 zł 

B0100BD 

„Kolorowa szkoła" - pokoloruj ściany w budynku SP 58. 

Obręb B-47, na działce o nr ewid. 88/3, 88/4 i 88/5 przy ul. 

Młynarskiej 42/46. 

Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku szkoły o 

powierzchni ok. 2000 m . Na remont korytarzy na 3 kondygnacjach i 2 

klatek schodowych w budynku szkoły składają się następujące prace: 

demontaż boazerii, uzupełnienie tynków, wygładzenie ścian i ich 

impregnacja, malowanie ścian (dwukrotnie farba emulsyjną), pokrycie 

lamperii, montaż plastikowych listew ochronnych na korytarzach i 

klatkach schodowych, oczyszczenie balustrad i krat i ich dwukrotne 

malowanie, wymiana stolarki drzwiowej: 42 sztuki drzwi drewnianych 

do pracowni, montaż narożników przy drzwiach, wymiana drzwi 

wejściowych do szkoły. 

152 500,00 zł 
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B0103BD 

Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12. 

MBP Filia nr 12. 

Zakup książek, w tym audiobooków i książek drukowanych dużą 

czcionką. Ze względu na charakter placówki (biblioteka dla dorosłych) 

duża część czytelników to seniorzy, często mający problemy ze 

wzrokiem - stąd rosnące zapotrzebowanie na takie formy książki. 

Planowany jest zakup około 75 audiobooków i około 327 książek. 

10 000,00 zł 

B0120BD 

Remont chodnika przy ul. Zachodniej.  

Ul. Zachodnia – od skrzyżowania z ul. Limanowskiego w kierunku ul. 

Lutomierskiej. 

Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz 

z podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, postawienie nowych 

obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przez ulice i zjazdy, 

wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 x 

8 cm, płyt wskaźnikowych oraz kostki granitowej. Ustawienie 

słupków blokujących wjazd na chodnik, koszy na śmieci, ławek. 

462 450,00 zł 

B0137BD 

WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH sprawdź: 

https://www.facebook.com/workoutparklodz/. 

Park im. „Szarych Szeregów" - działka nr 82/2 w obrębie B-50, 

w sąsiedztwie placu zabaw. 

Budowa instalacji sportowej typu WORKOUT z nawierzchnią z mat 

gumowych. 

75 400,00 zł 

B0139BD 

Remont chodnika na wysokości nieruchomości Marynarska 54a 

wraz z uporządkowaniem nawierzchni ulicy dojazdowej. 

Chodnik działka o nr 634/2, ulica dojazdowa-cześć działek nr 568/70, 

568/59, 576/1, 577, 578/1. 

Remont chodnika i ulicy dojazdowej pomiędzy dwiema stronami 

osiedla tj. ul. Marynarską i ul. Franciszkańską. Remont dotyczy 

nawierzchni na wysokości nieruchomości Marynarska 54 a. Remontu 

wymaga chodnik o długości 89 m i szerokości 4,0 m oraz ulica 

dojazdowa o długości 60 m i szerokości 9 m. Należy również 

uwzględnić przystosowanie wejść do klatek dla osób 

niepełnosprawnych. 

195 000,00 zł 

B0143BD 

Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG 10. 

Działka nr B50 - 200/6. 

Bieżnię lekkoatletyczną o wymiarach 73m x 4,5m z nawierzchnią 

kauczukową lub poliuretanową, rozbieg do skoku w dal o wymiarach 

40m x l,5m z nawierzchnią jak wyżej, piaskownica do skoczni w dal - 

wymiana obudowy betonowej na miękkie materiały, boisko do piłki 

ręcznej o wymiarach 42m x 22m z nawierzchnią poliuretanową typu 

natryskowego i bramki, boisko do koszykówki o wymiarach 30m x 

17m z nawierzchnią jak wyżej i tablice do koszykówki, boisko do 

siatkówki o wymiarach 20m x 12m z nawierzchnią jak wyżej, 

pozostały teren trawiasty winien być wyrównany, grodzenie panelowe 

całego terenu. 

1 000 000,00 

zł 

B0148BD 

Remont ul. Harcerskiej. 

Ul. Harcerska. 

Remont nawierzchni na ul. Harcerskiej. 

800 000,00 zł 
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B0152BD 

Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu 

między ul. Wojska Polskiego, a Dworcem Północnym. 

Zieleniec przy ul. Wojska polskiego - obręb B48 - działki: 104/6, 

104/7, 104/8, 104/9. 

Budowa siłowni zewnętrznej z 5-9 urządzeniami z nawierzchnią 

z poliuretanu, nasadzeniami roślinnymi. 

75 360,00 zł 

B0153BD 

Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii 

Sztuk Pięknych). 

Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Pałki) - 

działki nr 62/19, 62/8 w obrębie B-54. 

Nasadzenia roślinne w formie gęstego i estetycznego żywopłotu 

wzdłuż brzegu zbocza skarpy na zieleńcu położonym w sąsiedztwie 

Akademii Sztuk Pięknych w rejonie Alei Grzegorza Palki. 

7 000,00 zł 

B0160BD 

Stworzenie miejsca wypoczynku i zabaw dla najmłodszych - 

budowa placu zabaw. 

Okolice ul. Krawieckiej, działki nr: 56/23, 56/29, 56/16, 56/68, 56/32. 

Stworzenie placu zabaw, 5 elementów: huśtawka, karuzela, 

zjeżdżalnia, bujak sprężynowy, piaskownica. Zagospodarowanie 

terenu nowymi trawnikami, założenie kwietnika, wymiana podłoża, 

zamontowanie urządzeń do zabaw dla dzieci. 

100 000,00 zł 

B0161BD 

Renowacja Skweru Gdańskiego. 

Miejski park w obrębie ulic: Wojska Polskiego – Głowackiego - 

Sucharskiego. 

Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych i zastąpienie ich nową 

kostką brukową. 

255 000,00 zł 

B0163BD 

Remont zabytkowej altany w Parku Helenów. 

Działka nr: B48-179/11. 

Konserwatorski remont zabytkowej altany w parku Helenów. 

900 000,00 zł 

B0165BD 

Bezpieczna droga do SP 153. 

Działka nr 89/31. 

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych pomiędzy szkołą, a 

parkiem - w miejscu dotychczasowego przejścia. 

36 000,00 zł 

B0166BD 

Wymiana parkietu na sali gimnastycznej - SP 153. 

Ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Wymiana parkietu na sali gimnastycznej o pow. ok. 160 m
2
. 

32 000,00 zł 

B0167BD 

Remont i modernizacja szatni w SP 153. 

Ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Demontaż i likwidacja starych boksów. Remont szatni - malowanie. 

Zakup i montaż szafek dla uczniów - ok. 330 szt. 

80 000,00 zł 

B0168BD 

Bezpieczna droga do SP 153 cz. 2. 

Działki nr: 40/2, 40/6, ul. Obrońców Warszawy. 

Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Warszawy. 

12 200,00 zł 

B0169BD 

Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF. 

Ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Zakup artykułów dla szkoły, które urozmaicą lekcje wf, pomogą 

nauczycielom w pracy z uczniami. 

5 000,00 zł 
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B0180BD 

Skok w dal w SP 30. 

Ul. Rysownicza 1/3, działka nr B49-326/4. 

Uczniowie SP 30 nie mają możliwości uprawiania lekkiej atletyki, na 

terenie szkoły jest niezagospodarowany plac na którym może powstać 

rozbieg/piaskownica do skoku w dal. 

75 000,00 zł 

B0187BD 

Budowa szkolnego boiska przy PG18.  

Ul. Mostowskiego 23/27, nr działki: B53 - 70/5. 

Wykonanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, które 

podzielone na części będzie pełnić funkcje boiska do siatkówki oraz 

boiska do koszykówki. Dodatkowo wykonanie boiska do siatkówki 

plażowej. Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupach stalowych 

o wysokości 4 m. z bramą i furtką. Odwodnienie i oświetlenie boiska. 

Wyposażenie dodatkowe: piłkochwyty, ławki i kosze na śmieci. 

885 000,00 zł 

B0189BD 

Modernizacja wejścia do przedszkola i modernizacja szatni. 

Działka nr: B50-78/2. 

Projekt zakłada powiększenie szatni dla dzieci i rodziców, 

wygrodzenie z części zadaszonego wejścia głównego pomieszczenia 

4,5 m, poprzez dostawienie ściany z cegły oraz ściany ciepłe 

aluminium 330 x 250 w tym panel pełny 330x130, szkło bezpieczne 

330 x 120, oraz założenie terakoty, malowanie, ułożenie z kostki 

podejścia dla lekkiego transportu kołowego, zabudowa kaloryferów 

18,65 m
2
. Posiadam projekt. 

43 300,00 zł 

B0190BD 

Modernizacja posadzki parkietowej i schodów PM 77. 

Działka nr: B50-78/2. 

Projekt zakłada modernizację zniszczonych 5 podłóg parkietowych 

w pomieszczeniach dla dzieci o powierzchni 314 m
2
, oraz zdjęcie 

wykładziny dywanowej, wyłożenie schodów prowadzących do sal na 

I piętrze materiałem antypoślizgowym o powierzchni 20 m
2
. 

41 000,00 zł 

B0191BD 

Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w bezpieczny plac zabaw. 

Działki nr: 78/1,78/2,78/3,78/4 78/5.  

Projekt po rozeznaniu rynku zakłada wyposażenie ogrodu w 

bezpieczny i wielofunkcyjny sprzęt zabawowy oraz wyposażenie 

uzupełniające tj. 2 ławki, 1 kosze na śmieci. Zamontowanie 

monitoringu zewnętrznego (8 kamer). W posiadaniu projekt placu 

zabaw i rozmieszczenia monitoringu. 

38 500,00 zł 

B0193BD 

Nowoczesna pracownia komputerowa oknem na świat. 

Modernizacja i remont pracowni komputerowej PG 18. 

Działka nr: B53-70/5. 

Wyposażenie pracowni komputerowej w 15 stanowisk uczniowskich, 

1 nauczycielskiego oraz serwer. Komputery z niezbędnym 

oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne typu: drukarka 

laserowa i rzutnik multimedialny. Pracownia wymaga wymiany 

oświetlenia, podłogi i pomalowania ścian. 

110 000,00 zł 
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ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

Kwota po 

weryfikacji 

B0210BD 

Rewitalizacja ul. Mostowskiego wraz ze stworzeniem 

dodatkowych miejsc parkingowych. 

Numer działki: B50-149/9. 

Zadanie dotyczy rewitalizacji Mostowskiego - wyrównania poziomu 

ulicy (dziur), osłonięcie, wybudowania progu spowalniającego, 

wybijających przez nawierzchnię korzeni, a także stworzeniu 

dodatkowych miejsc parkingowych po prawej stronie ulicy na 

wysokości wjazdu na od strony Brackiej (3), a także na wysokości 

posesji 29 (4) wraz z poszerzeniem miejsca na zawracanie na 

wysokości posesji 26. Plus zmiana organizacji znaków - parkingi dla 

mieszkańców.  

1 600 000,00 

zł 

B0211BD 

Rewitalizacja Parku Helenów. 

Działka nr: B48- 179/11. 

Montaż fontanny typu "pływająca" - 3 szt trzydyszowe z 

podświetleniem LED. 

630 000,00 zł 

B0213BD 

Remont ul. Rysowniczej na odcinku od ul. Szklarskiej 

do ul. Marysińskiej. 

Ul. Rysownicza na odcinku od ul. Szklarskiej do ul. Marysińskiej. 

Zadanie będzie polegać na remoncie ul. Rysowniczej wraz z budową 

wpustów kanalizacji deszczowej oraz budową miejsc parkingowych 

po stronie północnej. 

670 000,00 zł 

B0214BD 

"Czyste skarpety" - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogródku 

PM 28. 

Ul. Racjonalizatorów 5. 

Montaż bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami w ogródku 

przedszkolnym. 

29 943,12 zł 

B0215BD 

Zielony skwer łączący pokolenia. 

Skwer przy ul. Sojczyńskiego między ulicami: Marynarską, a 

Kolektywną (między blokami). 

Rewitalizacja całości skweru o pow. ok. 4200 m
2
, stworzenia 

przyjaznej przestrzeni integrującej pokolenia. Wydzielona strefa dla 

psów, wydzielona część dla relaksu, dla dzieci i seniorów. Odnowienie 

murku, ścieżki i nasadzenia roślinne. 

750 000,00 zł 

B0219BD 

Podniesienie przystanku tramwajowego. 

2 przystanki na skrzyżowaniu ul. Głowackiego i Wojska Polskiego. 

Podwyższenie przystanku oraz postawienie wiaty dla pasażerów. 

340 000,00 zł 

B0230BD 

Budowa bezpiecznego placu zabaw o powierzchni 500m
2
 w Parku 

Ocalałych. 

Działka nr: B54-14/7. 

Budowa bezpiecznego placu zabaw ze zjeżdżalnią, piaskownicą, 

huśtawkami, miejscem do wspinaczki z nawierzchnią poliuretanową. 

502 900,00 zł 
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ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

Kwota po 

weryfikacji 

B0231BD 

Poprawa bezpieczeństwa wokół SP 45 i XIII LO z inicjatywy Rady 

Rodziców. 

Działki nr: B47-395/25; B47-399/5; B47-399/3; B47-399/6; B47-

395/11; B47-395/12; B47-395/13; B47-395/14; B47-395/15. 

Budowa progów zwalniających na krzyżowaniu Bojowników Getta / 

Zuli Pacanowskiej. Dostosowanie wejścia do budynku dla osób 

niepełnosprawnych. Budowa ogrodzenia SP 45 i zamykanej pergoli 

z koszem na śmieci. Instalacja monitoringu wokół terenu szkoły i w 

szatni SP 45. 

87 800,00 zł 

B0238BD 

„Ciągniemy Doły w górę". 

Działki nr: B50-111/31, B50-111/15, B50-111/49, B50-111/50, B50-

111/16. 

Przebudowa uliczki osiedlowej między ulicami Głowackiego, a 

Staszica wraz z progami zwalniającymi, przebudową chodnika, 

nowymi nasadzeniami i wymianą oświetlenia. Budowa miejsc 

postojowych "pod chmurką" z płyt ażurowych. 

855 480,00 zł 

B0239BD 

Park Muzyki - 20 rzeźb i instalacji grających muzykę na wietrze. 

Park Ocalałych/Park Helenów. 

Mogą to być dzwoneczki czy też inne elementy uderzające o siebie, 

cymbałki, piszczałki. Muzyka jaką będą tworzyć ma być raczej 

przyjemna i delikatna niż przeszkadzająca. 

200 000,00 zł 

B0248BD 

TVI ŁÓDŹ (Telewizja Internetowa - Kultura w Łodzi). 

Działka nr: B48-58/5. 

Telewizja Internetowa - Kultura w Łodzi jest przedsięwzięciem 

kulturalno-edukacyjnym skierowanym do mieszkańców Łodzi. 

Program działania medium obejmować będzie rejestrację i emisję 

różnorodnych wydarzeń artystycznych i edukacyjnych: przedstawień, 

koncertów, konkursów, festiwali, zajęć w placówkach kultury i 

wychowania pozaszkolnego, relacji (skrótów) z uroczystości, 

wywiadów przeprowadzanych w studiu i poza studiem, wizytówek 

placówek. Zamieszczanie relacji w Internecie umożliwi szerokiej 

rzeszy odbiorców swobodny dostęp do zarejestrowanych materiałów o 

każdej porze. 

90 000,00 zł 

B0251BD 

Budowa zjazdów na parkingi osiedlowe przy ul. Zmiennej. 

Zjazdy na wysokości bloku 133 i 134, działka nr: B50-223/13. 

Wybudowanie zjazdów z ul. Zmiennej na istniejące między blokami 

parkingi należące do spółdzielni mieszkaniowej. 

40 000,00 zł 
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ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

Kwota po 

weryfikacji 

B0252BD 

Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe - przeciwdziałanie 

patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy 

Bałuty. 

Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Bałuty w rejonie ulic: 

Marysińska, Marynarska, Sporna - Zagajnikowa, Wojska Polskiego, 

Górnicza, Okopowa, Franciszkańska, Łagiewnicka, Krzyżowa, Żabia, 

Dolna. 

Fachowa opieka trenersko - instruktorska młodych mieszkańców Bałut 

zagrożonych patologią społeczną, wykluczonych społecznie z 

wysokim stopniem ryzyka zagrożenia demoralizacją i negatywnymi 

wzorcami zachowań. Zajęcia z psychoterapeutą i psychopedagogiem. 

Kształtowanie właściwych postaw społecznych, propagowania pro 

sportowego i prozdrowotnego trybu życia i umiejętności współżycia w 

grupie. Zajęcia sportowo-rekreacyjnych (dwa razy w tygodniu), po 

każdych otrzymają ciepły posiłek. 

197 500,00 zł 

B0257BD 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci. 

Działki nr: B47- 399/1, 399/5-6. 

Zadanie polega na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z rejony 

SP 45.  

60 700,00 zł 

 

OSIEDLE JULIANÓW – MARYSIN – ROGI 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0031JM 

Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa 

alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz. 

Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139a działki B26-7. 

B26-6, B25-296. B26-724/3. 

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na remont i przebudowę drewnianego budynku przy 

ul. Zgierskiej 139a w Parku im. A. Mickiewicza (rejon „leśnego” 

placu zabaw z siłownią, północna część parku). Zostanie wybudowana 

nowa alejka wzdłuż muru cmentarza, łączącą Park im. A. Mickiewicza 

z zieleńcem przy Placu Pamięci Narodowej, wyremontowane 

i uzupełnione ogrodzenie wokół Domu Dziecka nr 3 przy 

ul. Sowińskiego 3 oraz przebudowany plac zabaw, z którego 

korzystają podopieczni tej placówki opiekuńczej. 

355 000,00 zł 

B0034JM 

Ochrona Parku Julianowskiego przed hałasem i zanieczyszczonym 

powietrzem. 

Park Julianowski. 

Zadanie polega na wykonaniu bariery z zieleni wzdłuż ul. Zgierskiej 

oraz alei wjazdowej do parku od strony ul. Zgierskiej, w postaci 

nowych nasadzeń specjalnie dobranych krzewów z punktowym 

uzupełnieniem szpalerów gęstymi drzewami. Bariera znakomicie 

poprawi warunki wypoczynku i rekreacji na terenie parku - zmniejszy 

hałas oraz zredukuje zanieczyszczenia powietrza. 

199 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0040JM 

KOLOROWY DOM - poprawa warunków mieszkaniowych w 

DPS Dom Kombatanta. 

Działki nr B-26-490/1 i B-26-490/2. 

W DPS Dom Kombatanta średnia wieku mieszkańców to 86 lat, ale to 

nie powód, żeby było w nim szaro, buro i ponuro. Kolorowy Dom to 

zadanie związane z remontem pomieszczeń DPS. Malowanie barwami 

jasnymi, pastelowymi, położenie kolorowych tynków mineralnych, 

wymiana części wykładzin podłogowych. Pomalowanie nie tylko 

pokoi mieszkańców, ale także wprowadzenie barw w 

pomieszczeniach, w których przebywają nasi kombatanci (salonik, 

jadalnia, terapia). 

80 000,00 zł 

B0047JM 

Zaprojektowanie i zainstalowanie 3-barwnej sygnalizacji świetlnej 

wzbudzanej na żądanie pieszego przy przejściu dla pieszych na ul. 

Strykowskiej przy ul. Stasia / Herbowa. 

Przejście dla pieszych przez ul. Strykowską przy przystankach 

autobusowych zlokalizowanych w pobliżu ulic Stasia / Herbowa. 

Wykonanie projektu oraz zamontowanie 2 trójbarwnych 

sygnalizatorów na ul. Strykowskiej przy przejściu dla pieszych przy 

przystankach autobusowych (w obu kierunkach jazdy) w pobliżu ulic 

Stasia / Herbowa na istniejącym wysięgniku na którym aktualnie miga 

tylko światło żółte. 

200 000,00 zł 

B0050JM 

Rowerem wzdłuż Wycieczkowej - likwidacja wybojów na drodze 

rowerowej. 

Droga rowerowa wzdłuż ul. Wycieczkowej od Strykowskiej do 

zakończenia przy Lesie Łagiewnickim, działki B14-33/12, B14-33/14, 

B14-33/16, B22-110/2, B22-339/2, B22-494/31, B22-494/30, B21 -

18/48, B21 -18/32, B21 -18/34. 

Remont drogi rowerowej polegający na: wyasfaltowaniu wyjazdów 

(nierównych, wykonanych z trylinki, płyt chodnikowych itp.) 

z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu DDR 

i wyeliminowaniem wstrząsów, wyasfaltowaniu odcinka przy 

przystanku Wycieczkowa – Wypoczynkowa, wyrównaniu 

krawężników przy ul. Strusiej, wykonaniu zjazdu na jezdnię przy 

końcu DDR, zlikwidowaniu pozostałych ubytków i większych 

nierówności. 

100 000,00 zł 

B0051JM 

Stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców DPS przy 

ul. Dojazdowej 5/7. 

Działka nr 204/14. 

Teren o powierzchni ok. 3870 m
2
 wymaga oczyszczenia z zarośli, 

wysokich traw, drzew, śmieci oraz zniwelowania. Należy również 

zrekultywować glebę, aby założyć trawniki, dokonać nasadzeń 

w postaci drzew, krzewów i bylin ozdobnych. Zostaną wytyczone 

alejki, wyłożone kostką brukową, wzdłuż alejek rozmieszczone będą 

ławki. Teren wymaga postawienia ogrodzenia od strony domków 

jednorodzinnych oraz zmiany aranżacji istniejącego ogrodu, 

przylegającego do terenu. 

218 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0058JM 

Ul. Bukowa - julianowski podwórzec. 

Działki nr: 374/2, 374/3, 374/4. 

Zaprojektowanie i przebudowanie ul. Bukowej w celu stworzenia 

atrakcyjnej przestrzeni bez barier architektonicznych, z której 

korzystać będą mogli bez przeszkód wszyscy użytkownicy, w tym 

osoby niepełnosprawne. Ulica-podwórzec będzie strefą ruchu 

uspokojonego. Zadanie obejmuje wybudowanie skąpanego w zieleni 

ciągu pieszo-jezdnego, z wyznaczonymi obustronnie miejscami 

postojowymi na wysokości każdej posesji, wybudowanie 

odwodnienia, wymianę oświetlenia oraz posadzenie obustronnie 

ozdobnych drzew i krzewów. Proponujemy odzyskanie istniejącej 

kostki granitowej i ponowne jej wbudowanie pod miejscami 

postojowymi. 

600 000,00 zł 

B0072JM 

W DROGĘ - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców 

DPS Dom Kombatanta. 

Działki nr B26-490/1 i B26-490/2. 

Zakup samochodu umożliwi integrację naszych seniorów 

ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki niemu będziemy mogli 

zabierać na imprezy, czy też wycieczki więcej seniorów. Wielu z nich 

porusza się na wózkach inwalidzkich. Zakupimy taki samochód, który 

umożliwi przewóz wózków, a co za tym idzie da szansę tym 

mieszkańcom na zwiedzenie nowych miejsc. Samochód jest nam 

niezbędny i na co dzień wykorzystywany jest do przewozu 

mieszkańców na konsultacje lekarskie (kilkanaście w tygodniu). 

Średnia wieku mieszkańców - 86 lat. Posiadamy już mocno zużyty 

samochód z 1998 r., którym z uwagi na niskie zawieszenie, mogą 

przemieszczać się nieliczne osoby i który też często ma przestoje 

związane z koniecznością naprawy. 

80 000,00 zł 

B0075JM 

WORKOUT PARK - SIŁOWNIA zewnętrzna dla każdego na 

Śmieciówce w Łagiewnikach (przy ul. Łupkowej). 

Działki numer B20-85 i/lub B20-87/15. 

Budowa otwartej zewnętrznej siłowni służącej do ćwiczeń street 

workout - strefy do ćwiczeń rekreacyjno-ruchowych oraz 

gimnastycznych. Ustawienie poręczy gimnastycznych wysokich 

i niskich, zestawów drabinek, ławeczek skośnych do ćwiczeń mięśni 

brzucha, kółek gimnastycznych, kompleksów drążków oraz drabinek 

falistych, wykonanie podłoża trawiastego i jego utrzymanie. Całość 

będzie dostępna bezpłatnie dla każdego chętnego mieszkańca Łodzi 

przez cały rok, 24 godziny na dobę bez ograniczeń. 

180 000,00 zł 

B0092JM 

Dokończenie rozpoczętych prac remontowych. 

Ul. Stokrotki od nr 5 do 13 a oraz Stokrotki 18-20. 

Wymiana krawężników i wjazdy do posesji ww. działek. 

100 000,00 zł 



26 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0102JM 

Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi, chodników 

wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych Żłobka 5. 

Działka B-25, 109/10. 

Wykonanie panelowego ogrodzenia w systemie 2Do wysokości 180 

cm, wmontowanie furtki i bramy wjazdowej, wymiana nierównych 

chodników, obrzeży, wytyczenie i wykonanie ciągów 

komunikacyjnych umożliwiających poprawę infrastruktury. 

50 000,00 zł 

B0172JM 

"Nasze okno na świat"- nowoczesna pracownia multimedialna dla 

uczniów SP 120.  

Działka nr B21-2/20.  

Pracownia multimedialna powinna zostać wyposażona w 10 zestawów 

komputerowych przeznaczonych do pracy dla uczniów SP oraz rzutnik 

multimedialny potrzebny do prezentacji nauczycielskich 

i uczniowskich, demonstracji zadań. Zajęcia nasze staną się ciekawsze 

i atrakcyjniejsze. Dzięki nowoczesnej sieci internetowej będziemy 

mogli lepiej poznawać świat, jego bogactwa i osobliwości, pogłębiać 

nowe umiejętności informatyczne, wzbogacać ofertę zajęć 

pozalekcyjnych. 

34 800,00 zł 

B0177JM 

Czyste osiedle Julianów-Marysin-Rogi - sprzątanie śmieci na 

publicznych terenach osiedla + akcja informacyjna. 

Działki nr: 493/6, 706/41 w obrębie B-22 oraz 408/11, 18/36, 3/249, 

2/16, 3/68, 3/71, 3/72, 3/85, 3/146, 3/147, 3/148, 3/166, 3/167 w ob. 

B-21. 

Wysprzątanie terenów zielonych we wszystkich lokalizacjach, 

umieszczenie tabliczek o zakazie śmiecenia, wydruk A4 i rozniesienie 

ulotek wśród mieszkańców osiedla. Ulotki mają informować 

o terminach odbioru odpadów, o cenach wywozu śmieci, sposobach 

segregacji i o karach za nielegalne wyrzucanie śmieci. 

12 450,00 zł 

B0178JM 

Remont chodników wraz z uspokojeniem ruchu w ul. Sowińskiego 

na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Konarowej po stronie 

północnej. 

Ul. Sowińskiego. 

Remont chodnika w ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Łagiewnickiej 

do ul. Konarowej po stronie północnej, wraz z wymianą krawężników 

oraz opaski przy krawężniku. Rekultywacja zieleni w ul. Sowińskiego 

na odcinku od ul. Pawilońskiej do ul. Konarowej po stronie północnej 

wraz z montażem barier trawnikowych. Uspokojenie ruchu przez 

wyznaczenie miejsc parkingowych naprzemiennych na jezdni na 

odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Zgierskiej. 

600 000,00 zł 

B0206JM 

Rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów. 

Łagiewnicka/Sowińskiego, Łagiewnicka/tzw. dołek - między 

Modrzewiową i Strumykową, ale po stronie Marysina, 

Warszawska/Wałbrzyska-Skrzydlata (przy wiadukcie kolejowym), 

Warszawska/Wycieczkowa, Łupkowa (SP 142). 

9 stacji roweru publicznego położonych na terenie osiedla w miejscach 

kluczowych z punktu widzenia koncentracji funkcji publicznych, 

usług i komunikacji publicznej. 

600 000,00 zł 



27 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0209JM 

Zielone Osiedle - posadzenie alei drzew na ul. Kryształowej 

i Stalowej na osiedlu Julianów - Marysin - Rogi. 

Ul. Kryształowa i Stalowa. 

Posadzenie alei drzew w pasach zieleni wymienionych ulic 

Kryształowa i Stalowa. 

15 000,00 zł 

B0216JM 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Strykowskiej, na odcinku: 

od ul. Herbowej do ul. Łupkowej. 

Nr działek: B20-77/46, B20-77/38, B20-77/33. 

Zadanie dotyczy budowy chodnika łączącego przystanki autobusowe 

wzdłuż ul. Strykowskiej między ulicami: Łupkową, Herbową oraz 

Stasia. Projekt zakładałby w pierwszym etapie inwestycji utwardzenie 

terenu pod dwa ciągi piesze na terenach niezabudowanych 

i niewyrównanych, na odcinku 200 m. Kolejny etap inwestycji 

polegałby na budowie chodnika z kostki ułożonych na podbudowie 

z kruszywa i wzmocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego 

cementem wraz z ułożeniem krawężników oraz wykonaniem koryta 

w gruncie. 

596 200,00 zł 

B0224JM 

Park Julianowski - naprawa mostka nad rzeką Sokołówka. 

Park Julianowski. 

Zadanie polega na naprawie mostka nad rzeką Sokołówka w Parku 

Julianowskim. Jest to jedyny niewyremontowany mostek. Należy 

wylać nową nawierzchnię mostka oraz wyremontować istniejąca 

barierkę. Roboty budowlano-remontowe poprawią stan tego 

historycznego mostka. Remont ma na celu zabezpieczenie 

przedwojennego mostka przed zniszczeniem, poprawę bezpieczeństwa 

ruchu oraz stanu technicznego obiektu. 

45 000,00 zł 

B0260JM 

Profesjonalna pracownia chemiczno-fizyczna wraz z zapleczem 

w PG 15. 

Ul. Sowińskiego 50/56; działka nr 179/5. 

Remont i wyposażenie pracowni spełniające normy i potrzeby 

współczesnej dydaktyki: stanowisko dla nauczyciela z blatem 

odpornym chemicznie, 16 stolików 2 - osobowych z blatem odpornym 

chemicznie i skrzynkami bocznymi na sprzęt do przeprowadzania 

doświadczeń, 34 krzesełka, wentylator okienny, pomoce dydaktyczne, 

4 szafy laboratoryjne, specjalistyczna wykładzina podłogowa, nowa 

instalacja wodna i elektryczna wraz z przyłączeniami, rolety 

zewnętrzne. Remont zaplecza oraz wyposażenie go w specjalistyczne 

meble. 

89 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0266JM 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 

Park im. A. Mickiewicza.  

W ramach zadania planowane jest wybudowanie w Parku im. Adama 

Mickiewicza stacji street workout o pow. ok. 190 m2 z syntetyczną 

nawierzchnią amortyzującą, w miejscu zniszczonej estrady betonowej 

na placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej. Koszty zadania obejmują: 

sporządzenie stosownej dokumentacji technicznej, rozbiórkę starej 

zniszczonej estrady betonowej, zakup i montaż zestawu urządzeń 

(drążków, drabinek, poręczy, ławki, 2 kół gimnastycznych, liny do 

wspinania, pole dance, tablicy informacyjnej), wykonanie syntetycznej 

nawierzchni amortyzującej oraz nadzór inwestorski. 

110 000,00 zł 

B0269JM 

Przebudowa fragmentów alejek parkowych w Parku im. Adama 

Mickiewicza w rejonie ul. Pogodnej i Zdrojowej. 

Działka nr B26-5/44. 

Rozebranie zniszczonej nawierzchni i wybudowanie w ich śladzie 

alejek z kostki granitowej, zagospodarowanie wód opadowych na 

terenie parku poprzez budowę wodościeku z ewentualnym przepustem 

i zagłębieniem wodnym. 

183 281,00 zł 

 

OSIEDLE ŁAGIEWNIKI 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0033LA 

Las Łagiewnicki - cisza i bezpieczeństwo. 

Las Łagiewnicki. 

Zadanie polega na uspokojeniu ruchu samochodów i motocykli 

poprzez ustawienie stosownych znaków drogowych i elementów 

wymuszających ograniczenie prędkości. Elementami składowymi 

zadania mogą być garby, szykany i wywyższone przejścia dla 

pieszych oraz odnowienie istniejącego oznakowania na ul. Okólnej na 

odcinku przebiegającym przez Las Łagiewnicki. Wyłączenie z ruchu 

hałaśliwych pojazdów z dróg leśnych i ścieżek wewnątrz lasu poprzez 

umieszczenie znaków zakazu wjazdu do lasu. 

100 000,00 zł 

B0044LA 

Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej. 

Działka nr 7/35 oraz 7/60 w obrębie B-11 przy skrzyżowaniu ul. 

Łagiewnickiej i Kuropatwiej. 

Utworzenie przejścia dla pieszych celem bezpiecznego przedostania 

się przez ulicę Łagiewnicką z przystanku autobusowego. Zadanie 

obejmuje: utworzenie przejścia dla pieszych, utwardzenie dojścia do 

przejścia, 2 znaki pionowe. 

5 700,00 zł 

B0045LA 

Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki. 

Działki nr: 25/25; 78/27; 78/26; 168/5; 78/29; 164/3; 139/18; 120/8; 

96/10; 96/8; 78/55; 306/5; 306/3 wszystkie w obrębie B-11 oraz 

162/4; 111; 27/5 wszystkie w obrębie B-10. 

Zadanie będzie miało na celu zakup i umiejscowienie 16 koszów na 

śmieci na terenie osiedla Łagiewniki. Celem zadania jest poprawa 

estetyki oraz dbałość o środowisko naturalne. 

12 800,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0056LA 

Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. 

Łagiewnickiej z ul. Czapli. 

Nr działki B14-7/60. 

Bezpieczne przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą. 

Lokalizacja - wejście do lasu Łagiewnickiego na wysokości ul. 

Czapli, z którego często korzystają mieszkańcy osiedla Łagiewniki 

oraz pobliskiego Radogoszcza.  

50 000,00 zł 

B0098LA 

Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. Okólna 183. 

Działka nr 62. 

Remont szatni: odgrzybienie ścian oraz ich renowacja, położenie 

wykładziny podłogowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, zakup 

200 szafek ubraniowych dla uczniów, zakup 40 krzesełek do 

przebierania i zmiany obuwia, wykonanie nowego oświetlenia oraz 

wymiana okien. 

150 000,00 zł 

B0170LA 

BEZPIECZNY DZIEDZINIEC PRZYKLASZTORNY - budowa 

stref parkowania, odpoczynku dla rowerzystów i pieszych przy 

klasztorze OO. Franciszkanów. 

Działka B15-36/7. 

Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych 

oraz rowerzystów poruszających się w pobliżu klasztoru 

oo. Franciszkanów, wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni do 

parkowania dla parkujących w pobliżu klasztoru. W ramach 

niniejszego projektu przewidziano budowę parkingu wzdłuż muru 

seminarium duchownego - pomiędzy bramami, budowę chodnika 

po stronie muru klasztornego oraz stworzenie w ramach 

ul. Przyklasztorze 4 zielonych stref odpoczynku dla pieszych 

i rowerzystów wyposażonych w ławki i stojaki na rowery, 

zagospodarowanych kolorową zielenią niską i średnią. 

223 630,00 zł 

B0223LA 

Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych w Łagiewnikach. 

Osiedle Łagiewniki. 

W naszym projekcie chcemy stworzyć na osiedlu Łagiewniki miejsce 

w którym będą się odbywały cyklicznie zajęcie terenowe dla 

mieszkańców osiedla. Zajęcia te będą obejmowały naukę gry w gry 

tradycyjne (podwórkowe), takie jak kubb, molkky, krokiet, petanque 

i inne pochodzące z różnych krajów. Gry takie sprzyjają integracji 

obywateli, pozwalają na rodzinne spędzanie wolnego czasu na 

świeżym powietrzu. 

47 000,00 zł 

B0237LA 

Ławki na przystankach MPK - Łagiewniki. 

Przystanki lokalnego transportu zbiorowego na osiedlu Łagiewniki 

lub ich sąsiedztwo. 

Ustawienie ławek lub spoczników na przystankach autobusowych 

i tramwajowych na których nie ma wiat z ławkami lub w ich 

sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0243LA 

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Łagiewnik 

poprzez budowę chodników i nasadzenia drzew alejowych 

i krzewów ozdobnych. 

Ul. Krecia od ul. Łagiewnickiej do ul. Skowrończej.  

Budowa chodnika w ul. Kreciej na odcinku od ul. Łagiewnickiej do 

ul. Skowrończej po stronie zachodniej wraz z remontem istniejącego 

parkingu po stronie wschodniej w rejonie ul. Łagiewnickiej. 

Wykonanie nasadzeń drzew w miejscach, które nie kolidują 

z infrastrukturą podziemną w ilości ok. 25 szt. oraz nasadzenia 

krzewów. 

260 000,00 zł 

 

OSIEDLE RADOGOSZCZ 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0006RA 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz. 

Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg 

i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla 

Radogoszcz. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 

korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj postawić 

stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć atrakcyjność 

i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup określonej 

liczby rowerów oraz stacji dekujących i montaż ich na terenie 

osiedla. System musi być kompatybilny z działającym już w naszym 

mieście systemem Roweru Publicznego. 

741 504,00 zł 

B0012RA 

Przebudowa ul. Podbiałowej na odcinku od ul. Trawiastej do 

ul. Nagietkowej z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

Obręb B-7, działka 163/15. 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podbiałowej 

na odcinku od ul. Trawiastej do ul. Nagietkowej. Następnie 

wykonanie przebudowy drogi. 

440 000,00 zł 

B0015RA 

Remont chodnika przy ul. 11-go Listopada wzdłuż wschodniej 

strony od ul. Brzoskwiniowej do al. Włókniarzy. 

Ul. 11-go Listopada. 

Remontu chodnika: rozebranie nawierzchni asfaltowej oraz z płyt 

betonowych wraz z podbudową. Wykonanie nowej podbudowy, 

postawienie nowych obrzeży, wymiana krawężników na przejściach 

przez ulice i zjazdy, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt 

betonowych 25x25x8 cm. 

500 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0016RA 

Park Julianowski rozbudowa XXI wieku.  

Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-

5, działka nr 392/8 obręb B-5. 

Zrealizowanie tego projektu umożliwi stworzenie przestrzeni 

rekreacyjnej godnej XXI w. Montaż trampolin z bezpieczną 

nawierzchnią, symulatora surfingu, wielopoziomowej konstrukcji 

zabawowej na terenie działki nr 392/8 obręb B-5, DJ Studia na 

terenie działki nr 392/9 obręb B-5. Więcej park-

julianowski.manifo.com. 

500 000,00 zł 

B0018RA 

Połączmy SKS Start z Parkiem Julianowskim. 

Teresy 51 działka B27-8. 

Projekt polega na uporządkowaniu działki która stanowi połączenie 

SKS Start i parku Julianowskiego. Czyli koszenie terenu, sprzątnięcie 

śmieci, prace pielęgnacyjne przy drzewach. Więcej http://park-

julianowski.manifo.com/. 

60 339,39 zł 

B0053RA 

„Nastrojowa Nastrojowa": wstęp do rewitalizacji ul. 

Nastrojowej, ustawienie 3 symbolicznych „witaczy", konsultacje 

społeczne przygotowujące do wprowadzenia strefy Tempo-30. 

Działki nr: 151/2, 65/3, 64/9, 63/2, 62/2, 57/10, 56/8, 337/2, 336/4. 

Odcinek Nastrojowej od al. Sikorskiego do wjazdu gospodarczego 

przy Biedronce u zbiegu ul. Nastrojowej i Świtezianki. 

Projekt i wykonanie trzech symbolicznych bram wjazdowych - 

„witaczy" - ustawionych u zbiegu ul. Nastrojowa / Łososiowa, 

Pstrągowa / Nastrojowa, Nastrojowa / Sikorskiego. Przeprowadzenie 

konsultacji społecznych, spotkań edukacyjnych przygotowujących 

mieszkańców do wprowadzenia na osiedlu strefy tempo 30. 

130 000,00 zł 

B0057RA 

"Radogoszcz czyta" - zakup książek i audiobooków. 

Filia nr 28 MBP, ul. Motylowa 13. 

Zakup książek i audiobooków, dzięki którym biblioteka wzbogaci 

swój księgozbiór. Przeznaczenie dodatkowych środków finansowych 

na ten cel z pewnością uatrakcyjni ofertę biblioteki, z której 

skorzystają osoby z osiedla, a także inni zainteresowani czytelnicy. 

10 000,00 zł 

B0059RA 

Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików. 

Tereny niezabudowane i zalesione na obrzeżach osiedla, działki 

stanowiące własność miasta. 

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla 

i mienia poprzez zredukowanie nadmiernie rozwiniętej populacji 

dzików w drodze odłowu części osobników i ich przesiedlenia z dala 

od miasta. W ramach zadania planowany jest zakup odłowni mobilnej 

wraz z systemem zdalnego monitorowania i zamykania odłowni oraz 

sfinansowanie odłowów. 

30 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0067RA 

Plac zabaw dla PM 235, ul. Stawowa 28 - największego na 

Radogoszczu. 

Działki nr B4-19/20, B4-19/25. 

Modernizacja placu zabaw przy PM 235 poprzez: 3 zjeżdżalnie 

(ześlizg z blachy nierdzewnej), 6 drewnianych ławostołów, 3 

drewniane piaskownice z zadaszeniem (3m x3m), 6 drewnianych 

ławek, 3 huśtawki podwójne, 9 sprężyn, 3 równoważnie, 2 karuzele 

metalowe ocynkowane, l altana ogrodowa, 3 duże zabawki stojące: 

lokomotywa z wagonem, auto, domek. Rewitalizacja nawierzchni 

poprzez wymianę trawnika i położenie kostki brukowej. 

225 000,00 zł 

B0076RA 

Zadbana zieleń między osiedlami na ul. Liściastej. 

Działka B5-362/2 teren zielony wokół istniejącego placu zabaw. 

Zadbanie o teren wokół placu zabaw - dosadzenie krzewów i 

kwiatów, postawienie ławek (10) i oświetlenia (2 latarnie). 

35 000,00 zł 

B0077RA 

Rekreacja i wypoczynek przy ul. Liściastej. 

Działka B5-362/2 teren przed istniejącym placem zabaw. 

Ustawienie na terenie zielonym 10 ławek, 8 latarni oraz budowa 

ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej. 

190 000,00 zł 

B0081RA 

Piłka dla każdego. 

Boisko wielofunkcyjne przy SP 184, ul. Syrenki 19 a. 

Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę i zorganizowanie 

turnieju koszykówki. Tym samym popularyzowanie koszykówki jako 

gry zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci 

i młodzieży. 

8 000,00 zł 

B0090RA 

Przyjazna Nastrojowa - wymiana nawierzchni ul. Nastrojowej 

na „cichą". 

Działki nr: B8-345/30, B8-329/3, B8-336/4. B8-337/2, B8-345/30. 

Wymiana zniszczonej nawierzchni ul. Nastrojowej, na odcinku 

od ul. Świtezianki do nr 26 (droga dojazdowa do SP 184). Długość 

odcinka to 250 metrów. Aby zmniejszyć uciążliwość dla 

mieszkańców okolicznych bloków nowa nawierzchnia powinna 

należeć do tzw. cichych nawierzchni (asfalt porowaty lub 

nawierzchnia szczelna z dodatkiem gumy). Jednocześnie na 

wskazanym odcinku konieczne będzie zamontowanie 2 progów 

zwalniających podnoszących bezpieczeństwo dzieci idących do 

pobliskich szkół. 

505 000,00 zł 

B0104RA 

Remont drogi dojazdowej do budynków w zabudowie 

szeregowej. 

Ul. Bema 70-70H. Numery działek: B9 162/3, 172/2 w części 

dotyczącej wjazdu. 

Położenie nawierzchni na drodze dojazdowej do 9-ciu budynków 

mieszkalnych w zabudowie szeregowej. Ustawienie krawężników 

wzdłuż lewej strony drogi, regulacja studzienek kanalizacji. 

Położenie kostki brukowej lub asfaltu na całej długości uliczki. 

Połączenie wykonanej nawierzchni z nawierzchnią ul. Bema. 

148 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0114RA 

Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na 

RADOGOSZCZU na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki. 

Ul. Zgierska - przejście podziemne na wysokości ulic Jesionowej 

i Świtezianki. 

Remont infrastruktury przejścia podziemnego wraz z wykonaniem 

projektu i montażem monitoringu. 

466 200,00 zł 

B0151RA 

Artystyczna rewitalizacja przejścia podziemnego przy 

ul. Jesionowej/Zgierskiej/Świtezianki. 

Działka nr B8-1/93. 

Odnowienie w artystyczny sposób ścian przejścia podziemnego 

przy ul. Jesionowej / Zgierskiej / Świtezianki w formie muralu lub 

mozaiki.  

46 000,00 zł 

B0164RA 

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. 

Działki nr: B8-340/4, 339/2. 

Dziennie wydajemy około 1000 posiłków dla przedszkolaków i 

uczniów szkoły. Planowane prace: demontaż wentylacji i założenie 

nowej, wymiana instalacji hydraulicznej, usunięcie glazury i terakoty 

oraz położenie nowej glazury 600 m
2
 i terakoty 461 m

2
 , 

pomalowanie ścian powyżej glazury oraz sufitów 1032 m
2
 , wymiana 

drzwi 19 szt., zakup mebli kuchennych 15 szt., sprzętu 

gastronomicznego 9 szt. 

550 000,00 zł 

B0174RA 

Rozpowszechnienie nowoczesnych technologii informacyjnych 

wśród uczniów, rodziców, nauczycieli SP 206 oraz środowiska 

lokalnego. 

Ul. Łozowa 9, nr działki 129/2. 

Projekt dotyczy wyposażenia pracowni informatycznej w nowy 

sprzęt -21 stanowisk komputerowych (zestaw komputerowy 

z oprogramowaniem, słuchawki, stolik, krzesło), zakupu tablicy 

interaktywnej z oprogramowaniem, projektora i urządzenia 

wielofunkcyjnego oraz kompleksowego remontu pracowni. 

150 000,00 zł 

B0192RA 

Ul. Helenówek przyjazna mieszkańcom. 

Działka nr: B7-11. 

Ul. Helenówek stanowi zaniedbany pas drogowy. Rewaloryzacja 

przestrzeni publicznej pasa drogowego polega na wykonaniu 

zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych klonów, jaworów. 

20 000,00 zł 

B0197RA 

Modernizacja boisk przy SP 206 dla celów sportowych szkoły 

i osiedla. 

Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 

Z uwagi na sieć energetyczną przebiegająca pod powierzchnią 

działek wskazanych we wniosku, zamiast boiska do piłki nożnej o 

wymiarach 60 m x 30 m, wybudowane zostanie jedno boisko 

wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanową, o wymiarach 44 m x 

22 m do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki. Można na nim również 

ustawić bramki do piłki nożnej. 

750 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0202RA 

Wyrównanie i położenie nowej nawierzchni asfaltowej na boisku 

przy ul. Jesionowej umożliwiającej jazdę na rolkach. 

Boisko znajduje się na ul. Jesionowej 38 przy SP 122, PM i jeszcze 

jednej SP. 

Wycięcie dwóch słupków metalowych, wyrównanie i położenie 

nowej nawierzchni asfaltowej. Postawienie 2-3 ławeczek. 

155 000,00 zł 

B0218RA 

Łącznik pieszo-rowerowy między osiedlem bloków przy 

ul. Liściastej oraz Zbiornikiem "Zgierska", a chodnikiem i drogą 

rowerową wzdłuż ul. Zgierskiej. 

Ul. Zgierska - na wysokości od Zbiornika „Zgierska" do ul. 

Liściastej; działki B5-392/4, B5-359/3, B5-381/2, B5- 381/3 oraz B5-

366/5. 

Połączenie chodnika i drogi rowerowej biegnących wzdłuż ul. 

Zgierskiej z osiedlem przy Liściastej oraz Zbiornikiem „Zgierska", 

poprzez wybudowanie: chodnika wraz z drogą rowerową w kierunku 

osiedla (na odcinku między zbiornikiem Liściasta a garażami), 

zejścia (ew. schodów) ze zjazdem na teren spacerowy wokół 

Zbiornika „Zgierska", zejścia ze zjazdem na parking przy 

„Biedronce", tj. w lokalizacjach, gdzie mieszkańcy „wydeptali sobie" 

przejścia przez trawnik. Rekultywacja rozdeptanych trawników. 

63 000,00 zł 

B0222RA 

Suchą nogą do Biedronki - chodnik zamiast błota. 

Wzdłuż ul. Dereniowej - wąska ścieżka piesza łącząca ul. 

Czereśniową z szerszą częścią ul. Dereniowej, działka nr 231/1. 

Wykonanie chodnika na ścieżce -przesmyku wzdłuż ul. Dereniowej 

między ul. Czereśniową a szerszą częścią Dereniowej. Węższa część 

piesza ma szerokość ok. 2,5 m i jest długości ok. 30 m. Ułożenie 

chodnika na środku przejścia, posadzenie trawy i ustawienie koszy na 

śmieci. 

36 170,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0225RA 

Zielony skwer przyjazny dla każdego - zagospodarowanie terenu 

między Filią 18 Biblioteki, a ul. Nastrojową. 

Osiedle Radogoszcz, nieruchomość przy ul. Nastrojowej 76, (obręb 

B9, działka 68). 

Teren nieruchomości gminnej przy ul. Nastrojowej 76, której dotyczy 

zadanie (dz. 68, obręb B-9) w części od strony południowej jest 

zabudowany budynkiem mieszkalnym, od strony północnej teren ten 

jest porośnięty kilkudziesięcioma drzewami, jest ogólnodostępny. 

W upalne dni jest to dobre miejsce dla wypoczynku mieszkańców 

osiedla. Kilka lat temu przez ten teren poprowadzono chodnik 

biegnący od skrzyżowania ul. Nastrojowej z ul. Sikorskiego w stronę 

placu Słonecznego. Proponujemy kontynuację tamtej inwestycji, 

poprzez: ułożenie dodatkowych trzech odcinków chodnika w poprzek 

nieruchomości (po śladzie wydeptanych ścieżek) - w kierunku 

ul. Przytulnej i Biblioteki (znajdującej się w budynku przy ul. 

Wodnika 7 - SM "Radogoszcz –Wschód”), posadzenie szpaleru 

krzewów oddzielających część zadrzewioną nieruchomości od części 

zamieszkałej, uprzątnięcie terenu ze śmieci, zlikwidowanie 

nierówności terenu, wycięcie suchych drzew i usunięcie suchych 

gałęzi oraz gałęzi ograniczających widoczność, postawienie trzech 

koszy na śmieci, ustawienie trzech ławek oraz zainstalowanie dwóch 

latarni oświetleniowych przy nowych chodnikach. 

75 000,00 zł 

B0250RA 

RADO-DOGS - Zielony Zakątek dla mieszkańców osiedla 

ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli psów i ich 

podopiecznych. 

Działka nr 318/1 w obrębie B-8. 

Zachowanie obecnego charakteru terenu (drzewa, zieleń), 

przeznaczenie terenu dla mieszkańców posiadających czworonogi, 

utrzymanie czystości, regularne sprzątanie śmieci przez służby 

miejskie, wyrobienie i ugruntowanie nawyku sprzątania po pupilach 

u właścicieli psów, miejsce na spotkania właścicieli psów, 

socjalizację a także spotkania z trenerem, ogrodzenie całego terenu 

naturalnym, ekologicznym żywopłotem, zapewnienie mieszkańcom 

bezpiecznego przejścia chodnikiem z ul Łososiowej w kierunku ul. 

Zgierskiej. 

143 600,00 zł 
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OSIEDLE TEOFILÓW – WIELKOPOLSKA 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0007TW 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska. 

Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg 

i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla 

Teofilów-Wielkopolska. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 

korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj postawić 

stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć atrakcyjność 

i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup określonej 

liczby rowerów oraz stacji dekujących i montaż ich na terenie osiedla. 

System musi być kompatybilny z działającym już w naszym mieście 

systemem Roweru Publicznego. 

988 672,00 zł 

B0025TW 

Remont tarasu przy budynku PM nr 128.  

Działka Nr 24/3. 

Remont tarasu przy budynku PM nr 128, zmieni dotychczasowy 

zniszczony i architektonicznie przestarzały wygląd tarasu. Stworzy 

nowoczesny, wielofunkcyjny i estetyczny taras, który służyć będzie 

dzieciom i lokalnej społeczności, zarówno do celów dydaktyczno-

wychowawczych, relaksacyjnych jak i społecznych. 

108 000,00 zł 

B0028TW  

Park sportowy: teren rekreacyjny z oświetleniem i boiskiem do 

gier zespołowych. 

Obręb B 44, działki: 108/8, 108/10, 101/8. Teren zielony pomiędzy 

ulicami: Inowrocławską, Żubardzką i al. Włókniarzy. 

Zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne: zasadzenie 

20 szt. drzew i 30 szt. krzewów liściastych (gatunki rodzime) oraz 

wybudowanie ogrodzonego mini boiska sportowego do gier 

zespołowych oraz alejek spacerowych z ławkami. Oświetlenie terenu 

8 latarniami. 

400 000,00 zł 

B0030TW 

Pracownia komputerowa z kompletnym wyposażeniem. 

PG nr 7, ul. Rojna 33. 

Pracownia komputerowa z wyposażeniem meblowym; 15 stanowisk 

uczniowskich + stanowisko nauczyciela (stoliki, krzesła), 

wyposażeniem sprzętowym (drukarka kolorowa atramentowa- 

urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny, laptop, 

15 tabletów dla uczniów + jeden dla nauczyciela, ekran, biała 

tablica). Oprogramowanie: system Windows, pakiet MS Office, 

rolety, wykładzina antystatyczna na podłogę. 

76 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0035TW 

Języki obce narzędziem komunikacji - multimedialna pracownia 

językowa w PG 8. 

Ul. Żubardzka 26, nr działki: B-44-119/1. 

Remont i wyposażenie sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownie 

językową w profesjonalne laboratorium językowe na 28 stanowisk, 

sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, laptop, projektor, 

głośniki, słuchawki z mikrofonem, oprogramowanie), umeblowanie 

pracowni (tablica suchościeralna, szafki na pomoce dydaktyczne, 

stoliki uczniowskie, biurko nauczyciela, krzesła) oraz pomoce 

dydaktyczne (słowniki, książki, plakaty, plansze, gry językowe, 

programy multimedialne). 

65 000,00 zł 

B0036TW 

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 3. 

Numer działki B 42 - 12/32. 

Modernizacja pracowni komputerowej: Zakup 15 zestawów 

komputerowych wraz z oprogramowaniem (m.in. system operacyjny, 

pakiet biurowy), zakup tablicy multimedialnej wraz z rzutnikiem 

krótkoogniskowym, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana 

mebli (16 stolików komputerowych oraz 26 krzeseł). 

75 000,00 zł 

B0049TW 

Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez 

Kaczeńcową. 

Południowa strona skrzyżowania Aleksandrowska / Kaczeńcowa, 

działka B35-79/72. 

Wykonanie przejazdu rowerowego w podanej lokalizacji (rysunek 

w załączniku), bez konieczności obniżania krawężników. Przejazd ten 

pozwoli na płynną jazdę rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej 

od Rydzowej do drogi rowerowej zaczynającej się przy Traktorowej. 

Na odcinku Rydzowa - Kaczeńcowa jest obecnie wyznaczony ciąg 

pieszo - rowerowy, na odcinku Kaczeńcowa - Traktorowa jazda 

rowerem po chodniku jest dopuszczona dzięki przepisom ogólnym 

(chodnik szerokości ok. 4m, 70km/h na jezdni). 

35 400,00 zł 

B0054TW 

Sprzęt sportowy dla łodzian na nieodpłatne zajęcia w wodzie 

organizowane przez MOSiR. 

Pływalnia „Wodny Raj", ul. Wiernej Rzeki 2 obręb B-41, działki 

33/41, 33/51, 33/54 i 33/57. 

Zakup sprzętu sportowego na nieodpłatne cykliczne zajęcia dla 

łodzian w wodzie organizowane na terenie Pływalni Wodny Raj 

ul. Wiernej Rzeki 2. Zakup między innymi: makarony (min.80 szt.), 

pasy wypornościowe wraz z mankietami (min. 25 kompletów), 

zestawy do aqua nordic walking (min 40 kompletów), skrzynie do 

przechowywania sprzętu (min. 2 szt.). 

24 000,00 zł 

B0060TW 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 48. 

Obręb geodezyjny B-41: działki Nr: 4/3; 4/4; 4/5. 

Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 48 - 

o wymiarach 22 m x 44 m z nawierzchnią poliuretanową, 

ogrodzeniem, oświetleniem i piłkochwytami, zawierające 

pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej 

i koszykówki. Kompleks będzie wyposażony w sprzęt sportowy 

i monitoring wizyjny. 

950 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0063TW 

Budowa kompleksu sportowego przy SP 71. 

Działka nr 71. 

Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą o pow. 44 m x 22 

m. Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej 

wymiary 19 m x11 m z dodatkową możliwością gry w koszykówkę 

(instalacja 4 tablic z koszami). Budowa bieżni trzytorowej o długości 

60 m i szerokości 3,75 z opcją skoku w dal (budowa piaskownicy 

na przedłużeniu bieżni). 

740 000,00 zł 

B0079TW 

"Od Przedszkola do Seniora" - Przebudowa i modernizacja 

terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 56. 

Działka nr 79/13, obręb B-44. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44m x 22 m 

z bezpieczną powierzchnią sportową. Zamontowanie 2 

piłkochwytów, 2 koszy z regulacją wysokości oraz wytyczenie trzech 

pól do gry w siatkówkę. Uzupełnienie ogrodzenia z siatki stalowej. 

Budowa ciągów pieszych z kostki betonowej. Budowa Placu Seniora 

ze ścieżką z betonowej kostki, 4 ławkami, koszami na śmieci i 

zrewitalizowaną zielenią. Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych. 

913 460,00 zł 

B0093TW 

Zakup drzwi wejściowych do DDP dla Osób Niepełnosprawnych 

ul. Rojna 18 a. 

Nr działki B-42 42/2. 

Zakup drzwi wejściowych metalowych z bezpieczną szybą - 4 szt. 

6 400,00 zł 

B0094TW 

Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla podopiecznych 

DDP dla Osób Niepełnosprawnych. 

Nr działki B-42 42/2. 

Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla podopiecznych 

DDPON. 

5 500,00 zł 

B0108TW 

Więcej nowości wydawniczych dla biblioteki przy Żubardzkiej. 

MBP Filia 21. 

Zadanie obejmuje zakup nowości wydawniczych (książek) oraz 

audiobooków dla biblioteki przy ul. Żubardzkiej.  

10 000,00 zł 

B0112TW 

Poprawa funkcjonalności ul. Łanowej - zielone parkingi. 

Pas drogowy na całej długości ulicy. 

Stworzenie zielonych parkingów, czyli utwardzonych powierzchni 

trawiastych (opis w załączniku) jest kompromisem między 

przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a właścicielami 

pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej dodatkowych 120 miejsc 

postojowych, zapewni parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków 

i poprawi bezpieczeństwo. Projekt przewiduje uzupełnienie asfaltu 

Łanowa 1-4 (200m), nie przewiduje wycinania drzew. 

654 000,00 zł 
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weryfikacji 

B0113TW 

Renowacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy PG 17. 

Teren sportowy przy PG 17 znajduje się w parku im. Władysława 

Andersa, pomiędzy ulicami Kwiatową i Klaretyńską. Graniczy 

z ogrodami działkowymi, kościołem przy ul. Klaretyńskiej oraz PM. 

Działka nr 50 w obrębie B43. 

Przy PG 17 znajduje się duży zielony teren pełniący funkcję zaplecza 

sportowego szkoły. Od dawna, ze względu na bezpieczeństwo, nie da 

się z niego korzystać - jest nierówny, zniszczony, pełny dziur w 

ziemi, wystających korzeni. Zadanie obejmuje odnowę powierzchni 

trawiastej, wyrównanie terenu i przystosowanie go do użytku 

rekreacyjnego i sportowego. Teren będzie dostępny dla mieszkańców 

osiedla. 

75 000,00 zł 

B0125TW 

Wymiana kostki brukowej przy wjeździe na posesję przy 

ul. Rojnej 15 - DPS. 

Działka nr 20/1 obręb B-42. 

Rozebranie starej nawierzchni z płyt chodnikowych i położenie nowej 

nawierzchni z kostki brukowej - powierzchnia ok. 200 m
2
. 

13 200,00 zł 

B0126TW 

Naprawa ogrodzenia wokół posesji przy ul. Rojnej 15 - DPS. 

Działka nr 20/1 obręb B-42. 

Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 m, 

polegająca na wymurowaniu nowych słupów przy bramie wjazdowej, 

usunięciu ognisk korozji, zabezpieczeniu antykorozyjnym przęseł 

ogrodzenia, naprawie i pomalowaniu cokołu. 

118 000,00 zł 

B0129TW 

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią pod chmurką na 

ul. Turoszowskiej. 

Pomiędzy blokami przy ul. Turoszowskiej 1 i 3, a blokiem przy 

ul. Gorzowskiej 8. Działka nr B-44, 57/43. 

Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie obejmuje powstanie 

nowego placu zabaw z 2 zjeżdżalniami, 2 huśtawkami, mostem 

linowym, drabinką, piaskownicą oraz 2 ławkami. Zadanie obejmuje 

również powstanie siłowni "pod chmurką" obok placu zabaw 

z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń. 

155 500,00 zł 

B0130TW 

Budowa małych tężni solankowych dla celów rekreacyjno-

zdrowotnych mieszkańców osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

Pomiędzy ul. Turoszowską 13, a ul. Woronicza 16. 

Zadanie obejmuje wybudowanie dwóch tężni o wymiarach 11 x 3 m. 

Wykończenie terenu wokół tężni, ławki, chodniki, nasadzenia, 

oświetlenie, tablica informacyjna. Wycinka ok. 5 drzew. 

338 000,00 zł 

B0131TW 

Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z drogami 

dojazdowymi pomiędzy ulicami: Turoszowską i Gorzowską. 

Działki nr: B-44, 57/41, 57/43, 57/48, 57/61, 65/5, 65/12, 70/6. 

Wymiana starych płyt parkingowych oraz poszerzenie obszaru 

parkingów wraz z przebudową dróg dojazdowych. Projekt dotyczy 

parkingów pomiędzy ul. Turoszowska 1, 3, 5 wraz z drogą dojazdową 

oraz ul. Turoszowską 1/1a/1b, a Gorzowską 8 i 10 wraz z drogą 

dojazdową. 

650 000,00 zł 



40 
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Kwota po 

weryfikacji 

B0132TW  

Budowa boiska wielofunkcyjnego położonego na otwartym 

terenie przy ZSP 21 przy ul. Żubardzkiej. 

Kwartał pomiędzy ulicami: Inowrocławską, Żubardzką, Włókniarzy, 

działki nr: B-44, 108/8, 108/10. 

Zadanie obejmuje wybudowanie boiska do piłki nożnej, siatkówki 

i koszykówki wraz z budową ogrodzenia terenu, szatniami i ławkami. 

700 000,00 zł 

B0133TW 

Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z drogą dojazdową 

położonych przy ul. Gorzowskiej. 

Ul. Gorzowska - cała, działki nr: 57/48, 66/7, 71/4. 

Zadanie obejmuje wymianę starych płyt parkingowych na nowe oraz 

poszerzenie obszaru parkingu wraz z przebudową drogi dojazdowej. 

Projekt dotyczy parkingów położonych przy ul. Gorzowskiej 8, 10, 

14 oraz budowy drogi dojazdowej, a Wielkopolską 82 i 84. 

1 400 000,00 

zł 

B0134TW 

Prosto na rynek - remont ciągu pieszego przy PM 148 (wymiana 

nawierzchni, montaż ławek, koszy i oświetlenia). 

Obręb B-41, działki nr: 1/50, 1/52, 1/121.. 

Wymiana nawierzchni bitumicznej na płyty chodnikowe na ciągu 

pieszym między ul. Rydzową 7 a ul. Rydzową 11. Montaż 4 ławek 

po stronie północnej, montaż 2 ławek po stronie południowej wzdłuż 

ciągu pieszego. Postawienie 6 koszy po l przy każdej ławce. 

Postawienie oświetlenia po stronie południowej obok wejścia do 

Przedszkola nr 148. Wykonanie 3 miejsc postojowych po 5m
2
 każde 

z kostki betonowej ażurowej na części trawnika po stronie 

południowej od strony wschodniej na działce 1/50. 

204 200,00 zł 

B0135TW 

Nowa wiata przystankowa przy Biedronce. 

Obręb B-35, działka nr 79/80 przy działce nr 79/24.  

Montaż 1 wiaty przystankowej na przystanku autobusowym przy 

ul. Aleksandrowskiej 58 w kierunku centrum (działka nr 79/80 przy 

działce nr 79/24). 

17 000,00 zł 

B0138TW 

Remont jezdni i chodników wzdłuż ul. Gorzowskiej. 

Ul. Gorzowska od ul. Woronicza; Obręb: B-44; numery działek: 4/10, 

4/11, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7. 

Wymiana nawierzchni jezdni oraz poszerzenie ul. Gorzowskiej 

(wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej). Wyremontowanie 

chodników z obu stron jezdni wzdłuż ul. Gorzowskiej (wymiana 

nawierzchni na kostkę brukową). Wyznaczenie miejsc postojowych 

na ul. Gorzowskiej dla mieszkańców okolicznych budynków. 

780 000,00 zł 

B0144TW 

Budowa siłowni napowietrznej i placu zabaw. 

Teren obok lasku przy ul. Rojnej 56 w pobliżu SP 71. 

Budowa siłowni napowietrznej z ok. 15 urządzeniami oraz budowa 

placu zabaw z podstawowym wyposażeniem. Cały teren ogrodzony 

będzie płotem. 

100 000,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

B0150TW 

Dopełnienie infrastruktury rowerowej na al. Włókniarzy. 

Działki nr: B44- 42/97, 104, 42/71, 42/72, 42/73, 42/74, 110/1, 110/2, 

42/77, 42/78, 42/79. 

Uzupełnienie sieci dróg rowerowych w ciągu al. Włókniarzy 

po zachodniej stronie, na odcinku od ul. Żubardzkiej do 

ul. Wielkopolskiej jako brakującego elementu w pełni 

funkcjonującego systemu. 

350 000,00 zł 

B0171TW 

Modernizacja i doposażenie biblioteki szkolnej. 

PG 13, ul. Wici 16. 

Malowanie pomieszczenia o powierzchni ok. 36 m
2
. Zakup 10 

regałów, biurka bibliotecznego, stolika uczniowskiego i krzeseł. 

Doposażenie biblioteki w lektury szkolne oraz nowości wydawnicze. 

Zakupienie 10 ebooków dla uczniów słabowidzących. Zakupienie 

laptopa z najnowszym oprogramowaniem oraz ekranu i rzutnika 

w celu doskonalenia pracy redakcji gazetki szkolnej SZCZUR. 

30 975,00 zł 

B0181TW 

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i siłownia terenowa. 

Ul. Odrowąża 12, nr działek:B41-33/50, 33/53. 

Wymiana nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50 m x 30 m. 

Ogrodzenie boiska (wymiana siatki i furtek wejściowych). 

Wyposażenie: bramki do piłki nożnej, ławki parkowe oraz piłki do 

piłki nożnej i koszykówki. Oświetlenie boiska - lampy ledowe, 

monitoring kamerowy, siłownia terenowa (na wolnym placu 

asfaltowym przed boiskiem) + ławki parkowe, aranżacja terenów 

wokół boiska, rozbiórka części infrastruktury. 

320 000,00 zł 

B0182TW 

Zadaszenie lodowiska. 

Ul. Wiernej Rzeki 2, nr działek: B41- 33/48.  

Zadaszenie „przenośnego" lodowiska - wiata nad lodowiskiem 

o wymiarach 35 m x 28 m. Oświetlenie lodowiska - podwieszone pod 

dachem - lampy ledowe. Ogrodzenie lodowiska (trzy boki) - 

ogrodzenie typu panele. Monitoring kamerowy. Modernizacja 

terenów zielonych wokół lodowiska. 

331 700,00 zł 

B0185TW 

Wykonanie docieplenia ścian budynku oraz dachu, wymiana c.o. 

w Żłobku 24. 

Ul. Rydzowa 7, działki nr: B41- 1/84, 1/120, 1/122, 1/128, 

2/1,2/4,2/5,2/6. 

Zadanie dotyczy docieplenia ścian budynku metodą bezspoinową 

(styropian), wykonania docieplenia stropodachu oraz wymianę 

instalacji c.o. wraz z grzejnikami. Realizacja zadania przewiduje 

naprawę uszkodzonego tynku na ścianach, docieplenie ścian 

styropianem wraz z wyprawą elewacyjna (tynki ozdobne) oraz 

docieplenie stropodachu styropapą, wykonanie obróbek blacharskich 

i położenie papy termozgrzewalnej, wymianę instalacji c.o. wraz 

z grzejnikami. 

300 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0194TW 

Nowe książki dla Teofilowa - Dział Udostępniania MBP. 

Ul. Rojna 39. 

Zakup książek i audiobooków dla Działu Udostępniania MBP skróci 

czas oczekiwania na nowości wydawnicze. Wiemy też, że audiobooki 

są chętnie wypożyczaną formą książki a Biblioteka posiada ich tylko 

400 tytułów i już wszystkie zostały przesłuchane. 

10 000,00 zł 

B0203TW 

Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie 

sportowym wraz z zapleczem socjalnym przy SP 182.  

Ul. Łanowa 16, działki nr: 44/1,44/2,44/3.  

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: budowa 

zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie sportowym wraz 

z zapleczem socjalnym wym. 18m. x 38m, instalacje i monitoring 

wizyjny, wykończenie pomieszczeń socjalnych, ciągi komunikacyjne 

pieszo-jezdne wokół zadaszonego boiska. 

1 540 000,00 

zł 

B0204TW 

Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy PG 13.  

Działka nr: B41-19/7. 

W wyniku projektu przy PG 13 powstanie jedno boisko do piłki 

siatkowej plażowej, będzie ono ogólnodostępne.  

80 000,00 zł 

B0205TW 

Innowacyjne wykorzystanie tarasu przedszkolnego do realizacji 

zadań dydaktycznych. 

PM 110. 

Zadanie polega na wyremontowaniu tarasu lewego i prawego oraz 

wejścia do ogrodu. 

70 000,00 zł 

B0229TW 

Tablica multimedialna dla przedszkolaków z PM 48. 

Ul. Rojna 29/31, działki nr: B41-25/2, 26/10. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym podopiecznym 

najbardziej optymalne warunki rozwojowe, dlatego ciągle 

poszukujemy atrakcyjnych i skutecznych sposobów nauczania. 

Jednym z nich jest wprowadzenie elementu nowoczesności do pracy 

z dziećmi, jakim jest tablica multimedialna. 

13 110,00 zł 

B0254TW 

Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Bałuckiego Ośrodka 

Kultury na Żubardzkiej. 

Działka nr: 94/114. 

Zakup: 2 projektorów multimedialnych, 1 aparatu fotograficznego 

typu lustrzanka, 1 aparatu fotograficznego kompaktowego, 

1 powermiksera, 1 telewizora, 1 ekranu, 2 kompletów mikrofonów 

nagłownych, 4 mikrofonów dynamicznych, 1 zestawu mikrofonów 

bezprzewodowych, 6 szt. kabli mikrofonowych. 

15 650,00 zł 

B0263TW 

Renowacja skweru polegająca na: remoncie istniejących ścieżek, 

wykonanie nowych, zamontowanie lampy w części środkowej, 

nowe nasadzenia uzupełniające. 

Działka nr B40-559/2, skwer na rogu ul. Rojnej i Banachiewicza. 

Montaż lampy ulicznej w środkowej części skweru, wymiana 

istniejących ścieżek szutrowych na kostkę, zastąpienie wydeptanego 

skrótu - ścieżki kostką, betonową, uzupełnienie nasadzeń po 

wycinkach. 

97 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0264TW 

Remont budynku, tarasu i ogrodu PM 30. 

Działki nr: B41- 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5.  

Projekt obejmuje odnowienie bardzo zniszczonej, czterdziestoletniej 

elewacji budynku oraz chodnika i tarasu, których pogarszający się 

stan wkrótce zagrażać będzie bezpieczeństwu dzieci. Integralną 

częścią naszego przedszkola jest ogród, który z uwagi na przestrzale 

i wysłużone sprzęty również wymaga modernizacji. Nowy plac 

zabaw umożliwi wychowankom szeroką aktywność ruchową i 

dydaktyczną. Atrakcyjny, bezpieczny sprzęt przez długie lata posłuży 

przedszkolakom i ich rodzinom. 

530 000,00 zł 

B0265TW 

Boisko plażowe Teofilów. 

Działka nr B41-33/20. 

Dwa wymiarowe boiska (słupki, linie, siatka), ławki 6 szt., kamera 

monitorująca bezpieczeństwo, ogrodzenie. 

200 000,00 zł 

B0271TW 

Wzorcowe przedszkole - bezpieczna i przyjazna edukacja 

najmłodszych na świeżym powietrzu. 

PM 140. 

Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola, zakup zabawek 

ogrodowych i ścieżki zdrowia oraz zamontowanie ich w miejscu 

starych, zniszczonych. Aby zajęcia mogły odbywać się w ogrodzie 

przedszkolnym należy zakupić i zamontować 4-6 stołów wraz 

z ławkami dla dzieci oraz tablicę. Powstanie sala do zabaw na 

świeżym powietrzu. 

120 000,00 zł 

B0272TW 

Wzorcowe przedszkole - bezpieczna zabawa i nauka 

najmłodszych na świeżym powietrzu. 

PM 140. 

Zakup zabawek ogrodowych i ścieżki zdrowia oraz zamontowanie ich 

w miejscu starych, zniszczonych. Aby zajęcia mogły odbywać się 

w ogrodzie przedszkolnym należy zakupić i zamontować 4-6 stołów 

wraz z ławkami dla dzieci oraz mobilną tablicę interaktywną. 

Powstanie sala do zabaw na świeżym powietrzu. 

50 000,00 zł 

B0274TW 

Zakup książek dla Filii nr 11 MBP. 

Ul. Radka 8. 

Zakup książek (ok. 250), z których będą mogli korzystać wszyscy 

użytkownicy biblioteki. Księgozbiór zostanie uzupełniony głównie 

nowościami wydawniczymi. 

5 000,00 zł 
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OSIEDLE WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0048WL 

Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na 

istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku 

od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. 

Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 

20. 

Wykonanie projektu oraz zamontowaniem 12 lamp oświetleniowych 

na ul. Sawickiego na istniejących słupach oświetleniowych na 

odcinku od ul. Strykowskiej ok. 400 mb. 

52 000,00 zł 

B0212WL 

PRZYTULNA OKÓLNA - bezpieczna droga do placu zabaw: 

budowa chodników i uspokojenie ruchu kołowego: wysepki, 

znaki. 

Ul. Okólna działki nr: 183/12, 1/3, a także ew. działki stanowiące 

poszerzenie ul. Okólnej, tzn. (156/1, 159/2, 183/2). Odcinek około 

2200 m ul. Okólnej objęty niniejszym formularzem zgłoszeniowym 

rozpoczyna się na skrzyżowaniu ze Strykowską i przebiega w 

kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z ul. Żółwiową. 

Planujemy nowatorskie urządzenie fragmentu ul. Okólnej, tak- aby 

inwestycja była możliwa do zrealizowania na szerokości pasa 

drogowego będącego obecnie do dyspozycji Gminy Łódź. Szerokość 

pasa Okólnej na tym ponad dwukilometrowym odcinku jest zmienna i 

wynosi od zaledwie 5,2 m do około 13 m. Na odcinkach szerszych 

(powyżej 8 m) powstanie chodnik z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego. Natomiast na odcinkach wąskich, tam gdzie obecnie 

niemożliwe jest wprowadzenie chodnika - zostanie uspokojony ruch 

samochodowy (system wysepek i znaków zmieniających tor jazdy 

samochodów). W dalszej perspektywie nabycie działek prywatnych 

przez Gminę Łódź umożliwi utworzenie chodnika na całej długości 

Okólnej.  

250 000,00 

zł 

B0226WL 

Zdrowiej i szybciej - budowa parkingu rowerowego z wiatą 

i monitoringiem przy przystanku Strykowska-Imielnik Nowy. 

Działki nr: B59-143/4, 144/4. 

Zadanie polega na wybudowaniu parkingu dla dwunastu rowerów 

(sześć stojaków). Bezpieczeństwo zapewnią wiata i monitoring. 

72 100,00 zł 

B0227WL 

Bezpieczeństwo to podstawa - budowa chodnika i oświetlenie przy 

ul. Strykowskiej (ok. 350 m). 

Od przystanku Strykowska - Imielnik Nowy do końca ulicy. Działki 

nr: B59-143/4, 144/4, 145/9, 145/8, 150/1, 150/3. 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych. 

250 000,00 

zł 

B0228WL 

Sport to zdrowie - boisko do siatkówki plażowej i mini siłownia 

plenerowa. 

Ul. Żółwiowa 59/61, na działce nr 19/6, obręb B-58. 

Wykonanie boiska do siatkówki plażowej i mini siłowni plenerowej. 

60 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0246WL 

Żyj Pasją -Rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 

Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów tańca, 

rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego warto mieć i rozwijać pasję, 

pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów zaawansowania. 7 

tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, zaproszenie na lekcje tańca, 

wejściówki na turniej, karnety na zajęcia dla najlepszych uczniów. 

63 200,00 zł 

B0256WL  

Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku 

około 150 m. 

Ul. Moskule od posesji nr Moskule 76. 

Remont ulicy Moskule z wykonaniem nowej podbudowy 

i nawierzchni asfaltowej. 

198 000,00 

zł 

 

OSIEDLE BAŁUTY ZACHODNIE 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0041BZ 

Budowa alejek typu parkowego z towarzyszącą infrastrukturą 

udrożniającą teren Lasku Romanowskiego dla celów 

wypoczynkowo rekreacyjnych. 

Działka nr 76, Lasek Romanowski w sąsiedztwie osiedla Zielony 

Romanów. 

Zadanie polega na budowie alejek wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

(ławki, kosze) na terenie zieleńca miejskiego przy ul. Romanowskiej. 

215 000,00 

zł 

B0115BZ 

Rewitalizacja parku im. Armii Łódź. 

Cześć terenu parku im. Armii Łódź - działki B37-52/13, 52/14 (część 

południowo-wschodnia). 

Park im. Armii Łódź należy do mniej znanych łódzkich parków, mimo 

że jest bardzo urokliwym miejscem. Rosną na nim w głównej mierze 

drzewa liściaste a pośród nich stare dęby. Niestety jego potencjał nie 

jest w pełni wykorzystywany - teren parku nierzadko pokrywają 

śmieci, a nawet gruz. Wierzymy, że z przywróceniem ładu, więcej 

ludzi będzie mogło cieszyć się tym pięknym miejscem. 

50 000,00 zł 

B0175BZ 

Modernizacja drogi przed budynkiem DPS. 

Ul. Spadkowa 4/6. 

Modernizacja drogi polegającej na: rozebraniu nawierzchni z trylinki i 

betonu, korytowanie pod ułożenie podbudowy betonowej oraz wywóz 

gruzu. Ułożenie nowej podbudowy betonowej – 650 m
2
. Ułożenie 

nowej nawierzchni bitumicznej w dwóch warstwach – 650 m
2
 . 

139 750,00 

zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0208BZ 

Bezpiecznie do przystanku - budowa przejścia dla pieszych na 

skrzyżowaniu Traktorowa - Chłopska. 

Skrzyżowanie ulic Chłopskiej i Traktorowej (południowy wlot) 

działki (B-34): 20/52, 20/28, 20/58, 20/51. 

W ramach projektu proponuje się wybudowanie przejścia dla pieszych 

po południowej stronie tego skrzyżowania - utwardzenie narożnika, 

wymalowanie zebry ustawienie znaków oraz fizycznego ograniczenia 

parkowania po stronie południowo-wschodniej w zakresie takim, aby 

nie ograniczać widoczności pieszych. Proponowane rozwiązanie to 

tzw. „mysie ucho". 

12 000,00 zł 

B0232BZ 

Zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów szkół MOS 2. 

Ul. Spadkowa 2. 

Zakup akcesoriów sportowych. 

1 000,00 zł 

B0233BZ 

Boisko do siatkówki plażowej wraz z oświetleniem. 

Ul. Spadkowa 2. 

Zadanie obejmuje budowę boiska do siatkówki plażowej. Wzdłuż 

brzegów całkowitego obszaru można zastosować obrzeża chroniące 

przed rozsypywaniem się piasku. Dodatkowo planuje się montaż 

oświetlenia. 

80 000,00 zł 

B0234BZ 

Zakup rzutników na potrzeby edukacyjne MOS 2. 

Ul. Spadkowa 2. 

Zakup rzutników na potrzeby edukacyjne. Będą one używane w pracy 

z uczniami SP 213 i PG 49 wchodzących w skład MOS 2. 

3 000,00 zł 

B0235BZ 

Centrum Sportowo- Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy 

SP 116 : dla każdego od 2 do 99 lat.  

Ul. Ratajska 2/4. 

Wniosek jest zaklasyfikowany jako osiedlowy jednoetapowy. 

W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu na boisko 

trawiaste do siatkówki, nasadzenie drzew i rozmieszczenie ławeczek 

oraz miejsce parkingowe i oświetlenie. 

435 000,00 

zł 

B0236BZ 

Piłki dla dzieciaków z Teofilowa i Romanowa. 

Ul. Ratajska 2/4. 

Dzieciaki z Teofilowa chcą po prostu pograć w piłę i w kosza. Mają 

chęci, boiska do gry, brakuje im tylko nowych piłek. Może to właśnie 

u nas wyrośnie nowy Robert Lewandowski albo Marcin Gortat. 

2 500,00 zł 

B0247BZ 

Żyj Pasją -Rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 

Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów tańca, 

rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego warto mieć i rozwijać pasję, 

pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów zaawansowania. 7 

tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, zaproszenie na lekcje tańca, 

wejściówki na turniej, karnety na zajęcia dla najlepszych uczniów. 

63 200,00 zł 

B0262BZ 

Zakup komputerów dla SP 116 w celach edukacyjnych dla dzieci. 

Ul. Ratajska 2/4, nr działki B36-113. 

Projekt zapewni: wyposażenie sali zajęć w SP 116 w komputery 

pomocne w przeprowadzeniu warsztatów, które przejdą na własność 

szkoły, warsztaty z edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości dla 

dzieci z SP 116. 

67 000,00 zł 
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b) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego na 2017 r. w rejonie Górna. 

OSIEDLE CHOJNY 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0001CH  

„Aktywator” – zespół instalacji i urządzeń rekreacyjnych  

i treningowych służących aktywizacji społecznej  

i ruchowej seniorów. 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia  

ul. Rzgowska 170. 

Przebudowa ogrodzonego terenu przyległego do budynku Przychodni 

(ok. 1000 m
2
). Montaż kompleksu urządzeń rehabilitacyjno-

treningowych wraz z tablicami informacyjnymi, wyposażenie w 

Ławki miejsc odpoczynku, ułożenie przy urządzeniach bezpiecznej 

nawierzchni, wykonanie alejek i lekkich zadaszeń. Całość 

wkomponowana w zieleń i nasadzenia.  

340 000,00 zł 

G0009CH 

Krańcówka Kurczaki Od Nowa – Etap I. 

Działki G-28 451/3, 451/4, 444/2, 413 i G-27 417/184. 

Wykonany zostanie projekt remontu krańcówki "Kurczaki" 

uwzględniający przebudowę trzech peronów przystankowych na 

"wyniesione", ustawienie wiaty przystankowej, wymianę chodników i 

barierek, ustawienie elementów małej architektury oraz realizację w 

zakresie, na jaki wystarczą zadeklarowane pieniądze. 

800 000,00 zł 

G0010CH 

Rowery – Kontraruch na osiedlu Chojny. 

Ulice: Zamknięta, Wdzięczna, Strzelecka, Powszechna, 

Mieszczańska, Królewska, Obszerna, Sarmacka. 

Zadanie polega na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu 

rowerowego na drogach jednokierunkowych za pomocą znaków „nie 

dotyczy rowerów" (T-22). Proponowane zadanie jest tanie w 

wykonaniu; bezpieczne dla uczestników ruchu; nie wiąże się z 

likwidacją miejsc parkingowych; nie zmniejsza liczby pasów na 

jezdni. Realizacja zadania ułatwi poruszanie się rowerem po Łodzi 

14 958,00 zł 

G0012CH 

SP 162 - Przebudowanie świetlicy szkolnej. 

Ul. Strzelecka 5. 

W związku z dużą liczbą dzieci, które korzystają ze świetlicy 

konieczne jest przeniesienie świetlicy do nowego pomieszczenia. W 

ramach zadania pomieszczenie to zostanie odremontowane i 

doposażone. Dodatkowo w pomieszczeniach poświetlicowych zostaną 

utworzone gabinety specjalistyczne (terapii pedagogicznej, 

logopedycznej i psychologicznej).  

45 000,00 zł 

G0013CH 

SP 162 - Remont tarasu, chodnika wokół szkoły. 

Ul. Powszechna 15. 

Dokończenie remontu chodnika (opaski wokół szkoły), modernizacja 

włazów do piwnic (dzisiaj zasłonięte są dyktami - co powoduje 

zagrożenie dla dzieci), modernizacji tarasu i zjazdów dla dzieci z 

niepełnosprawnościami, dostawienie ławek, nasadzenie klombów na 

terenie przy szkole. 

175 000,00 

zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0014CH 

Bezpieczne Chojny – Wyniesione skrzyżowanie. 

Skrzyżowanie Socjalna/Strzelecka. 

Zadanie ma polegać na wybudowaniu podniesionej tarczy 

skrzyżowania przy szkole SP 162 filia klasy O-III (ulice 

Socjalna/Strzelecka) celem wyniesienia tarczy jest podniesienie 

bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tych placówek 

oświatowych znajdujących się w okolicy, które codziennie korzystają 

z przejść w drodze do i ze szkoły. 

60 000,00 zł 

G0015CH 

Bezpieczne Chojny – Separatory. 

Ul. Socjalna. 

W ramach zadania na odcinku ul. Socjalnej (wschodniej części) 

między ulicami Powszechną i Strzelecką mają zostać zamontowane 

separatory (słupki) uniemożliwiające nielegalne parkowanie na 

trawniku (warto zauważyć, że po przeciwnej stronie częściowo już 

istnieje takie rozwiązanie). Parkujące nielegalnie samochody blokują 

drogę mieszkańców poruszających się po chodniku i dodatkowo 

stwarzają zagrożenie dla dzieci idących do szkoły SP 162 

zlokalizowanej przy ul. Strzeleckiej. 

26 000,00 zł 

G0016CH 

Bezpieczne Chojny – Wyniesione przejście dla pieszych. 

Ul. Zamknięta przy SP 110. 

Zadanie polega na wyniesieniu przejścia dla pieszych znajdującego się 

na ulicy Zamkniętej przy SP 110. Codziennie z przejścia korzystają 

dzieci uczęszczające do placówki oświatowej i codziennie dochodzi 

do sytuacji, gdzie kierowcy samochodów stwarzają niebezpieczne 

sytuacje. 

16 000,00 zł 

G0017CH 

Bezpieczne Chojny – Bezpieczne przejście do szkoły dla uczniów 

SP 109. 

Ul. Pryncypalna. 

W ramach zadania zostaną zamontowane progi wyspowe przy 

przejściu dla pieszych przy szkole SP 109 na ul. Pryncypalnej, 

spowoduje to obniżenie prędkości samochodów jadących po ulicy. 

Dodatkowo zamontowane zostaną, separatory skrajni (uniemożliwiają 

omijanie progów) oraz tzw. kocie oczka na przejściach, które 

zwiększą widoczność przejść w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych lub po zachodzie słońca. Zastosowane rozwiązania 

nie wpłyną negatywnie na komfort jazdy komunikacji miejskiej. 

13 500,00 zł 

G0019CH 

Bezpieczne Chojny – Zakup i montaż koszy na nieczystości. 

Obszar Komorniki / Sternfelda / Św. Wojciecha / Rzgowska. 

Zadanie ma na celu ustawienie 10 koszy na nieczystości,  

co będzie skutkowało podniesieniem komfortu posiadaczy psów i 

polepszeniem estetyki terenów zielonych osiedla Chojny. 

6 000,00 zł 

G0020CH 

Bezpieczne Chojny – Zakup i montaż koszy na nieczystości. 

Obszar Rzgowska / Kosynierów Gdyńskich / Pryncypalna / Dachowa. 

Zadanie ma na celu ustawienie 10 koszy na nieczystości,  

co będzie skutkowało podniesieniem komfortu posiadaczy psów i 

polepszeniem estetyki terenów zielonych osiedla Chojny. 

6 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0040CH 

Mały kompleks sportowy przy PG 43 i SP 162. 

Działki G-29 59/3; 260; 261; 262; 263; 264; 265/1; 270; 271/1; 274. 

Kompleks składałby się z trzy-torowej 200m bieżni  

o nawierzchni tartanowej, skoczni w dal (piaskownica  

z odskocznią) oraz prostego odcinka o długości 60m. Wewnątrz bieżni 

znajdzie się sztuczna nawierzchnia trawiasta do gier rekreacyjno - 

sportowych. Dodatkowo zostaną wybudowane dwa boiska do 

siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem (cztery słupki + dwie siatki 

+ wyznaczone linie) i ogrodzeniem wys. 5m (z siatki powlekanej 

plastikiem). Obiekty będą ogólnodostępne dla mieszkańców na 

podobieństwo otwartych obiektów typu Orlik. 

380 000,00 

zł 

G0088CH 

Zakup książek dla czytelników Filii 2 MBP. 

Ul. Natalii 4. 

Celem realizacji zadania jest poszerzenie oferty książkowej  

o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla dzieci  

i młodzieży. Zakupione książki będą dostępnie w Filii 2 MBP. 

10 000,00 zł 

G0114CH 

Piłka dla każdego. 

Boisko wielofunkcyjne przy SP 109 ul. Pryncypalna 74. 

Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę i zorganizowanie 

turnieju koszykówki (tym samym promowanie koszykówki, jako gry 

zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i 

młodzieży). 

8 000,00 zł 

G0126CH 

Modernizacja chodników przylegających do bloku przy ul. 

Ogniskowej 12. 

Obr. G-28, działki nr: 610/8, 609/15, 580/28, 580/29, 562/10, 570/3. 

Modernizacja chodników przylegających do bloku przy  

ul. Ogniskowej 12. Obecny stan chodników zdecydowanie utrudnia 

poruszanie się po nich osób z naszego osiedla. 

80 000,00 zł 

G0127CH 

Ruch i rekreacja Chojen. 

Teren boiska ZSO nr 5, ul. Królewska 13/15. Działki G-27 537/12; 

537/13; 537/14; 537/15. 

Celem zadania jest uzupełnienie oferty sportowej dla dzieci, 

młodzieży i społeczności lokalnej. Wybudowanie ścianki 

wspinaczkowej, ścieżki zdrowia, rzutni, bieżni czy siłowni 

zewnętrznej zaktywizuje nas sportowo. Z infrastruktury będą 

korzystać uczniowie, oraz mieszkańcy osiedla „ od malucha  

do starszaka". Może spowoduje to, że niektórzy w przyszłości zostaną 

reprezentantami naszego kraju w lekkiej atletyce, jak nasi uczniowie 

Sylwester Bednarek, Adam Kszczot, Artur Kuciapski. 

250 800,00 

zł 

G0154CH 

Bezpieczne ogrodzenie PM 200. 

Ul. Zamknięta 1, G-28; działki 596; 597; 598/1. 

Remont ogrodzenia i odgrodzenie części budynku przedszkola od 

bramy wejściowej oraz ogrodu przedszkolnego. Montaż systemów 

ogrodzeniowych z uwagi na bezpieczeństwo 250 dzieci i systemu 

monitoringu zewnętrznego. Budynek znajduje się przy ruchliwej ulicy 

Kurczaki o dużym natężeniu ruchu w ciągu dnia. 

187 600,00 

zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0171CH 

Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP 110 i 

PM 200. 

Działki G-28 463/72; 463/74; 463/84 ; 581/9; 581/10. 

Remont chodnika przy ulicy Kurczaki wzdłuż Przedszkola 200 od 

Sternfelda do Zamkniętej oraz chodnika przy ulicy Zamkniętej 

(prowadzący do PM 200 i SP 110). Wymiana płyt chodnikowych na 

odcinku 250 m przy ul. Kurczaki i 150 m przy ul. Zamkniętej. Wiele 

urazów i kontuzji było spowodowanych przez brakujących płyt, 

zapadliny i nierówności. 

393 750,00 

zł 

G0198CH 

Nowy chodnik na ul. Zagranicznej pomiędzy ul. Jutrzenki i Jana 

Bożego. 

Ul. Zagraniczna pomiędzy ul. Jutrzenki i Jana Bożego. 

Podniesienie bezpieczeństwa dzieci oraz innych mieszkańców osiedla. 

Obecnie jest tam wydeptana ścieżka. Jesienią i zimą przejście tą drogą 

wiąże się z pokonywaniem błotnistej drogi codziennie. Tą trasą 

poruszają się mieszkańcy osiedla Chojny w szczególności dzieci idące 

do szkoły. 

90 000,00 zł 

G0199CH 

Otwarta impreza „Dzień Dziecka”. Impreza integracyjna dla 

mieszkańców, z naciskiem Rodzina. 

Kompleks sportowo-rekreacyjny "Stawy Jana". 

Obie imprezy mają na celu integracje dzieci jak i mieszkańców. Do 

wspólnego działania na rzecz naszego osiedla - poznanie się. 

50 000,00 zł 

G0200CH 

Nowy chodnik na ul. Łazowskiego. 

Ul. Łazowskiego pomiędzy ul. Kongresową i Kosynierów Gdyńskich. 

Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa. Chodnik jest bardzo 

ważnym elementem gdyż jest to droga do przychodni medycznej jak 

również szpitala. 

350 000,00 

zł 

G0201CH 

Nowy chodnik na ul. Gładkiej i remont parkingu. 

Chodnik pomiędzy ul. Łazowskiego/Jutrzenki - obie strony ulicy. 

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa dla ludzi starszych, 

dzieci i matek z wózkami. Stan chodnika jest krytyczny a tym samym 

niebezpieczny dla pieszych. 

283 500,00 

zł 

G0213CH 

Stawy Jana „Od Nowa" - Etap V budowa nowej toalety 

automatycznej i adaptacja istniejącej. 

Stawy Jana - Działka G-27. 

W ramach zadania zostanie wybudowana nowa automatyczna toaleta 

publiczna dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Zostanie także wykonana adaptacja istniejącego budynku 

znajdującego się bliżej placu zabaw na toaletę. W ramach zadania 

zostanie także uporządkowany/zaaranżowany teren przy toaletach. 

Dodatkowo zadanie to zapewni utrzymanie toalety w sezonie (7 

miesięcy). Podniesie to ogólny komfort przebywania na Stawach Jana 

i podniesie czystość terenu. 

257 000,00 

zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0214CH 

„Park na Górnej" - plac zabaw, tor rowerowy pumptrack, 

urozmaicenie terenu zielonego. 

Działki G-44 542/10, 543/1, 215/1, 544/1, 15/2, 545/1, 542/7. 213/6, 

213/7. 211/4. 211/5. 212/18, 542/6, 217/7, 226/5, 226/15, 224/47, 

224/26 G-43 427/62, 427/63. 

Utworzenie parku z funkcją rekreacyjno-sportowy w bezpośrednim 

sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych. Teren niezagospodarowany 

proponujemy przekształcić w bardzo zielony" obszar zachęcający do 

spacerów. Na terenie parku ma się znajdować duży plac zabaw, górka 

do zjeżdżania na sankach / rowerach, tor pumptrack. Indywidualnie 

zaprojektowany park uwzględniający istniejącą rzeźbę terenu oraz 

roślinności, zostanie podzielony na strefy tak aby zachować 

równowagę pomiędzy różnymi typami aktywności. 

1 150 000,00 

zł 

G0216CH 

Aktywna Matka Polka. 

Rejon między ul. Cegielniana, Ustronna, Leszczyńskiej, Przednia. 

Zrealizowanie otwartej siłowni, placu zabaw oraz rekreacyjnej 

przestrzeni dla dzieci tzw. "małpi gaj". Uporządkowanie terenu z 

nasadzeniem roślinności (drzew, krzewów, kwiatów) wraz z ławkami. 

550 000,00 

zł 

G0219CH 

Ustawienie koszy na śmieci na terenach wokół  

ul. Ogniskowej i Rolniczej. 

Działki 562/9, 572/13, 501/7, 464/18, 609/15, 568/2, 570/3, 610/8, 

624/5, 612/10. 

Ustawienie 11 koszy na śmieci na terenach wokół ul. Ogniskowej i 

Rolniczej. Aktualnie na tym terenie jest deficyt koszy na śmieci, co 

powoduje trudności w egzekwowaniu obowiązku sprzątania po psach. 

8 800,00 zł 

G0220CH 

Montaż progów wyspowych na ul. Ogniskowej. 

Działki 572/13, 612/10. 

Montaż dwóch progów wyspowych: przy przejściu dla pieszych na 

działce 612/10, przy skrzyżowaniu ulic na działce 572/13 celem 

zwiększenia bezpieczeństwa osób przechodzących na plac zabaw dla 

dzieci znajdujących się po drugiej stronie ulicy. 

27 000,00 zł 

G0221CH 

Ul. Strażnicza – od początku do końca miejska ulica. 

Działka G-30 436/20. 

Utwardzenie (wyasfaltowanie) nawierzchni ul. Strażniczej. 

800 000,00 

zł 

G222CH 

Montaż lustra sferycznego dla ul. Strażniczej. 

Ul. Kurczaki u zbiegu ul. Ideowa, Strażnicza. 

Montaż lustra drogowego poprawiający widoczność  

i umożliwiający bezpieczny wyjazd z ul. Strażniczej. 

2 000,00 zł 
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G0224CH 

Remont ulicy osiedlowej - Ogniskowa. 

Ogniskowa - od skrzyżowania z ulicą Kurczaki, wzdłuż bloków 

Ogniskowa 5 i 8 (działki 463/84. 624/4. 624/5. 611/7, 609/15, 580/28. 

568/2, 570/3. 

Remont ulicy osiedlowej będącej drogą wjazdową na cale osiedle 

Ogniskowa. Z ulicy korzysta również wielu mieszkańców Łodzi 

udających się na cmentarz przy ulicy Kurczaki. Ulica (w 

szczególności pomiędzy wskazanymi blokami) jest w bardzo złym 

stanie, a korzystanie z niej po opadach deszczu, w tym wsiadanie do 

zaparkowanych przy niej pojazdów, można spokojnie przyrównać do 

poruszania się po torze przeszkód. 

400 000,00 

zł 

G0236CH 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 

Stawy Jana. 

Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening oparty na 

ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Celem treningu 

jest poprawienie kondycji i elastyczności ciała, wyrzeźbienie zgrabnej 

sylwetki, pokonania własnych ograniczeń, a także dotlenienie 

organizmu. Najlepsze efekty osiągnąć można trenując grupowo na 

specjalnej bramie, składającej się z drabinek, poręczy, uchwytów i 

ławek skośnych. Całość na miękkiej gumowej na wierzchni. 

95 000,00 zł 

G0241CH 

Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań SP 162, ul. 

Strzelecka 5. 

Działki G-29 525/4, 523/1, 521/1, 520, 519/5, 518, 517, 516/3, 515/2, 

515/1, 523/3, 526/6, 526/7, 527/4, 528/4, 524/22, 524/24, 524/30. 

W ramach zadania ma zostać wymienione istniejące, stare, 

dziurawego ogrodzenia szkoły, furtka wejściowa oraz brama 

wjazdowa. Obecnie zardzewiała druciana siatka będzie mogła zostać 

zastąpiona ogrodzeniem systemowym, które będzie trwalsze, 

zwiększy bezpieczeństwo dzieci i poprawi estetykę budynków i ternu 

szkoły. 

120 000,00 

zł 

G0259CH 

Chojeńskie Przedszkole Orlika. 

Boiska typu Orlik na osiedlu Chojny. 

Projekt będzie skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem 

jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem oraz, poprzez 

zabawę w grupie, kształtowanie właściwych postaw. W ramach 

Przedszkola Orlika organizowane będą bezpłatne zajęcia sportowe i 

festyny z wykorzystaniem boisk typu orlik. Zajęcia mają charakter 

ogólnorozwojowy - wyrabiający zwinność, szybkość, równowagę. 

Głównie uczą współpracy w grupie, wzajemnego wsparcia, 

przygotowują do przeżywania sukcesów i porażek. 

75 000,00 zł 
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G0262CH 

Coś dla dzieci i dorosłych - plac zabaw i siłownia plenerowa 

Kurczaki. 

Działka G-30 50. 

Teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią bezpieczną, tworzącą 

formy przestrzenne (pagórki, kolorowe szachownice) oraz trawą. 

Duża nieregularna piaskownica, odgraniczona drewnianymi palikami. 

Na terenie piaskownicy kilka stolików i domek. Elementy placu 

zabaw: 2 bujaki, wieloosobowy bujak równoważnia, huśtawka 

wahadłowa mała i duża, pomost ruchowy, linarium, wielofunkcyjny 

zestaw zabawowo-sprawnościowy ze zjeżdżalnią. Elementy siłowni 

plenerowej: biegacz, orbitrek, wahadło, motyl, 2 kosze na śmieci, 6 

ławek. 

400 000,00 

zł 

 

OSIEDLE CHOJNY-DĄBROWA 

ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 

weryfikacji 

G0004CD 

W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy 

Przychodnię. 

Działki G-17 235/1, 235/3, 235/4. 

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów zabiegowych i 

lekarskich, ze szczególnym wskazaniem na POZ dla dzieci, 

modernizacja, doposażenie oraz poprawa stanu sanitarno-

higienicznego poradni rehabilitacyjnej. 

305 000,00 zł 

G0005CD 

W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów 

modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia  

ul. Tatrzańska 109. 

Modernizacja, doposażenie oraz poprawa stanu sanitarno-

higienicznego Poradni POZ dla dzieci, pracowni RTG oraz ciągów 

komunikacyjnych wraz z przyległymi sanitariatami. Doposażenie 

pracowni RTG w sprzęt i środki ochrony indywidualnej pacjenta. 

Wymiana drzwi wejściowych oraz posadzki na parterze. 

280 000,00 zł 

G0022CD 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Chojny -Dąbrowa. 

Granice administracyjne osiedla Chojny-Dąbrowa. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 

korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj postawić 

stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć atrakcyjność i 

mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup określonej 

liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż ich na terenie osiedla. 

System musi być kompatybilny z działającym już w naszym mieście 

systemem Roweru Publicznego. 

988 672,00 zł 
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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania Kwota po 

weryfikacji 

G0029CD 

Zakup wyposażenia do MBP Filia 10. 

Ul. Kadłubka 40 

Istniejące wyposażenie biblioteki jest stare i mocno wysłużone. 

Wymiana na nowe pozwoli odświeżyć i uatrakcyjnić wygląd 

biblioteki. Zakupione wyposażenie obejmować będzie: regały 

biblioteczne, ekspozytury prasy, stopień biblioteczny, stoliki, lady 

biblioteczne, wieszak, szafę, wózek biblioteczny, regał na dokumenty, 

biurko komputerowe, krzesła, zestaw wypoczynkowy, projektor 

multimedialny z ekranem i uchwytem, oświetlenie sufitowe. 

48 700,00 zł 

G0031CD 

Goja Park – budowa placu zabaw z prawdziwego zdarzenia przy 

ul. Gojawiczyńskiej. 

Plac zabaw zlokalizowany pomiędzy blokami 326  

(ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312 (ul. Makuszyńskiego 7) oraz PM 117 

(ul. Kadłubka 38) - dz. Nr 201/72. 

Plac wyłożony będzie bezpieczną nawierzchnią, trawą oraz krzewami 

ozdobnymi. Ogrodzić go płotkiem obsianym żywopłotem. Na 

istniejącej górce zainstalować podwójną zjeżdżalnię. Na szczyt górki, 

zabezpieczonej ogrodzeniem, prowadzić będą schody. Elementy 

placu: sześcian wielofunkcyjny, huśtawka "gniazdo", huśtawka 

wysoka podwójna, huśtawka niska, karuzela tarczowa z siedziskiem,  

2 bujaki, bujak tandem, pomost ruchowy, linarium, tablica rysunkowa 

podwójna, tablica kółko i krzyżyk, wielofunkcyjny zestaw zabawowo-

sprawnościowy, huśtawka 6 osobowa, piaskownica mała, piaskownica 

w kształcie statku z zadaszeniem, obiekty małej architektury. 

426 100,00 zł 

G0032CD 

Remont chodnika biegnącego wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. 

Felińskiego do ul. Śląskiej). 

Działki 159/4, 159/5, 159/6, 330/14. 

Projekt zakłada demontaż starego, zniszczonego chodnika biegnącego 

wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej na odcinku pomiędzy ul. Felińskiego a ul. 

Śląską. Następnie wyrównano by i przygotowano podłoże pod nowy 

chodnik i ułożono nowe płyty w kolorze szarym wraz z obrzeżami. 

Wyremontowany chodnik służyć będzie głównie okolicznym 

mieszkańcom. Aktualny stan chodnika jest fatalny. Większość płyt 

jest popękana a w niektórych miejscach całkowicie się rozpadły.  

W niektórych miejscach chodnik uległ zarwaniu i powstały spore 

dziury. Celem zadania jest przywrócenie funkcjonalności regularnie 

uczęszczanego chodnika. 

383 100,00 zł 
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ID 
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G0033CD 

Wymiana ogrodzenia PM 118. 

Ul. G. Zapolskiej 54. 

Zadanie polegałoby na demontażu starego ogrodzenia wraz  

z furtką i bramą wjazdową na terenie Przedszkola Miejskiego nr 118. 

W jego miejscu położono by nowe ogrodzenie panelowe w kilku 

żywych kolorach oraz nową furtkę oraz bramę wjazdową. Dodatkowo 

w ogrodzenie wmontowane były by urządzenia do gier 

integracyjnych. Obok wejścia do przedszkola wstawiono by 1 tablicę 

rysunkową. Reszta urządzeń do gier integracyjnych (1 tablica 

rysunkowa, tablica „Kółko i krzyżyk, gra integracyjna językowa) 

umiejscowiona by była na wysokości ogrodu na terenie przedszkola, 

w którym bawią się dzieci. 

114 000,00 zł 

G0041CD 

Budowa ciągu pieszo – jezdnego łączącego blokowisko z ulicą 

główną oraz wyrównanie i utwardzenie terenu przed klatkami. 

Skwer trawnikowy przy bloku Gojawiczyńskiej 13, działka G17-

201/72. 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego z parkingami dla samochodów 

osobowych w ilości około 30 sztuk. 

493 500,00 zł 

G0042CD 

Budowa miejsc parkingowych na skwerze trawnikowym  

z wyodrębnieniem i zachowaniem strefy zieleni. 

Skwer trawnikowy wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej po stronie 

nieparzystej, od ul. Felińskiego do Śląskiej, działka G17-201/106. 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych w ilości około 10 

stanowisk. 

79 000,00zł 

G0045CD 

Powiększenie istniejącej już górki oraz korony. 

Skwer trawnikowy przy ul. Gojawiczyńskiej po stronie nieparzystej, 

między blokami 11 i 13. 

Powiększenie już istniejącej górki dla dzieci. Usypanie oraz 

podwyższenie i poszerzenie korony. Zamontowanie na jej szczycie 

poręczy balustradowych a przed nimi 3 ławeczek. Wykonanie 

łagodnego stoku biegowego. Odlanie schodków na jej szczyt wraz z 

poręczą. 

150 000,00 zł 

G0048CD 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 13 MBP. 

Ul. Podhalańska. 

Zakup nowości wydawniczych (ok.250 wol.), których brak utrudnia 

codzienna pracę biblioteki. Książki będą dostępne dla wszystkich 

czytelników MBP Łódź-Górna. Atrakcyjna oferta pozwoli na szersze 

propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. 

5 000,00 zł 

G0054CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Umińskiego 4. 

Działka G-17 305/20. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Umińskiego 4. 
30 000,00 zł 

G0055CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Przyborowskiego 3 od 

strony klatek schodowych. 

Działki G-15 13/13 i 14/24. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Przyborowskiego 3. 

26 000,00 zł 

G0056CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku przy ul. Zapolskiej 45. 

Działka G-17 317/87, 317/93, 317/89, 620. 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej. 
300 000,00 
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G0057CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Zapolskiej 50 od 

strony klatek schodowych. 

Działka G-17 267/116. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Zapolskiej 50. 

26 000,00 zł 

G0058CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kołowej 25 od strony 

klatek schodowych. 

Działka G-15 75/22, 75/35, 95/12. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kołowej 25 od strony 

klatek schodowych. 

25 000,00 zł 

G0059CD 

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi wzdłuż 

budynku przy ul. Odyńca 41. 

Działka G-16 73/7, 73/20, 73/8. 

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi wzdłuż 

budynku przy ul. Odyńca 41. 

200 000,00 zł 

G0060CD 

Remont drogi dojazdowej i chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Nałkowskiej 6. 

Działka G-17 201/20. 

Remont drogi dojazdowej i chodnika wzdłuż budynku wspólnoty 

mieszkaniowej. 

200 000,00 zł 

G0061CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku przy  

ul. Kadłubka 42. 

Działka G-17 201/83 201/72. 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej. 

80 000,00 zł 

G0062CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Staffa 3 i 6  

od strony klatek schodowych. 

Działka G-17 108/16 i 112/15. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Staffa 3 i 6. 

60 000,00 zł 

G0064CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy  

ul. Gojawiczyńskiej 3 i 5 od strony klatek schodowych. 

Działka G-17 201/119, 201/93, 201/94, 201/95, 201/43, 201/96. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Gojawiczyńskiej 3 i 5. 

122 000,00 zł 

G0065CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Anczyca 5 od strony 

klatek schodowych. 

Działka G-17 111/25. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Anczyca 5. 

23 000,00 zł 

G0066CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Deotymy 5 od strony 

klatek schodowych. 

Działka G-17 47/19. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Deotymy 5. 

22 000,00 zł 

G0068CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kruczkowskiego 26 

od strony klatek schodowych. 

Działka G-17 201/89, 201/105. 

Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej od 

strony klatek schodowych. 

20 000,00 zł 
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G0069CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Gersona 5-7 od strony 

klatek schodowych. 

Działka G-17 329/136. 

Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej od 

strony klatek schodowych. 

45 000,00 zł 

G0071CD 

Remont chodników wzdłuż budynku przy ul. Kruczkowskiego 9 

od strony klatek schodowych. 

Działka G-17 260/61, 260/74, 260/70. 

Remont chodnika wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej od 

strony klatek schodowych. 

21 000,00 zł 

G0072CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Podgórnej 57 od 

strony klatek schodowych. 

Działki G-15 131/5 i 132/2. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Podgórnej 57  

od strony klatek schodowych. 

25 000,00 zł 

G0073CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Felińskiego 17 od 

strony klatek schodowych. 

Działka G-17 201/106, 201/103, 201/102. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Felińskiego 17. 

27 000,00 zł 

G0074CD 

Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny parking przy ul. 

Felińskiego 5A. 

Działka G-17 267/115. 

Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępny parking przy  

ul. Felińskiego 5A. 

58 000,00 zł 

G0075CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kadłubka 32. 

Działka G-17 170/24. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kadłubka 32. 
42 000,00 zł 

G0076CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Odyńca 65. 

Działka G-16 73/17. 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej. 

65 000,00 zł 

G0077CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Kadłubka 

1/9. 

Działka G-17 564/18. 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej. 

52 000,00 zł 

G0078CD 

Remont chodników wzdłuż budynków przy ul. Kruczkowskiego 

1a, 3a, 5a od strony klatek schodowych. 

Działka G-17 267/109; 267/124. 

Remont chodnika wzdłuż budynków wspólnoty mieszkaniowej od 

strony klatek schodowych. 

82 000,00 zł 

G0080CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Broniewskiego 34a od 

strony klatek schodowych. 

Działka G-15 114/33, 114/37. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Broniewskiego 34a. 

35 000,00 zł 
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G0081CD 

Remont chodników i drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. 

Leśmiana 3(chodnik) i Leśmiana 5 (chodnik i droga). 

Działki G-17 212/115, 212/113. 

Remont chodników i drogi dojazdowej wzdłuż budynków wspólnot 

mieszkaniowych. 

200 000,00 zł 

G0082CD 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy  

ul. Malczewskiego 29. 

Działka G-16 191/33. 

Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku wspólnoty mieszkaniowej. 

100 000,00 zł 

G0083CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Rydla 7 i 7a  

od strony klatek schodowych. 

Działki G-17 54/51, 54/49, 54/75, 54/83, 54/80, 54/89. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Rydla 7 i 7a  

od strony klatek schodowych. 

80 000,00 zł 

G0085CD 

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi wzdłuż 

budynków przy ul. Podhalańskiej 22,24,26,28. 

Działki G-6 59/42, 59/32. 

Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi wzdłuż 

budynków przy ul. Podhalańskiej 22, 24, 26, 8. 

800 000,00 zł 

G0086CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Ejsmonda 2a  

od strony klatek schodowych. 

Działki G-17 201/83, 201/34. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Ejsmonda 2a  

od strony klatek schodowych. 

18 000,00 zł 

G0089CD 

Kompleks boisk przy SP 174. 

Ul. Gałczyńskiego Dz. G-17 318/2. 

Boisko do piłki ręcznej (20 x 40 m) - poliuretan, boisko  

do koszykówki (15 x 28 m) oraz wytyczenie na nim boiska  

do siatkówki (9 x 18 m), wraz z płynną regulacją koszy i siatki - 

poliuretan, otoczenie boisk siatką, ławki - 6 sztuk, usunięcie „górki" i 

„trybun", kostka wokół boisk. 

780 000,00 zł 

G0091CD 

Zakup książek dla czytelników Filii 16 dla Dzieci  

i Młodzieży. 

Ul. Tatrzańska 124. 

Zadanie polegać będzie na zakupie książek, nowości wydawniczych i 

lektur. Zakupione książki będą dostępne w Filii nr 16 i udostępniane 

wszystkim czytelnikom zarejestrowanym w MBP Łódź-Górna. 

Realizacja zadania zapewni użytkownikom (dzieci, młodzież, dorośli) 

dostęp do najnowszej literatury i wesprze ich w kształtowaniu 

kompetencji informacyjnych. 

7 000,00 zł 
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G0094CD 

Parking dla pacjentów MP Dąbrowa przy ul. Tatrzańskiej 109 od 

strony ul. Dąbrowskiego. 

Działki G-17 1/77, 1/78. 

Parking z kostki brukowej na obecnym zieleńcu przed MP Dąbrowa 

ul. Tatrzańska 109 od strony ul. Dąbrowskiego 89 dla około 16 

samochodów. Obecnie rosną tam chwasty, które razem z 

gromadzącymi się śmieciami szpecą teren przed przychodnią. 

Przychodnia zlokalizowana jest w obrębię skrzyżowania ulic 

Dąbrowskiego i Tatrzańskiej i na dzień dzisiejszy nie ma żadnego 

parkingu dla pacjentów, a jego wybudowanie znacznie poprawi 

dostępność przychodni dla pacjentów, przede wszystkim pacjentów 

niepełnosprawnych. 

525 000,00 zł 

G0097CD 

Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców bloku 8 i 10 przy 

ul. Umińskiego. 

Działka G-17 305/20. 

Zadanie polega na wyrównaniu, utwardzeniu i ułożeniu podłoża z płyt 

ażurowych wraz z obrzeżami na placu przy drodze biegnącej 

pomiędzy blokami 8 i 10. 

113 000,00 zł 

G0098CD 

Modernizacja tarasu PM 129. 

Ul. Tatrzańska 100. 

Projekt zakłada modernizację tarasu w celu poprawy jego 

funkcjonalności i bezpieczeństwa. Służył będzie do nauki  

i zabawy, do spotkań integracyjnych oraz innych aktywności.  

W zakres prac wchodzi: usunięcie tarasu, odtworzenie fundamentów, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie płyty tarasu. 

79 950,00 zł 

G0099CD 

Nauka języków obcych dziś szansą na lepsze jutro. 

Działki G-17 14/19,14/24. 

Znajomość języków obcych jest we współczesnym świecie niezbędna, 

dlatego w naszej szkole utworzyliśmy klasy dwujęzyczne. 

Szczególnie ważne w procesie nauczania języków obcych jest 

przełamanie bariery w porozumiewaniu się. Aby zapewnić uczniom 

PG 44 najefektywniejszy sposób nauki komunikacji pragniemy, by w 

szkole powstało laboratorium fonetyczne wyposażone w monitor 

interaktywny, 8 podwójnych stolików z pełnym wyposażeniem 

(laptopy, słuchawki, mikrofony, moduł symulacji rozmowy 

telefonicznej). 

59 000,00 zł 

G0106CD 

Parking dla mieszkańców ul. Lenartowicza, Siarczanej, 

Krochmalnej. Część pierwsza. 

Działki G-15 117/33. 

Przekształcenie zatoki postojowej poprzez jej poszerzenie  

w parking dla samochodów osobowych. Łącznie uzyska się  

ok. 20 stanowisk. 

133 000,00 zł 

G0107CD 

Parking dla mieszkańców ul. Lenartowicza, Siarczanej, 

Krochmalnej. Część druga. 

Działki G-15 58/19, 58/18. 

Budowa miejsc parkingowych równoległych do ul. Lenartowicza. 

68 000,00 zł 
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G0115CD 

Piłka dla każdego. 

Boisko wielofunkcyjne przy SP 38 ul. Krochmalna 21. 

Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę  

i zorganizowanie turnieju koszykówki (tym samym promowanie 

koszykówki, jako gry zespołowej i współzawodnictwa sportowego 

wśród dzieci i młodzieży). 

8 000,00 zł 

G0117CD 

Zakup książek i sprzętu multimedialnego dla czytelników 

i użytkowników Filii nr 12 MBP. 

Ul. Dąbrowskiego 91. 

Projekt dotyczy zakupu nowych książek, których brak jest bardzo 

odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru o nowości 

wydawnicze uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do literatury oraz 

podniesie poziom czytelnictwa. Zakup sprzętu multimedialnego 

ułatwi realizację prezentacji multimedialnych, podniesie standard 

biblioteki oraz przyczyni się do zaspokojenia potrzeb naukowych, 

edukacyjnych, społecznych i kulturalnych mieszkańców osiedla. 

8 500,00 zł 

G0118CD 

Remont chodnika wzdłuż bloku wraz z dojściem  

do parkingu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Umińskiego 8. 

Działka G-17 305/20. 

Remont polega na odtworzeniu nawierzchni chodnika biegnącego 

wzdłuż bloku nr 8 przy ul. Umińskiego oraz montaż słupków 

ochronnych uniemożliwiających wjazd samochodów na chodnik i 

przyległy do niego trawnik. Chodnik z płyt chodnikowych 35x35cm, 

długość ok. 91m plus dojście do miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych ok. 42 m. 

25 000,00 zł 

G0125CD 

Młodzi sportowcy - akademia sportu na osiedlu Chojny-Dąbrowa. 

Projekt będzie realizowany w wybranych szkołach podstawowych na 

terenie osiedla Chojny- Dąbrowa. Autorzy projektu wytypowali 

szkoły, dysponujące infrastrukturą pozwalającą na prowadzenie zajęć 

sportowych dla dzieci. Szkoły te udostępnia sale gimnastyczne dla 

potrzeb projektu w wymiarze 2-4 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

Młodzi sportowcy, to projekt, w ramach którego co najmniej 150 

dzieci z łódzkich szkół podstawowych będzie miało możliwość 

spędzania czasu w ciekawy i atrakcyjny sposób, jednocześnie 

wyrabiając nawyk dbania o formę fizyczną. Dzięki formule 

„trenujemy i gramy" dzieci uczyć się będą regularności oraz 

współpracy w grupie, jednocześnie rywalizując  

z rówieśnikami na boisku. W wytypowanych do udziału w projekcie 

szkołach podstawowych realizowane będą pozalekcyjne zajęcia 

sportowe oraz turnieje sportowe. 

67 500,00 zł 
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G0135CD 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 189. 

Ul. Kossaka 19, działka G-6 29/22. 

W wyniku realizacji zadania ma powstać boisko sportowe 

wielofunkcyjne o wymiarach około 60m x 30m, nawierzchni 

poliuretanowej, ogrodzone, oświetlone, monitorowane, wyposażone w 

atestowane urządzenia do gier zespołowych takich jak minipiłka 

nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, 

badminton, dwa ognie. Boisko udostępnione będzie nieodpłatnie w 

czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów szkoły, w 

godzinach popołudniowych oraz w weekendy dla mieszkańców 

osiedla 

940 000,00 zł 

G0136CD 

Rozbudowa i modernizacja parkingu przy  

ul. Łukasińskiego między ul. Rzgowską i ul. Kasową. 

Działka G-14 45/11. 

Utworzenie dodatkowych miejsc (około 10) i modernizacja 

istniejących przez zmianę nawierzchni parkingu na kostkę betonowo 

ażurową. Wymaga to usunięcia części pasa zieleni przy ulicy. Montaż 

oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), montaż 2 koszy na śmieci, 

obsiew trawy na terenie przyległym. Wykonanie oznaczeń poziomych 

na drodze. 

160 000,00 zł 

G0137CD 

Utworzenie parkingu przy ul. Łukasińskiego pomiędzy  

ul. Kasową i ul. J. Słowackiego. 

Działki G-14 45/1, 45/2, 45/6, 45/7. 

Utworzenie około 50 ogólnodostępnych miejsc parkingowych (w tym 

1-2 dla osób niepełnosprawnych) usytuowanych ukośnie do ulicy po 

stronie budynku przy ul. Łukasińskiego 4. Wymaga to usunięcia pasa 

zieleni przy ulicy, zawężenia/przesunięcia chodnika. Utworzenie 

oznakowanego przejścia dla pieszych przed ul. Słowackiego, montaż 

oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), montaż 2-4 koszy na śmieci, 

obsiew trawy na terenie przyległym. Posadzenie żywopłotu z 

krzewów na wysokość do 50 cm między chodnikiem a budynkiem. 

Wykonanie oznaczeń poziomych na drodze. 

200 000,00 zł 

G0144CD 

Zagospodarowanie ogrodu PM 159. 

Ul. Łączna 53. 

Przedmiotem realizacji zadania jest przeprowadzenie remontu ogrodu 

przedszkolnego w celu umożliwienia pełnego i bezpiecznego 

korzystania z jego infrastruktury przez użytkowników. 

1.) Remont brodzika dla dzieci. 

2.) Rekultywacja trawnika, w tym umocnienie i zagospodarowanie 

górki. 

3.) Montaż nawierzchni z kostki betonowej, remont studzienek 

kanalizacyjnych. 

4.) Montaż bezpiecznego podłoża wokół drabinek. 

5.) Zakup i montaż dwuwieżowego zestawu zabawowego, zakup 4 

sztuk ławek ogrodowych. 

197 986,00 zł 
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G0148CD 

Ogrodzenie PM 102 – po pierwsze bezpieczeństwo. 

Działka G-15 85/2, ul. Kołowa 31. 

Przedmiotem wniosku jest modernizacja ogrodzenia terenu wokół 

przedszkola. Dotychczasowe ogrodzenie siatka, która w znacznej 

części jest pokryta korozją. Całość ogrodzenia wymaga renowacji. 

Nowe ogrodzenie to przede wszystkim dla dzieci najważniejsza 

kwestia bezpieczeństwa, poza tym to również wizytówka miejsca, z 

którego stale korzysta społeczność przedszkola. 

25 000,00 zł 

G0149CD 

Taras w PM 102 - naszym miejscem do odpoczynku, zabawy, 

doświadczeń. 

Działka G-15 85/2, ul. Kołowa 31. 

Przedmiotem jest gruntowny remont tarasu. Przeglądy techniczne 

tarasu wskazują na konieczność natychmiastowej modernizacji. Taras 

to nasza wizytówka, jak do tej pory niestety niezbyt pozytywna, 

dodatkowo niewykorzystana ze względu na stan techniczny. Remont 

tarasu umożliwi nam jego wykorzystanie przede wszystkim dla zabaw 

z dziećmi. Planujemy kolejno zakupić stoliki, parasole, materiały  

do zabaw badawczych, itp. Chcemy, by to miejsce było przeznaczone 

oczywiście dzieciom. 

65 000,00 zł 

G0150CD 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 14 MBP. 

Ul. Lenartowicza 16. 

Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie oferty 

książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla 

dzieci i młodzieży. Zakupione książki będą dostępne w Filii nr 14 

przy ul. Lenartowicza 16, dla wszystkich czytelników MBP Łódź-

Górna. 

8 000,00 zł 

G0153CD 

Zielone Chojny - modernizacja parku. 

Park przy ul. Leczniczej, działki 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 

56/3, 56/13, 56/14, w obrębie G-14. 

Szpachlowanie drobnych ubytków w betonowych słupach pergoli 

(bez usuwania zieleni); pod pojęciem remontu placu zabaw należy 

rozumieć zakup 3 nowych drobnych zabawek np. typu bujak; ścieżka 

zdrowia dla seniora ma być zlokalizowana na działce nr 56/3, pod 

koronami klonów srebrzystych, na chodniku. W skład zestawu dla 

ludzi 55+ wejdzie - po 1 szt.: biegacz, telonorbitrek, twister, małe i 

duże koło Tai chi, wahadło, wyciąg, krzesło równowagi, krzesło 

wioślarza oraz przy każdym urządzeniu opis wykonywanych na nim 

ćwiczeń i kolejność użytkowania. 

915 000,00 zł 

G0155CD 

„Na ćwiczenia zawsze pora – od młodego do seniora” – siłownia 

zewnętrzna dla mieszkańców Osiedla Chojny – Dąbrowa. 

Teren przy budynku SP 64, ul. Anczyca 6. 

Zamontowanie jedenastu nowoczesnych i atestowanych urządzeń do 

aktywnej rekreacji w plenerze, umożliwiających wykonywanie 

ćwiczeń ogólnorozwojowych, siłowych i wytrzymałościowych. 

Siłownia będzie zlokalizowana na terenie boiska SP 64 i dostępna dla 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Osiedla Chojny - Dąbrowa. 

Dodatkowo może ona stanowić świetne miejsce aktywnego spędzania 

czasu wolnego. 

48 400,00 zł 
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G0156CD 

„Biblioteka na miarę XXI wieku" - modernizacja biblioteki w SP 

64. 

Ul. Anczyca 6. 

Modernizacja pomieszczenia: wymiana płytek PCV na nową 

wykładzinę i oświetlenia, montaż rolet okiennych. Zakup: pięciu 

komputerów, sześciu szaf bibliotecznych oszklonych, ośmiu regałów 

na książki, pięciu szafek niskich, szesnastu stolików modułowych, 

pięciu stolików komputerowych, trzydziestu krzeseł, biurka i krzesła 

dla nauczyciela, dywanu, kostek do siedzenia dla maluchów, rzutnika 

i ekranu, tablicy magnetycznej na stojaku oraz dwóch tablic 

informacyjnych. 

43 390,00 zł 

G0164CD 

Bezpieczny chodnik na Kraszewskiego – remont/przebudowa 

chodnika zlokalizowanego na ul. Kraszewskiego wzdłuż posesji 4 i 

6. 

Działka G-15 29/35, 29/36, -29/37, 29/29, 29/29.  

W ramach niniejszego projektu przewidziana jest przebudowa około 

150 m
2
 chodnika zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego wzdłuż 

posesji nr 4 i 6 pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Lenartowicza. Jest 

to droga, którą przemieszcza się wielu mieszkańców osiedla Chojny-

Dąbrowa w kierunku przystanków komunikacji miejskiej i centrów 

usługowo-handlowych zlokalizowanych na osiedlu. 

65 450,00 zł 

G0168CD 

Remont chodnika, parkingu i drogi dojazdowej. 

Działka G-17 267/116. 

Remont miejsc parkingowych, chodnika, drogi dojazdowej przy ul. 

Felińskiego 3 (od strony klatek schodowych, blok 233), wykonanie z 

kostki brukowej. 

295 000,00 zł 

G0173CD 

Termomodernizacja budynku żłobka nr 19. 

Działki G-6-28/2 GUS 106103_90006.28/2. 

Proponowane zadanie jest ściśle związane z zabezpieczeniem 

trwałości, bezpieczeństwa i funkcjonowania placówki. 

Termomodernizacja budynku łączy w sobie nie tylko elementy 

związane z ograniczeniem wydatków w przyszłości na ogrzewanie a 

co za tym idzie przyniesie oszczędności. W budynku są stare 

technologie grzewcze i brak jest ocieplenia to obecnie daje duże straty 

w zakresie ciepła. Termomodernizacja przyniosłaby oszczędności dla 

miasta a i beneficjenci placówki- dzieci, by na tym skorzystały. 

700 000,00 zł 

G0190CD 

Budowa i remont miejsc postojowych w ul. Wyższej. 

Działki G-17 46/8, 47/19 oraz 47/20, 47/21. 

Budowa i remont miejsc postojowych od ul. Rydla 3  

do ul. Wyższej 28 wraz z przebudową chodnika. 

350 000,00 zł 
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G0191CD 

Radosny przedszkolak-wymiana ogrodzenia wraz  

z modernizacją placu zabaw przy PM 119. 

Działka nr ewidencyjny: 106103 9.0017.107/3. 

Przedmiotowe zadanie polegać będzie na wykonaniu nowego 

ogrodzenia od strony ulicy Staffa w śladzie starego, zdewastowanego 

(ca 72 mb), a także na modernizacji placu przedszkola, obejmującej: 

montaż wieży zabaw z linarium, ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią, 

a także montaż bezpiecznej nawierzchni z EPDM, która poprawi 

bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola, rekultywację 

trawnika oraz posadzenie żywopłotu od strony osiedla oraz parku. 

96 400,00 zł 

G0192CD 

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych na ul. 

Umińskiego. 

Działki G-17 298/14; Nr działki GUS 106103_9.0017.298/14.  

Wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa z płyt ażurowych 

miejsc postojowych dla samochodów na ul. W. Umińskiego, między 

blokiem na ul. Zapolskiej 57 a garażami znajdującymi się przed 

numerami posesji Zapolska 85 i 85A na wprost posesji ul. Zapolska 

72. Parking o długości 25 m i szerokości 5 m, spodziewana ilość 

miejsc postojowych ok. 10. 

50 000,00 

G0194CD 

Ul. Malczewskiego - remont chodnika i rekultywacja trawnika. 

Ul. Malczewskiego na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Tetmajera 

(po południowej stronie), z wyłączeniem terenu przed SP nr 190. 

Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmuje wykonanie 

projektu, demontaż istniejących płyt chodnikowych i położenie 

nowego chodnika, a także rekultywację trawnika, znajdującego się 

pomiędzy chodnikiem a jezdnią. 

427 347,00 zł 

G0195CD 

Miejsca parkingowe ekologiczne między ul. Malczewskiego oraz 

ul. Karpią. 

Działka G-16 191/33. 

Montaż ażurowych płyt betonowych w miejscu, w którym samochody 

parkują na klepisku. Następnie wysiew trawy pomiędzy płytami. 

Zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. 

146 415,00 zł 

G0202CD 

Kompleks sportowo-rekreacyjny PG 44 - dokończenie bieżni 

lekkoatletycznej. 

Działki G-17 14/23, 14/25. 

Na terenie PG 44 od lat powstaje kompleks sportowo- rekreacyjny dla 

dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności osiedla Dąbrowa. 

Dotychczasowa baza obejmuje trzy boiska do gier zespołowych i 

profesjonalną skocznię w dal. Rozbudowanie już istniejącej bieżni 

polegające na dobudowie do bieżni prostej, trzech torów wokół boiska 

wielofunkcyjnego zamknie ją w okrężną, 150- metrową trzytorową 

bieżnię, zapewniając uczniom i mieszkańcom bezpieczne i właściwe 

miejsce do uprawiania lekkiej atletyki czy też rekreacji - nordic 

walking, jogging, itp. 

157 000,00 zł 
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G0203CD 

Budowa miejsc postojowych z płyt ażurowych. 

Ul. Umińskiego 2A . 

Budowa miejsc postojowych z płyt ażurowych prostopadle względem 

betonowej ulicy przy garażach. Ilość miejsc zależy od 

wygospodarowanej przestrzeni oraz od norm i funkcjonalności. W 

przybliżeniu około 10 miejsc. 

32 000,00 zł 

G0210CD 

„Młynek - cudowny odpoczynek'' - zakup wyposażenia parku. 

Działki 48/15, 9/15. 

Projekt zakłada zakup i montaż wyposażenia podnoszącego 

estetyczny wygląd parku. Dodatkowo wybudowane zostałoby boisko 

do siatkówki plażowej wraz z osprzętem, mini trybuną, piłkochwytem 

i ogrodzeniem. W skład wyposażenia wchodzić będą: ławki parkowe 

z podbudową (15 szt.), siedziska (2 zestawy), niestandardowe 

parkowe zestawy wypoczynkowe (2 zestawy), pomostu na cyplu i 

obudowanie go palisadą, krzewy i drzewa. 

280 000,00 zł 

G0228CD 

Wzniesienie przejściach dla pieszych przy ul. Broniewskiego-

Deotymy. 

Działka 182/82. 

Wzniesienie przejściach dla pieszych przy ul. Broniewskiego-

Deotymy. 

70 000,00 zł 

G0232CD 

Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych na odcinku ul. 

Podgórnej od numeru 60 do numeru 74. 

Działka G-15 140/20. 

Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych z płyt ażurowych na 

podbudowie z kruszywa. Utworzenie miejsc postojowych w pasie 

drogowym pozwoli na poprawienie przejazdu wzdłuż ulicy Podgórnej 

(ulica wąska ulica). 

95 000,00 zł 

G0258CD 

Przedszkole Orlika Chojny – Dąbrowa. 

Boiska typu Orlik na osiedlu Dąbrowa. 

Projekt będzie skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem 

jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem oraz, poprzez 

zabawę w grupie, kształtowanie właściwych postaw. W ramach 

Przedszkola Orlika organizowane będą bezpłatne zajęcia sportowe i 

festyny z wykorzystaniem boisk typu orlik. Zajęcia mają charakter 

ogólnorozwojowy - wyrabiający zwinność, szybkość, równowagę. 

Głównie uczą współpracy w grupie, wzajemnego wsparcia, 

przygotowują do przeżywania sukcesów i porażek. 

75 000,00 zł 

G0261CD 

Rewitalizacja Parku im. Dąbrowskiego. 

Park im. Dąbrowskiego, działki nr: 22/2, 22/24, 22/26, 22/31, 22/30, 

22/28, 22/32, 22/33 i fragmenty działek 8/4 oraz 7/18 w obrębie G-14.  

Wymiana nawierzchni alejek na kostkę betonową, ale jedynie na 

działkach nr: 22/2, 22/24, 22/26, 22/31, 22/30, 22/28, 22/32, 22/33 i 

fragmentach działek 8/4 oraz 7/18 w obrębie G-14; wykreślono z 

wniosku: urządzenie otoczenia Przedszkola Miejskiego Nr 38, 

stworzenie alejki typu podwórzec, zakup/wymianę koszy na śmieci i 

wymianę ławek. 

810 000,00 zł 
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G0021GO 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak. 

Granice administracyjne osiedla Górniak. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście.  

Aby ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także 

tutaj postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 

atrakcyjność i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada 

zakup określonej liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż ich 

na terenie osiedla. System musi być kompatybilny z działającym już 

w naszym mieście systemem Roweru Publicznego. 

494 336,00 zł 

G0037GO 

Bezpieczny Górniak. Etap pierwszy – pilotażowy. 

Działki: G-3 66/11; 66/12; 47/5. 

Projekt zakłada stworzenie dwóch punktów kamerowych miejskiego 

monitoringu, przy skrzyżowanie ulic: - Przybyszewskiego - Stocka -

Stocka – Szczucińska. 

275 000,00 zł 

G0043GO 

Górniak dla Ludzi: Kosze na śmieci przy ul. Stockiej. 

Działka: G-3 45/20. 

Nieformalna inicjatywa 'Górniak dla Ludzi' powstała w celu 

dokonywania dobrych zmian na tzw. „Górniaku”. Projekt zakłada 

zakup 4 koszy na śmieci w tym: -2 kosze przeznaczone dla odpady 

komunalne -2 kosze przeznaczone na psie odchody oraz jednego 

punktu do poboru jednorazowych opakowań i rękawiczek 

niezbędnych do sprzątania psich odchodów. 

5 000,00 zł 

G0049GO 

Zakup książek do Filii 5 MBP (Dla dzieci i młodzieży). 

Działka G-4 138/2. 

Zakup książek (nowości wydawniczych), których brak jest bardzo 

odczuwalny, szczególnie na terenie obejmującym mieszkańców 

osiedla "Górniak". Zakupione książki będą udostępniana w Filii nr 5 

(Dla dzieci i młodzieży) Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna. 

6 000,00 zł 

G0050GO 

Zakup nowych książek dla Filii 1 MBP. 

Ul. Przybyszewskiego 46/48, działka G-4 120/8. 

Zakup nowych książek, których brak jest bardzo odczuwalny na 

osiedla "Górniak". Zakupione książki będą dostępne w naszej 

Bibliotece, która jest Biblioteką dla dorosłych i mogą z niej korzystać 

wszyscy Czytelnicy. 

6 000,00 zł 

G0087GO 

Odnowienie chodników w ul. Różyckiego. 

Działki G-2 63/5, 63/4. 

Wymiana nawierzchni chodników (podbudowy i nawierzchni  

z kostki) z obrzeżami i nawierzchni asfaltowej na ul. Różyckiego 

(wykonanie podbudowy oraz dwóch warstw bitumicznych i wymiany 

krawężników). 

480 000,00 zł 

G0123GO 

Naprawa chodnika na ul. Płockiej. 

Ul. Płocka od nr 40 do końca, chodnik po stronie północnej. 

Naprawa chodnika. 

77 000,00 zł 
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G0128GO 

Remont chodników na pl. Reymonta oraz ul. Rzgowskiej  

i Przybyszewskiego. 

Działki G-3 67/1 i 74/4 oraz G-4 120/1, 120/3, 120/4, 120/11. 

Remont nawierzchni chodników zlokalizowanych w drogach 

publicznych położonych w Strefie Wielkomiejskiej (Pl. Reymonta, 

ul. Rzgowska na odcinku od Pl. Reymonta do ul. Sieradzkiej oraz ul. 

Przybyszewskiego na odcinku od ul. Dębowej do ul. Bzowej - po str. 

północnej). W ramach remontu rozebrane będą stare, bardzo 

zniszczone nawierzchnie i wybudowane nowe z płyt betonowych  

o wymiarach 25 x 25 cm i kostki granitowej, na podbudowie 

betonowej. 

870 000,00 zł 

G0131GO 

Interaktywna Szkoła na miarę XXI wieku - sprzęt multimedialny 

dla SP 5. 

Ul. Łęczycka 23. 

Zadanie ma na celu zwiększenie możliwości kształcenia w szkole 

podstawowej nr 5 w Łodzi. Przedstawione multimedia w obecnym 

czasie stanowią nieodzowny element dydaktyki w wielu placówkach 

tego typu. W odpowiedzi na rozwijające się techniki dydaktyczne, 

sprzęt tego typu jest wymagany w procesie kształcenia klas 1-3 oraz 

4-6. 

16 800,00 zł 

G0132GO 

Renowacja sali gimnastycznej w SP 5. 

Ul. Łęczycka 23. 

Zadanie ma na celu renowację obecnie istniejącej sali gimnastycznej 

SP 5 w Łodzi. Inwestycją zadania byłaby m.in. renowacja parkietów 

drewnianych, malowanie ścian, stolarka okienna oraz wszelkie prace 

mające na celu podniesienie estetyki pomieszczenia oraz komfortu 

ćwiczeń jak np. zadbanie o stan drabinek. 

100 000,00 zł 

G0133GO 

Sportowa Szkoła – sprzęt sportowy na użytek społeczności 

szkolnej SP 5. 

Ul. Łęczycka 23. 

Zadanie ma na celu zwiększenie możliwości rozwoju fizycznego 

dzieci i młodzieży szkoły podstawowej nr 5 w Łodzi. Obecny deficyt 

sprzętu sportowego powoduje brak możliwości zorganizowania 

dostosowanych zajęć do umiejętności uczestników wychowania 

fizycznego. 

7 430,00 zł 

G0145GO 

Górniak dla ludzi: Siłownia plenerowa na Osiedlu Górniak. 

Działka 42/10. 

Projekt ma na celu zagospodarowanie przestrzeni zielonej  

na ulicy Energetyków 6 (działka nr 40/12). Zadanie zakłada 

stworzenie siłowni plenerowej dla mieszkańców Osiedla Górniak. 

Dodatkowo teren zielony zostanie wyposażony w ławki, kosz na 

odpady. 

60 000,00 zł 

G0157GO 

Kolorowa szkoła – remont SP 10. 

Działka G-3 94/5. 

Remont SP 10. Obejmie on malowanie i wymianę podłóg  

w pomieszczeniach szkolnych: dydaktycznych i administracyjnych, 

świetlicy szkolnej, bibliotece; wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej: zakup kserokopiarki oraz mebli do biblioteki szkolnej. 

348 000,00 zł 
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G0158GO 

Rewitalizacja terenu. 

Działka G-5 7/24, 7/27. 

Budowa - trawniki, miejsca postojowe na podjeździe do posesji 

Łęczycka 5/7. Rekultywacja trawnika zniszczonego przez 

przechodniów. Uporządkowanie terenu. 

150 000,00 zł 

G0159GO 

Zielona Dębowa - rewitalizacja drzewostanu dębów czerwonych. 

Działka G-4 66/4 - pas drogowy ul. Dębowej. 

Idea zadania polega na rewitalizacji okolicznego drzewostanu 

będącego elementem zieleni miejskiej, który rozciąga  

się niemalże na całej długości 300-metrowej ulicy Dębowej. Zadanie 

oparte byłoby na pielęgnacji dębów, rekultywacji trawników, a także 

na nasadzeniu w alei dobrze rozwiniętych drzew tego samego 

gatunku oraz krzewów pnących wzdłuż muru. 

52 000,00 zł 

G0160GO 

Zielona Senatorska - rekultywacja pasa zieleni. 

Działki G-4 41/4, 41/8, 41/16. 

Idea polega na rekultywacji pasów zieleni na wybranych fragmentach 

ul. Senatorskiej między ul. Sosnową a Słowiańską. Zadanie oparte 

byłoby na pielęgnacji i/lub odtworzeniu trawników, a także na 

nasadzeniu dobrze rozwiniętych krzewów stanowiących barierę 

ochronną. 

51 000,00 zł 

G0161GO 

Pływający dom dla kaczek. 

Park im. Reymonta, działka G3-33/26.  

Idea zadania polega na zaaranżowaniu elementu małej architektury 

(1,5 x x 1,5 m), który pływa na tafli stawu (zakotwiczony na środku 

stawu) w Parku im. Reymonta, pełniąc funkcję domu dla kaczek i 

innych gatunków ptactwa wodnego. 

5 000,00 zł 

G0174GO 

Modernizacja boiska szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym 1. 

Działka G-5 286/4. 

Na terenie Ośrodka posiadamy trawiaste boisko dla młodzieży. W 

wyniku czynników atmosferycznych i naturalnego zużycia powstały 

na nim duże nierówności, które powodują trudności w poruszaniu się 

uczniów. Boisko wymaga wyrównania, nawiezienia odpowiedniego 

materiału i obsiania trawą. Modernizacja boiska przyniesie wiele 

korzyści dla naszej niepełnosprawnej młodzieży. 

5 000,00 zł 

G0175GO 

Odnowienie i modernizacja elewacji w budynku internatu w 

SOSW 1. 

Działka G-5 286/4. 

Na terenie naszej placówki są usytuowane trzy budynki: szkoła, 

warsztaty i internat. Budynek internatu zamieszkują niesłyszący i 

słabosłyszący uczniowie, niestety brak środków i niekorzystne 

czynniki atmosferyczne spowodowały duże ubytki w zewnętrznej 

części elewacji. Naprawa ubytków i odnowienie zniszczonych 

elementów znacznie poprawi wygląd budynku. 

100 000,00 zł 
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G0176GO 

Budowa parkingu na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego 1. 

Działka G-5 286/4. 

Teren Ośrodka otaczają wąskie uliczki, na których nie ma 

możliwości parkowania aut przez pracowników. Samochody 

znacznie utrudniają komunikację na terenie placówki. Budowa 

miejsc parkingowych usprawni i poprawi organizację związaną z 

parkowaniem. Teren przeznaczony pod budowę parkingu to 480 m
2
. 

Nowo powstały parking przyczyniłby się do bezpieczeństwa uczniów 

i rozwiązałby dotychczasowe problemy zmotoryzowanych 

pracowników i uczniów przywożonych do szkoły spoza Łodzi. 

46 000,00 zł 

G0177GO 

Wymiana bram i furtek w ogrodzeniu w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 1. 

Działka G-5 286/4. 

Na terenie Ośrodka znajdują się cztery bramy dwuskrzydłowe oraz 

trzy furtki. W wyniku działania czynników atmosferycznych i 

upływu czasu wszystkie wymagają wymiany. Nowe bramy i furtki 

znacznie usprawnią prace i poprawią bezpieczeństwo naszych 

podopiecznych. 

19 573,00 zł 

G0178GO 

Odmalowanie ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego 1. 

Działka G-5 286/4. 

Teren Ośrodka zajmuje 2 hektary, jest ogrodzony betonowym 

płotem, na którym w wyniku aktów wandalizmu pojawiały się napisy 

i rysunki, które zamalowywane były różnymi kolorami farb. 

Całkowita powierzchnia płyt betonowych wynosi 730 m
2
. 

Pomalowanie ogrodzenia jednokolorowa farbą znacznie poprawi 

wizerunek i estetykę wokół placówki. 

5 000,00 zł 

G0211GO 

Zakup mebli rekreacyjnych do ogrodu przy 5 DPS. 

Ul. Podgórna 2/14, działka G-05 314/19. 

Zakup mebli rekreacyjnych do ogrodu wzbogaci ofertę placówki, 

organizującej imprezy na terenie. Zadanie skierowane do 

społeczności lokalnej, do osób niepełnosprawnych przebywających 

w domach pomocy społecznej i domach dziennego pobytu, uczniów 

szkół specjalnych, szkół i przedszkoli publicznych. Planujemy zakup 

ławek ogrodowych 10 szt, pawilonu ogrodowego 3 sztuki, huśtawki 

ogrodowej drewnianej 3 szt, krzeseł ogrodowych plastikowych 40 

szt, stolików drewnianych składanych 10 szt, wykładziny tarasowej o 

wymiarach 15,0 x 7,00. 

14 200,00 zł 
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G0212GO 

Naprawa fragmentu alejki parkowej, która stanowi dojazd do 

domów dziecka. 

Park im. Legionów, działka obręb G-3 195/3. 

Naprawa bardzo zniszczonej nawierzchni jezdni dojazdowej oraz 

ciągu pieszego do Domu Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy 

Bednarska i Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę 

spowoduje, że droga dzieci i dorosłych uczestników okolicznych 

instytucji i mieszkańców będzie bezpieczniejsza, a goście, również 

zza granicy odwiedzających naszą placówkę często będą mieli 

łatwiejszy dojazd. Co roku odnotowujemy upadki i groźne w 

skutkach skręcenia i złamania szczególnie u starszych, poruszających 

się tym ciągiem komunikacyjnym. 

257 300,00 zł 

G0218GO 

Ławki na przystankach MPK. 

Przystanki lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Górniaka 

lub ich sąsiedztwo. 

Ustawienie ławek lub spoczników na przystankach autobusowych i 

tramwajowych, na których nie ma wiat z ławkami lub w ich 

sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

G0227GO 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 

Park im. W. Reymonta, działka w obrębie G-3 33/26. 

Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening oparty  

na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Celem 

treningu jest poprawienie kondycji i elastyczności ciała, 

wyrzeźbienie zgrabnej sylwetki, pokonania własnych ograniczeń, a 

także dotlenienie organizmu. Najlepsze efekty osiągnąć można 

trenując grupowo na specjalnej bramie, składającej się z drabinek, 

poręczy, uchwytów i ławek skośnych. Całość na miękkiej gumowej 

na wierzchni. Pod stacją będzie nawierzchnia poliuretanowa oraz 

ilość urządzeń, tj. na stację składać się mają: drążki do ćwiczeń od 10 

do 20 szt oparte na pionowych słupach od 5 do 10 szt, poręcze 

poziome równoległe 3 szt, drabinka pozioma (szwedzka) 1 szt, 

drabinka pozioma (monkey bar) 1 szt, poręcze skośne 2 szt, kółka 

gimnastyczne 1 para, ławki skośne do brzuszków 2 szt, drążek typu 

żmijka 1 szt, stacja DIP 1 szt, rura do wspinania 1 szt, drążki niskie 

do pompek 1 para, drążek do pole dance 1 szt, box do wskoków 

(pylobox) 2 szt oraz tablica informacyjna z regulaminem i tablica z 

przykładowym sposobem treningu. Z uwagi na negatywną decyzję 

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zrezygnowano  

z budowy prysznica.  

136 000,00 zł 

G0234GO 

"Skok w bok" - warsztaty twórcze oraz piknik rodzinny 

promujące zdrowy styl życia. 

Przedszkola i szkoły kl. I-III. 

Zadanie ma na celu pokazanie najmłodszym dzieciom jak w prosty i 

tani sposób żyć zdrowo - jeść, bawić się, spędzać czas z rodziną. 

Podczas warsztatów będziemy w kreatywny sposób poznawać nasze 

otoczenie i własne nieograniczone możliwości. Piknik rodzinny 

będzie podsumowaniem i promocją aktywnej formy spędzania czasu 

dla rodziny. 

82 640,00 zł 
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G0238GO 

Zazieleńmy ul. Piotrkowską. 

Działka G-3 23/23. 

Projekt zakłada ustawienie 1 całorocznej donicy z drzewem po 

wschodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, na odcinku od ul. 

Przybyszewskiego do ul. Sieradzkiej. Zakupione drzewo powinno 

być o obwodzie (na wysokości 130 cm ) 12-16 cm. 

13 000,00 zł 

G0239GO 

Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku. 

Działka G-3 23/23. 

Projekt zakłada zakup dwóch nowych wiat przystankowych oraz co 

najmniej czterech ławek. Elementy małej architektury zostaną 

zamontowane po obu stronach peronu przystankowego Piotrkowska - 

Plac Niepodległości przy znanym targowisku "Górniak". 

5 000,00 zł 

G0243GO 

„SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO"- remont kuchni  

i stołówki szkolnej w PG 40. 

Ul. Kaliska 25/27. 

Kompleksowy remont stołówki i kuchni szkolnej, w jego skład 

wchodzą: prace malarskie(o powierzchni 190m3), wymiana  

2 par drzwi o wymiarach (2.30 x 1.60), wymiana 6 okien o 

wymiarach (l.80 x 1.60), wymiana mebli na stołówce  

(10 stolików i 50 krzeseł), wymiana glazury i terakoty na podłogę 

antypoślizgową. Celem zadania jest umożliwienie lokalnej 

społeczności, a w szczególności dzieciom i młodzieży, możliwości 

spożywania zdrowych, smacznych i ciepłych posiłków, których 

często nie mają w domu rodzinnym, jak również promowanie przez 

naszą placówkę zdrowego sposobu odżywiania. 

74 000,00 zł 

G0245GO 

Górniak dla ludzi: Krzewy przy ul. Sosnowej. 

Działka G4-42/4. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia dużych krzewów w pasie zieleni 

po zachodniej stronie ul. Sosnowej przy Szkole Muzycznej im. H. 

Wieniawskiego. Krzewy muszą być poddawane systematycznej 

pielęgnacji (podlewanie, nawożenie etc.). 

25 000,00 zł 

G0253GO 

Żyj Pasją - Rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 

Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 

Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów tańca, 

rozmowy o tym, co daje taniec, dlaczego warto mieć i rozwijać pasję, 

pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów zaawansowania. 7 

tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, zaproszenia na lekcję tańca, 

wejściówki na turniej, karnety na zajęcia dla najlepszych uczniów. 

63 200,00 zł 
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G0147NN 

Remont chodników przy ul. Laskowice i Chocianowickiej. 

Działka G-53 292/2, G-35 22, G-34 32/3. 

Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na nową kostkę 

betonową z ułożeniem obrzeży wraz wymianą wjazdów na posesje w 

szerokości pasa drogowego. 

1.) Łaskowice - poszerzenie do 1,5 m, kostka typu Holland (budżet 

120 tys. zł), taki typ nawierzchni jak na nowej części już 

wyremontowanego chodnika przy ul. Łaskowice. 

2.)  Chocianowicka - szerokość chodnika 1,5 m (budżet 120 tys. zł) 

taki typ nawierzchni jak na nowej części już wyremontowanego 

chodnika od strony ul. Pabianickiej (małe kwadratowe płyty). 

240 000,00 zł 

G0183NN 

Remont zniszczonego mostu na rzeką Ner. 

Działki G-34 2/1 i 31. 

Remont zniszczonego mostu na rzeką Ner. 

240 000,00 zł 

G0196NN 

Tradycje Łodzi sprzed Łodzi. 

Działka G-21 3/11. 

Zadanie zakłada zorganizowanie stałego punktu edukacji 

historycznej. W tym celu ma zostać usytuowana drewniana chata 

przeznaczona na cele turystyczne i edukacyjne (edukacja 

historyczna) gdzie będą prowadzone zajęcia (60 zajęć po 3h). Celem 

zajęć będzie przybliżenie historii tego miejsca w tym dawnych zajęć 

ludności (tkactwo, garncarstwo, gotowanie, zielarstwo) oraz 

sposobów spędzania wolnego czasu (gry, zabawy, tradycje). 

87 200,00 zł 

G0207NN 

POZNAJ SWÓJ KWADRAT - inicjowanie i wsparcie realizacji 

oddolnych inicjatyw sąsiedzkich. 

Obszar osiedla Nad Nerem. 

Program wsparcia merytoryczno - organizacyjnego mieszkańców w 

zakresie podejmowania aktywności międzysąsiedzkich/ 

wspólnotowych, wraz z mikro finansowaniem kosztów tych 

aktywności, ich promocji. Nawiązanie współpracy z lokalnymi 

instytucjami z terenu osiedla w celu realizowania inicjatyw we 

współpracy. Program do realizacji przez organizację pozarządową z 

doświadczeniem bezpośredniej pracy animacyjnej we wspólnotach 

mieszkańców. 

76 920,00 zł 

G0237NN 

„Skok w bok” – rodzinny piknik promujący zdrowy  

i aktywny styl życia. 

Działka G-53 27/12. 

Zadanie ma na celu pokazanie piękna i potencjału osiedla Nad 

Nerem, a także, przede wszystkim, promowanie aktywnych form 

spędzania czasu wolnego wśród dzieci i całych rodzin. Organizacja 

różnych aktywności - w tym warsztatów dla całych rodzin umożliwi 

nam dotarcie do różnych grup wiekowych. 

53 940,00 zł 
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G0247NN 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 

Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 

Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 

Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych  

i promocja aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na 

spektakl. Potrzebna będzie sala prób, teatr/ placówka oświatowa, 

prowadzący zajęcia oraz 8 artystów. 

119 600,00 zł 

 

OSIEDLE PIASTÓW-KURAK 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0024PK 

Wykonanie projektu oraz przebudowa oświetlenia ulicznego. 

Ul. Astronautów. 

Wykonanie projektu technicznego, przebudowa oświetlenia 

ulicznego w ul. Astronautów na odcinku ok. 400 metrów  

od ulicy Zaolziańskiej do skrętu na wysokości Przedszkola  

nr 106 przy ulicy Astronautów 17. Proponuje się wymianę 

istniejącego ponad 40 - letniego oświetlenia ulicznego, które jest w 

złym stanie technicznym. W chwili obecnej na długości ok. 400 

metrów zainstalowanych jest 8 niskich słupów, które nie zapewniają 

wystarczającego oświetlenia ulicy oraz chodników. 

250 000,00 zł 

G0034PK 

Wymiana ogrodzenia. Budowa zadaszonej piaskownicy, 

2 domków dla dzieci i 2 niskich ogrodzeń wokół huśtawek. 

Ogród PM 122, ul. Będzińska 3. 

Zadanie polega na: wymianie ogrodzenia (ok.270 m) na nowe 

ogrodzenie na podmurówce, bramy wjazdowej z furtką oraz furtki 

wejściowej dla dzieci i rodziców, wykonaniu piaskownicy z 

zadaszeniem, budowie 2 domków dla dzieci w ogrodzie 

przedszkolnym, wykonaniu 2 niskich ogrodzeń wokół istniejących 

huśtawek. 

236 250,00 zł 

G0051PK 

Wykonanie projektu i budowa parkingu przy  

ul. Astronautów. 

Działka G-11 91/21. 

Wykonanie projektu technicznego oraz budowa ok. 1000 m
2
 

parkingu z miejscami postojowymi dla 40-60 samochodów 

osobowych (w tym 2-3 miejsca przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych). Parking zlokalizowany będzie przy  

ul. Astronautów pomiędzy ulicą Zaolziańską do wysokości 

Przedszkola nr 106. Na osiedlu projektowanym i wybudowanym w 

latach 60-tych nie przewidziano miejsc postojowych dla 

samochodów. Obecnie samochody parkują wzdłuż chodników lub na 

trawnikach. 

426 100,00 zł 
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G0070PK 

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego łącznie  

z ogrodzeniem terenu ZSEiU. 

Ul. Astronautów 19 - nr działki 97. 

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową  

o wymiarach 44 x 22 m. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 

o wysokości 4 m z bramą i dwiema furtkami. Odwodnienie liniowe 

boiska. Wyposażenie dodatkowe: ławki i kosze na śmieci. 

Oświetlenie boiska i terenu. Należy uwzględnić projekt i nadzór 

inspektora. Naprawa ogrodzenia terenu wokół budynku szkoły, na 

którym ma się znajdować kompleks rekreacyjno-sportowy. 

909 000,00 zł 

G0095PK 

Bezpieczny, kolorowy plac zabaw w ogrodzie PM 89 oraz 

bezpieczne wejście do przedszkola. 

Działka G-12 496/4. 

Zadanie będzie polegać na zrealizowaniu projektu nowoczesnego 

ogródka w PM 89 wyposażonego w bezpieczne urządzenia: zestaw 

2-3 kolorowych domków ze zjeżdżalniami z kolorowego laminatu / z 

trapami wejściowymi, podestami wejściowymi /, 1 zestaw do 

wspinania, podciągania, 1 huśtawka dwuosobowa, kolorowe obrzeże 

do 1 piaskownicy. Dodatkowo planujemy wymianę drzwi 

wejściowych ułatwiających bezpieczne, nadzorowane wchodzenie i 

wychodzenie z przedszkola. 

47 500,00 zł 

G0100PK 

Plac zabaw dla małych dzieci. 

Zieleniec ul. Karpacka/Chocimska (Cyklodrom, dawny Borek 

Lissnera). 

Proponuje się uzupełnienie już istniejącego placu zabaw  

o elementy dla małych dzieci od 2 lat (karuzela, zjeżdżalnia, 

huśtawka) na podłożu piaskowym, co wpisuje się w istniejący ciąg 

placu zabaw. 

60 000,00 zł 

G0101PK 

Remont chodnika przy budynku Paderewskiego 31b i 31d. 

Działka G-13 206/52. 

Remont chodnika wzdłuż budynku Paderewskiego 31b i 31d, które 

są w katastrofalnym stanie technicznym wraz z wymianą 

krawężników i wykonaniem zjazdów dla pojemników na odpady. 

70 000,00 zł 

G0102PK 

Remont chodników przy ul. Zaolziańskiej. 

Działki G-11 64/41, 64/42. 

Wymiana nawierzchni istniejących chodników przy  

ul. Zaolziańskiej od Paderewskiego do Wiosennej w miejscach gdzie 

dotąd nie wykonano remontu. W newralgicznych miejscach 

zaprojektowanie barier zapobiegających rozjeżdżaniu chodnika (np. 

postój taksówek) 

460 000,00 zł 

G0103PK 

Zakup nowości wydawniczych i odtwarzacza CD dla Biblioteki 

w WSS im. M. Kopernika. 

Ul. Pabianicka 62. 

Zakup książek i odtwarzacza CD dla Biblioteki w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Pabianickiej 62. 

3 150,00 zł 
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G0104PK 

Modernizacja pracowni informatyczno-językowej w SP 113. 

Ul. Unicka 6, Działki G-12 317/2, 317/3, 317/5, 317/6. 

Modernizacja obejmuje zakup: 16 zestawów komputerowych 

uczniowskich z oprogramowaniem, 1 komputer serwer  

z oprogramowaniem dla nauczyciela, 1 tablicę multimedialną  

z projektorem i montażem, 6 laptopów, 1 ruter, 2 rejestratory 

cyfrowe, 1 odtwarzacz, 17 zestawów słuchawkowych  

z mikrofonami, programy edukacyjne i program zabezpieczający 

sieć internetową, modernizację sieci elektrycznej i internetowej, 

remont sali z wymianą podłogi, zakup zestawu mebli (meble 

kabinowe, szafy, biurko dla nauczyciela, 17 krzeseł obrotowych). 

131 600,00 zł 

G0105PK 

Remont i modernizacja szatni szkolnej w SP 113. 

Ul. Unicka 6, Działki G-12 317/2, 317/3, 317/5, 317/6. 

Inwestycja obejmuje remont i modernizację pomieszczeń szatni 

uczniów. Zakres obejmuje: - wymianę posadzek wraz z wykonaniem 

izolacji termicznej i przeciwwilgociowej - wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic, - wymianę 

stolarki okiennej- roboty tynkarsko-malarskie wraz z wyłożeniem 

płytkami ceramicznymi ścian - montaż kanałów wentylacyjnych, - 

montaż wentylatorów mechanicznych, - wymianę instalacji 

elektrycznej zasilającej i oświetleniowej - montaż wykładziny 

antypoślizgowej na schodach, - wykonanie nowych boksów 

szatniowych zamykanych poprzez centralne sterowanie- 

wyposażenie boksów w ławki i wieszaki- wyposażenie pomieszczeń 

w monitoring wizyjny 

493 500,00 zł 

G0116PK 

Położenie płyt chodnikowych. 

Od ul. Paderewskiego do ZSEiU 2 na długości ok. 100 m. 

Położenie płyt chodnikowych. 

70 000,00 zł 

G0121PK 

„Od małego do dużego - książka dla każdego". Zakup książek 

dla biblioteki przy ul. Bednarskiej. 

Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24. 

Obecne zakupy książek przez organizatora nie są wystarczającą 

liczbą nowości wydawniczych, by zaspokoić potrzeby czytelnicze 

Filii nr 6 MBP Łódź - Górna. Każda nowa książka jest wyczekiwana 

przez użytkowników w/w biblioteki. 

10 000,00 zł 

G0122PK 

„Kolorowa biblioteka małego człowieka". Doposażenie biblioteki 

przy ul. Bednarskiej. 

Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24.  

Regały będące w bibliotece w wypożyczalni dla dzieci  

i młodzieży są z lat 70 - tych. Wymiana na nowe, kolorowe 

uatrakcyjni wygląd pomieszczenia i zachęci do czytelnictwa 

młodych użytkowników filii bibliotecznej nr 6. Wózek biblioteczny 

ułatwi prezentacje książek na spotkaniach z dziećmi. 

7 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0124PK 

Będzińska - szersza i czystsza - utwardzenie pobocza, 

poprawienie przejezdności. 

Działki G-11-57/14, 57/19. 

Zadanie polega na poszerzeniu fragmentu ulicy Będzińskiej na 

długości około 60 metrów i szerokości około 0,7 m poprzez 

utwardzenie rozjeżdżonego przez samochody trawnika. Pojazdy nie 

mieszczą się na jezdni. Obszar podlegający pracom leży obok 

istniejącego asfaltu, na wysokości PM nr 122 oraz MOPS. 

Wyczyszczenie naniesionej ziemi, utwardzenie trawnika kruszywem 

oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na tym fragmencie. 

80 000,00 zł 

G0134PK 

Wymiana kostki brukowej - chodnik. 

Ul. Strycharska od 1 do 7. 

Wymiana kostki brukowej - chodnik. 

30 000,00 zł 

G0141PK 

Utworzenie alejki umożliwiającej połączenie  

ul. Pabianickiej z ul. Kosmonautów. 

Działka 43/2 w obrębie G-11. 

Budowa alejki biegnącej na działce 43/2 od ul. Pabianickiej  

w kierunku działki 49/34. Na użyczonej działce 49/34 powstanie 

komplementarna alejka stworzona przez Wspólnotę Mieszkaniową, 

która w efekcie połączy ul. Pabianicką z ul. Kosmonautów. W 

miejscu błotnistej ścieżki, z której od lat korzystają mieszkańcy 

całego osiedla, powstanie utwardzony ciąg pieszy, służący również 

mieszkańcom kamienicy przy ul. Pabianickiej 80b. 

15 000,00 zł 

G0142PK 

WODNY PLAC ZABAW z miejscem do plażowania. 

Działka G-12 503/22, 503/24. 

Projekt obejmuje budowę wodnego placu zabaw z miejscem  

do plażowania i ogrodzeniem, na terenie Skweru im. H. 

Dubaniewicza. Kompleks będzie wyposażony w monitoring, ławki 

(4 szt.), stojak na rowery, przebieralnię, kosze na śmieci (2 szt.). 

Obiekt będzie przystosowany do wykorzystania go zimą jako 

lodowisko. 

909 640,00 zł 

G0146PK 

Zakup książek oraz tablicy interaktywnej dla czytelników oraz 

użytkowników MBP. 

Ul. Paderewskiego 11a. 

Zakup książek oraz tablicy interaktywnej ma na celu spowodowanie 

wzrostu czytelników oraz użytkowników w pracowni komputerowej. 

Zakupione książki będą udostępnione bezpłatnie, natomiast tablica 

interaktywna będzie wykorzystywana podczas kursów 

komputerowych. 

20 000,00 zł 



77 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0166PK 

Chodnikiem a nie jezdnią – bezpieczna droga do przedszkola i 

szkoły. 

Działka G-12 497/22. 

Zadanie będzie polegać na wybudowaniu chodnika o szerokości 1 

metra wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 7 (od pawilonów handlowych 

do PM 89) oraz na przesunięciu o 1 metr (w kierunku wschodnim) i 

modernizacji istniejącej drogi wewnętrznej wzdłuż bloku. Obecnie 

chodnik prowadzący do PM 89 i dalej do SP 51 ma miejscami tylko 

30 cm szerokości, co zmusza do poruszania się dzieci i dorosłych po 

drodze przeznaczonej dla aut osobowych i dostawczych. 

155 000,00 zł 

G0172PK 

Rodzinne Pikniki na Górnej. 

Placyk przy Centrum Kultury Młodych - ul. Lokatorska 11 (działka 

454/30 Obręb G12. Obiekt Rekreacyjno - Wypoczynkowy „Stawy 

Jana". G-27 jako części działki o nr 746/27 - lokalizacja: ul. 

Rzgowska 247. Skwer Dubaniewicza w Łodzi - lokalizacja: ul. 

Strycharskiej (dz. nr 503/22, 503/24, 503/49, 503/50, Obr.G-12). 

Zadanie „Rodzinne pikniki na Górnej" ma na celu ożywienie 

miejskich parków i przestrzeni zielonych oraz zorganizowanie czasu 

wolnego i zapewnienie kulturalnych atrakcji mieszkańcom naszej 

dzielnicy w okresie wiosenno-letnim. Zorganizowane zostaną trzy 

pikniki tematyczne, podczas których przygotowany program 

artystyczny i towarzyszące mu animacje umilą czas całym rodzinom, 

będąc dla nich atrakcyjną formą rekreacji na świeżym powietrzu w 

środku miasta. 

57 800,00 zł 

G0223PK 

Rewitalizacja skweru. 

Skwer im. Dubaniewicza oraz działki: i G-12 503/1, 503/22, 503/24, 

503/33, 503/36, 503/41, 503/42, 503/43, 503/49, 503/52, 503/26, 

505/51. 

Wymiana nawierzchni alejek, budowa bulodromu (może być 

zlokalizowany na trawniku pomiędzy bramką na boisku do piłki 

nożnej a alejką idącą od ul. Strycharskiej) oraz wykonanie 

utwardzenia terenu pod urządzeniami siłowni - kostką betonową z 

betonowymi krawężnikami. 

567 000,00 zł 

G0230PK 

Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów -  

SP 51 szkołą dla Europejczyka. 

Działka G-12 493. 

W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły konieczny 

jest remont wnętrza czterokondygnacyjnego budynku: wymiana 

stolarki drzwiowej, malowanie holu wejściowego, korytarzy i klatek 

schodowych, wymiana podłóg i oświetlenia, a także modernizacja i 

wyposażenie: kuchni, świetlic szkolnych, szatni, sali rekreacyjnej i 

toalety. Powyższe działania podniosą nie tylko bezpieczeństwo, ale 

również funkcjonalność i estetykę budynku szkolnego. 

900 000,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

G0244PK 

Częściowa wymiana starego ogrodzenia na nowe polepszające 

bezpieczeństwo posesji oraz estetykę okolicy. 

Ul. Będzińska 5, działka G-11 62. 

Wymiana starego ogrodzenia na nowe siatkowe lub druciane, 

zdemontowanie części składowych ogrodzenia, wykonanie nowych 

słupów betonowych wolnostojących oraz ław fundamentowych 

(częściowo lub całościowo). 

100 000,00 zł 

G0249PK 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 

Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 

Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 

Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych  

i promocja aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami  

i na spektakl. Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr/ placówka 

oświatowa, prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 

G0251PK 

Zielony Kurak - posadzenie krzewów oraz naprawa 

zdewastowanych trawników. 

Ul. Astronautów (od Zaolziańskiej do Karpackiej) oraz 

Paderewskiego (od Zaolziańskiej do Paderewskiego 17). 

Zadanie ma polegać na poprawie estetyki otoczenia poprzez 

zasadzenia niedrogich ozdobnych krzewów wzdłuż wymienionych 

ulic. Nasadzenia mają zostać tak wykonane, aby uniemożliwić 

niszczenie trawników w kolejnych latach. 

20 000,00 zł 

 

OSIEDLE ROKICIE 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0002RO 

Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką 

Przychodni. 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia  

ul. Cieszkowskiego 6. 

Modernizacja i doposażenie rejestracji, wykonanie nowej zabudowy 

(zapewniającej lepszy kontakt z pacjentem), remont centralnej klatki 

schodowej (nowe, bezpieczne balustrady, obłożenie schodów gresem 

antypoślizgowym), poprawa stanu sanitarno-higienicznego holu 

wejściowego i klatki schodowej ewakuacyjnej. 

180 000,00 zł 

G0003RO 

Zmieniamy Przychodnię – I Etap prac inwestycyjnych. 

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" ul. Felińskiego 7 Filia  

ul. Odrzańska 29. 

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych 

oraz gabinetów lekarskich (w tym poradni rehabilitacyjnej), 

wymiana drzwi wew. na drzwi spełniające wymagania dla osób 

niepełnosprawnych, wymiana instalacji elektrycznej i punktów 

oświetleniowych, doposażenie gabinetów lekarskich oraz poradni 

rehabilitacyjnej. 

300 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0025RO 

Wykonanie oświetlenia parku. 

Park "Sielanka" pomiędzy ulicami Pabianicką i Cieszkowskiego. 

Oświetlenie będzie składało się - w przybliżeniu - z 60 lamp 

(zgodnie z przyjętymi normami, na 25 mb alejki przypada 1 słup 

oświetleniowy). W związku z powyższym szacunkowy koszt 

realizacji oświetlenia wyniesie 480 000,00 zł, a projektu 35 000,00 

zł. 

515 000,00 zł 

G0035RO 

„Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników 

biblioteki. 

Filia 11 MBP, ul. Piękna 35/39. 

Zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków), których 

brak jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu nowości 

wydawniczych w Łodzi należy do najniższych w Polsce. Zakupione 

książki i audiobooki będą dostępne w filii 11 MBP Łódź-Górna. Z 

nabytych książek będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy 

zarejestrowani w MBP Łódź-Górna. 

20 000,00 zł 

G0108RO 

Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8 MBP. 

Ul. Cieszkowskiego 11a. 

Wnioskujemy zakup książek (nowości wydawniczych) niezbędnych 

do stworzenia atrakcyjnego księgozbioru. Największą bolączką 

biblioteki jest brak nowych, „głośnych” tytułów. Z zakupionych 

książek będą korzystać nie tylko mieszkańcy ROKICIA, choć to oni 

są głównymi odbiorcami i użytkownikami filii. Bogatsza oferta 

książek zasadniczo wpłynie na liczbę czytelników. 

8 000,00 zł 

G0109RO 

Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy SP 42. 

Ul. Przyszkole 42. 

Zadanie obejmuje wykonanie przy SP 42 w Łodzi, 

ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej o wymiarach 30m x 50m z 

nawierzchnią z trawy syntetycznej, na której zostaną wyznaczone 

linie boiska oraz zamontowane bramki. Całość zostanie ogrodzona 

siatką zabezpieczającą tzw. piłkochwyty. 

435 000,00 zł 

G0110RO 

Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Rokicie. 

Przystanek kolejowy Łódź-Pabianicka (G-10 78/116), skrzyżowanie 

al. Jana Pawła II i ul. Obywatelskiej (G-1 325/15). 

Rozbudowa systemu Łódzkiego Roweru Publicznego o 2 stacje  

i 20 rowerów na osiedlu Rokicie. 

247 168,00 zł 

G0111RO 

Jedyny taki plac zabaw Nowe Rokicie. 

Teren w obrębie ul. Brzozowskiego 7/9, Komfortowej 2/4, 

Rogozińskiego 10/12, Działka G-10 15/11. 

Jedyny ogrodzony plac zabaw na osiedlu przyjazny rodzinie  

z małymi dziećmi, Bezpieczne, komfortowe miejsce odpoczynku  

i zabaw dla całych rodzin. Miejsce umożliwi dzieciom zabawę na 

zastawach zabawowo-sprawnościowych pobudzających rozwój oraz 

na zabawę na wyznaczonym terenie zamiast siedzenia pod blokiem 

bez narzędzi do zabawy, dwie podwójne huśtawki z siedziskami 

koszykowymi, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownica otoczona 

ławkami dla rodziców, zjeżdżalnia, bujak przestrzenny, duży zestaw 

zabawowy itp. 

336 115,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

G0119RO 

Mini kompleks sportowy- budowa boiska do siatkówki plażowej 

wraz z zewnętrzną siłownią. 

PG 41, ul. Bohdanowicza 11, działka 64 w obrębie G-10. 

Na działce zakłada się budowę małego kompleksu sportowego, w 

skład którego wchodzić będzie: boisko do piłki plażowej oraz 

siłownia zewnętrzna. Należy wykonać prace sprzętem 

mechanicznym, polegające na odwodnieniu i przygotowaniu terenu. 

Obiekt musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt: siatka, słupki, 

miejsca z krzesełkami, urządzenia do ćwiczeń typu: wioślarz, 

orbitrek, biegacz, rowerek, wyciąg górny, drążek do ćwiczeń w 

powietrzu. 

104 400,00 zł 

G0120RO 

Wymiana krawężników i remont chodników wraz  

z wjazdami do posesji po obu stronach ulicy Starogardzkiej na 

odcinku pomiędzy ulicą Reymonta i ulicą Odrzańską. 

Działki G-23 424/3,424/2. 

Zadanie obejmuje wymianę krawężników z okresu II wojny 

światowej zniszczonych podczas budowy kanalizacji deszczowej. 

Zniszczone krawężniki powodują, że wody opadowe zalewają 

trawniki i chodniki. Zniszczone chodniki były ostatnio naprawiane 

przed wizytą Papieża w Łodzi. Na pewnych krótkich odcinkach 

ulicy Starogardzkiej w rejonie Reymonta były wymieniane te 

elementy ulicy jednakże po stronie nieparzystej nigdy np. nie zostały 

ukończone 

490 000,00 zł 

G0138RO 

Przebudowa chodnika i zatoczki parkingowej Rogozińskiego 13. 

Działka G-10 12/52. 

Przebudowa chodnika dla pieszych o pow. 90 m
2
 i zatoczki 

parkingowej o pow. 550 m
2
. 

130 000,00 zł 

G0167RO 

Termomodernizacja budynku Żłobka 13. 

Ul. Rogozińskiego 2, działka G-10 24. 

W ramach zadania nastąpi docieplenie ścian i dachu,  

co w znacznym stopniu podniesie walory estetyczne budynku oraz 

poprawi wizerunek osiedla, gdyż nie będzie wyróżniał się na tle 

innych odnowionych budynków osiedla. Natomiast wymiana 

instalacji c.o. wraz z grzejnikami pozwoli by znacznym stopniu 

zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepłą wodę a 

co za tym idzie zmniejszyć również ponoszone koszty. 

450 000,00 zł 

G0179RO 

Aktywnie i bezpiecznie – remont sali gimnastycznej w PG 38. 

Ul. St. Dubois 7/9 na działce nr 456/13 (obręb 23). 

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym  

i sanitarnym mający na celu renowację ścian, sufitu, podłóg, 

wymianę oświetlenia, drzwi do sali i przebieralni (7 szt). Zakup i 

montaż atestowanego sprzętu sportowego (2 bramki, 6 koszy, zestaw 

do siatkówki, skrzynia, materace itp.) wraz z niezbędnym osprzętem. 

199 000,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

G0180RO 

Przyjazna i bezpieczna szkoła -remont ciągów komunikacyjnych 

i szatni w PG 38. 

Ul. St. Dubois 7/9, działka 456/13 (obręb 23). 

Remont szatni mający na celu wyposażenie jej w szafy dla 300 

uczniów ze schowkami przeznaczonymi na odzież wierzchnią  

i podręczniki. Wymiana 10 par drzwi do sal i toalet oraz wyrównanie 

powierzchni ścian i pokrycie ich odpornymi na zabrudzenia 

powłokami na holu 3 piętra. Renowacja klatek schodowych (4 

kondygnacje) obejmująca wyrównanie ścian i pokrycie ich 

odpornymi na zabrudzenia powłokami. 

123 000,00 zł 

G0181RO 

Sprzęt sportowy dla PG 38. 

Ul. St. Dubois 7/9, działka 456/13 (obręb 23). 

Prawidłowo prowadzone zajęcia sportowe, treningi i lekcje 

wychowania fizycznego wymagają profesjonalnej bazy sportowej. 

Posiadany sprzęt sportowy nosi wyraźne ślady zużycia. Zakup i 

montaż atestowanego sprzętu w postaci: zestawów do piłki 

koszykowej (6 koszy), ręcznej (2 bramki) i siatkowej (2 komplety) 

wraz z niezbędnym osprzętem oraz drobny sprzęt sportowy 

(skrzynia, materace, piłki itp.) przyczyni się do podniesienia 

poziomu sportowego szkoły. 

50 000,00 zł 

G0204RO 

Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku  

ul. Piękna 42- ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek 

wydeptanych w pasie zieleni. 

Działka G-1 321/72. 

Chodnik długości 22 metrów 50cm szerokości 1 metr 53 cm  

z kostki chodnikowej na podłożu betonowym oraz dwie ścieżki 

wykonane jw. wydeptane przekątnie przez pas zieleni, wymiary 21 

metrów długa i 90 cm szeroka każda. 

16 600,00 zł 

G0205RO 

Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie 

dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką  

i ul. Obywatelską. 

Działki G-10-4/116, 118/8, 4/166 . 

Ustawienie 10 koszów z torebkami na psie odchody. 

6 350,00 zł 

G0215RO 

Budowa oświetlenia drogi pieszo-rowerowej za ekranami wzdłuż 

ul. Jana Pawła odcinek Obywatelska-Pabianicka. 

Ciąg pieszo-rowerowy. 

Montaż oświetlenia ledowego na odcinku 850 m. Liczba słupów 

lamp wynosi 16 lokowane co ok. 50 m. 

252 000,00 zł 

G0231RO 

Modernizacja istniejących miejsc parkingowych. 

Ul. Piękna od ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki. 

Modernizacja istniejących miejsc parkingowych. 

337 000,00 zł 

G0233RO 

Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych na odcinku ul. 

Pięknej od nr 51 do nr 61. 

Działka G-1 259/18. 

Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych z płyt ażurowych na 

podbudowie z kruszywa wraz z przesunięciem chodnika  

o szerokości 1,5 m w stronę terenu zielonego. Utworzenie miejsc 

postojowych pozwoli na poprawienie infrastruktury osiedla. 

147 500,00 zł 



82 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0235RO 

Wprowadzenie do szkoły ponadgimnazjalnej szafek dla uczniów. 

ZSTI ul. Politechniki 37. 

Zakup, transport i montaż szafek szkolnych dla uczniów szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

66 500,00 zł 

G0260RO 

Przedszkole Orlika Rokicie. 

Boiska typu Orlik na osiedlu Rokicie. 

Projekt będzie skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem 

jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem oraz, 

poprzez zabawę w grupie, kształtowanie właściwych postaw. W 

ramach Przedszkola Orlika organizowane będą bezpłatne zajęcia 

sportowe i festyny z wykorzystaniem boisk typu orlik. Zajęcia mają 

charakter ogólnorozwojowy - wyrabiający zwinność, szybkość, 

równowagę. Głównie uczą współpracy w grupie, wzajemnego 

wsparcia, przygotowują do przeżywania sukcesów i porażek. 

37 500,00 zł 

 

OSIEDLE RUDA 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0006RU 

Stawy Stefańskiego „OdNowa – Etap IV”. 

Stawy Stefańskiego - Park 1-go Maja. 

Zadanie jest kontynuacją i kolejny etapem modernizacji Stawów 

Stefańskiego. Wnioskuje o budowę elementów małej architektury: 

betonowych stołów do gry w szachy oraz do ping ponga, piłkarzyki 

(trambambule), koszy oraz grilli i inne. Dodatkowo budowę 

ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej oraz utwardzenie 

dróg dojazdowych do parku od strony ul Rudzkiej. Wnioskowane 

zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość terenów 

zielonych w dzielnicy Górna. Modernizacja elementów 

infrastruktury towarzyszącej oraz rekultywacja terenów zielonych. 

440 000,00 zł 

G0007RU 

Przystanek „OdNowa” – postawienie wiat przystankowych. 

Przystanki komunikacji miejskiej na Osiedlu Ruda wzdłuż 

ul. Przestrzenna i Ekonomiczna. 

Wniosek dotyczy zakup i montażu wraz z niezbędnymi pracami 

brukarskimi ośmiu szt. wiat przystankowych. Przystanki, które 

miałyby wzbogacić się o wiaty to: Przestrzenna / Rudzka  

(nr 2073), Przestrzenna / Karowa (nr 1635), Przestrzenna / Tabelowa 

(nr 1638 i nr 1639), Ekonomiczna /Kwaterunkowa (nr 0251), 

Ekonomiczna/Żwawa (nr 0250 i nr 0249), Ekonomiczna/Starorudzka 

(nr 0413). Postawienie wiat niewątpliwie zwiększy komfort 

oczekiwania na komunikacje miejską osób starszych i nie tylko. 

160 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0008RU 

Parking „OdNowa” – wyznaczenie miejsc postojowych przy PM 

86. 

Część ul. Biernej i Jagiełły. 

Wniosek dotyczy wytyczenia, utwardzenia, oznakowania miejsc 

postojowych dla osób podjeżdżających po dzieci do Miejskiego 

Przedszkola nr 86 znajdującego na ul. Demokratycznej. Oznakowane 

miejsca postojowe znajdowałyby się wzdłuż ogrodzenia przedszkola, 

na części ul. Biernej i Jagiełły. 

200 000,00 zł 

G0026RU 

Garaż do przechowywania samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, mebli ogrodowych dla mieszkańców DPS i 

narzędzi. 

Ul. Rudzka 56 

Garaż do przechowywania samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, mebli ogrodowych dla mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej, narzędzi (kosy. kosiarki, łopaty, odśnieżarki, 

taczki i inne) o powierzchni 34,8 m. Garaż będzie wykonany z 

blachy ocynkowanej z jednospadowy m dachem. Zadanie obejmuje 

utwardzenie dojazdu do garażu wraz utwardzeniem podłoża 

wewnątrz. Wykonanie garażu poprawi przechowywanie samochodu 

oraz pozostałych rzeczy a co za tym idzie wydłuży czas użytkowania 

tych rzeczy. 

10 000,00 zł 

G0027RU 

Remont ogrodzenia. Remont ciągów komunikacyjnych. 

Ul. Starorudzka 5/7, działka 2/13. 

Budowa chodnika z kostki, demontaż starej nawierzchni, 

utwardzenie terenu. Wymiana ogrodzenia wraz z bramą i furtka. 

80 000,00 zł 

G0046RU 

Zakup lektur, nowości i gabloty informacyjnej, odnowienie 

wejścia w Filii 17, ul. Rudzka 17. 

Działka G-40 441. 

Filia Nr 17 jest jedyną biblioteką publiczną w tej okolicy, oddaloną 

od innych, większa ilość nowości wydawniczych w tak oddalonej 

placówce byłaby wskazana, dla wygody czytelników, którzy nie 

musieliby dojeżdżać do innych bibliotek. Duża grupa czytelników to 

osoby starsze, mające problemy z poruszaniem się. Odnowione 

drzwi poprawią użytkowanie i estetykę wejścia do budynku. W 

gablocie ogłoszeniowej będą informacje o bibliotece. 

15 200,00 zł 

G0092RU 

Przebudowa nawierzchni i chodników po obu stronach jezdni na 

całej długości. 

Ul. Romana. 

Wymiana nawierzchni jezdni i chodników po obu stronach jezdni. 

300 000,00 zł 

G0140RU 

Budowa chodnika z kostki / płyt betonowych  

na podbudowie z kruszywa i wzmocnionym podłożu. 

Wschodnia strona ul. Statutowej między ul. Demokratyczną  

i Przewodnią. 

Chodnik o dł. Ok. 140 m i szerokości 1 m. 

69 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0151RU 

Plac zabaw i rekreacji Ruda – Beczkowa. 

Działki G-24 96/10 i 97. 

Wniosek dotyczy zakupu i montażu urządzeń placu zabaw.  

W ramach projektu usytuowane będą w szczególności: huśtawka 

wahadłowa, zjeżdżalnia, karuzela, stanowisko do koszykówki, dwie 

ławki, kosz na śmieci, regulamin. Teren zostanie ogrodzony, 

urządzony trawnik i nasadzenia krzewów z uwzględnieniem 

istniejących nasadzeń. 

200 000,00 zł 

G0152RU 

Plac zabaw i rekreacji na Rudzie. 

Zadanie dotyczy terenu leżącego u zbiegu ulic: Brydżowej  

i Karowej na działce o nr G-42 370/2. 

Wniosek dotyczy zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz 

dodatkowego wyposażenia placu zabaw dla mieszkańców osiedla 

Ruda. W ramach projektu zostaną zainstalowane: huśtawka 

wahadłowa i wagowa 1 szt, piaskownica 1 szt, skoczek 1 szt, 

zjeżdżalnia 2 szt, plenerowy stolik do ping-ponga lszt, ławki 3 szt, 

stojak na rowery 1 szt, kosz na śmieci 1 szt, regulamin oraz 

przygotowanie projektu. Wokół terenu zostanie wykonane 

ogrodzenie systemowe, stworzone pola piaskowe pod urządzenia, 

trawnik i nasadzenia krzewów. 

120 000,00 zł 

G0184RU 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Łukowej pomiędzy Pabianicką a 

Opiekuńczą - uzupełnienie brakujących odcinków. 

Działki G-24 111/42; 111/43; 113/22(7); 113/24; 113/43, 111/21(7). 

Chodnik będzie znajdował się w pasie drogowym ulic: Łukowa 

(strona parzysta), Opałowa, Opiekuńcza. 

Budowa chodnika szerokości 2 m wzdłuż ulicy Łukowej (strona 

parzysta) wraz z zagospodarowaniem zieleni drogowej. Chodnik 

zostanie zbudowany na brakujących odcinkach tak, aby zapewnić 

ciągłość ciągu pieszego na całym wnioskowanym odcinku. Ponadto 

wyprostowany zostanie przebieg chodnika na wysokości 

wymienionego słupa energetycznego, uzupełnione ubytki na 

istniejących odcinkach oraz utwardzony fragment ulicy Opałowej w 

zakresie pozwalającym na zachowanie ciągłości ciągu pieszego. 

130 000,00 zł 

G0189RU 

„Młodzież kocha komputery" - czyli mądre korzystanie  

ze sprzętu IT w SP 125. 

Ul. Dzwonowa 18/20. 

Dzisiejsza młodzież lubi korzystać z nowoczesnych technologii. 

Chcielibyśmy nauczyć Ich jak robić to mądrze i z korzyścią. Nowy 

sprzęt z pewnością to ułatwi. Celem zadania jest stworzenie Centrum 

Multimedialnego oraz modernizacja 11 letniej pracowni 

komputerowej, które zostaną wyposażone w 2 tablice interaktywne, 

2 rzutniki multimedialne, 12 laptopów oraz 30 tabletów. Z 

wyposażenia będą mogły korzystać również: okoliczne przedszkole 

oraz DPS w ramach współpracy lokalnej. 

54 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0208RU 

Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i 

skoczni w dal na terenie SP 143. 

Ul. Kuźnicka 12, działka G-39 69/6. 

Nie tylko Orliki. Wyposażenie szkoły w urządzenia poprawiające 

rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Budowa bieżni 80 metrowej o 2 

torach z nawierzchnią tartanową oraz skoczni w dal (rozbieg z 

nawierzchnią tartanową + piaskownica). 

85 000,00 zł 

G0209RU 

Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa zewnętrznej 

siłowni na terenie SP nr 143 w Łodzi -  

10 urządzeń. 

Ul. Kuźnicka 12, Działka G-39 69/6. 

Wyposażenie szkoły w urządzenia poprawiające rozwój fizyczny 

dzieci i młodzieży. Należy wykonać 10 stanowisk do ćwiczeń 

siłowych. 

100 000,00 zł 

G0225RU 

Przedszkole Orlika Ruda. 

Boiska typu ORLIK na osiedlu Ruda. 

Projekt będzie skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem 

jest zaszczepienie w dzieciach zainteresowania sportem oraz, 

poprzez zabawę w grupie, kształtowanie właściwych postaw. W 

ramach Przedszkola Orlika organizowane będą bezpłatne zajęcia 

sportowe i festyny z wykorzystaniem boisk typu orlik. Zajęcia mają 

charakter ogólnorozwojowy - wyrabiający zwinność, szybkość, 

równowagę. Głównie uczą współpracy w grupie, wzajemnego 

wsparcia, przygotowują do przeżywania sukcesów i porażek. 

19 000,00 zł 

G0246RU 

Powiększenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego  

na Stawach Stefańskiego o tor rowerowy typu pumptrack. 

Działka G-51 1/38. 

Budowa bezobsługowego toru typu pumptrack, o utwardzonej 

nawierzchni umożliwi naukę, doskonalenie umiejętności oraz 

techniki jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce i hulajnodze. Nabyte 

umiejętności panowania nad rowerem przyczynią się do poprawy 

bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu ulicznym. Na torze można 

organizować zawody promujące miasto i region oraz aktywny tryb 

życia. Tor dla osób w każdym wieku, niezależnie od nabytych 

umiejętności. 

172 500,00 zł 
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OSIEDLE WISKITNO 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0038WI 

„Hej psiaki, gdzie dzieciaki?” – psi ratownicy dla najmłodszych. 

Działki G-31 17/1; G-32 40/2. 

Celem projektu jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w postaci: zajęć 

edukacyjnych, pikniku edukacyjnego oraz konkursu 

podsumowującego zdobytą wiedzę. Tematem kampanii będzie 

bezpieczeństwo w zakresie: zaginięć w terenie otwartym, kontaktach 

z psami, udzielaniu pierwszej pomocy. Kampania zostanie 

przeprowadzona przez strażaków-ratowników oraz psich 

ratowników z OSP GRS Łódź - Jędrzejów na terenie Osiedla 

Wiskitno. 

14 600,00 zł 

G0139WI 

Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. 

Działka G-55 576/2. 

Oświetlenie ul. Alabastrowej przez postawienie 6 słupów 

oświetleniowych z oprawami LED bądź sodowymi. 

63 200,00 zł 

G0169WI 

Sygnalizacja na żądanie na przejściu dla pieszych. 

Ul. Św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1 przy SP 130. 

Ul. Św. Rafała Kalinowskiego jest bardzo ruchliwa a obecność 

szkoły u zbiegu ul. Kalinowskiego i Gościniec wymusza podjęcie 

prewencyjnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 

osobom pieszym. Zadanie ma polegać na ustawieniu przy  

ul. Kalinowskiego po obu stronach ulicy sygnalizatorów, które po 

naciśnięciu przycisku zmieniałyby światło dla kierowców jadących 

ul. Kalinowskiego na czerwone. Nad jezdnią w obu kierunkach 

sygnalizacja dla kierowców. Odświeżenie pasów na jezdni. 

350 000,00 zł 

G0170WI 

Bezpieczna droga do szkoły – dzieci SP 130. 

Działka 190/29. 

Remont ciągu komunikacyjnego prowadzącego do budynku szkoły, 

oraz terenu wokół szkoły. Nawierzchnia z kostki brukowej 

betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z gotowej stabilizacji 

betonowej - powierzchnia 1250 m
2
. Wiele urazów i kontuzji było 

spowodowanych, przez brakujące płyty, zapadliny i nierówności. 

307 700,00 zł 

G0197WI 

Utwardzenie drogi gruntowej Dzikich Pól przy użyciu płyt typu 

YOMB. 

Ul. Dzikich Pól - od działki 107/1 (częściowo utwardzona płytą typu 

YOMB) do działki 107/9, obręb G-55. 

Utwardzenie pozostałej części drogi gruntowej Dzikich Pól  

na osiedlu Wiskitno, przy użyciu płyt betonowych typu YOMB. 

300 000,00 zł 

G0229WI 

Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wiskitno. 

OSP ul. Kolumny 312, Działka G-55 23/4. 

Realizacja zadania będzie polegała na wymianie dwóch bram 

garażowych w siedzibie OSP Łódź-Wiskitno. Zakupione bramy 

zastąpią obecne, które wskutek długiej eksploatacji uległy zużyciu, 

co powoduje m.in. ich przeciekanie oraz trudności z zamykaniem. 

Nowe bramy segmentowe przyczynią się do poprawy komfortu oraz 

przyspieszą czas wyjazdu do zdarzenia. 

30 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

G0255WI 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 

Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 

Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 

Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych i promocja 

aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na spektakl. 

Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr / placówka oświatowa, 

prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 

G0256WI 

I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno – Stróże w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.  

UI. Kolumny, działki G-57 81/2 i 81/3. 

Budowa I etapu chodnika będzie obejmować odcinek  

od ul. Kolumny do wiaduktu nad autostradą A1. Szerokość chodnika 

1,5 m a długość ok. 700 m. 

180 000,00 zł 

 

c) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego na 2017 r. w rejonie Polesie. 

 

OSIEDLE KAROLEW – RETKINIA WSCHÓD 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0003KR 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód. 

Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg 

i Transportu w granicach administracyjnych osiedla Karolew-

Retkinia Wschód. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 

korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj 

postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 

atrakcyjność, mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada 

zakup określonej liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż ich 

na terenie osiedla. System musi być kompatybilny z działającym już 

w naszym mieście systemem Roweru Publicznego. 

865 088,00 zł  

P0013KR 

Przejezdna Maratońska Wschód. 

Skrzyżowanie Maratońska-Obywatelska, działki P26-114/202, P26-

114/204, P26-124/7. Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa, działki 

P26-123/92, P26-123/133. 

Celem zadania jest usprawnienie ruchu na ważnej drodze 

stanowiącej alternatywę dla zakorkowanej ul. Pabianickiej. Zakłada 

się wymalowanie pasów do włączenia się do ruchu z drogi 

podporządkowanej na skrzyżowaniu Maratońska-Przełajowa, 

Maratońska-Obywatelska. W ten sam sposób wykonano wyjazd z 

CH Retkinia. Utworzenie tych pasów jest konieczne ze względów 

bezpieczeństwa, ruch na ul. Maratońskiej jest duży, co w godzinach 

szczytu powoduje częste przypadki zagrożenia na drodze 

powodowane przez samochody włączające się z drogi 

podporządkowanej.  

Więcej; http://zielona_lodz.manifo.com/rozsadny-transport 

20 000,00 zł  
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0014KR 

"W zdrowym ciele zdrowy duch” Kompleksowy remont sali 

gimnastycznej i węzła sanitarnego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1. 

Działki: 17/1,17/3. 

Zadanie ma na celu remont sali gimnastycznej i węzła sanitarnego w 

zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1. W zadaniu wzięto pod uwagę 

wymianę okien (spróchniałe), wymianę parkietu (wystające klepki), 

malowanie (farba odchodzi płatami), wymiana instalacji 

elektrycznej, węzeł sanitarny, niemodernizowany od 50 lat. Sala 

stanie się atrakcyjna sportowo dla dzieci i mieszkańców osiedla. 

588 000,00 zł  

P0044KR 

Zakup książek i audiobooków dla filii bibliotecznej MBP Łódź-

Polesie im. J. Augustyniaka do bezpłatnego wypożyczania. 

Ul. Wróblewskiego 67. 

W ramach zadania zakupione zostaną książki (2000 sztuk) i 

audiobooki (1000 sztuk). Nowości wydawnicze (zarówno książki jak 

i audiobooki) obejmować będą literaturę piękną i popularnonaukową 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lektury szkolne, a także książki z 

dużym drukiem dla osób słabo widzących. Skorzystają z nich 

bezpłatnie dzieci, młodzież i dorośli z osiedla Karolew - Retkinia 

Wschód oraz pozostali mieszkańcy Łodzi. 

60 000,00 zł  

P0053KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. 

Mińskiej w kierunku przejazdu kolejowego przy Castoramie - 

dokończenie zadania. 

Działka P36 1/6 w pasie drogowym ul. Wróblewskiego (strona 

nieparzysta). 

Remont chodnika szerokości 2,0 - 4,0 m wzdłuż ul. Wróblewskiego 

(strona nieparzysta) na odcinku od ul. Mińskiej w kierunku 

wschodnim, w kierunku przejazdu kolejowego przy Castoramie - 

dokończenie zadania realizowanego w roku 2016 ze środków RO 

Karolew - Retkinia Wschód, wraz z zabezpieczeniem skarpy 

długości ok. 50 m na wysokości posesji Wróblewskiego 39/41. 

150 000,00 zł  

P0071KR 

Modernizacja tarasu przy PM 133, ul. Krzemieniecka 22b. 

Działka P27- 18/5. 

W ramach realizacji zadania planuje się rozbiórkę istniejącego, 

zniszczonego tarasu (zbudowanego w 1972 r.), wykonanie wylewki, 

ułożenie kostki brukowej, montaż poręczy, remont schodów 

tarasowych. Powierzchnia tarasu 273 m². Modernizacja zwiększy 

bezpieczeństwo dzieci bawiących się na tarasie w trakcie 

przebywania w ogrodzie przedszkolnym. Beneficjenci - 125 dzieci, 

ich rodzeństwo, absolwenci oraz rodzice. 

98 800,00 zł  

P0086KR 

Zakup i montaż słupków z siatką do siatkówki w sali 

gimnastycznej SP 11, ul. Hufcowa 20A.  

Działka P25 - 193. 

Montaż słupków do siatkówki wraz z siatką w sali gimnastycznej SP 

11. Dwa słupki, siatka oraz elementy zabezpieczające i 

umożliwiające użytkowanie sprzętu sportowego. 

8.500,00 zł  
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Kwota po 

weryfikacji 

P0087KR 

Parking Miasta Łodzi dla osiedli Karolew - Retkinia Wschód. 

Działka P27- 595/93. 

Budowa parkingu dla osiedla Karolew oraz Retkinia Wschód, 

składającego się z ok. 100 miejsc parkingowych wyłożonych kostką 

betonową. Dodatkowo ustawienie oświetlenia parkingu, który 

miałby służyć mieszkańcom okolicznych bloków. 

830 000,00 zł  

P0098KR 

Wymiana ogrodzenia wraz z wymianą podmurówki za słupkami, 

przęsłami oraz wymiana bramy i furtek przy PM 165. 

Działka P25-192/15. 

Projekt przewiduje całkowitą wymianę ogrodzenia: podmurówki, 

słupki i przęsła - 102 szt., siatka lub inny rodzaj ogrodzenia, furtki - 

2 szt., brama 1 szt. Obecnie istniejące ogrodzenie zagraża 

bezpieczeństwu dzieci przebywających w ogrodzie przedszkolnym, 

nie chroni przed wandalami dewastującymi urządzenia ogrodowe 

oraz zaburza estetykę zadbanego ogrodu, z którego korzystają dzieci 

i ich rodziny zamieszkujące okolicę PM 165. 

132 000,00 zł  

P0113KR 

Nowa pracownia komputerowa w SP 164. 

Działka P27-198/5. 

Chcemy unowocześnić pracownię informatyczną w naszej szkole. 

Obecna pracownia została ufundowana w 2005 r. i jest 

zdecydowanie przestarzała. Modernizacja obejmuje: zakup 15 

komputerów stacjonarnych, komputera-serwera dla nauczyciela, 4 

laptopów, tablicy interaktywnej i rzutnika krótkoogniskowego oraz 

oprogramowania niezbędnego do prowadzenia atrakcyjnych zajęć -) 

umeblowanie sali informatycznej: 15 stanowisk komputerowych, 

biurko nauczycielskie, 4 szafy. 

79 200,00 zł  

P0114KR 

Remont szatni w budynku SP 164. 

Działka P27-189/5. 

W ramach realizacji zadania - w miejscu istniejącej szatni 

uczniowskiej, która od początku istnienia szkoły nie była poddana 

kapitalnemu remontowi - planuje się stworzenie nowoczesnej, 

spełniającej przyjazne warunki szatni uczniowskiej i wyposażenie jej 

w nowoczesny sprzęt. W rozległych podziemiach budynku zostanie 

ponadto wygospodarowane pomieszczenie na salę do ćwiczeń 

rekreacyjno-sportowych. 

134 400,00 zł  

P0115KR 

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 164. 

Działka P27-189/5. 

W ramach realizacji zadania, w miejscu zdewastowanego boiska, 

odbędzie się budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, złożonego 

z boiska wielofunkcyjnego - w skład którego wejdą boisko do gry w 

piłkę ręczną, do gry w koszykówkę i siatkówkę - z przylegającą do 

niego bieżnią lekkoatletyczną. Ponadto pozostałe fragmenty 

betonowych, zniszczonych boisk zostaną zagospodarowane tak, by 

ukształtowane tereny zielone stwarzały przyjazne dla użytkowników 

otoczenie. 

1 168 186,00 zł  
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P0116KR 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy SP 137. 

Ul. Florecistów 3b, działki obręb P26, 93/30,93/45,93/46. 

W ramach zadania rozbudowana zostanie część rekreacyjno-

sportowa szkoły. Zamontowanych zostanie 5 urządzeń w siłowni 

plenerowej. Zbudowany zostanie tor sprawnościowy dla dzieci z 9 

elementami małej architektury oraz altanka do prowadzenia zajęć 

plenerowych. 

151 000,00 zł  

P0117KR 

MULTIMEDIALNA SZKOŁA (Modernizacja sal 

multimedialnych w SP137). 

Ul. Florecistów 3b, działka P26-93/46. 

W ramach zadania zmodernizowana zostanie sala komputerowa z 26 

stanowiskami komputerowymi, sala multimedialna w bibliotece z 8 

stanowiskami komputerowymi oraz kącik multimedialny dla 

uczniów z 4 stanowiskami komputerowymi. Zakupiony zostanie 

zestaw interaktywny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. W ramach 

modernizacji wyremontowane zostaną również 2 sale multimedialne 

wraz z zapleczem, poprzez wymianę wykładziny, malowanie ścian i 

sufitu, wymianę instalacji elektrycznej i internetowej, wymienione 

zostaną także meble. Ponadto zakupiony zostanie komputer do 

pokoju nauczycielskiego. 

149 900,00 zł  

P0118KR 

Modernizacja sanitariatów w SP 137. 

Ul. Florecistów 3b, działka P26-93/46. 

Wyremontowane zostaną 2 toalety damskie oraz 2 toalety 

nauczycielskie na I i II piętrze w części dydaktycznej budynku, 

ponadto jedna toaleta w części sportowej. Zakres prac obejmie 

położenie nowych płytek na ścianach i podłogach toalet. Zniszczone 

kabiny zostaną wymienione na nowoczesne kabiny z HPL-u. 

Ponadto wymieniona zostanie armatura łazienkowa, okna, grzejniki i 

drzwi wejściowe, pomalowane zostaną ściany i sufity. 

139 750,00 zł  

P0120KR 

Ławki gimnastyczne dla uczniów z PG 20. 

Ul. Olimpijska 9. 

Planowane zadanie ma polegać na zakupie 2 ławeczek 

gimnastycznych 3m, nogi drewniane, wykonane z bezsęcznego 

drewna iglastego lub liściastego, wys. 30cm. 

860,00 zł  

P0121KR 

Publiczne Gimnazjum 20 - budowa boiska wielofunkcyjnego. 

Ul. Olimpijska 9. 

Planowane zadanie ma polegać na budowie boiska 

wielofunkcyjnego o wymiarach 42 x 22 m, o nawierzchni 

syntetycznej poliuretanowej z dwoma bramkami i czterema koszami 

do koszykówki. Całe boiska otaczać będą piłkochwyty, a przy 

liniach bocznych będą umieszczone 4 ławeczki dla zawodników 

rezerwowych. 

790 000,00 zł  

P0137KR 

Remont chodnika na ul. Karolewskiej między ul. Norwida a 

Wileńską. 

Ul. Karolewska, odcinek równoległy do torów tramwajowych po 

stronie wschodniej. 

Powierzchnia do remontu ok. 400 m². 

140 000,00 zł  
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P0141KR 

Zielone miejsca parkingowe przy Wileńskiej. 

Ul. Wileńska na odcinku pomiędzy ul. Żubrowej a ul. Wygodną, po 

stronie północnej i południowej, działka P27-176/27. 

Przedmiotem wniosku jest ułożenie płyt ażurowych 

umożliwiających obsianie trawą powierzchni pasa zieleni 

rozdzielającego chodnik i pas drogowy. Takie zagospodarowanie tej 

przestrzeni będzie umożliwiało parkowanie samochodów, bez 

szkody dla zieleni. 

175 000,00 zł  

P0157KR 

Doposażenie OSP "Retkinia" w sprzęt zwiększający skuteczność 

prowadzenia działań z zakresu ratownictwa przedmedycznego. 

Ul. Retkińska 129. 

Projekt zakłada zakup sprzętu: automatyczny defibrylator 

zewnętrzny (AED), nosze zbierakowe, latarki LEDx5, reduktor 

tlenowy z przepływomierzem, kamizelka typu KED. 

10 000,00 zł  

P0159KR 

Budowa chodnika łączącego ul. Narciarską z al. Waltera-Janke 

przez teren dawnej pętli tramwajowej "Bratysławska". 

Działki obręb P-27: 595/40, 595/71, 595/82, 595/103. 

Budowa chodnika szer. 2,0 m od łącznika pomiędzy al. Waltera-

Janke a platformą przystankową nowej pętli tramwajowej 

"Bratysławska" do skrzyżowania ulic: Nad Karolewską i 

Narciarskiej. 

60 000,00 zł  

P0161KR 

Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na 

przedłużeniu ul. Balonowej w kierunku przejść dla pieszych 

skrzyżowania Maratońska/Retkińska. 

Działki P24-359/4, P24-364/16, P24-365/296. 

Budowa chodnika szer. ok. 1,5 m jako kontynuacja chodnika 

zlokalizowanego po północnej stronie ul. Balonowej w kierunku 

przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej - w śladzie istniejącego 

przedeptu - oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokości 2,0 

m+2,0m) od południowego narożnika ul. Balonowej  

w kierunku przejścia dla pieszych na ul. Maratońskiej - w śladzie 

istniejącego przedeptu. 

87 000,00 zł  

P0162KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej na odcinku od ul. 

Wróblewskiego do wjazdu przy "orliku" XXVI LO. 

Działki: P27-109/16, P27-109/18, P27-109/25, P27-109/26, P27-

109/27, P27-109/28, P27-192/8, P27-353/10. 

Remont chodnika na wnioskowanym odcinku. 

115 000,00 zł  

P0163KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej na wysokości 

parkingu przy XXVI LO. 

Działki: P27-109/18, P27-109/25, P27-109/26. 

Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz z 

podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, postawienie nowych 

obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przez ulice i zjazdy, 

wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 

x 8 cm, płyt wskaźnikowych oraz ustawienie trzech sztuk ławek. 

313 000,00 zł  
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P0165KR 

Skwer Aktywnych Pokoleń - ładna zieleń i uregulowane parkingi 

zamiast błotowiska i psich kup między blokami. 

Teren w ciągu komunikacyjnym osiedle-sklep, przy zbiegu ul. 

Żubrowej oraz ul. Norwida, działka 144/27 oraz pobocze ul. 

Norwida, działki 133/13 i 133/14. 

Skwer Pokoleń to zielona przestrzeń do rekreacji dla dzieci i 

dorosłych (osób starszych) oraz bezpieczne monitorowane miejsce 

wypoczynku. Rewitalizacja zieleni niskiej wokół  1 konstrukcji - 

miniplacu zabaw, 3 ławeczki, odnowienie ok. 200 m rozjeżdżonych 

ścieżek i chodnika, wyznaczenie minimum 15 miejsc parkingowych, 

pozwoli przywrócić kulturalne życie do tego zniszczonego trawnika, 

gdzie teraz jest tylko błoto i załatwiają się psy. 

185 950,00 zł  

P0173KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. 

Bratysławskiej do wjazdu w osiedle - na wysokości kiosku z 

prasą. 

Działki: P27-409/1, P27-409/15. 

Remont chodnika na wnioskowanym odcinku. 

17 500,00 zł  

P0174KR 

Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-26. 

Działka P26-106/86. 

Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości posesji 18-26 poprzez 

zainstalowanie trzech punktów świetlnych. 

45 000,00 zł  

P0176KR 

Budowa parkingu dla samochodów przy ul. Wileńskiej pomiędzy 

ul. Retkińską a Kozietulskiego. 

Działki: P25-76/6, P25-78/1. 

Budowa parkingu na 16-18 stanowisk wzdłuż ul. Wileńskiej 

pomiędzy ul. Retkińską a Kozietulskiego. Przesunięcie dwóch 

słupów oświetleniowych. 

98 000,00 zł  

P0177KR 

Zabudowa wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska 

(0545). 

Działka P26-123/92. 

Zabudowa wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska (0545). 

17 000,00 zł  

P0179KR 

Zabudowa stojaków na rowery pod C.H. Retkinia przy 

Maratońskiej 24/32. 

Działka P26-123/35. 

Zabudowa 5 stojaków na rowery pod C.H. Retkinia przy 

Maratońskiej 24/32. 

18 000,00 zł  

P0180KR 

Zabudowa dwóch ławek na przystanku 

Retkińska/Krzemieniecka (1850). 

Przystanek autobusowy kierunek południowy nr przystanku 1850. 

Zabudowa dwóch ławek na przystanku Retkińska/Krzemieniecka 

(1850). 

4 000,00 zł  
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P0187KR 

Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownię do zajęć 

technicznych wraz z jej wyposażeniem w SP 41. 
Ul. Rajdowa 18, działka P26-47/18. 

Remont pomieszczenia: wymiana instalacji elektrycznej i 

oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, malowanie ścian i 

sufitów. Wyposażenie pomieszczenia: zabudowa kuchenna, stoły, 

krzesła, szafki, biurka, rolety okienne, wyposażenie multimedialne, 

sprzęt gospodarstwa domowego, zestawy do montażu 

elektronicznego i mechanicznego. Stworzenie pracowni technicznej 

uatrakcyjni zajęcia i nada nowy wymiar w zakresie jakości 

kształcenia praktycznego. 

112 000,00 zł  

P0188KR 

Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 41. 

Ul. Rajdowa 18, działka P26-47/18. 

Modernizacja szatni uwzględniająca zakup szafek na odzież 

wierzchnią dla 550 uczniów oraz 20 ławek stałych wysuwanych do 

szaf, remont pomieszczenia uwzględniający usunięcie metalowych 

drzwi i ścianek działowych z siatki: wymianę oświetlenia, 

malowanie, odbudowę instalacji i rur, remont podłogi. Obecny stan 

szatni odbiega od standardów, zagraża bezpieczeństwu dzieci. 

Szatnia jest miejscem mało estetycznym i trudnym do utrzymania w 

porządku. 

473 000,00 zł  

P0189KR 

Stacjonarne i mobilne nagłośnienie szkolnej sali gimnastycznej w 

SP 41. 

UL. Rajdowa 18, działka P26-47/18. 

Sala gimnastyczna nie posiada odpowiedniego nagłośnienia. W 

szkole są organizowane zawody sportowe w gimnastyce artystycznej 

o randze ogólnopolskiej, a nawet międzynarodowej. Projekt zakłada 

montaż profesjonalnego stacjonarnego systemu nagłaśniającego 

wraz ze wzmacniaczem, mikserem, odtwarzaczem płyt CD, 

mikrofonami oraz szafą transportową, osłonami kolumn 

głośnikowych. Wsparciem dla systemu byłby również zestaw 

mobilny służący organizacji pikników i imprez plenerowych, 

składający się z kolumny aktywnej z wbudowanym odtwarzaczem, 

statywem, mikrofonami. 

33 000,00 zł  

P0190KR 

Uff… jak gorąco!!! Zakup klimatyzatorów na potrzeby zajęć 

oraz imprez cyklicznych dla dzieci i seniorów w Poleskim 

Ośrodku Sztuki Filia Karolew. 

Ul. Bratysławska 6a. 

Zakup 4 klimatyzatorów na potrzeby zajęć, które mają służyć 

poprawie jakości życia grup wiekowych szczególnie narażonych na 

zasłabnięcia itp. W sali o wymiarach 125 m² (wysokość 3,2m) 

oprócz cyklicznych zajęć odbywają się koncerty, przedstawienia z 

udziałem licznej publiczności - mieszkańców Karolewa. 

17 220,00 zł  
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P0226KR 

Remont wjazdu na posesję PG 20. 

Działka 95/1. 

Remont wjazdu na posesję szkoły wymaga zerwania starej 

nawierzchni, wykonania przebudowy i wylania nowej nawierzchni 

(betonowej lub asfaltowej) o powierzchni jednego pasa jezdni - 20 m 

długości i 4 m szerokości. Wniosek dotyczy pierwszego odcinka 

wjazdu - od ul. Olimpijskiej do asfaltowej alejki na posesji. 

21 000,00 zł  

P0233KR 

Termomodernizacja budynku Żłobka 26. 

UL. Sprinterów 11. 

Docieplenie ścian poprzez ułożenie warstwy styropianu wraz z 

wykończeniem tynkiem strukturalnym. Docieplenie dachu - 

położenie papy termozgrzewalnej wraz z obróbką blacharską. 

Wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 

300 000,00 zł  

P0250KR 

Przejrzysta szkoła. 

UL. Rajdowa 13, działka P26-66 

Wymiana stolarki okiennej PCV. 

40 000,00 zł  

P0261KR 

Oświetlenie ul. Hokejowej miedzy Armii Krajowej a Batalionów 

Chłopskich (przy "Lidlu"). 

Działki: P24-315/108, P24-320/20, P24-32/22, P24-339/609. 

Oświetlenie ul. Hokejowej między Armii Krajowej a Batalionów 

Chłopskich (przy "Lidlu"). 

55 000,00 zł  

P0263KR 

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 w 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. 

10 280,00 zł  

P0280KR 

Osiedlowa Akademia Boksu. 

Obręb ulic Wileńska, Karolewska, Bandurskiego. 

Prowadzenie akademii w dwóch grupach dla mieszkańców miasta. 

Każda grupa będzie pod opieką animatora/trenera boksu. Zajęcia 

będą się odbywać od początku stycznia do grudnia z wyłączeniem 

wakacji, dwa razy w tygodniu po dwie godziny na sali treningowej. 

W ramach akademii chcemy wyposażyć uczestników w odpowiedni 

sprzęt sportowy umożliwiający uprawianie boksu. 

41 400,00 zł  

 

OSIEDLE KOZINY 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0001KO 

Kasprzaka/Drewnowska-dodatkowe miejsca parkingowe. 

Trawnik przy bloku na rogu Kasprzaka i Drewnowskiej, działka P7-

129/42 

Budowa miejsc parkingowych na trawniku przy bloku. 

18 000,00 zł 
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P0005KO 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Koziny. 

Rozmieszczenie stacji odbędzie się na działkach zarządzanych przez 

Zarząd Dróg i Transportu, w granicach administracyjnych osiedla 

Koziny. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 

korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj 

postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 

atrakcyjność mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup 

określonej liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż ich na 

terenie osiedla. System musi być kompatybilny z działającym już w 

naszym mieście systemem Roweru Publicznego. 

247168,00 zł 

P0008KO 

Budowa parkingu osiedlowego. 

Numery działek: P7-271/7, P7-271/9, P7-271/11. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

parkingu dla samochodów osobowych. Budowa parkingu 

obejmująca wykonanie miejsc postojowych z płyty ażurowej wraz z 

ułożeniem obrzeży. Wymiary parkingu 18 m szerokość i 44 m 

długość. 

305 200,00 zł 

P0021KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod 

Baba Jagą z osiedla Koziny. 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, Filia 17, ul. 

Ossowskiego 4. 

Zadanie przewiduje zakup 250 książek oraz około 60 audiobooków. 

W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla 

dzieci i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców 

osiedla Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego 

miasta. 

9 000,00 zł 

P0045KO 

Nowe boisko to dla dzieci wszystko- przebudowa boisk 

sportowych na terenie istniejącego obiektu przy ul. Kasprzaka 

20. 

Działki: P-07 210/35, P-07 210/43, P-07 210/39, P-07 210/44, P-07 

210/40, P-07 210/36, P-07 210/45. 

Planujemy wykorzystać istniejącą bazę do stworzenia kompleksu 

dwóch boisk sportowych. Jedno z boisk z przeznaczeniem do gry w 

piłkę nożną przy zmienionej powierzchni z piaskowo-żużlowej na 

bezpieczną i dostępną na rynku. Drugie boisko zamiast do 

koszykówki chcemy przeznaczyć do gry w siatkówkę, przy 

wymianie nawierzchni asfaltowej na poliuretanową. Teren w całości 

chcemy odgrodzić, zamontować piłkochwyty dla bezpieczeństwa 

użytkowników i okolicznych mieszkańców. 

350 000,00 zł 

P0060KO 

SP 91 - podjazd dla niepełnosprawnych i miejsce postojowe. 

Działki: P7 262/6, P7 262/9, P7 244/48. 

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do głównego wejścia 

szkoły od ul. Kasprzaka (przebudowa części tarasu i schodów z 

jednej strony na łagodną pochylnię). Budowa miejsca postojowego 

równoległego na wysokości boiska, za zjazdem. Biorąc pod uwagę 

odległość między drzewami, jest możliwość wyznaczenia jednego 

pełnowymiarowego miejsca (czyli tego zaznaczonego we wniosku). 

70 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0062KO 

Usprawnienie ruchu w obszarze skrzyżowania Kasprzaka - 

Drewnowska w godzinach szczytu komunikacyjnego. 

Okolice przystanku Kasprzaka/Drewnowska, działka P7-244/48. 

Przebudowanie pasa ruchu po wschodniej stronie ul. Kasprzaka w 

rejonie ul. Bardowskiego zgodnie z propozycja graficzną stanowiącą 

załącznik do niniejszej karty zmian. Propozycja została zaznaczona 

kolorem pomarańczowym. 

70 000,00 zł 

P0078KO 

Montaż barierek trawnikowych. 

Działka 451/4, ul. Górna, z tyłu bloku ul. Waryńskiego 4. 

Montaż bariery trawnikowej niskiej ze stali ocynkowanej i 

lakierowanej. 

22 500,00 zł 

P0084KO 

Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom. 

PM 74, ul. Długosza 28a. 

Podniesienie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ogrodu przez 

dzieci z PM 74 -) wymiana niebezpiecznych (przerdzewiałych, 

dziurawych, wypaczonych) przęseł ogrodzenia zagrażających 

bezpiecznemu pobytowi dzieci na terenie przedszkola -)doposażenie 

ogrodu w sprzęt sportowo-rekreacyjny do zabaw ruchowych dla 

dzieci. 

35 000,00 zł 

P0108KO 

Remont chodnika wzdłuż ul. Gazowej po stronie wschodniej i 

zachodniej. 

Obręb P7, działki 378/19, 330/13,330/4, 364/12, 378/5, 378/7, 

378/18. 

Projekt zakłada poprawę jakości życia mieszkańców poprzez remont 

chodnika na odcinkach: od ul. Długosza po stronie nieparzystej do 

budynku pod numerem 1 oraz od ul. Długosza po stronie parzystej 

do budynku pod numerem 8. Planowane jest ułożenie nowych płyt 

betonowych o wymiarach 0,35 x 0,35  w kolorze szarym wraz z 

obrzeżami. 

294 000,00 zł 

P0109KO 

Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Gazowej po stronie 

wschodniej i zachodniej. 

Obręb P7, działki: 378/19, 330/13, 330/4, 378/5. 

Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Gazowej. Planowane jest 

również posadzenie żywopłotu z wiązu na wys. posesji od 1 do nr 7 

po stronie nieparzystej ul. Gazowej oraz usuniecie starych pni po 

wyciętych drzewach. 

20 481,45 zł 

P0111KO 

Budowa "siłowni pod chmurką" na osiedlu Koziny. 

Obręb P-7, działka nr 126/11. 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, a następnie jej realizację. Oznacza to wybudowanie 

ogólnodostępnej "siłowni pod chmurką" wyposażonej w urządzenia 

ruchowo-siłowe oraz wycinkę drzew pod jej teren, a także 

postawienie dwóch ławek. 

90 500,00 zł 

P0112KO 

Budowa chodnika na osiedlu Koziny pomiędzy ulicami 

Wapienną i Ossowskiego. 

Obręb P7, działki:112/5, 112/2. 

Powstanie nowy chodnik ułatwiający poruszanie się mieszkańcom 

osiedla Koziny. 

230 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0169KO 

Bezpieczne Koziny - stworzenie monitoringu miejskiego na 

osiedlu Koziny. 

Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych 

policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź w tych, 

które mogą generować sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i 

bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów 

nocnych (monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, 

zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, 

skwery, oraz w okolicach urzędów lub placówek użyteczności 

publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje 

bankowe i bankomaty. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle Koziny. 

Projekt zakłada rozmieszczenie około 14-16 kamer (4 punkty 

kamerowe) w miejscach uznawanych za niebezpieczne, działających 

zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz podłączenie ich do miejskiej 

sieci monitoringu. Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 

stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z istniejącymi 

już kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi przez 

mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące sklepy, czy wspólnoty 

mieszkaniowe). Takie połączenie zapewni zwiększenie zasięgu i 

skuteczności działania całej sieci, a tym samym stworzy możliwość 

szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, będących 

zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. Sugerowane 

lokalizacje: deptak przy fontannie (Długosza 26/28), okolice 

bankomatu PKO BP przy ul. Kasprzaka, ciągi pieszo-jezdne 

prowadzące do przystanków komunikacji miejskiej w stronę osiedla. 

483 000,00 zł 

P0186KO 

Nowoczesna szkoła to nowoczesne pracownie - modernizacja 

zaplecza dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz biblioteki 

Gimnazjum 19. 

Ul. Wapienna 17, działki 219/13, 219/14. 

Uczniowie PG 19 marzą o nauce w nowoczesnych pracowniach 

matematycznych, fizyczno-chemicznej i multimedialnej bibliotece. 

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, koncentrujemy się na 

modernizacji pracowni przedmiotów ścisłych oraz biblioteki. 

Oprócz prac remontowych chcemy skupić się na zapewnieniu 

nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych (np. sprzęt 

multimedialny, zestawy doświadczeń, odczynniki chemiczne) oraz 

przystosować te pomieszczenia do przepisów p-poż. 

412 000,00 zł 

P0211KO 

Remont chodnika w pasie drogowym ul. Waryńskiego - nitka 

wschodnia. 

Ul. Waryńskiego od ul. Srebrzyńskiej do ul. Długosza, działka P-7 

363/2. 

Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz z 

podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, postawienie nowych 

obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przez ulice i zjazdy, 

wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 

x 8cm. 

150 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0218KO 

Budowa zatok parkingowych. 

Działki 208/3 i 199/12, wzdłuż ul. Ossowskiego od nr 6 do 8. 

Wybudowanie z kostki betonowej miejsc parkingowych (ok. 30-35) 

w tzw. zatokach, w pasie drogowym ul. Ossowskiego, po jej 

zachodniej stronie (parzystej), pomiędzy drzewami. Inwestycja nie 

zawęzi pasa jezdni, a miejsca parkingowe usytuowane prostopadle 

do jezdni uporządkują sytuację parkingową. 

320 000,00 zł 

P0237KO 

Wymiana stolarki okiennej w budynku BP Łódź-Polesie - Dział 

Udostępniania. 

Ul. Długosza 7/9, działki: 330/11, 305/2. 

Prace remontowo-modernizacyjne polegające na wymianie stolarki 

okiennej w pomieszczeniach wykorzystywanych przez bibliotekę, 

zabezpieczeniu wnętrz przed dostającą się wilgocią. Demontaż i 

utylizacja starych okien, montaż nowej stolarki okiennej PCV, 

obróbka montażowa oraz malowanie i dostosowanie wnętrz do 

użytkowania po przeprowadzonej wymianie stolarki okiennej. 

80 000,00 zł 

P0251KO 

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 91. 

Ul. Kasprzaka 45, działki 262/1, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 

262/10, 262/11 w obrębie P-7. 

Kompleksowa modernizacja istniejącej pracowni wraz z jej 

doposażeniem. Obecna pracownia jest wyposażona w komputery 

stacjonarne sprzed wielu lat. Proponujemy modernizację 15 

stanowisk komputerowych, wyposażając je w nowoczesny sprzęt, 

nowe regulowane stoliki komputerowe wraz z odpowiednimi 

siedziskami, oraz monitor interaktywny i drukarkę laserową. Z racji 

umiejscowienia budynku, okna wymagają instalacji rolet 

przeciwsłonecznych. Uzupełnieniem całości będzie wymiana 

podłogi (parkiet) lub montaż wykładziny PCV. 

95 000,00 zł 

P0253KO 

Doposażenie placu zabaw w urządzenia do zabaw dla dzieci od 3 

do 15 lat. 

Ul. Pietrusińskiego 25/27, działki 425/1, 424/3 w obrębie P7. 

Zakup i zainstalowanie 2 zabawek i jednego zestawu zabawowego. 

Szczególnie chodzi tu o urządzenia dla młodszych dzieci. 

35 000,00 zł 

P0268KO 

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 w 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. 

10 280,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0275KO 

Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu SP 91. 

Ul. Kasprzaka 45. 

Modernizacja ogrodzenia szkoły na bazie istniejącej podmurówki z 

wymianą wszystkich przęseł ogrodzeniowych, dwóch bram i furtki. 

Do wymiany kwalifikują się także tzw. piłkochwyty 

zabezpieczające okna budynku mieszkalnego, stojącego wzdłuż 

południowo/zachodniej strony ogrodzenia boiska do piłki nożnej. 

Wszystkie elementy ogrodzenia będą miały bezpieczne zakończenia 

górnych prętów przęseł i zostaną pomalowane farbą antykorozyjną 

w kolorze pasującym do budynku i otoczenia. 

127 800,00 zł 

P0281KO 

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku SP 91.  

UL. Kasprzaka 45. 

Kompleksowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z 

ościeżnicami na wszystkich kondygnacjach budynku szkoły. 

Budynek został wybudowany w 1958 r. i nigdy nie miał 

przeprowadzanych modernizacji w tym zakresie. Drzwi są w złym 

stanie technicznym i wymagają interwencji ze względów 

bezpieczeństwa. Do wymiany jest ok. 50 drzwi pojedynczych i 4 

drzwi podwójne i poczwórne. Chcemy, aby były to drzwi 

estetyczne, funkcjonalne, pojedyncze - w kolorze białym, inne -  w 

zależności od koloru otoczenia. 

129 000,00 zł 

 

OSIEDLE LUBLINEK-PIENISTA 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0017LP 

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 

Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku. 

Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i standardu 

wypoczynku oraz zwiększenie atrakcyjności Uroczyska Lublinek. W 

ramach zadania planowane jest postawienie altanki (deszczochronu), 

utworzenie łąki kwiatowej oraz wykonanie blokad 

zabezpieczających teren przed niekontrolowanymi wjazdami. 

Zapewnione zostanie monitorowanie terenu i patrole konne Straży 

Miejskiej. Dofinansowane zostanie również bieżące utrzymanie 

terenu (wykaszanie, sprzątanie). 

125 000,00 zł 

P0034LP 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na odcinku od Pienistej do 

Rusałki - dojście do placu zabaw. 

Działki: P-36 101/1, P36 102/2, P-36 103/1.  

Budowa chodnika szerokości 1,5-2,0 m wzdłuż ul. Dennej po jej 

wschodniej lub zachodniej stronie od przejścia dla pieszych przy 

skrzyżowaniu Pienista/Denna, do skrzyżowania Denna/Rusałki, wraz 

z bezpiecznym dojściem do placu zabaw zlokalizowanym przy ul. 

Dennej. 

50 000,00 zł 



100 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0035LP 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od 

Obywatelskiej do Dennej - dojście do przystanku autobusowego. 

Działki: P-36 101/1, P-36 102/2, P-36 103/1. 

Budowa chodnika o szerokości 2,0 m wzdłuż ul. Pienistej (strona 

parzysta) na odcinku od przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu 

Pienista/Denna - dojście do przystanku komunikacji miejskiej. 

65 000,00 zł 

P0036LP 

Budowa chodników na odcinku od istniejącego peronu 

przystanku komunikacji miejskiej do chodnika o nawierzchni 

asfaltowej zlokalizowanego wzdłuż ulicy Waltera – Janke wraz z 

sporządzeniem dokumentacji projektowej w zakresie w/w 

zadania. 

Działki: P-36 25/41, P-36 37/43. 

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ciągów 

pieszych na odcinku od istniejącego peronu przystanku komunikacji 

miejskiej do chodnika o nawierzchni asfaltowej zlokalizowanego 

wzdłuż ulicy Waltera – Janke. Następnie wykonanie zadania - 

budowa chodników. 

46 250,00 zł 

P0037LP 

Remont chodnika (nitka wschodnia) wraz z wymianą 

zniszczonych krawężników w pasie jezdni wzdłuż ul. 

Obywatelskiej na odcinku od ul. Wł. Króla do ul. Sztormowej. 

Działka P-33 91/3. 

Remont chodnika (przebudowa). 

78 750,00 zł 

P0038LP 

Remont chodnika (nitka wschodnia), przebudowa istniejących 

zjazdów wraz z wymianą zniszczonych krawężników w pasie 

jezdni wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do 

Wł. Króla. 

Działka P-33 91/3. 

Remont chodnika (przebudowa istniejących zjazdów do posesji), 

wymiana krawężników wzdłuż ul. Obywatelskiej na w/w odcinku 

oraz rekultywacja terenów zielonych. 

105 750,00 zł 

P0047LP 

Utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym 

mechanicznie ok. 510 mb terenów gruntowych na odcinku od ul. 

Lublinek do ul. Maratońska. 

Działka nr 114/3 obręb P-37. 

Utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie 

gruntu wraz z korytowaniem na głębokość 20cm. Prace geodezyjne 

w zakresie wytyczenia granic działki. Wycinka istniejących drzew 

oraz nowe nasadzenia. 

249 560,00 zł 

P0049LP 

Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików. 

Tereny niezabudowane i obrzeża kompleksu leśnego Lublinek, 

działki stanowiące własność miasta. 

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla i 

mienia poprzez zredukowanie nadmiernie rozwiniętej populacji 

dzików w drodze odłowu części osobników i ich przesiedlenie z dala 

od miasta. W ramach zadania planowany jest zakup odłowni 

mobilnej wraz z systemem zdalnego monitorowania i zamykania 

odłowni oraz sfinansowanie odłowów. 

30 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0105LP 

Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na Smulsku”. 

Park „Na Smulsku”, działka P39-100/5, 

W Parku „Na Smulsku" brakuje jakiejkolwiek infrastruktury dla 

dzieci. Plac zabaw niewielki, zlokalizowany obok górki, byłby 

doskonałą atrakcją dla rodzin z dziećmi. 

100 000,00 zł 

P0129LP 

Montaż punktów oświetleniowych na ul. Żaglowej. 

Ul. Żaglowa. 

Realizacja zadania będzie polegała na montażu 10 punktów 

oświetleniowych na ul. Żaglowej, celem poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

103 000,00 zł 

P0140LP 

Budowa chodnika między przystankiem autobusowym Nowe 

Sady/Waltera-Janke a przejściem dla pieszych na tym 

skrzyżowaniu. 

Działka P36-37/46. 

Budowa chodnika szer. 1,5m pomiędzy przystankiem autobusowym 

a przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu Waltera- Janke/Nowe 

Sady. 

19 000,00 zł 

P0228LP 

Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennej. 

Teren między ul. Denną a Pienistą, działki P35-7, P35-8. 

Inwestycja polegająca na budowie siłowni zewnętrznej, na uprzednio 

przygotowanej do tego przedsięwzięcia działce przylegającej do 

działki, na której wcześniej zrealizowano inwestycję polegającą na 

budowie placu zabaw dla dzieci. Całość stworzyłaby kompleks 

rekreacyjny dla rodzin. 

300 000,00 zł 

P0229LP 

Remont ul. Falistej na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. 

Burzliwej. 

Ul. Falista. 

Remont ul. Falistej - korytowanie, wymiana całej konstrukcji jezdni 

oraz chodników. 

369 500,00 zł 

P0230LP 

Wymiana nawierzchni ul. Burzliwej od ul. Falistej do ul. 

Sztormowej. 

Działki P33-65/17, P33-65/6. 

Inwestycja polegająca na wymianie nawierzchni ul. Burzliwej 

usytuowanej wzdłuż zabudowy osiedlowej dwukondygnacyjnych 

domów szeregowych oraz domów wolnostojących na odcinku od ul. 

Falistej do ul. Sztormowej. Zadanie objęłoby: frezowanie 

nawierzchni asfaltowej, usunięcie płyt betonowych, wykonanie 

podbudowy po usuniętych płytach), położenie dwóch warstw asfaltu 

(wyrównawczej i ścieralnej). 

217 000,00 zł 

P0269LP 

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 w 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. 

10 280,00 zł 
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OSIEDLE IM. MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0002MM 

Bezpieczne przejście przez ulicę do Parku na Zdrowiu - 

Srebrzyńska. 

Działka P16-28/29. 

Przebudowa całego obszaru przecięcia ulic Srebrzyńskiej i Barona 

polegająca na wyniesieniu tarczy skrzyżowania, wraz z oznakowaniem 

poziomym i pionowym. 

62 700,00 zł 

P0055MM 

Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona "Smukłego" do ul. 

Jarzynowej. 

Działka P-6 336/14. 

Zainstalowanie 4 sztuk latarni oświetleniowych. 

50 000,00 zł 

P0057MM 

Izba Pamięci - Osiedlowe Centrum Integracji - modernizacja - I 

etap. 

Ul. Perla 2, część budynku zaadaptowana na Izbę Pamięci, działka P6 

350/3. 

Izba po modernizacji ma być miejscem spotkań mieszkańców osiedla. 

Jest to jedyne pomieszczenie na terenie osiedla spełniające tę funkcję. 

Modernizacja musi objąć: wymianę okien, drzwi, podłogę i instalację 

elektryczną. Budynek gminny wpisany do rejestru zabytków. 

90 000,00 zł 

P0058MM 

Bezpieczeństwo pieszych na osiedlu Mireckiego (al. Unii 

Lubelskiej). 

Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej (ul. 

Praussa przy przystanku autobusowym linii nr 83). 

Montaż 4 poduszek berlińskich wraz z oznakowaniem pionowym i 

poziomym przy przejściu dla pieszych (wraz z "wyspą" pośrodku 

przejścia). 

25 000,00 zł 

P0079MM 

Naprawmy ul. Jarzynową! 

Odcinek ul. Jarzynowej od ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej. 

Remont chodnika z kostki betonowej na podbudowie o wzmocnionym 

podłożu z gruntu stabilizowanego cementem oraz wykonanie koryta w 

gruncie o szerokości 2mb. 

260 000,00 zł 

P0088MM 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z 

Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego.  

Ul .Perla 9. 

Zadanie dotyczy zakupu ok. 300 książek oraz ok. 70 jednostek 

audiobooków do zbiorów biblioteki. Zakupione nowości wydawnicze 

obejmujące różnorodną tematykę i zagadnienia wzbogaciłyby ofertę 

biblioteki oraz skróciły czas oczekiwania na poszukiwane przez 

czytelników tytuły. Z zakupionych książek i audiobooków będą mogli 

korzystać mieszkańcy osiedla oraz inni mieszkańcy Łodzi. 

10 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0100MM 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. 

Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego. 

Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na 

wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6. 

Zadanie polega na wyniesieniu nawierzchni ulicy wraz z przejściem dla 

pieszych oraz ustawienie znaku aktywnego D-6, co poprawi 

bezpieczeństwo przechodniów, widoczność dla kierowców oraz skłoni 

do jazdy zgodnej z przepisami (40km/h, zakaz wyprzedzania na linii 

podwójnej ciągłej oraz przejściu dla pieszych). Odtworzenie fragmentu 

zieleni pnącej, na ścianie muru odgradzającego teren Osiedla od ulicy. 

50 000,00 zł 

P0166MM 

Wymiana ławek parkowych i koszy na śmieci na osiedlu. 

Osiedle im. Montwilła-Mireckiego. 

Zakup 20 szt. stylizowanych ławek parkowych i 20 szt. estetycznie 

dopasowanych koszy na śmieci. 

44 500,00 zł 

P0191MM 

Rzeźba - symbol osiedla im. J. Montwilła-Mireckiego. 

Skwer na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

Zadanie zakłada rozpisanie otwartego konkursu na projekt i wykonanie 

na rzeźbę - symbol osiedla Montwilła-Mireckiego. Projekt ma 

nawiązywać do związku osiedla z historią łódzkiego modernizmu. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, studentów i absolwentów 

łódzkich uczelni artystycznych oraz mieszkańców Łodzi, zakłada 

zaprojektowanie obiektu o charakterze trwałym. 

65 000,00 zł 

P0193MM 

"Opowiemy Wam historię" - realizacja filmu dokumentalnego o 

historii osiedla im. J. Montwiłla-Mireckiego i jego mieszkańców. 

Osiedle im. Montwilła-Mireckiego. 

Zadanie obejmuje udział mieszkańców osiedla we wspólnym 

przedsięwzięciu kulturalnym. Realizacja filmu ma na celu rozbudzenie 

świadomości historycznej wśród mieszkańców osiedla, skupienie ich 

wokół wspólnego celu, zwiększenie poczucia identyfikacji z miejscem 

zamieszkania. Film będzie miał bezpłatną premierę kinową i plenerową 

dla wszystkich mieszkańców osiedla. 

20 000,00 zł 

P0194MM 

Uzdrowisko na osiedlu - tężnia solankowa. 

Działka: P6-336/14. 

Wykonanie na terenie skweru pomiędzy ul. Barona "Smukłego" a ul. 

Jarzynową tężni solankowej. Zadanie zawiera wykonanie projektu, 

montażu tężni, uporządkowanie terenu zielonego, ustawienie ławek i 

koszy na śmieci. 

194 350,00 zł 

P0195MM 

Powrót słupa. 

Skwer na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

Postawienie słupa ogłoszeniowego stylizowanego na lata dwudzieste 

ubiegłego wieku. 

5 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0196MM 

Kompleks rekreacyjny dla społeczności lokalnej. 

Działka P6-336/14. 

Zadanie ma na celu odnowę skweru ciągnącego się od ul. Barona 

"Smukłego" do ul. Jarzynowej. Projekt zakłada uporządkowanie terenu, 

wyrównanie podłoża, rekultywację trawnika, nasadzenia nowych 

krzewów, wybudowanie zadaszonej altany, betonowego grilla, 

ustawienie stylowych ławek parkowych, koszy na śmieci i psie 

odchody. 

105 000,00 zł 

P0198MM 

Przystanek Roweru Miejskiego. 

Skrzyżowanie Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

Lokalizacja na terenie osiedla stacji dokującej oraz zakup rowerów dla 

mieszkańców osiedla. 

123 584,00 zł 

P0199MM 

Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Perla (od Al. Unii Lubelskiej 

do ul. Barona "Smukłego"). 

Działki: P6-35/3, P6-350/7, P6-350/8. 

Zadanie ma na celu poprawę jakości trawników po obu stronach ul. 

Perla. Projekt zakłada całkowite oczyszczenie, wyrównanie podłoża i 

stworzenie nowej warstwy trawnika. Rekultywacja trawników poprawi 

estetykę osiedla i zwiększy komfort życia mieszkańców. 

52 000,00 zł 

P0204MM 

Mini-zdrój na osiedlu. 

Skwer na skrzyżowaniu Al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

Projekt zakłada instalację mini-zdroju na terenie osiedla, który będzie 

służył spragnionym biegaczom, rowerzystom, spacerowiczom i 

mieszkańcom osiedla, oraz promować łódzką "kranówę". 

30 000,00 zł 

P0209MM 

Poprawa estetyki osiedla Mireckiego, w tym otoczenia SP 40  i LO 

XVIII - budowa miejsc postojowych, stojaków rowerowych, 

rekultywacja trawników i nasadzenia z krzewów. 

Ul. Barona "Smukłego" (od Srebrzyńskiej do Perla), ul. Perla (od 

Barona do Praussa), ul. Praussa (od Perla do Unii Lubelskiej), oraz 

trawniki wzdłuż ul. Srebrzyńskiej (pod blokami). 

Budowa miejsc postojowych, montaż stojaków rowerowych, słupków. 

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wybudowania miejsc 

postojowych. Nasiedzenie krzewów, rekultywacja trawników i bruku. 

220 000,00 zł 

P0239MM 

Dostosowanie estetyki budynku szkoły XVIII LO do estetyki 

ogólnoosiedlowej - Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego. 

Działka P6-340. 

Obecna stolarka okienna i drzwiowa zamontowana była 60 lat temu, 

jest w złym stanie technicznym. Okna i drzwi nie spełniają aktualnych 

norm jakościowych. Posiadają wiele ubytków w drewnie, blacha jest 

dziurawa, okucia są skorodowane, trudno je zamknąć. Wiele 

nieszczelności okien i drzwi powoduje zimą wychłodzenie, a latem 

przeciągi, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (np. 

wypadające szyby z ram okiennych).  

63 500,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0252MM 

Wymiana starej stolarki okiennej na plastikową i drzwi 

wejściowych w SP 40. 

Działka P6-342. 

Wymiana zużytej, drewnianej stolarki okiennej na nową, plastikową 

(ok. 112 okien) wraz z parapetami, a także wymiana drzwi 

wejściowych do budynku szkoły. 

154 500,00 zł 

P0265MM 

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 w 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. 

10 280,00 zł 

P0271MM 

Osiedlowe kino letnie. 

Działka P6-342. 

Osiedlowe kino letnie: czerwiec (piątki i soboty), lokalizacja - ogród 

SP 40, seanse dla społeczności lokalnej, ok. 150 osób. 

9 900,00 zł 

P0272MM 

Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat. 

Działki: 336/14, 343/2,345/8, 343/3, 344/18, 341, 344/12, 243/3. 

Jednodniowe warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7-12 lat; 

termin warsztatów maj/czerwiec, zdjęcia wykonane telefonem 

komórkowym. Celem warsztatów jest między innymi poznanie historii 

miejsca zamieszkania; warsztaty zakończone wystawą w SP 40. 

3 000,00 zł 

 

OSIEDLE RETKINIA ZACHÓD-SMULSKO 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0009RS 

Termomodernizacja budynku Żłobka 28. 

Ul. Wyszyńskiego 102, obręb P-24, działka nr 305. 

Wykonanie docieplenia ścian, pomalowanie elewacji zewnętrznej 

budynku, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 

330 000,00 zł 

P0010RS 

Remont szatni w budynku SP 6. 

Szatnia usytuowana jest w piwnicy budynku przy ul. Kusocińskiego 

116, działka P22-68/4. 

Szatnia uczniowska SP 6 wymaga generalnego remontu. Obecny stan: 

zawilgocone ściany, popękane posadzki, nieszczelne okna, słabe 

oświetlenie, brak urządzeń wentylacyjnych. By pomieszczenia szatni 

spełniały współczesne standardy estetyczne i funkcjonalne oraz 

wymogi bezpieczeństwa, należy wykonać następujące prace: przerobić 

instalację CO, wymienić stolarkę okienną i drzwiową, wyremontować 

ściany i podłogi, zainstalować urządzenia wentylacyjne, 

zmodernizować oświetlenie, wyposażyć szatnię w szafki ubraniowe dla 

uczniów. 

332 500,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0012RS 

Przejezdne Maratońska Zachód. 

Skrzyżowanie Maratońska - Plocka, działki P24-365/320, P24-

365/321,P24-386. Skrzyżowanie Maratońska-Armii Krajowej działka 

P24-365/318. 

Celem zadania jest usprawnienie ruchu na ważnej drodze stanowiącej 

alternatywę dla zakorkowanej ul. Pabianickiej. Zakłada się 

wymalowanie pasów do włączenia się do ruchu z drogi 

podporządkowanej na skrzyżowaniu Maratońska-Plocka, Maratońska-

Armii Krajowej. W ten sam sposób wykonano wyjazd z CH Retkinia. 

Utworzenie tych pasów jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, 

ruch na ul. Maratońskiej jest duży, co w godzinach szczytu powoduje 

częste przypadki zagrożenia na drodze powodowane przez samochody 

włączające się z drogi podporządkowanej. Więcej: 

http://zielona_lodz.manifo.com/rozsadny-transport 

10 000,00 zł 

P0016RS 

Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej. 

Działki: P25-202/65, P25-202/90, P25-202/15,P25-202/14. 

Projekt polega na wybudowaniu brakującego odcinka drogi rowerowej 

na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Wyszyńskiego. 

77 000,00 zł 

P0018RS 

Edukacja-klucz do zdrowia. 

Przychodnia 39, ul. Maratońska 71. 

Wsparcie dla działającego programu edukacyjnego, składającego się z 

kilku obszarów działań: czytelni materiałów papierowych, czytelni 

materiałów elektronicznych oraz wykładów, prelekcji lub warsztatów 

dla grup użytkowników, prowadzonych przez zaproszonych w tym celu 

specjalistów różnych dziedzin medycznych i pozamedycznych (np. 

socjologów itp.), wszystko w obrębie jednego obiektu z możliwością 

poszerzenia wsparcia operacyjnego dla programu wyposażeniem 

własnym oferenta gdyby zaszła konieczność obsługi większej liczby 

beneficjentów. 

50 000,00 zł 

P0028RS 

Nie dziurą w płocie i nie po błocie - przejście między SP 19, PM 170 

i lodowiskiem. 

Działka P-24 307/35, fragment płotu wokół szkoły w północnej części 

działki przy lodowisku. 

Obecnie uczęszczane przejście z okolicznych bloków do SP 19 i PM 

170, a także trasę przeprowadzania dzieci z tychże na basen oraz 

lodowisko stanowi dziura w płocie. Zadanie to wymiana fragmentu 

płotu z przejściem, wymiana przylegających ok. 10 zdegradowanych 

przęseł płotu na nowe oraz położenie chodnika ok. 20 m na dojście do 

chodnika na terenie szkoły oraz ok. 8 m na dojście do terenu 

lodowiska. 

13 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0033RS 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników MBP Łódź-Polesie 

Filia Nr 8. 

Ul. ks. J. Popiełuszki 17. 

Zakup około 650 tytułów książek i 120 audiobooków z literatury 

pięknej, w tym wydawane drukiem i z różnych dziedzin wiedzy, np. 

poradniki, biografie, poszerzą i uaktualnią ofertę biblioteki oraz 

umożliwią korzystającym łatwiejszy dostęp do poszukiwanych tytułów 

i nowości wydawniczych. Skorzystają z nich bezpłatnie czytelnicy w 

każdym wieku, nie tylko z osiedla, ale z całego miasta. 

20 000,00 zł 

P0040RS 

Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika. 

Działka P22-73 - chodnik biegnący wzdłuż wschodniego ogrodzenia 

SP 6 i LO XXXIII (ul. Kusocińskiego 116) pomiędzy terenem 

szkolnym a boiskiem Orlik. 

Zadanie zakłada zaprojektowanie i budowę oświetlenia chodnika na 

odcinku 100 metrów. Planowane są 4 latarnie z energooszczędnymi 

oprawami typu LED skierowanymi na ciąg pieszy, zamontowane na 

słupach stalowych malowanych na kolor uzgodniony przez projektanta. 

Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa przechodniów, 

szczególnie w okresach, kiedy nie funkcjonuje i nie jest oświetlone 

boisko Orlik. 

47 000,00 zł 

P0050RS 

Dbamy o kondycję w ciepłej i bezpiecznej sali gimnastycznej SP 19 

i PG 21. 

Działka P 24 307/35. 

Zadanie to wykonanie niezbędnych prac remontowych dla podniesienia 

bezpieczeństwa i komfortu użytkowania głównej sali gimnastycznej 

(392 m²) oraz salki pomocniczej (206 m²): ocieplenie ścian i dachu, 

wymiana stolarki okiennej, parkietów, oświetlenia, grzejników oraz 

tynkowanie i malowanie ścian. Dodatkowo w sali głównej należy 

wymienić sufit na akustyczny oraz zamontować centralę wentylacyjną 

wraz z instalacją. Sale służą dwóm jednostkom szkolnym i od lat 

należy im się remont. 

710 000,00 zł 

P0074RS 

Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko. 

Ul. Kusocińskiego, okolice PG 22, skrzyżowanie Al. Wyszyńskiego - 

ul. Armii Krajowej, okolice Pałacu Młodzieży, krańcówka 

Wyszyńskiego, ul. Łyżwiarska między ul. Kolarską i ul. Szermierczą. 

Rozbudowa systemu Łódzkiego Roweru Publicznego o 5 stacji i 50 

rowerów na osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko. 

617 920,00 zł 

P0076RS 

Piłka dla każdego. 

Boisko wielofunkcyjne przy SP 19 (ul. Balonowa 1). 

Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę i zorganizowanie 

turnieju koszykówki. Tym samym popularyzowanie koszykówki jako 

gry zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i 

młodzieży. 

8 000,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

P0085RS 

„Zwinne przedszkolaki” – budowa placu zabaw PM 55. 

Działka P22 -7/5. 

Budowa na bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni oraz wyposażenia 

sprawnościowego placu zabaw dla dzieci PM 55. Celem budowy jest 

zapewnienie przedszkolakom właściwego rozwoju psychofizycznego i 

doskonałych warunków do aktywności ruchowej. 

155 000,00 zł 

P0119RS 

"Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa" - całkowita wymiana 

ogrodzenia. 

PM 173 al. Wyszyńskiego 62, działki 309/5, 309/6. 

Całkowita wymiana ogrodzenia (podmurówka, brama, 4 furtki, 5 

słupków, 395 przęseł). Istniejące ogrodzenie w żaden sposób nie 

zapewnia bezpieczeństwa (przedszkole graniczy z parkingiem oraz 

ulicami dojazdowym z osiedla). Otwarta przestrzeń ogrodu powoduje, 

że całkowita uwaga nauczyciela skupia się na pilnowaniu przed 

samowolnym opuszczeniem terenu. Z ogrodu korzystają dzieci z 

osiedla podczas pikników i spotkań adaptacyjnych. 

135 000,00 zł 

P0126RS 

Nowoczesna szkoła - rozbudowa bazy dydaktycznej PG 22. 

Ul. Kusocińskiego 100. 

Głównym zadaniem projektu jest modernizacja szkolnej bazy 

dydaktycznej. Planujemy modernizację pracowni informatycznej 

(zakup 15 komputerów z monitorami oraz zaawansowanego 

oprogramowania), stworzenie nowoczesnej pracowni językowej oraz 

modernizację 2 sal: historycznej i Szkolnego Klubu Europejskiego. 

Zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych pozwoli na 

uatrakcyjnienie przekazu treści nauczania, zwiększy poziom motywacji 

oraz satysfakcji uczniów z prowadzonych zajęć. Pracownie wymagają 

zakupienia nowoczesnego sprzętu, oprogramowania oraz remontu. 

132 000,00 zł 

P0127RS 

Program rozwoju aktywności ruchowej u dzieci w oparciu  o 

zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki. 

XXXIII LO, ul. Kusocińskiego 116. 

Program skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 8 lat. 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. Realizując program 

chcemy zaszczepić w dzieciach radość z uprawiania sportu, dać im 

możliwość spożytkowania nadmiaru energii oraz pokazać, jak 

aktywność fizyczna wpływa na naszą sprawność i samopoczucie. 

Program skierowany jest również do rodziców, których poprzez 

cykliczne zajęcia razem z dziećmi wyposażymy w praktyczny zasób 

wiedzy do aktywnego spędzania czasu z dzieckiem. 

60 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0128RS 

Rodzinny piknik sportowy "Bo sport to zdrowie i dobra zabawa". 

Boisko "Orlik" ul. Kusocińskiego 114. 

Rodzinny piknik sportowy skierowany jest do rodzin z dziećmi w 

wieku 1-10 lat. Głównym celem jest pokazanie dzieciom jak sport 

może być ciekawym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu 

oraz dać im możliwość spożytkowania nadmiaru energii i pokazać, jak 

aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie. Pamiętajmy, że aktywne 

dzieci to zdrowi dorośli. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a 

potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport, uczą się lepiej, lepiej 

radzą sobie ze stresem i wyzwaniami, łatwiej budują relacje społeczne i 

potrafią się odnaleźć w nowym otoczeniu. 

7 000,00 zł 

P0130RS 

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Zapaśniczej. 

Chodnik z obu stron ul. Zapaśniczej, na odcinku pomiędzy ul. 

Gimnastyczną i Kolarską. 

Chodnik z kostki betonowej prasowanej 6cm, na podsypce cementowo-

piaskowej (min. 20 cm), z obrzeżami, szerokość min. 1,5 m. Długość 

odcinka ul. Zapaśniczej między ul. Gimnastyczną i Kolarską wynosi 

ok. 150 m, zakładając wykonanie chodnika z obu stron ulicy daje to 

razem ok. 700 mb. chodnika. 

200 000,00 zł 

P0131RS 

Zielone Smulsko II - budowa chodnika w pasie zieleni między ul. 

Popiełuszki a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu i 

nasadzeniem drzew. 

Obręb P-23, działki: 445/7, 153/7, 154/10, 153/5, 1757/9, 1757/8, 

1757/7, 96/4, 1757/6, 91/4, 1439/25, 1757/3, 1759/59, 362/183, 91/3, 

362/180, 1756/7, 362/177, 14/26, 907, 905/1, 904, 900/1, 1155, 898, 

897/1, 771/2, 896/1, 153/6. 

Celem zadania jest wybudowanie chodnika w pasie zieleni między ul. 

Popiełuszki a ul. Kolarską wraz z rekultywacją tego terenu i 

dokonaniem zielonych nasadzeń. Obszar ten stanowi zielony teren 

rekreacyjno-wypoczynkowy w centralnej części osiedla Smulsko, 

niestety w większej części zaniedbany i niezagospodarowany. Brakuje 

tam chodnika, który pozwalałby w bezpieczny sposób poruszać się po 

tym terenie zwłaszcza osobom starszym i rodzicom z małymi dziećmi. 

Budowa ciągu pieszego pozwoli również  w dogodny sposób dotrzeć 

do znajdujących się na tym obszarze placu zabaw i boiska. Dokonanie 

nasadzeń drzew i krzewów oraz rekultywacja całego terenu doprowadzi 

do stworzenia małego, osiedlowego parku, z którego mieszkańcy będą 

mogli korzystać cały rok. 

541 500,00 zł 
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Kwota po 
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P0135RS 

"Retkinia na sportowo" - rozgrywki sportowe, na obiektach 

lokalnych, dla amatorów przez cztery pory roku. 

Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko. 

Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i seniorów - mieszkańców 

osiedla, zachęcając do uprawiania sportu oraz rozwijając 

międzysąsiedzkie więzi. Ideą jest wykorzystanie i popularyzacja 

obiektów sportowych Retkini. Obejmuje: działania promocyjne 

(banery, plakaty, strona internetowa), organizację  i sędziowanie 

zawodów, zakup lub wynajem sprzętu, nagrody, zabezpieczenie 

medyczne. Planowane turnieje i zawody: tenisowy, piłki nożnej, 

siatkówki plażowej, szachowy, lekkoatletyczny oraz biegi przełajowe. 

125 000,00 zł 

P0222RS 

Remont tarasów oraz chodników znajdujących się w ogrodzie PM 

170. 

ul. Popiełuszki 13a. 

Zadanie dotyczy remontu tarasów (oraz stanowiących ich integralną 

część gazonów na kwiaty) oraz chodników znajdujących się w ogrodzie 

PM 170. Zarówno tarasy, jak i chodniki wymagają pilnego remontu, 

który po przeprowadzeniu umożliwi dzieciom pełne korzystanie z 

ogrodu przedszkolnego. 

125 000,00 zł 

P0240RS 

Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny dla młodzieży 

i mieszkańców osiedla w XXXIII LO. 

Ul. Kusocińskiego 116, działka 68/4. 

Remont adaptacyjny, niezbędny do utworzenia pomieszczenia  o 

charakterze audiowizualnym. Szkoła nie dysponuje salą o takim 

charakterze. Wyklucza to szkołę z możliwości organizowania 

większych spotkań, konferencji itp.. Pozyskana sala wymaga remontu: 

wyburzenia ściany, malowania wytłumienia, zmiany podłogi, 

oświetlenia, wymiany starej instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. 

Niezbędny jest zakup zestawu nagłaśniającego, rzutników, tablicy 

interaktywnej, ekranu, kamery wideo, komputera z monitorem, 

wykonanie instalacji. Z tego pomieszczenia będą mogli korzystać także 

mieszkańcy osiedla, uczniowie pobliskich szkół oraz współpracujące ze 

szkołą organizacje. 

190 500,00 zł 

P0241RS 

Mobilna pracownia komputerowa w XXXIII LO. 

Ul. Kusocińskiego 116, działka 68/4. 

Mobilna pracownia komputerowa złożona będzie z połączonych w sieć 

35 tabletów dla uczniów i notebooka dla nauczyciela. Wszystkie 

elementy będą przechowywane, przewożone i ładowane w specjalnej, 

mobilnej szafce oraz zarządzane specjalistycznym oprogramowaniem. 

Mobilny zestaw będzie można przemieścić do dowolnej sali lekcyjnej i 

wykorzystywać na wszystkich uczonych w szkole przedmiotach. 

Specjalistyczne oprogramowanie zapewni zarówno bezpieczeństwo, 

jak i umożliwi sprawne zarządzanie pracownią. 

50 000,00 zł 
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P0242RS 

Rozbudowa auli na potrzeby poszerzenia oferty edukacyjnej, 

kulturalnej i sportowej Pałacu Młodzieży. 

Działka P24-307/26. 

Zaciemnienie dachowego świetlika poprzez instalację rolet, zakup i 

instalację kotar - żaluzji we wnękach wraz z systemem elektrycznej 

obsługi, klimatyzację pomieszczenia, malowanie poinwestycyjne, 

zakup sceny modułowej, a także dobudowanie sportowej sali 

treningowej wraz z garderobami i toaletą z natryskiem. Inwestycja 

odpowie na problem braku infrastruktury niezbędnej do realizacji 

imprez estradowych przez Pałac Młodzieży, okoliczne przedszkola, 

szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz do 

prowadzenia zajęć sportowych w zakresie judo i tenisa stołowego. 

944 342,00 zł 

P0246RS 

Remont szatni i pryszniców na lodowisku Retkinia. 

Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

Remont istniejących szatni (H1,H2,H3) na lodowisku Retkinia wraz z 

wyposażeniem. Remont istniejących pryszniców - dostosowanie ich do 

zwiększonej liczby użytkowników. 

100 000,00 zł 

P0247RS 

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na osiedlu Retkinia. 

Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

Nauka jazdy dla dzieci z przedszkoli i szkół z klas 0-3 na osiedlu 

Retkinia, w miesiącach funkcjonowania lodowiska min. 15 godzin 

tygodniowo. 

85 000,00 zł 

P0248RS 

Rozbudowa szatni na lodowisku Retkinia, wraz z zapleczem 

socjalnym. 

Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

Zakup dwóch kontenerów szatniowych wraz z wyposażeniem, oraz 

kontenera socjalnego z prysznicami i toaletami. Kontenery powinny 

być o długości 8 m, lub dłuższe. Postawienie kontenerów na terenie 

lodowiska Retkinia. Podłączenie ich do istniejących przyłączy. 

Wykonanie chodników gumowych do lodowiska. 

300 000,00 zł 

P0264RS 

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 w 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. 

10 280,00 zł 
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OSIEDLE STARE POLESIE 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0004SP 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Stare Polesie. 

Rozmieszczenie stacji odbędzie się na działkach zarządzanych przez 

Zarząd Dróg i Transportu w granicach administracyjnych osiedla Stare 

Polesie. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 

korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj postawić 

stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć atrakcyjność 

mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup określonej 

liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż ich na terenie osiedla. 

System musi być kompatybilny z działającym już w naszym mieście 

systemem Roweru Publicznego. 

741 504,00 zł 

P0007SP 

Wykonanie chodników, parkingu oraz ogrodzenia  i rekultywacji 

terenów zielonych wokół budynku Specjalistycznej Przychodni dla 

Dzieci. 

Specjalistyczna Przychodnia dla dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. 

Struga 86, obręb P-18, działka nr 3. 

Remont i naprawa powierzchni wokół budynku przychodni (wymiana 

chodników, wytyczenie miejsc parkingowych, remont ogrodzenia, 

rekultywacja terenów zielonych wokół budynku). 

445 000,00 zł 

P0019SP 

Budowa dwóch miniboisk sportowych na terenie osiedla Stare 

Polesie przy ZSS 2. 

Teren przy ZSS 2, ul. Karolewska 30/34, działka P18-51/4. 

Celem zadania jest rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci, 

młodzieży oraz społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych, 

poprzez wykonanie dwóch miniboisk do drużynowych gier 

zespołowych. 1. Miniboisko do piłki nożnej i piłki ręcznej 2. 

Miniboisko do piłki koszykowej. Boiska będą integralną częścią 

kompleksu sportowo-rekreacyjnego osiedla Stare Polesie przy ZSS 2. 

W określonej lokalizacji brak jest podobnych funkcjonujących dla 

społeczności lokalnej obiektów sportowych. 

780 000,00 zł 

P0023SP 

Uzupełnienie zieleni - zieleń niska i wysoka w pasach drogowych 

oraz przestrzeniach publicznych na terenie Starego Polesia. 

Pasy drogowe oraz przestrzenie publiczne na terenie Starego Polesia. 

Zieleń niska i wysoka w pasach drogowych oraz przestrzeniach 

publicznych na terenie Starego Polesia. 

200 000,00 zł 

P0026SP 

Rekultywacja zieleni na Starym Polesiu - al.1 Maja. 

Nr działek: 2/97,12/6,12/1, obręb P-17 - pas drogowy al. 1 Maja (od ul. 

Zielonej do al. Włókniarzy). 

Zadanie polega na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w pasie 

drogowym al. 1 Maja, na odcinku ul. Zielonej do al. Włókniarzy. 

200 000,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

P0029SP 

Siłownia zewnętrzna przy ZSP 19, ul. Żeromskiego 115. 

Działka P-28 8/1. 

Siłownia zewnętrzna na 10 urządzeń, nawierzchnia poliuretanowa, 

uporządkowanie terenu wraz z przycięciem drzew, kosze na śmieci - 4 

szt. Będzie to miejsce uprawiania sportu, spotkań lokalnej społeczności 

i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, a także idealne 

rozwiązanie zapewniające uatrakcyjnienie przestrzeni wokół szkoły 

znajdującej się w pobliżu Parku im. ks. Poniatowskiego. 

112 078,00 zł 

P0030SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Łódź-

Polesie z osiedla Stare Polesie. 

Ul. Struga 33. 

Zadanie przewiduje zakup około 700 woluminów książek oraz około 

160 audiobooków do zbiorów biblioteki. Nowe pozycje wzbogacą 

ofertę biblioteki w zakresie tak bardzo poszukiwanych nowości 

wydawniczych. Wypożyczanie książek jest nadal jedną z nielicznych 

bezpłatnych, dostępnych dla każdego form korzystania z dóbr kultury, 

a z zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego książek z różnych 

dziedzin wiedzy, poradników, biografii czy literatury pięknej 

skorzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy naszego miasta. 

22 000,00 zł 

P0031SP 

Krzewy na Starym Polesiu. 

Nr działek: 77/23, 77/20,77/12, 77/18, 77/19,77/20, 77/21, 77/4, obręb 

P-30 - pas drogowy ul. Radwańskiej 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia krzewów w pasie zieleni ul. 

Radwańskiej na odcinku od ul. Stefanowskiego do ul. Wólczańskiej. 

94 200,00 zł 

P0039SP 

Wykonanie nowego chodnika. 

Ul. Skłodowskiej-Curie, strona południowa, nowy chodnik od ul. 

Łąkowej do numeru 24 włącznie. 

Wymiana zniszczonego chodnika na nowy. Długość chodnika ok.150 

m, szerokość 3 m. 

182 500,00 zł 

P0043SP 

Boisko wielofunkcyjne. 

Działka P30 -21/1, teren przylegający do SP 46 przy ul. Żwirki 11/13. 

Projekt i budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz bieżni 

lekkoatletycznej. Przygotowanie terenu. Wykonanie drenażu 

wgłębnego (odwadniającego). Zakup i montaż wyposażenia 

kompleksu. Zagospodarowanie terenu: boisko wielofunkcyjne (20 m x 

40 m) o nawierzchni poliuretanowej ( 2 S) do koszykówki, piłki 

nożnej, piłki ręcznej, siatkówki i innych gier zespołowych, bieżnia 

lekkoatletyczna, skocznia w dal, oświetlenie (4 punkty), ogrodzenie, 

piłkochwyty (10 m x 6 m), monitoring obiektu i ławki dla widzów (50 

siedzisk). 

1 010 000,00 zł 

P0046SP 

Bezpieczne przejście dla pieszych, oraz dodatkowe miejsca 

parkingowe – Żeligowskiego. 

Działka P-17 31/17. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 

chodnika oraz dodatkowych miejsc parkingowych  z betonowej płyty 

ażurowej, budowa przejścia dla pieszych na odcinku Żeligowskiego od 

ul. 6 Sierpnia do Struga, oraz nasadzenie krzewów. 

978 000,00 zł 
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P0061SP 

Sprzęt sportowy dla seniorów na nieodpłatne zajęcia organizowane 

przez MOSiR. 

Hala Sportowa, ul. ks. Skorupki 21. 

Zakup sprzętu sportowego na nieodpłatne cykliczne zajęcia dla 

seniorów organizowane na terenie hali sportowej przy ul. ks. Skorupki 

21. Zakup między innymi: piłek typu bodyball (minimum 20 szt.), 

zestawy trx (minimum 15 szt.), taśmy typu thera-band (minimum 30 

szt.), karimat do ćwiczeń (minimum 30 szt.), ciężarki do ćwiczeń( 

minimum 40 szt.), stepy (minimum 20 szt.), odtwarzacz muzyki wraz z 

osprzętem do prowadzenia zajęć (1 zestaw), ciśnieniomierze 

(minimum 20 szt.). 

20 300,00 zł 

P0067SP 

Dodatkowe miejsca do siedzenia przy przystanku tramwajowym - 

Gdańska-Struga. 

Działka P20-199/22, miejsce obok przystanku tramwajowego, 

ulokowane bliżej ul. Struga. 

Na przystanku Gdańska-Struga często na tramwaj czeka bardzo dużo 

osób, niestety nie istnieje tam żadne miejsce, które pozwoliłoby na 

odpoczynek. Ustawienie kilku ławek w okolicy przystanku, umożliwi 

wygodne oczekiwanie na komunikację miejską. 

10 000,00 zł 

P0070SP 

Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie 

zabaw tanecznych, prelekcji itp. w Domu Dziennego Pobytu. 

Ul. 1-go Maja 24/26. 

Zadanie dotyczy wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w sprzęt 

nagłaśniający (kolumna głośnikowa, mikrofon, statyw trójnożny). 

1 700,00 zł 

P0072SP 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, celem poprawy sprawności 

fizycznej seniorów z Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1-go Maja 

24/26. 

Ul. 1-go Maja 24/26. 

Zadanie dotyczy wyposażenia Domu Dziennego Pobytu w fotel z 

masażem i rower treningowy. 

11 000,00 zł 

P0101SP 

Plac Hallera. Bezpieczny plac dla wszystkich. 

Działka P17-30/14. 

Wymiana starych, zniszczonych (popękanych i wybrzuszonych) płyt 

chodnikowych oraz krawężników na nowe, wykluczając nowo 

wyremontowane ciągi pieszych przy ul. Zielonej i Żeligowskiego. 

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zielonych (trawników, 

nasadzeń). Ujednolicenie koszy na śmieci. 

149 900,00 zł 

P0102SP 

MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - wsparcie realizacji oddolnych 

inicjatyw sąsiedzkich. 

Obszar osiedla. 

Program wsparcia merytoryczno - organizacyjnego mieszkańców 

Starego Polesia w zakresie podejmowania aktywności 

międzysąsiedzkich/międzywspólnotowych, wraz z 

mikrofinansowaniem kosztów tych aktywności, ich promocji. Program 

do realizacji przez lokalną organizację pozarządową z doświadczeniem 

pracy animacyjnej we wspólnotach mieszkańców oraz znajomością 

specyfiki osiedla. 

105 840,00 zł 



115 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0110SP 

Otwarta szkoła. 

SP 36, działka P9-382/5. 

Zadanie będzie polegać na współpracy rodziców i szkoły. W godzinach 

popołudniowych zorganizowane zostaną przez nauczycieli zajęcia 

plastyczne, artystyczne, kulinarne i sportowo-rekreacyjne dla uczniów, 

rodziców i mieszkańców najbliższej okolicy. Raz w tygodniu w sali 

gimnastycznej odnowionej ze środków BO będą zajęcia rekreacyjne 

dla rodziców ( 38 tygodni x 2 godz.), dwa razy w tygodniu zajęcia 

sportowe dla uczniów ( 2 x 38 tyg. x 2 godz.) oraz raz w tygodniu 

warsztaty z różnych dziedzin (plastyka, kulinaria, taniec i inne) dla 

rodzin (38 tyg. x 2 godz.). Podsumowaniem projektu będą rozgrywki 

dzieci i rodziców. 

32 800,00 zł 

P0124SP 

Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej. 

SP 36, działka P9-382/5. 

Modernizacja kuchni szkolnej, remont pomieszczeń, dostosowanie do 

standardów unijnych, montaż wentylacji oraz urządzeń potrzebnych do 

produkcji obiadów zgodnie z przepisami. Stołówka wydaje do 300 

obiadów dziennie, może obsługiwać także uczniów pobliskiego liceum 

oraz potrzebujących rodziców. 

230 000,00 zł 

P0125SP 

Rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjnej "SPORT 

STREFA 21" w XXI LO, ul. Kopernika 2. 

Działka P20-143/9. 

Odnowienie wewnętrznego placu i przerobienie go na przestrzeń 

sportowo-rekreacyjną dla uczniów. Wymiana podłoża na kostkę 

brukową, montaż stołów betonowych do tenisa stołowego i stołów do 

szachów. Montaż ławek rekreacyjnych oraz aranżacja przestrzeni 

zielonej (krzewy i drzewa). 

145 000,00 zł 

P0134SP 

Remont klatki schodowej budynku frontowego oraz prześwitu 

bramowego w budynku frontowym przy al.1 Maja 34. 

Działka P9-305. 

Zadanie dotyczy remontu klatki schodowej budynku frontowego oraz 

prześwitu bramowego przy al. 1 Maja 34 w Łodzi. Prace związane z 

remontem klatki schodowej to: naprawa ubytków tynku, obrobienie 

otworów okiennych, nałożenie warstwy sczepnej na lamperie, 

wygładzenie ścian, gruntowanie i malowanie ścian, naprawa i 

malowanie poręczy (balustrad), malowanie drzwi oraz innej 

występującej stolarki (zabudowy, poręcze i schody na poddasze). Prace 

związane z remontem prześwitu bramowego w budynku frontowym: 

naprawa ubytków tynku, wygładzenie ścian, gruntowanie i malowanie 

ścian, demontaż istniejących, zniszczonych wrót bramowych oraz 

wykonanie i montaż nowych wrót, malowanie drzwi w prześwicie 

bramowym, wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia. 

36 700,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0136SP 

Piękne trawniki a nie śmietniki na ul. Kopernika. 

Działki P20-98/6, P20-98/5, P20-98/2, P20-98/3, trawniki na ul. 

Kopernika przy nr 35,37,38,39. 

Zasadzenie na wyznaczonych trawnikach krzewów, drzew, kwiatów z 

uzupełnieniem ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody. W tej 

chwili trawniki te pełnią rolę psiego wychodka,  a jest możliwość aby 

te małe skwerki cieszyły oko i były chwilą odpoczynku poprzez 

ustawienie ławek. 

106 250,00 zł 

P0138SP 

Ławki na przystankach MPK. 

Przystanki lokalnego transportu zbiorowego lub ich sąsiedztwo - 

osiedle Stare Polesie. 

Ustawienie ławek lub spoczników na przystankach autobusowych i 

tramwajowych na których nie ma wiaty, lub w ich sąsiedztwie z 

ławkami. 

150 000,00 zł 

P0139SP 

Remont jezdni i chodników na ul. 6-go Sierpnia (odcinek 

Żeromskiego-Gdańska). 

Osiedle Stare Polesie. 

Remont ul. 6-go Sierpnia (odcinek Żeromskiego-Gdańska) i zwężenie 

jezdni do jednego pasa ruchu, zwiększenie ilości miejsc parkingowych 

(parkowanie skośnie po stronie północnej), uspokojenie ruchu 

kołowego i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez wyniesienie 

przejść dla pieszych, remont  i poszerzenie chodników, wprowadzenie 

stref zieleni, uporządkowanie już istniejących trawników (działka 

227/1, 181/3, 222/2), montaż elementów małej architektury miejskiej. 

900 000,00 zł 

P0144SP 

Nowe oblicze ul. Zamenhofa. 

Działki: P20-160/3, P20-160/4. 

Remont chodnika z uwzględnieniem wygodnych wjazdów do bram. 

291 480,00 zł 

P0146SP 

Staropoleskie Centrum Zajęć Pozaszkolnych - ośrodek zajęć 

twórczych. 

SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. 

Stworzenie ośrodka działań twórczych dla dzieci zamieszkujących 

osiedle Stare Polesie w wielu 5-12 lat. Zajęcia w godzinach 

popołudniowych organizowane w budynku SP 152 pozwolą na twórcze 

i rozwojowe wykorzystanie czasu wolnego. Do wyboru będą zajęcia 

plastyczne, muzyczne, teatralne oraz rozwijające umiejętności z języka 

angielskiego i informatyki. Elementy składowe: doposażenie sal w 

których będą się odbywały zajęcia w stoły, krzesła, sprzęt 

multimedialny, komputery, pomoce dydaktyczne. 

95 000,00 zł 

P0147SP 

Staropoleskie Centrum Łączności ze światem. 

Działki: P9-290/17, P9-290/21, P9-290/22. 

Kontynuujemy działania włączające mieszkańców Starego Polesia w 

życie szkoły. W czerwcu uruchamiamy kino osiedlowe, we wrześniu - 

Staropoleskie Rozmówki Sąsiedzkie (kurs j. angielskiego dla 

dorosłych). W BO217 wnioskujemy o unowocześnienie sali 

komputerowej, z której popołudniami korzystać będą mieszkańcy 

osiedla (edukacja cyfrowa). Łączymy szkołę z mieszkańcami, a 

mieszkańców ze światem (komputerów i Internetu). 

165 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0148SP 

Żyj pasją. 

Placówki oświatowe, szkoła tańca, hala sportowa. 

Promocja aktywności poprzez taniec. Pokazy taneczne w szkołach, 

przeprowadzenie turnieju PZTF. 

61 600,00 zł 

P0149SP 

Remont kuchni w PM 23. 

Ul. Żeromskiego 105, działka P20-116/7. 

W ramach zadania ma zostać wyremontowana kuchnia z 

profesjonalnym wyposażeniem, w którym codziennie wydawane jest 

ok. 300 obiadów. Kuchnia ma przestarzały sprzęt, co generuje większe 

koszty np. prądu, gazu. Miejsce wymaga również malowania i 

wymiany szafek kuchennych oraz doposażenia  w drobny sprzęt AGD. 

80 000,00 zł 

P0150SP 

Szkoła XXI wieku - modernizacja pracowni komputerowej w SP 

160. 

Ul. Struga 24a. 

Zadanie polega na modernizacji pracowni komputerowej. W szkole 

znajdują się zużyte, stare komputery, które trzeba wymienić na nowe. 

Należy zakupić zestawy komputerowe wraz z biurkami oraz fotelami 

obrotowymi, aby stworzyć dogodne warunki nauki. Ucząc od 

najmłodszych lat na dobrym sprzęcie możemy przekazać uczniom 

odpowiednią wiedzę, która będzie przynosiła odpowiednie korzyści w 

przyszłości. Inwestycja w dzieci i młodzież przynosi wymierne skutki 

całemu społeczeństwu. 

78 000,00 zł 

P0151SP 

Nowoczesna szkoła łączy pokolenia. 

PG 26, al. 1 Maja 89. 

Doposażymy bibliotekę w 4 stanowiska komputerowe. 

Zmodernizujemy pracownie: komputerową (16 stanowisk, tablica 

interaktywna, oprogramowanie), językową (16 stanowisk), historyczną 

dla 30 uczniów (stanowisko komputerowe z rzutnikiem, wyposażenie). 

W pozostałych pracowniach unowocześnimy sprzęt komputerowy. 

Dzięki temu uatrakcyjnimy zajęcia naszym uczniom i uczniom 

okolicznych szkół podstawowych. Umożliwimy społeczności lokalnej 

korzystanie  z Internetu, damy wsparcie rodzicom i seniorom w 

obsłudze komputera. 

130 000,00 zł 

P0153SP 

Renowacja terenów zielonych i wymiana chodnika przy posesji 

Legionów 130/140 (strona północna, zachodnia i wschodnia). 

Ul. Legionów 130/140. 

Tereny zielone przy posesji są bardzo zaniedbane mimo pewnych 

nakładów finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej. Chodnik wymaga 

wymiany. Należy stworzyć spójną koncepcję nasadzeń zieleni 

oddzielającej budynek mieszkalny od przelotowej ulicy. 

43 000,00 zł 

P0154SP 

POSPRZĄTAJ PO PSIE / STARE POLESIE. 

Trójkąt ulic na Starym Polesiu: ul. Legionów (działka P9-104/60), ul. 

św. Jerzego ( działka P9-83/2), ul. Cmentarna (działka P9-82/12). 

W ramach zadania postawione mają zostać 4 nowe kosze na psie 

odchody. Uzasadnienie: na terenie Starego Polesia brakuje koszy na 

psie odchody. Psie kupy to duży problem tego obszaru. Ulice: 

Legionów, Św. Jerzego, Cmentarna, są ulicami, na których 

zdecydowanie brakuje koszy, a bardzo wielu mieszkańców ma psy. 

2 400,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0164SP 

Parklet dla Łodzi. 

Ul. Więckowskiego na odcinku pomiędzy ul. Wólczańską, a ul. 

Gdańską, działka P9-437/2. 

Parklet to odpowiedź na niedostatek przestrzeni publicznej oraz zieleni 

w mieście. Niewielkie rozmiary (1 miejsce parkingowe) pozwalają na 

zlokalizowanie go wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, ze 

korzystać z niego może każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 

samochód może zostać odzyskana i być użytkowana przez wielu 

przechodniów. Parklet składa się z: podestu, ławki, donic z 

roślinnością (drzewa i rośliny niskie). 

35 000,00 zł 

P0216SP 

Oprawa zabytkowego Parku Poniatowskiego - wyeksponowanie 

południowego wejścia do parku: budowa szyldu, minipawilonu w 

dawnym stylu. 

Park im. ks. J. Poniatowskiego, działki 5/32, 5/24. 

Wyeksponowanie południowego wejścia do parku, co wpłynie na jego 

wizerunek, także dla osób/kierowców tylko poruszających się ulicami 

wzdłuż parku. Wpisując się w proces rewitalizacji Łodzi, park uzyska 

nową tożsamość, poprzez pojawienie się charakterystycznej bramy, 

tablicy/szyldu/pylonu z nazwą wejścia do parku, minipawilonu - 

wszystkie te elementy będą nawiązywać stylem do XIX -wiecznej 

architektury Łodzi i zasad komponowania ogrodów miejskich. Zadanie 

poprawi komfort i bezpieczeństwo najliczniejszych użytkowników 

strefy tego wejścia do parku, tzn. dzieci-uczniów znajdującej się obok 

szkoły. Realizacja zadania będzie fragmentem kompleksowego 

projektu, który powstanie dla całego parku i zagwarantuje jednorodne, 

najlepsze estetycznie rozwiązania. 

125 000,00 zł 

P0220SP 

Remont chodnika w pasie drogowym ul. 6 Sierpnia (nitka 

północna i południowa) na odcinku od ul. Lipowej do ul. 

Żeromskiego. 

Ul. 6 Sierpnia (ul. Lipowa-ul. Żeromskiego). 

Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz z 

podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, postawienie nowych 

obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przez ulice i zjazdy, 

wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 x 

8cm. Ponadto ul. 6 Sierpnia na odcinku ul. Lipowej do ul. 

Żeromskiego, ze względu na usytuowanie w Strefie Wielkomiejskiej 

należy zastosować tzw. trójpodział z użyciem kostki granitowej oraz 

płyt wskaźnikowych. 

236 225,00 zł 

P0235SP 

Kot z neonu wraca do domu! 

UL. Legionów 48. 

Przywrócenie neonu, przedstawiającego kota z kłębkiem wełny, na 

fasadę kamienicy przy ul. Legionów 48. Kot był przez wiele lat stałym 

elementem krajobrazu tej ulicy. Zerkał filuternie na przechodniów i 

przypominał o pięknej tradycji łódzkich neonów. Chcemy podarować 

mu drugie życie i po renowacji sprowadzić na stare kąty. Kot nie może 

dłużej niszczeć w magazynie. Cała Legionów czeka i tęskni. 

18 940,00 zł 
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P0256SP 

Wędrujące drzewa - mobilna zieleń wygrywa z betonem. 

UL. Żeromskiego - chodniki po obu stronach ulicy na odcinku od ul. 

Legionów do ul. Próchnika. 

Wędrujące drzewa w wielkich kolorowych donicach, to oryginalne 

uprzyjemniacze przestrzeni. Projekt zakłada ustawienie 15 donic 

wypełnionych bujną i pachnącą zielenią (drzewa, trawy, zioła i in.) na 

jednym z odcinków ul. Żeromskiego. Drzewa mogą też wędrować w 

inne zakątki osiedla - będą bowiem mobilne. Donice zostaną 

ozdobione przez artystów. 

115 500,00 zł 

P0266SP 

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 w 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. 

10 280,00 zł 

 

OSIEDLE ZDROWIE-MANIA 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0048ZM 

Pieszo i rowerem koło Górki Retkińskiej – utwardzenie błotnistej 

ścieżki. 

Ścieżka łącząca Kusocińskiego z Konstantynowską, biegnąca wzdłuż 

ogródków działkowych na wschód od Górki Retkińskiej - działki P25 

1/9, P25 198/72, P25 197/3. 

Ułatwienie korzystania z wyżej wymienionej ścieżki dla pieszych i 

rowerzystów poprzez: -) utwardzenie żwirem na fragmencie wzdłuż 

ogródków działkowych, gdzie po deszczu tworzy się błoto. 

Utwardzenie takie występuje na środkowym odcinku wzdłuż Ogrodu 

Botanicznego oraz brzegowym przy Kusocińskiego. -)obniżenie 

krawężnika na wlocie ścieżki przy Kusocińskiego. 

45 000,00 zł 

P0063ZM 

Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej. 

Działka P6-247, bliżej restauracji. 

Utwardzenie terenu na rogu Grzybowej i Borowej i utworzenie 

parkingu umożliwi parkowanie samochodów w miejscu obecnie 

istniejącego "klepiska". Ułatwi to życie okolicznym mieszkańcom i 

dojazd np. do siedziby Rady Osiedla. 

12 000,00 zł 

P0064ZM 

Remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami 

Drewnowską i Grzybową. 

Działka P6-259/12, chodnik dł. 152 metrów. 

Wiele osób mieszkających na części Osiedla Zdrowie-Mania, kilka 

razy dziennie musi dojść do ul. Drewnowskiej, są wśród nich również 

osoby na wózkach, lub z małymi dziećmi. Remont chodnika wzdłuż 

torów, na odcinku 152 m, sprawi że ta podróż stanie się 

przyjemniejsza. 

80 000,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

P0065ZM 

Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy  ul. 

Drewnowskiej. 

Działka P6-356/2, fragment chodnika dochodzący wzdłuż torów 

kolejowych do chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Drewnowskiej. 

Po przebudowie chodnika przy ul. Drewnowskiej pozostawiono 

krawężnik przy chodniku, który odchodzi wzdłuż torów kolejowych. 

Wyrównanie poziomów obu chodników umożliwi łatwiejszą jazdę 

rowerem, szczególnie najazd z dużym kątem. Prostsza będzie jazda 

na wózku i z małymi dziećmi. 

1 200,00 zł 

P0066ZM 

Miejsce odpoczynku przy moście kolejowym przy ul. 

Drewnowskiej. 

Działka P6-356/2, miejsce obok mostu kolejowego. 

W podanym miejscu istniała kiedyś ławka, miała nawet kilka 

wcieleń, niestety zwykła metalowa konstrukcja nie przetrwała 

kontaktu z mieszkańcami. Postawienie ławki o konstrukcji betonowej 

uchroni ją przed losem poprzedniczki i będzie stanowić świetne 

miejsce odpoczynku dla przechodniów. 

3 250,00 zł 

P0069ZM 

Miejsce odpoczynku na osiedlu Mania. 

Działka P6-206/1, na wysokości Perłowej 16. 

Montaż ławki wraz z utwardzeniem podłoża kostką betonową wraz z 

ustawieniem obrzeży. 

2 750,00 zł 

P0080ZM 

Plac zabaw na osiedlu Zdrowie. 

Działka nr 456 obręb P-15 - ul. Krakowska 29. 

Projekt zakłada powstanie placu przy istniejącej alejce z ławkami. 

Będzie to miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz pierwszy 

plac zabaw dla dzieci z osiedla Zdrowie. Planowane są urządzenia dla 

dzieci młodszych i starszych: huśtawki kubełkowe i bez oparć, 

bujaki, kompleks drabinek do wspinania, zjeżdżalnia i tablica 

informacyjna. Plac zabaw powinien być ogrodzony, oświetlony 

(latarnia) i pokryty bezpieczną nawierzchnią. 

250 000,00 zł 

P0082ZM 

Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. 

Krakowskiej. 

Przystanek Krakowska-Biegunowa nr 404, Krakowska-Michałowicza 

nr 407, Krakowska-Minerska nr 408, Krakowska-Minerska nr 402. 

Wymiana wiat przystankowych na nowe typu Merkury z ławkami na 

dwóch przęsłach, z wymianą nawierzchni na peronach 

przystankowych. Poprawi to estetykę i bezpieczeństwo osób 

wysiadających i wsiadających do autobusu. 

140 000,00 zł 

P0083ZM 

Przebudowa ciągu pieszego w części południowo-zachodniej 

Parku im. Piłsudskiego. 

Obręb P-16, działki 1/1,32/1,33/6,33/7. 

Przebudowa ciągu pieszego od krańcówki tramwaju 9A - przystanek 

dla wysiadających, przez mostek na rzece Bałutce do ul. Krakowskiej 

do pasów dla pieszych na wys. nr 30. 

79 400,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

P0089ZM 

Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS 

"Włókniarz", ul. Krzemieniecka 7/9. 

Działka P16-50. 

Diatermia komputerowa to nowoczesny aparat typu "terapuls" do 

terapii polem elektromagnetycznym o wysokiej częstotliwości. 

Wskazane zastosowania to: stany zapalne, choroby zwyrodnieniowe 

stawów i kręgosłupa, reumatoidalne choroby zwyrodnieniowe 

stawów, zmiany pourazowe, leczenie ran, nerwobóle, neuralgie. 

Mając na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych 

usług rehabilitacyjnych podejmujemy działania o jego zakup. Dla 

mieszkańców DPS zabiegi w gabinecie rehabilitacyjnym są 

bezpłatne; pacjenci z zewnątrz za niewielką opłatą mogą skorzystać z 

różnych form terapii. 

29 500,00 zł 

P0090ZM 

Zakup telewizora 55 cali LED do sali telewizyjnej DPS 

„Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9. 

Działka P16-50. 

Podstawowym celem realizacji zadania jest umożliwienie 

mieszkańcom DPS oraz uczestnikom Domu Dziennego Pobytu 

oglądanie programów telewizyjnych w technologii cyfrowej, co na 

posiadanym przez nas odbiorniku nie jest już możliwe. Zakupiony 

telewizor będzie też potrzebny przy różnego rodzaju projekcjach 

związanych z prowadzoną terapią zajęciową. Beneficjentami 

realizacji zadania są mieszkańcy DPS oraz uczestnicy Domu 

Dziennego Pobytu. 

5 500,00 zł 

P0091ZM 

Zakup profesjonalnego wyposażenia do Pokoju Intensywnej 

Opieki Medycznej dla DPS „Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9. 

Działka P16-50. 

Nowe wyposażenie będzie służyć do profesjonalnej opieki nad 

naszymi mieszkańcami, którzy ze względu na pogorszenie stanu 

zdrowia i konieczność zintensyfikowania działań opiekuńczych będą 

musieli przebywać w Pokoju Intensywnej Opieki Medycznej. W 

chwili obecnej nie posiadamy ww. wyposażenia, dlatego mając na 

uwadze zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług 

opiekuńczych i pielęgnacyjnych podejmujemy starania o jego zakup. 

Również stan zdrowia naszych pensjonariuszy wskazuje na 

konieczność profesjonalnego doposażenia PIOM. 

4 290,00 zł 

P0092ZM 

Zakup aparatu do terapii skojarzonej dla DPS „Włókniarz” ul. 

Krzemieniecka 7/9. 

Działka P16-50. 

Aparat do terapii skojarzonej (elektroterapii, ultradźwięków. 

laseroterapii, magnetoterapii) służy do przeprowadzania szerokiej 

gamy zabiegów oraz elektrodiagnostyki. Wyposażenie gabinetu, 

które obecnie posiadamy, jest już mocno wyeksploatowane i w 

każdej chwili może przestać funkcjonować, dlatego mając na uwadze 

zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług 

rehabilitacyjnych podejmujemy starania o zakup ww. Beneficjentami 

zadania są mieszkańcy DPS "Włókniarz" oraz osoby z zewnątrz. 

25 200,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0093ZM 

Zakup maszyny myjącej do dużych powierzchni dla DPS 

„Włókniarz” ul. Krzemieniecka 7/9. 

Działka P16-50. 

Maszyna myjąca usprawni i ułatwi pracę polegającą na zapewnieniu 

właściwego stanu sanitarnego powierzchni korytarzy na sześciu 

trzykondygnacyjnych pawilonach DPD, których łączna powierzchnia 

przekracza 1000 m². W chwili obecnej nie posiadamy takiej 

maszyny, a nasz personel sprzątający jest coraz bardziej obciążony 

pracami polegającymi na utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego poziomu 

usług podejmujemy starania o zakup ww. maszyny, 

12 000,00 zł 

P0094ZM 

Nowy chodnik na ul. Solec. Rekultywacja zieleni w obrębie 

skrzyżowania ul. Solec i Borowej. 

Chodnik: obręb P6, działki: 257/5, 257/6, 257/4, 257/3, 257/11, 

257/1. Rekultywacja zieleni: obręb P6, działki; 249/9, 249/10, 

273/9,257/10, 248/9, 248/10, 257/8, 257/7,249/11,249/7,249/8. 

1. Położenie chodnika po drugiej stronie ul. Solec na odcinku od ul. 

Borowej do ul. Jarzynowej. 2. W brakujących miejscach nawiezienie 

ziemi, posadzenie trawy, krzewów ozdobnych (15) oraz lip (30), 

wzdłuż i na skrzyżowaniu ulic Solec i Borowej.  3. Zabezpieczenie 

terenów zielonych - niski płotek. 4. Usunięcie kostki z placu 

ogrodzonego słupkami sprzed budynku na ul. Solec 2. Zastąpienie 

krzewami (20) oraz trawnikiem. 

98 000,00 zł 

P0103ZM 

Wiata na przystanku autobusowym na ul. Biegunowej przy ul. 

Kusej. 

Przystanek autobusowy nr 156. 

Zakup i instalacja wiaty typu Merkury z ławkami na dwóch przęsłach 

oraz budowa nawierzchni. 

25 000,00 zł 

P0104ZM 

Modernizacja chodnika przy osiedlu BOTANICUM. 

Chodnik przy ul. Konstantynowskiej między numerem 28 oraz 30/32. 

50 metrów bieżących chodnika oraz 2 wjazdy w bramy. 

40 000,00 zł 

P0107ZM 

ZSO 7 kreuje - modernizacja terenów przyszkolnych. 

Ul. Minerska 1/3, działka P15-512/10. 

Zadanie zakłada remont oraz renowację terenów przed oraz  w 

budynku ZSO 7. W skład zadania wchodzi: zakup nowego globusa 

będącego wizytówką szkoły, instalacja podświetlenia globusa, 

remont chodnika przed wejściem do szkoły, nasadzenia roślin 

kwitnących, montaż czterech ławek, remont ogrodzenia od strony ul. 

Minerskiej i ul. Krakowskiej, odmalowanie latarń znajdujących się na 

terenie szkoły, zakup trzech koszy na śmieci oraz stojaka na tablice 

informacyjne o szkole, ogłoszenie konkursu na modernizację Izby 

Patrona oraz wykonanie na podstawie zwycięskiego projektu 

remontu. 

310 000,00 zł 

P0178ZM 

Zabudowa ławki na przystanku Krzemieniecka/Bandurskiego 

(0415) przy DPS "Włókniarz". 

Działka P16-42/14. 

Zabudowa ławki na przystanku Krzemieniecka/Bandurskiego (0415) 

przy DPS "Włókniarz". 

2 000,00 zł 
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weryfikacji 

P0201ZM 

Zabudowa dwóch ławek na przystanku Kusocińskiego 61 (1962). 

Przystanek autobusowy kierunek zachodni. 

Zabudowa dwóch ławek na przystanku Kusocińskiego 61 (1962). 

4 000,00 zł 

P0202ZM 

Oświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. Zyndrama z ul. Rokitny 

(dwie lampy parkowe). 

Działka P15-314/38. 

Ciąg pieszy o dł. ok. 65m z trzema ławkami prowadzi przez zalesiony 

i zakrzaczony teren zieleni parkowej, który w porach wieczornej i 

nocnej tonie w ciemnościach. Oświetlenie go  w znaczący sposób 

podniesie bezpieczeństwo jego użytkowników. 

23 000,00 zł 

P0210ZM 

Ustawienie ławek wzdłuż ul. Biegunowej miedzy ul. Krakowską i 

Wieczność. 

Działka P6-267. 

Ustawienie wzdłuż ul. Biegunowej, w ciągu chodnika, obok ścieżki 

rowerowej, 3-4 ławeczek betonowych parkowych z drewnianymi 

siedziskami, na stałe związanymi z gruntem. 

10 000,00 zł 

P0215ZM 

Fascynująca Brazylia - piknik przybliżający kulturę Brazylii. 

Park im. Marszałka Piłsudskiego, od strony skrzyżowania  ul. 

Krzemienieckiej i Retkińskiej lub przy muszli koncertowej, działka 

P16-44/12. 

Piknik przybliży mieszkańcom fascynującą kulturę brazylijską. W 

Łodzi mamy sporą reprezentację jej fanów: będą z nami tancerki 

samby w tradycyjnych strojach, muzycy wykonujący batucadę, 

zawodnicy capoeiry i brazylijskiego ju-jitsu. Będzie również 

wystawa egzotycznych gadów. Ofertę gastronomiczną zapewnią 

foodtrucki specjalizujące się w kuchni południowoamerykańskiej, nie 

zabraknie atrakcji dla najmłodszych. 

11 000,00 zł 

P0258ZM 

Remont chodnika na ul. Krakowskiej. 

Ul. Krakowska, od ul. Minerskiej do ul. Rzeszowskiej, numery 

parzyste od 24 do 46. 

Remont zniszczonego chodnika na ul. Krakowskiej, umożliwiający 

dojście z przystanków komunikacji miejskiej (linie 76,74, 6, 9A, 46) 

do ZSO 7 oraz przedszkola. Połączenie istniejącego chodnika  z 

przejściem dla pieszych na wysokości nr 30. 

215 000,00 zł 

P0259ZM 

Uspokojenie ruchu kołowego na al. Unii Lubelskiej na wysokości 

kąpieliska "Fala". 

Działka P16-47/1. 

Zabudowa azyli wraz z oznakowaniem ich ominięcia przy trzech 

wjazdach na parking kąpieliska "Fala" po obydwóch stronach jezdni. 

Cele zainstalowania ww. przeszkód jest zapobieganie omijania 

zatorów jazdą po miejscach parkingowych. 

35 000,00 zł 
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P0267ZM 

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 w 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. 

10 280,00 zł 

P0273ZM 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla. 

Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 

Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych i promocja 

aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na spektakl. 

Potrzeba będzie 8 artystów, sala prób, teatr/placówka oświatowa, 

prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 

 

OSIEDLE ZŁOTNO 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0095ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus – zakup stylizowanych koszy na 

śmieci. 

Ul. Konstantynowska 115. 

Zakup i montaż 10 stylizowanych koszy na śmieci wkopywanych w 

ziemię. 

10 000,00 zł 

P0096ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus – zakup ławek dla zwiedzających. 

Ul. Konstantynowska 115. 

Zakup i montaż 10 ławek parkowych na terenie Zajezdni Muzealnej 

Brus. Ławki uprzyjemnią osobom zwiedzającym zwiedzanie 

obiektu. 

15 000,00 zł 

P0097ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus – przejście dla pieszych przez 

Konstantynowską na wysokości ul. Lontowej. 

Rejon skrzyżowania Konstantynowska-Lontowa. 

Namalowanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania 

Konstantynowska - Lontowa, które umożliwi bezpieczne 

przechodzenie dla osób idących do muzeum w schronie 

przeciwlotniczym, bądź zmierzających ze schronu do Zajezdni 

Muzealnej Brus. 

40 000,00 zł 

P0181ZL 

Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej. 

Działki: P6-263/2, P6-263/6, P6-263/10, P6-263/18. 

Uspokojenie ruchu kołowego poprzez zawężenie pasów ruchu do 

3,0-3,5 m oraz wydzielenie dodatkowych pasów do lewoskrętów 

umożliwiających wjazd w ulice: Namiotową, Czołgistów, Rowerową 

oraz Cyganki, dla jadących od strony południowej - na wzór 

rozwiązania wjazdów z ul. Krakowskiej w: Rzeszowską, 

Michałowicza i Barską. Zabudowa azyli wyspowych wraz z 

oznakowaniem nakazującym ich ominięcie przy każdym z ww. 

wjazdów.  

20 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0213ZL 

Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Złotnie. 

Działka P13-1/20. 

Chcemy stworzyć na osiedlu miejsce, w którym będą się odbywały 

cyklicznie zajęcia terenowe dla mieszkańców (działka P13-1/20). 

Zajęcia będą obejmowały naukę gry w gry tradycyjne 

(podwórkowe), takie jak kubb, molkky, krokiet, petanque i inne 

pochodzące  z różnych krajów. Gry takie sprzyjają integracji 

obywateli, pozwalają na rodzinne spędzanie wolnego czasu na 

świeżym powietrzu. Są dostępne dla każdego, niezależnie od 

kondycji fizycznej i wieku. 

46 000,00 zł 

P0224ZL 

Zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego na uroczystości 

na Złotnie. 

SP 169, działka p4-121/10. 

SP 169 stanowi ważny element życia społeczno-kulturalnego 

naszego osiedla. Podejmowane przez szkołę działania we 

współpracy ze społecznością Złotna, umożliwiły realizację wielu 

przedsięwzięć. W ostatnich latach współpracowaliśmy przy 

realizacji Wigilii Środowiskowej, Święta Złotna, Łódzkiego 

Festiwalu Bibliotek Szkolnych. Chcąc zapewnić najlepszą jakość i 

poziom realizowanych przedsięwzięć, staramy się zdobyć środki na 

zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego. 

26 000,00 zł 

P0225ZL 

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169. 

Działka P4-121/10. 

Pracownia komputerowa w szkole wykorzystywana jest do 

prowadzenia zajęć komputerowych dla wszystkich uczniów tej 

szkoły. Dzieci i pracownicy marzą o pracowni spełniającej 

współczesne standardy. Modernizacja pracowni wiąże się z zakupem 

zestawów komputerowych, tablicy interaktywnej z rzutnikiem, 

nowych mebli i remontem sali. 

75 000,00 zł 

P0231ZL 

Zajezdnia Muzealna Brus - remont toalet dla zwiedzających. 

Ul. Konstantynowska 115. 

Remont wnętrza budynku toalet dla osób zwiedzających Zajezdnię 

Muzealną Brus. Wymiana urządzeń sanitarnych, umywalek i 

przegród kabin. Wymiana grzejników elektrycznych. Montaż 

ogrzewaczy wody. Wyłożenie ścian łatwymi do utrzymania  w 

czystości kafelkami. Remont dachu. 

50 000,00 zł 

P0234ZL 

MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - wsparcie realizacji 

oddolnych inicjatyw sąsiedzkich. 

Obszar osiedla. 

Program wsparcia merytoryczno - organizacyjnego mieszkańców 

osiedla Złotno w zakresie podejmowania aktywności 

międzysąsiedzkich/międzywspólnotowych, wraz  z 

mikrofinansowaniem kosztów tych aktywności. Program do 

realizacji przez organizację pozarządową z doświadczeniem pracy 

animacyjnej we wspólnotach mieszkańców. 

76 920,00 zł 
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P0238ZL 

Doposażenie biblioteki będącej jedynym ośrodkiem kultury na 

Złotnie w sprzęt niezbędny przy organizacji czasu wolnego 

dzieciom i emerytom. 

Ul. Garnizonowa 38. 

Biblioteka jako jedyna placówka kultury na Złotnie próbuje 

zaproponować dzieciom, młodzieży i emerytom w wolnym czasie 

ciekawe zajęcia. W tym celu powinna być wyposażona w niezbędny 

sprzęt, który umożliwi prowadzenie zajęć i uatrakcyjni ofertę. Aby 

prowadzić warsztaty, pokazy, wyświetlać filmy, potrzebny jest 

aparat fotograficzny, projektor oraz laptop. Imprezy plenerowe i 

spotkania autorskie wymagają sprzętu nagłośnieniowego. 

13 500,00 zł 

P0245ZL 

Zdalnie sterowany raj RC. 

Róg ul. Konstantynowskiej i ul. Juszczakiewicza, działka P21-39/19. 

Zadanie polega na: wałowaniu terenu, utwardzeniu i wyrównaniu 

drogi dojazdowej, utworzeniu strefy parkowania samochodów, 

wybudowaniu toru wyścigowego (1,5-2,0 m szer., dł. ok. 250 m), 

wybudowanie prostego toru dla modeli szybkich, ustawieniu stacji 

ładowania dla modelarzy, wkopanie 2-3 kręgów betonowych  i 

obłożenie kostką 1m wokół, stanowiących miejsce do grillowania, 

postawienie dodatkowych koszy na śmieci, stołów betonowych  i 

ławek, bramy z tablicą i nazwą obiektu. 

89 000,00 zł 

P0254ZL 

Czyste lasy na Złotnie. 

Działki: P2-37/5, P2-38/18, P2-37/7, P2-36/18, P2-4, P2-10/2, P13-

1/10, P2-16. 

Posprzątanie lasów na Złotnie oraz poligonu na Brusie. 

4 900,00 zł 

P0270ZL 

Wydanie książki pokazującej historię Złotna i Zdrowia w 

okresie od końca XIX wieku do połowy XX wieku. 

Osiedle Złotno. 

Wydanie książki "Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci 

mieszkańców" pokazującej historię Złotna i Zdrowia od końca XIX 

do połowy XX w., dokumentującej wspomnienia mieszkańców 

dotyczące tych terenów. Książka ma również zebrać artykuły 

prasowe, dokumenty i wzmianki z archiwów miejskich, zasobów 

bibliotecznych oraz prywatnych. Materiał zdjęciowy ma pokazać jak 

zmieniały się te tereny i dokumentować obiekty, które za chwilę 

mogą przestać istnieć. 

20 000,00 zł 

P0274ZL 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla. 

Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 

Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych i promocja 

aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na spektakl. 

Potrzeba będzie 8 artystów, sala prób, teatr/placówka oświatowa, 

prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 
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weryfikacji 

P0278ZL 

Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. 

Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską. 

Działka nr 49 w obrębie P-41. 

Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów w 

obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską ( działka nr 49 obręb P-41) z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego zagęszczonego 

mechanicznie, ustawienie krawężników betonowych na ławie 

betonowej. 

14 250,00 zł 

 

d) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego na 2017 r. w rejonie Śródmieście. 

OSIEDLE KATEDRALNA 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 

Kwota  

po 

weryfikacji 

S0008KA 

Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. 

Przychodnia Śródmieście, ul. Próchnika 11. 

Z zabiegów w poradni rehabilitacyjnej korzysta rocznie ok. 4000 

pacjentów. Doposażenie poradni w dodatkowy sprzęt umożliwi 

kompleksową opiekę nad pacjentem, podniesie standard 

świadczonych usług, zwiększy komfort współpracy rehabilitanta  

z pacjentem. 

75 000,00 zł 

S0012KA 

Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni 

pediatrycznej. 

Przychodnia Śródmieście, ul. Piotrkowska 113. 

Stworzenie interaktywnego, multimedialnego kącika zabaw dla 

dzieci, wyposażonego w monitory dotykowe z grami dla dzieci, 

zabawki manualne oraz biblioteczkę z książkami zmywalnymi. 

Zakup nowych mebli do poczekalni. 

30 000,00 zł 

S0014KA 

Remont tarasów wraz z okalającymi murkami. 

PM nr 99, ul. Sienkiewicza 108. 

Remont tarasów wraz z okalającymi murkami zakłada: likwidację 

dziur i pęknięć tarasów, wyrównanie powierzchni tarasów  

i murków, położenie faktury antypoślizgowej, pomalowanie ścian 

murków przyległych. 

56 370,95 zł 
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S0015KA 

Estetyczne tablice informacyjne dla przystanków komunikacji 

miejskiej - numery linii i nazwa przystanku. 

Przystanki komunikacji miejskiej w centrum Łodzi. 

Zadanie polega na opracowaniu wzoru tablicy informacyjnej 

przystankowej, zgodnej wizualnie z Systemem Informacji Miejskiej. 

Znak powinien informować o nazwie przystanku i liniach 

odjeżdżających z niego. Znak należy umieścić na skraju dachu 

przystanku (od strony krawędzi peronu) oraz na słupku razem ze 

znakiem D-15 lub D-17 (obok niego, lub nad/pod nim). Szczególny 

nacisk należy położyć na estetykę i czytelność - potrzebujemy 

rozwiązać problem tablic oklejonych numerami linii, nie go 

powielić. Następnie należy tablice zamontować na przystankach w 

centrum. Można rozważyć podświetlenie tablic. 

100 000,00 zł 

S0019KA 

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 16. 

Ul. Zachodnia 55a. 

Docieplenie i naprawa stropodachu, remont węzła CO, wymiana 

instalacji CO wraz z grzejnikami. 

250 000,00 zł 

S0022KA 

Wybory Miss Ulicy Piotrkowskiej 2017 - I edycja. 

Ul. Piotrkowska. 

W konkursie będą mogły uczestniczyć pełnoletnie panie, 

zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego. Przewidziane 

tytuły: Miss Ulicy Piotrkowskiej, I Vice Miss, II Vice Miss, Miss 

Publiczności i Miss Internautów. Dla laureatek konkursu zostaną 

ufundowane nagrody rzeczowe i/lub finansowe. Wybory Miss Ulicy 

Piotrkowskiej mają mieć charakter cykliczny. Wybrana Miss może 

zostać twarzą Ulicy Piotrkowskiej i uatrakcyjniać swą obecnością 

wiele wydarzeń. 

400 000,00 zł 

S0023KA 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 11 

MBP Łódź-Śródmieście. 

Ul. Próchnika 7. 

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 

książkowych. Wzbogacony księgozbiór przyczyni się do stworzenia 

bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej. 

5 000,00 zł 

S0025KA 

Zakup książek dla dzieci i młodzieży. 

MBP Łódź-Środmieście, Filia nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. 

Struga 14. 

Dajmy dzieciom i młodzieży tak interesujące książki, które mogą 

być konkurencją dla komputerów. Nawyk czytania kształtuje się od 

najmłodszych lat, my wiemy jakie to jest ważne. Pomogą nam 

fundusze umożliwiające zakup nowych, wartościowych i ciekawych 

książek. Zróbmy to dla naszych dzieci. 

5 000,00 zł 
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S0026KA 

Zakup książek dla czytelników Działu Informacyjno-

Bibliograficznego MBP Łódź-Śródmieście. 

Ul. Struga 14. 

Dział Informacyjno-Bibliograficzny jest jedną z placówek 

bibliotecznych MBP Łódź-Śródmieście. Biblioteka gromadzi 

wyłącznie literaturę naukową oraz popularnonaukową, dzięki czemu 

zaspokaja potrzeby edukacyjne wielu środowisk czytelników. Wśród 

zakupywanych książek znalazłyby się zarówno podręczniki 

akademickie, książki dla maturzystów, poradniki, przewodniki, 

albumy, encyklopedie, słowniki, literatura faktu. Ponieważ tego typu 

publikacje są drogie, biblioteka potrzebuje więcej funduszy, aby 

poszerzać swoją ofertę. 

5 000,00 zł 

S0027KA 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Działu 

Gromadzenia MBP Łódź-Śródmieście. 

Ul. Struga 14. 

Pozyskane środki pozwolą na uatrakcyjnienie oraz wzbogacenie 

oferty czytelniczej biblioteki. Instytucje takie są ważnym centrum 

kulturalnym i powinny stale aktualizować swoje zbiory, dlatego też 

potrzebne jest każde wsparcie, aby mogły zaspokajać zróżnicowane 

potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne. Biblioteki  

są instytucjami dostępnymi dla wszystkich dlatego z efektów 

realizacji zadania będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany. 

6 000,00 zł 

S0029KA 

Poprawa malowania sierżantów rowerowych na  

ul. Sienkiewicza. 

Na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Narutowicza. 

Poprawa malowania sierżantów rowerowych na ul. Sienkiewicza. 

Wyznaczenie śluzy rowerowej wraz z krótkim pasem rowerowym na 

dojeździe na południowym wlocie skrzyżowania ul. Sienkiewicza  

z ul. Tuwima. 

11 000,00 zł 

S0030KA 

Chodniki, zielone trawniki to szczęśliwe ze Wschodniej ludziki!! 

Ul. Wschodnia na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Północnej. 

Wymiana chodników i instalacja koszy na śmieci we wskazanej 

lokalizacji oraz stworzenie "mini" trawników i drzewek - w miarę 

możliwości infrastruktury. 

370 000,00 zł 

S0031KA 

Piłka dla każdego. 

Boisko wielofunkcyjne przy ZSG (ul. Sienkiewicza 88). 

Doposażenie boisk w piłki do gry w koszykówkę i zorganizowanie 

turnieju koszykówki, tym samym popularyzowanie koszykówki jako 

gry zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci  

i młodzieży. 

8 000,00 zł 

S0034KA 

Renowacja chodnika. 

Ul. Wigury. 

Renowacja chodnika wzdłuż ul. Wigury na odcinku od ul. 

Kilińskiego do ul. Sienkiewicza. 

1 000 000,00 

zł 
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S0035KA 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14. 

Ul. Wigury 8/10. 

Przedmiotem zadania jest przebudowa obecnych boisk w boisko 

wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie SP 14 

oraz częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły. 

1 027 000,00 

zł 

S0040KA 

Modernizacja pracowni informatyczno-językowej w SP 70. 

Ul. Rewolucji 1905 r. nr 22. 

Modernizacja obejmuje zakup: 24 zestawów komputerowych 

uczniowskich z oprogramowaniem, 1 komputer serwer  

z oprogramowaniem dla nauczyciela, 1 tablicę multimedialną  

z projektorem i montażem, 6 laptopów, 1 ruter, 2 rejestratory 

cyfrowe, 1 odtwarzacz, 25 zestawów słuchawkowych z 

mikrofonami, programy edukacyjne i program zabezpieczający sieć 

internetową, modernizację sieci elektrycznej i internetowej, remont 

sali z wymianą podłogi, zakup zestawu mebli (meble kabinowe, 

szafy, biurko dla nauczyciela, 24 krzeseł, 1 krzesło obrotowe). 

192 600,00 zł 

S0044KA 

Doposażenie Domu Dziennego Pobytu w fotel masujący dla 

pensjonariuszy. 

Ul. Piotrkowska 203/205. 

Doposażenie DDP w fotel masujący będzie służyło seniorom 

uczęszczającym do placówki w liczbie 55 osób w celach 

zdrowotnych i relaksacyjnych. 

7 000,00 zł 

S0045KA 

Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Wigury. 

Na odcinku od. Ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. 

Rekultywacja trawników, obecne to chwasty i perz. Jest to ok. 400m 

trawników o szerokości ok. 4m. Zabezpieczenie trawników od 

strony jezdni przed samochodami. Naprawa punktowa fragmentów 

chodnika. 

171 600,00 zł 

S0050KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii 

Bibliotecznej nr 9 dla Dorosłych MBP Łódź-Śródmieście. 

Ul. Brzeźna 10. 

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 

książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 

czytelniczej biblioteki na ul. Brzeźnej. Zakup pozycji 

odpowiadających różnorodnym gustom i potrzebom przyciągnie 

nowych użytkowników. Obecnie brak interesującej oferty 

czytelniczej często zniechęca do odwiedzin w bibliotece. 

Wnioskowana kwota skutecznie przyczyni się popularyzacji  

i promocji zarówno czytelnictwa jak i samej biblioteki. 

10 000,00 zł 

S0052KA 

Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowi 

łodzianie. 

Pasaż Abramowskiego (znajduje się między ul. Kilińskiego  

a ul. Sienkiewicza, równolegle do ul. Abramowskiego i ul. Tylnej). 

Tężnia solankowa - budowa z drewna modrzewiowego i gałęzi 

tarniny wraz z systemem cyrkulacji solanki. Przygotowanie alejek 

wokół obiektu wraz z 6 ławkami dla inhalujących się. 

211 000,00 zł 
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S0053KA 

Dodatkowe przejścia dla pieszych. 

Pl. Wolności. 

Umożliwienie swobodnego, legalnego i bezpiecznego poruszania się 

z płyty centralnej placu w kierunku północno-zachodnim i północno-

wschodnim. Wymalowanie pasów w miejscach istniejących przerw 

między kwietnikami. Pasy łączyłyby płytę centralną z chodnikami 

wokół placu. 

10 000,00 zł 

S0054KA 

Upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych 

wśród uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej. 

SP nr 23, ul. Gdańska 16. 

Głównym zadaniem projektu jest doposażenie pracowni 

informatycznej - zakup 15 komputerów dla uczniów oraz jednego 

dla nauczyciela wraz z zaawansowanym oprogramowaniem. 

Konieczne jest również doposażenie pracowni w tablicę 

interaktywną wyposażoną w uatrakcyjniające proces lekcyjny 

dodatkowe programy edukacyjne oraz projektor. Edukacja 

interaktywna jest bardzo atrakcyjną, efektowną, a zarazem 

efektywną metodą nauczania. Konieczna jest także wymiana 

stolików komputerowych, krzeseł uczniowskich, szafek na tornistry 

oraz generalny remont podłogi. 

79 500,00 zł 

S0055KA 

Parklet dla Łodzi - Śródmieście Katedralna. 

Ul. Struga, na odcinku pomiędzy ul. Piotrkowską i al.. Kościuszki. 

Parklet to odpowiedź na niedostatek przestrzeni publicznej oraz 

zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (1 miejsce parkingowe) 

pozwalają na zlokalizowanie go wszędzie. Dodatkowym atutem jest 

fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 

1 samochód, może zostać odzyskana i być użytkowana przez wielu 

przechodniów. Parklet składa się z: podestu, ławki, donic  

z roślinnością (drzewa i rośliny niskie). 

35 000,00 zł 

S0056KA 

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego. 

SP nr 2. 

Zadanie polega na budowie niepełnowymiarowego boiska 

wielofunkcyjnego dla dzieci z możliwością gry w piłkę nożną  

i koszykową. Boisko będzie miało nawierzchnię tartanową i będzie 

ogrodzona siatką. Równolegle planowane jest nowe ogrodzenie 

terenu szkoły i wymiana pieszych ciągów komunikacyjnych, 

ustawienie ławek miejskich oraz koszy na śmieci. 

474 000,00 zł 

S0062KA 

Zbiór otwarty - społeczny dom kultury. 

Pusty lokal miejski z oferty lokali dla kreatywnych lub inny pusty 

lokal na parterze w Śródmieściu, np. ul. Piotrkowska 128. 

Powstanie społecznego domu kultury w jednym z nieużytkowanych 

lokali w centrum miasta. Miejsce to jako platforma wymiany 

doświadczeń, wspólnej nauki i rozrywki oraz dzięki bogatemu 

programowi skierowanemu do młodzieży, dorosłych, osób starszych 

i dzieci, ma łączyć pokolenia. Ideą przewodnią jest wolny dostęp  

do wiedzy i kultury. Przewidywane działania wykłady, projekcje, 

warsztaty, spektakle, spotkania, koncerty, wystawy. 

59 500,00 zł 
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S0066KA 

Zabezpieczenie ścian, prześwitu bramowego oraz elewacji 

wszystkich budynków i filarów przezroczystą powłoką 

hydrofobową "anty-mocz". 

Ul. Sienkiewicza 71. 

Zabezpieczenie do wysokości 1,2 metra ścian, prześwitu bramowego 

oraz elewacji wszystkich budynków i filarów (łącznie ok. 200 m
2
) 

powłoką hydrofobową "anty-mocz" - preparatem hydrofobizującym 

- impregnatem, który ochroni przed działaniem wody, moczu  

i zanieczyszczeń, ale nie blokuje przy tym przepływu pary wodnej. 

11 000,00 zł 

S0076KA 

Instalacja sygnalizacji świetlnej. 

Skrzyżowanie ul. Kilińskiego z ul. Fabryczną. 

Projekt zawiera budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu  

ul. Kilińskiego z ul. Fabryczną. Celem instalacji sygnalizacji jest 

bezpieczeństwo pieszych, przechodzących przez ruchliwą  

ul. Kilińskiego, przede wszystkim problem dotyczy uczniów 

wychodzących z pobliskiego PG nr 32 i ZSP nr 3. Sygnalizację 

świetlną należy zainstalować przed przejściem dla pieszych na  

ul. Kilińskiego (przy przystanku tramwajowym) oraz na ul. 

Targowej - analogicznie jak na skrzyżowaniu ul. Abramowskiego  

z ul. Sienkiewicza. 

850 000,00 zł 

S0077KA 

Wyspa Kreatywnego Gimnazjalisty - poznaję - tworzę - 

odpoczywam. 

Ul. Jaracza 26. 

Stworzenie w gimnazjum strefy relaksu, sali interaktywnej  

i komputerowej oraz gabinetów specjalistycznych. Umożliwi  

to profesjonalne, kompleksowe i atrakcyjne oddziaływania 

edukacjo-terapeutyczne. Działania skoncentrowane będą na: 

pozytywnej profilaktyce, umożliwieniu uczniom zdobycia wysokich 

kompetencji informatycznych, profesjonalnej pomocy i terapii 

skierowanej do uczniów i rodziców. Realizowane programy 

umożliwią uczestnictwo w różnorodnych formach: kreatywnego 

działania, nauki, pozytywnego spędzania czasu, odreagowywania 

szkolnych napięć, pomocy terapeutycznej. 

262 500,00 zł 

S0078KA 

Galeria Czynna - lotna galeria sztuki w łódzkich pustostanach. 

Puste lokale z oferty lokali dla kreatywnych lub inne puste lokale  

w Śródmieściu-Katedralna. Lokalizacja zmienna; np. lokal przy  

ul. Sienkiewicza 61a, 104 m2, parter. 

Organizacja 4 krótkotrwałych wystaw sztuki i wydarzeń 

artystyczno-społecznych w przestrzeniach łódzkich pustostanów  

(ul. Piotrkowska i okolice). Projekt ma na celu wsparcie i 

prezentację łódzkich artystów i artystek wizualnych. Jest 

kontynuacją i rozwinięciem działalności lotnej "Galerii Czynnej" z 

lat 2013-2014. 

24 900,00 zł 



133 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 

Kwota  

po 

weryfikacji 

S0079KA 

Fascynująca Brazylia - piknik przybliżający kulturę Brazylii. 

Park im. Sienkiewicza. 

Piknik przybliży mieszkańcom Osiedla Katedralna fascynującą 

kulturę brazylijską. W Łodzi mamy sporą reprezentację jej fanów: 

będą z nami tancerki samby w tradycyjnych strojach, muzycy 

wykonujący batucadę, zawodnicy capoeiry i brazylijskiego ju-jitsu. 

Będzie również wystawa egzotycznych gadów. O ofertę 

gastronomiczną zadbają foodtrucki specjalizujące się w kuchni 

południowoamerykańskiej. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. 

11 000,00 zł 

S0080KA 

Darmowe zajęcia capoeiry dla dzieci zagrożonych wykluczeniem 

społecznym zamieszkałych na terenie Osiedla. 

Dotyczy mieszkańców całego Osiedla Katedralna. 

Roczny, (60 lekcji) darmowy kurs brazylijskiej sztuki walki – 

capoeiry dla 25 dzieci (7-12 lat) ze śródmiejskich kamienic, których 

rodzice nie mogą pozwolić sobie na kursy komercyjne. Dla dzieci 

będzie to wspaniała forma spędzenia wolnego czasu – mądrze, 

bezpiecznie, pod opieką specjalistów. To także metoda, by odwrócić 

dzieci od zainteresowania używkami. Wiadomo, że sport świetnie 

rozwija nie tylko ciało, ale także charakter. 

17 040,00 zł 

S0085KA 

Ławki na przystankach MPK - Katedralna. 

Przystanki lokalnego transportu zbiorowego na obszarze osiedla 

Katedralna lub ich sąsiedztwo. 

Ustawienie ławek z oparciami, bez oparć lub spoczników  

na przystankach autobusowych i tramwajowych, na których nie ma 

wiat z ławkami lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

S0090KA 

Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja pasów zieleni. 

Ul. Abramowskiego. 

Zadanie ma na celu poprawę estetyki ul. Abramowskiego przez 

rekultywację zdegradowanych pasów zieleni na całej długości ulicy 

(priorytet dla numerów parzystych). W istniejących klepiskach  

w pasach zieleni należy wymienić glebę, dokonać nasadzeń 

krzewów ozdobnych oraz drzew o obwodzie (na wys. 130 cm) 12-16 

cm, wypełnić korą oraz zabezpieczyć przed niszczeniem przez 

parkujące niezgodnie z przepisami pojazdy oraz biegające zwierzęta 

estetycznymi płotkami, stosowanymi obecnie przy remontach  

w centrum. 

150 000,00 zł 
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S0096KA 

Wielka poprawa bezpieczeństwa maluczkich poprzez 

zainstalowanie prędkościomierzy w ciągu ul. Rewolucji 1905 r. 

Za przejściem dla pieszych przy SP nr 70 a przed skrzyżowaniem  

z ul. Kilińskiego. 

Stacjonarny prędkościomierz pokazujący prędkość pojazdów, 

którego zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa pieszym jak  

i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w rejonie jednego  

z głównych ciągów komunikacyjnych osiedla. Jest to kluczowy 

element zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie z racji bardzo 

dużej ilości szkół i przedszkoli zlokalizowanych w ciągu ul. 

Rewolucji 1905 r. i dróg przyległych zaczynając od SP nr 70, PM nr 

71. Oznacza to również poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu 

ul. Rewolucji 1905 r. z ul. Wschodnią oraz ul. Kilińskiego. 

50 000,00 zł 

S0097KA 

Lustra drogowe. 

Ul. Sienkiewicza. 

Postawienie 8 luster drogowych naprzeciw bram wjazdowych  

do kamienic po nieparzystej stronie ul. Sienkiewicza na odcinku 

między ul. Tuwima a ul. Moniuszki. Parkujące pojazdy zasłaniają 

widoczność przez co wyjazdy z bram często następują wprost pod 

nadjeżdżające samochody. Lustra pozwoliłyby zminimalizować 

ryzyko wypadków drogowych. 

4 800,00 zł 

S0098KA 

Wyrównanie szans dzieci poprzez edukację multimedialną. 

PM nr 58, pl. Komuny Paryskiej 2. 

Zakupienie i montaż zestawu: 1 tablicy interaktywnej, 1 projektora 

krótkoogniskowego, 1 statywu z ramieniem do projektora, 1 laptopa 

z oprogramowaniem MS OFFICE STD 2013 EDU PL. 

15 000,00 zł 

S0099KA 

Perła modernizmu w enklawie zieleni - nowoczesne śródmiejskie 

przedszkole. 

PM nr 58, pl. Komuny Paryskiej 2. 

Modernizacja ogrodu przedszkolnego z nasadzeniami krzewów, 

roślin i trawy. Wymiana i renowacja ogrodzenia z zakupem  

i montażem domofonu (2 komplety) oraz zakupem i montażem 

kamer (2 szt.) do monitoringu. Zakup i montaż zestawu tablicy 

interaktywnej. 

80 000,00 zł 

S0100KA 

Zazieleńmy ul. Narutowicza. 

Ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. 

Zadanie ma polegać na nasadzeniu drzew po północnej stronie  

ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. 

Zakupione drzewa powinny mieć obwód 20 cm (mierzony na wys. 

100 cm). W ramach przedmiotowego projektu zostaną zakupione 

również kompletne systemy do nasadzeń drzew na terenach 

zurbanizowanych (systemy kierunkujące korzenie oraz 

napowietrzająco-nawadniające, podziemne kotwienie bryły 

korzeniowej wraz z ozdobną kratownicą i osłoną pnia). 

243 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 

Kwota  

po 

weryfikacji 

S0101KA 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla. 

Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 

Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych i promocja 

aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na spektakl. 

Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr / placówka oświatowa, 

prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 

S0104KA 

Kino Seniora - Łódzka Akademia Kultury 50+. 

Ul. Piotrkowska 203/205. 

Zajęcia w obrębie „Kina Seniora” odbywałyby się raz w tygodniu 

dla 200 uczestników. Rozpoczną się w połowie lutego a zakończą  

w połowie grudnia. W czasie tych 36 zajęć odbędą się pokazy 

filmowe, według ściśle określonego programu opartego podstawy 

edukacji filmowej oraz związanych z problematyką społeczną. 

Zajęcia zostaną poprzedzone prelekcjami filmoznawców oraz 

specjalistów z różnych dziedzin. Celem edukacji filmowej powinno 

być zarówno przygotowanie do odbioru filmu jak i do aktywnego 

uczestnictwa seniorów w życiu społecznym i kulturalnym Łodzi. 

Zajęcia byłby bezpłatne. Organizator powinien współpracować  

w tym zakresie z MOPS oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku. 

152 516,00 zł 

S0105KA 

1000 darmowych biletów na wydarzenia kulturalne (kina, 

teatry) dla seniorów ze Śródmieścia. 

Ośrodki kultury (teatry, kina) działające na terenie osiedla 

Katedralna. 

1000 biletów darmowych do ośrodków kultury (kina, teatry) 

działających na terenie Katedralnej. 

22 500,00 zł 

 

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE – WSCHÓD 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0001WS 

Wschód Śródmieścia - plac zabaw. 

Park im. Matejki. 

Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw w Parku Matejki, 

montaż urządzeń dla dzieci w różnym wieku. 

75 000,00 zł 

S0002WS 

Wschód Śródmieścia - wymiana wiat przystankowych. 

Ul. Narutowicza / ul. Kopcińskiego - przystanek tramwajowy 

kierunek wschodni (nr przystanku 588), przystanek tramwajowy 

kierunek zachodni (nr przystanku 589). 

Wymiana 2 szt. starych wiat przystankowych typu Kami na wiaty 

typu Merkury o wymiarach 1,0 x 4,0 z dachem o maksymalnej 

szerokości 1,2m wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi. 

36 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0003WS 

Wschód Śródmieścia - bezpieczne przejście dla pieszych. 

Ul. Matejki w śladzie ul. Jaracza. 

Wyniesione przejście dla pieszych. Kąt natarcia najazdu  

na przejście powinien wymuszać ograniczenie prędkości do 30 km/h 

(powinien być wyższy niż te na ul. Rojnej) tak by nie było 

konieczności instalacji dodatkowych urządzeń Brd. 

36 000,00 zł 

S0004WS 

Wschód Śródmieścia - piękniejsza Wierzbowa - ratujmy zieleń 

uliczną. 

Ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza (od granicy 

inwestycji w nowe skrzyżowanie) do pl. Pokoju. 

Naprawa trawników, zabezpieczenie trawników przed rozjeżdżaniem 

barierkami (przy skrzyżowaniach) i nasadzeniami krzewów (na 

pozostałych trawnikach), naprawa wjazdu na osiedle przy ul. 

Wierzbowej 24/. 

85 000,00 zł 

S0005WS 

Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów 

poruszających się po centrum Łodzi - pasy, sierżanty, śluzy 

rowerowe. 

Obszar ograniczony ulicami: Kilińskiego, Kopcińskiego, Północną  

i Narutowicza. 

Pasy rowerowe - Sterlinga (przebieg pasów zależnie  

od przeniesienia krańcówek autobusowych na Dw. Fabryczny), 

POW (od Jaracza do Narutowicza). Sierżanty rowerowe - 

Wierzbowa od Narutowicza do Północnej, Sterlinga od Pomorskiej 

do Północnej. Ciąg pieszo-rowerowy - Uniwersytecka od pl. Pokoju 

do ronda Solidarności (oznakowanie, obniżenie krawężnika  

i montaż słupków uniemożliwiających parkowanie). Śluzy rowerowe 

z krótkim pasem rowerowym na dojeździe - Jaracza/Uniwersytecka 

(wlot ul. Jaracza), Jaracza/Kilińskiego (wlot ul. Jaracza), Rewolucji 

1905r./Kilińskiego (wlot ul. Rewolucji 1905r.). Pas rowerowy na 

dojeździe do istniejącej śluzy Jaracza/Wierzbowa. Krótki odcinek 

drogi rowerowej od Jaracza do Kamińskiego (na skrzyżowaniu 

Jaracza/Uniwersytecka). 

68 300,00 zł 

S0007WS 

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych do Parku 

Helenowskiego. 

Ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania ul. Północnej  

z al. Anstadta, działka 1/29, 12/1 obręb S-2. 

Propozycja dotyczy wybudowania przejścia dla pieszych  

po zachodniej stronie skrzyżowania ul. Północnej z al. Anstadta 

naprzeciwko bramy prowadzącej do Parku, w linii eleganckiej, 

zadrzewionej alei spacerowej. Wyniesienie przejścia podniesie jego 

bezpieczeństwo dla użytkowników poprzez uspokojenie ruchu, a w 

pobliżu znajdują się szkoły, przychodnie i szpitale. Wyniesienie 

powinno być wykonane w dużym przekroju, by wymusić spokojny 

przejazd, a nie gwałtowne hamowanie. 

50 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0009WS 

Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni 

ginekologicznej Przychodni Śródmieście. 

Ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 / ul. Sterlinga 19. 

Prowadzenie gabinetu zajmującego się kompleksową terapią 

zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z problemami 

uroginekologicznymi, takimi jak: nietrzymanie moczu (stolca), 

opadanie narządów rodnych, ból przy współżyciu, 

zminimalizowanie skutków ciąży, terapia blizny pooperacyjnej, 

wypożyczanie aparatów elektrostymulujących. Każda pacjentka 

objęta będzie programem składającym się z: konsultacji 

fizjoterapeuty uroginekologicznego, 10 zabiegów i konsultacji 

lekarza urologa. Planowana ilość pacjentek: 70. 

68 000,00 zł 

S0010WS 

Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. 

Przychodnia Akademicka "PaLMA", ul. Lumumby 14. 

Z zabiegów w poradni rehabilitacyjnej korzysta rocznie ok. 2000 

pacjentów, co daje ok. 8000 zabiegów rocznie. Wyposażenie poradni 

w nowy sprzęt, jak również wymiana zużytej aparatury na nową 

podwyższy jakość wykonywanych świadczeń, zwiększy ich zakres 

oraz pozwoli udzielić pomocy jeszcze większej liczbie naszych 

pacjentów. 

70 000,00 zł 

S0011WS 

Remont holu głównego oraz urządzenie recepcji i szatni  

w szpitalu ginekologiczno-położniczym. 

Ul. Sterlinga 13. 

Remont holu głównego szpitala oraz urządzenie recepcji i szatni 

wraz z wykonaniem m.in. zabudowy meblowej, położeniem 

posadzek, montażem oświetlenia i balustrady schodowej. 

Wykonanie remontu podniesie jakość obsługi pacjentek oraz osób 

odwiedzających, wpłynie znacząco na komfort pobytu w szpitalu, 

będzie kontynuacją podjętych wcześniej działań, tj. 

przeprowadzonych wcześniej robót budowlanych związanych  

z modernizacją elewacji budynku i wejścia głównego szpitala. 

300 000,00 zł 

S0013WS 

Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja prowadzonych 

działań. 

Śródmieście - Wschód. 

Zaangażuj streetworkerów do wyciągania dzieciaków z bram. 

Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich! Daj  

im alternatywę do bezpiecznego spędzania wolnego czasu  

i otrzymania fachowej pomocy. Zorganizowane zostanie wsparcie 

środowiskowo-pedagogiczno-terapeutyczne i animacyjne dla 

młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

spędzających czas wolny na ulicach Łodzi. Zakłada się, że zadanie 

będzie realizowane przez organizację pozarządową. 

520 600,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0024WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 

3 MBP Łódź-Śródmieście. 

Ul. Rewolucji 1905 r. nr 84. 

Głównym celem realizacji zadania jest promocja książki  

i czytelnictwa poprzez zakup nowości książkowych dla czytelników 

biblioteki. Pozyskane fundusze na nowości wydawnicze wzbogacą 

ofertę biblioteczną. 

5 000,00 zł 

S0028WS 

Chcemy czytać więcej NOWOŚCI. 

MBP Łódź-Śródmieście, Filia nr 6, ul. Narutowicza 91a. 

Jednym z zadań Biblioteki jest udostępnianie nowości 

wydawniczych czytelnikom. Chcemy rozszerzyć nasz księgozbiór o: 

najnowsze pozycje z literatury pięknej, książki popularno-naukowe i 

audiobooki. Dla wielu mieszkańców Śródmieścia korzystanie z 

Biblioteki jest jedyną szansą zaspokajania potrzeb czytelniczych. 

Poparcie projektu pozwoli na zakup ok. 200 najnowszych pozycji 

czytelniczych. 

6 000,00 zł 

S0033WS 

Zajęcia z animacji komputerowej w SP 79. 

Ul. Pomorska 138. 

Zajęcia z tworzenia filmów animowanych techniką komputerową dla 

dzieci w wieku 6-10 | 10-13 lat (2 grupy). 

19 300,00 zł 

S0036WS 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową 

przy PG nr 3, ostatni etap rewitalizacji ul. Zacisze. 

Ul. Zacisze 7/9. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 

obejmującego boisko do mini piłki nożnej, piłki siatkowej oraz piłki 

koszykowej, obiekt otoczony piłkochwytami. Budowa skoczni w dal 

oraz bieżni dwutorowej długości 50m. Zakup i montaż wyposażenia 

boiska wielofunkcyjnego (kosze, bramki, słupki do siatki). Boisko 

będzie jedynym nieodnowionym miejscem na ul. Zacisze, na której 

powstaje nowoczesny woonerf. 

859 000,00 zł 

S0037WS 

Zimowe ferie marzeń dla dzieci z ubogich rodzin. 

PG nr 3, ul. Zacisze 7/9. 

Ferie zimowe dla dzieci z ubogich rodzin, zamiast spędzać czas na 

ulicy będą miały zorganizowany czas, wycieczki, 2 posiłki dziennie, 

wyjścia do kina, kręgielnie i na basen, oraz 2 wycieczki 

jednodniowe, zajęcia sportowe oraz dostęp do internetu. 

18 230,00 zł 

S0038WS 

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 wykonanie stojaków na 

rowery dla mieszkańców. Prace polegać będą na demontażu 

istniejących zniszczonych płyt betonowych i zastąpieniu ich nową 

nawierzchnią z kostki betonowej. Przewiduje się przebudowę zjazdu 

drogowego z ul. Tkackiej, nasadzenie drzew ul. Solskiego (w tym 

miejscu usuniętych) oraz montaż 2 lub 3 stojaków dla rowerów obok 

wejścia do klatki schodowej. 

350 000,00 zł 
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Kwota 
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S0039WS 

Doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Łodzi w sprzęt 

ogrodowy. 

Ul. Narutowicza 114. 

Zadanie dotyczy doposażenia DPS w sprzęt ogrodowy: ławki  

(10 szt.), pawilony ogrodowe (3 szt.), parasole (3 szt.), stoły 

drewniane (8 szt.), kosze na śmieci (6 szt.), krzesła drewniane  

(60 szt.). Zadanie zakłada również zamontowanie przyrządu  

do ćwiczeń oraz kupno przedłużacza bębnowego do ogrodu, gdzie w 

okresie letnim prowadzone są zajęcia terapeutyczne oraz 

organizowane są różnego rodzaju występy i uroczystości. 

33 200,00 zł 

S0041WS 

W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i doposażenie sali 

gimnastycznej i przebieralni w VIII LO. 

Ul. Pomorska 105. 

Remont i doposażenie sali gimnastycznej oraz szatni. Prace, które 

należałoby wykonać: remont, malowanie ścian, wymiana 

oświetlenia, uzupełnienie posiadanego sprzętu sportowego oraz 

sprzętu niezbędnego w szatni. Na sali odbywają się zajęcia lekcyjne 

oraz pozalekcyjne w ramach profilaktyki uzależnień oraz dla 

uczniów zainteresowanych sportem. Ich ideą jest zaangażowanie 

uczniów w rozwój fizyczny, zdrowy styl życia oraz zapewnienie im 

właściwego spędzania czasu. 

155 000,00 zł 

S0042WS 

Międzypokoleniowa pracownia informatyczna "Internet dla 

seniora" w PG nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego. 

Ul. Sterlinga 24. 

Celem projektu jest utworzenie pracowni informatycznej oraz 

przeprowadzenie darmowych szkoleń dla mieszkańców osiedla 

Łodź-Śródmieście Wschód w wieku 55+. Trenerami będą uczniowie 

gimnazjum. Współpraca międzypokoleniowa pozwoli uczniom 

kształtować postawy społeczne, a seniorzy rozwiną umiejętności 

bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Program 

szkoleń: uruchamianie internetu, bankowość i bezpieczne zakupu w 

Internecie. Elementy składowe: 16 stanowisk komputerowych, 

serwer, urządzenie wielofunkcyjne, meble biurowe, akcesoria 

multimedialne. 

74 500,00 zł 

S0047WS 

Bezpieczna Piramowicza - rozbudowa monitoringu miejskiego. 

Ul. Piramowicza. 

System Monitoringu Miejskiego (SMM) działa w oparciu o punkty 

kamerowe składające się z jednej kamery obrotowej i kilku (2-4) 

kamer stałopozycyjnych. Proponowana zmiana rozwiązania pozwoli 

na posadowienie kamer w lokalizacjach wskazanych przez Policję. 

Podana łączna kwota przeznaczona na realizację zadania, pozwoli na 

zakup i zainstalowanie co najmniej 10 kamer w 2 punktach 

kamerowych. 

275 000,00 zł 
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po weryfikacji 

S0048WS 

Piękniejsza Jaracza - odnowa budynku frontowego  

i zastąpienie ogrodzenia ścianą z podświetloną roślinnością. 

Ul. Jaracza 40. 

Renowacja frontowej elewacji parterowego budynku frontowego 

przy ul. Jaracza: uporządkowanie otworów okiennych  

i drzwiowych, likwidacja współczesnych szyldów i rolet (zastąpienie 

ich stylizowanymi), odtworzenie brakującego boniowania i 

sztukaterii, odmalowanie. W miejscu obecnego nieestetycznego 

ogrodzenia betonowego wybudowanie nowej, dodatkowej ściany 

frontowej, imitującej front już nieistniejącego budynku i będącej 

jego dokładnym odbiciem lustrzanym (takie same boniowanie i 

sztukaterie). Zamiast otworów okiennych powstaną blendy z 

podświetloną roślinnością, a nad wjazdem nadproże ze sztukaterią 

odpowiadającą tej istniejącej. Posiadamy wizualizację. 

129 900,00 zł 

S0049WS 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 12 MBP Łódź-

Śródmieście przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego. 

Ul. Kopcińskiego 22. 

Zakup nowości wydawniczych wzbogaci ofertę naszej filii,  

co pozwoli na szersze propagowanie czytelnictwa. Biblioteka działa 

na terenie szpitala. Ze zbiorów korzystać będą mogli nie tylko 

pacjenci i personel ale również wszyscy mieszkańcy miasta. 

4 000,00 zł 

S0051WS 

Zakup nowych książek dla czytelników MBP Łódź-Śródmieście - 

filii nr 7. 

Ul. Lumumby 12. 

Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do 

popularyzacji czytelnictwa w środowisku lokalnym. Realizacja 

zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych, a 

co za tym idzie ich większą dostępność dla mieszkańców 

Śródmieścia. 

5 000,00 zł 

S0057WS 

Wypłytowanie nawierzchni przystanku autobusowego  

nr 0361 wraz z dojściami. 

Przystanek ul. Konstytucyjna / ul. Małachowskiego. 

Wypłytowanie przystanku, który obecnie znajduje się na trawniku. 

30 000,00 zł 

S0058WS 

Parklet dla Łodzi - Śródmieście Wschód. 

Ul. Rewolucji 1905 r., na odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego  

a ul. Sterlinga. 

Parklet to odpowiedź na niedostatek przestrzeni publicznej oraz 

zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (1 miejsce parkingowe) 

pozwalają na zlokalizowanie go wszędzie. Dodatkowym atutem jest 

fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 

1 samochód, może zostać odzyskana i być użytkowana przez wielu 

przechodniów. Parklet składa się z: podestu, ławki, donic  

z roślinnością (drzewa i rośliny niskie). 

35 000,00 zł 
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S0060WS 

Rewitalizacja Parku im. Staszica. 

Osiedle Śródmieście Wschód. 

Demontaż starego oświetlenia, wymiana instalacji oraz montaż  

60 szt. nowych latarni parkowych wraz z montażem oświetlenia 

pomnika Staszica. Montaż fontanny typu "Pływająca" - 1 szt. 

Trzydyszowa z podświetleniem LED. 

730 000,00 zł 

S0061WS 

Modernizacja pracowni komputerowej w VIII LO. 

Ul. Pomorska 105. 

Sprzęt komputerowy w pracowni jest przestarzały posiada stare 

oprogramowanie. Posiadanie dobrego sprzętu z szybkim dostępem 

do internetu jest dla szkoły sprawą priorytetową, ponieważ w dużym 

stopniu podniesie jakość prowadzonych zajęć lekcyjnych. 

Oczekiwania młodzieży są w tym względzie bardzo wysokie - wiele 

osób podejmuje studia na kierunkach technicznych. Do 

prawidłowego i przede wszystkim skutecznego nauczania 

wymagany jest sprzęt odpowiedniej jakości. 

85 000,00 zł 

S0068WS 

Odnowa i zagospodarowanie zieleńca osiedlowego w obrębie 

ulic: Wierzbowa, Źródłowa, Pomorska. 

Działka nr 69/96 obręb S-2. 

Rekultywacja terenów zielonych (nasadzenia drzew, krzewów, 

odnowa trawników), remont ciągów pieszych, wyznaczenie miejsc 

do parkowania, wyposażenie w elementy małej architektury, montaż 

elementów mini siłowni zewnętrznej. 

499 680,00 zł 

S0069WS 

Nasze Dzieci Naszą Dumą - modernizacja i zakup wyposażenia 

do PM nr 125. 

Ul. Małachowskiego 14/20. 

Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny do 

zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu oraz 

zwiększenia atrakcyjności zabaw w ogrodzie przedszkolnym. 

Chcielibyśmy zakupić nowe leżaki, krzesła, pościel oraz 

kserokopiarkę. 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). 

234 090,00 zł 

S0070WS 

Psie stacje i kosze na psie odchody. 

Osiedle Radiostacja. 

Zapewnienie koszy na psie odchody w licznie 10 szt. wraz  

z dystrybutorem worków na psie odchody (zapas 40.000 szt.) i ich 

montaż na osiedlu Radiostacja. 

15 259,40 zł 

S0071WS 

Przyjazne zielone podwórko. 

Ul. Jaracza 40 (dz. 447/6, obręb S-1). 

Z uwagi na ład przestrzenny w okolicy woonerfu - podwórzec 

miejski ul. Piramowicza proponujemy przebudowę podwórka przy 

ul. Jaracza 40 (na wprost ul. Piramowicza), które po jego 

zrealizowaniu będzie estetycznym zakończeniem podwórca 

miejskiego. 

602 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0072WS 

Prowadzenie Punktu Wsparcia Społecznego. 

Śródmieście - Wschód. 

W ramach pomocy społecznej realizacja programu osłonowego pn. 

"Punkt Wsparcia Społecznego" w okresie 01.01-31.12.2017 r., 

poprzez zapewnienie osobom i rodzinom artykułów spożywczych, 

owoców, warzyw, niezbędnych ubrań - a którzy są tego pozbawieni 

z powodu m.in.: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży 

opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

170 600,00 zł 

S0073WS 

Przebudowa placu zabaw przy PM nr 220. 

Ul. Jaracza 68. 

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni placu zabaw z ziemnej  

na piaszczystą lub gumową, wymianę piaskownicy, doposażenie 

placu w huśtawkę typu "bocianie gniazdo", renowację (ewentualnie 

wymianę) istniejącej zjeżdżalni. 

55 000,00 zł 

S0074WS 

Kwiecisty Park Staszica. 

Obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Uniwersytecka, Jaracza, 

Wierzbowa. 

Stworzenie kwiatowych alei jak przystało na zabytkowy park, 

odnowienie różnorodności zieleni stworzy przyjazne i piękne 

miejsce dla mieszkańców i użytkowników NCŁ. 

8 000,00 zł 

S0075WS 

Ławki na przystankach MPK - Śródmieście Wschód. 

Przystanki lokalnego transportu zbiorowego na obszarze osiedla 

Śródmieście-Wschód lub ich sąsiedztwo. 

Ustawienie ławek z oparciami, bez oparć lub spoczników  

na przystankach autobusowych i tramwajowych, na których  

nie ma wiat z ławkami lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

S0107WS 

Modernizacja zewnętrzna XII LO. 

Al. Anstadta 7. 

Przemalowanie zewnętrznych ścian budynku i ścian, odnowienie 

budynku od zewnątrz. Zamontowanie stojaków na rowery. 

250 000,00 zł 

S0110WS 

Dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów klas 

1-3. 

SP nr 79. 

Zajęcia w SP dla uczniów klas 1-3 są organizowane tylko  

na terenie SP, które ma wyjątkowo skromne zaplecze sportowe, 

zlokalizowane bezpośrednio przy bardzo ruchliwej ul. Pomorskiej. 

Dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych (m.in. lekkiej 

atletyki, nauki pływania i innych pozwoli na skorzystanie również 

przez najmłodszych uczniów z nowoczesnej infrastruktury sportowej 

w naszym mieście. 

18 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0111WS 

Wielka poprawa bezpieczeństwa maluczkich poprzez 

zainstalowanie prędkościomierzy w ciągu ul. Rewolucji 1905 r. 

przy SP nr 1. 

Pas drogowy ul. Rewolucji 1905 r. za ul. Sterlinga. 

Stacjonarny prędkościomierz pokazujący prędkość pojazdów, 

którego zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa pieszym jak i 

wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w rejonie jednego z 

głównych ciągów komunikacyjnych osiedla. Jest to kluczowy 

element zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie z racji bardzo 

dużej ilości szkół i przedszkoli zlokalizowanych w ciągu  

ul. Rewolucji 1905 r. i dróg przyległych. Oznacza to również 

poprawę bezpieczeństwa ruchu przy wyjeździe z parkingu marketu 

zlokalizowanego pod numerem 60 w ul. Rewolucji 1905 r. czy 

poprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych przy  

ul. Kamińskiego. 

50 000,00 zł 

S0112WS 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w drodze do szkół poprzez 

zmianę organizacji sygnalizacji świetlnej. 

Skrzyżowanie ul. Sterlinga z ul. Rewolucji 1905 r., lewoskręt  

z ul. Sterlinga w ul. Rewolucji 1905 r. 

Instalacja dodatkowej sygnalizacji dla pasa lewoskrętu  

dla samochodów skręcających z ul. Sterlinga (strona północna)  

w ul. Rewolucji 1905 r. pozwalająca na zabezpieczenie pieszych 

przechodzących przez przejście przez ul. Rewolucji 1905 r. (strona 

wschodnia). Jest to bardzo ważne szczególnie w kontekście dojścia 

dzieci so SP i PG zlokalizowanych w bardzo bliskim sąsiedztwie 

skrzyżowania i częstych sytuacji zagrożenia życia przechodzących 

pieszych przez skręcające samochody. 

26 000,00 zł 

S0115WS 

Zazieleńmy ul. Narutowicza. 

Na odcinku od ul. POW do ul. Kilińskiego. 

Projekt zakłada ustawienie 15 całorocznych donic z drzewami  

po północnej stronie ulicy Narutowicza, na odcinku od ul. POW  

do ul. Jana Kilińskiego. Zakupione drzewa powinny być  

o obwodzie (na wysokości 130 cm ) 12-16 cm. 

150 000,00 zł 

S0116WS 

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. 

10 280,00 zł 

S0118WS 

Położenie nowego chodnika na ul. Uniwersyteckiej. 

Odcinek między ul. Narutowicza a pl. Pokoju. 

Wyrównanie lub położenie nowego chodnika na ul. Uniwersyteckiej. 

760 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0119WS 

Modernizacja placu zabaw. 

Plac na wschód od bloku pod adresem ul. Wierzbowa 4. 

Modernizacja ma obejmować następujące elementy: budowa 

ogrodzenia, wykonanie nawierzchni amortyzującej, "odświeżenie" 

istniejących elementów placu zabaw, wprowadzenie dodatkowych 

elementów tj.: małpi gaj, domek ze zjeżdżalnią, huśtawka, ścianka 

wspinaczkowa, montaż elementów małej architektury: ławki, kosze. 

180 000,00 zł 

S0120WS 

Nowa Jaracza - remont ul. Jaracza przy parku Staszica. 

Na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Uniwersyteckiej. 

Wniosek zakłada remont ul. Jaracza na odcinku od ul. Wierzbowej 

do ul. Uniwersyteckiej. W ramach inwestycji należy wymienić 

nawierzchnię jezdni wraz z konstrukcją (naw. asfaltowa), 

wybudować nowe chodniki wraz z konstrukcją (chodniki  

w estetyce wielkomiejskiej), wytyczyć miejsca do parkowania 

pojazdów (zatoka z dużej kostki kamiennej), wymienić latarnie  

na nowe (dopuszcza się zwiększenie ich liczby w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa pieszych) - latarnie zgodne z estetyką miejską. 

Ponadto należy ustawić w wybranych miejscach kosze na śmieci, 

separatory drogowe i inne (np. wymiana znaków). Przejścia dla 

pieszych przy ul. Jaracza należy zaprojektować w sposób 

zwiększający bezpieczeństwo o widoczność pieszych (tzw. mysie 

uszy). 

447 500,00 zł 

 

e) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego na 2017 r. w rejonie Widzew. 

Osiedle ANDRZEJÓW 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0028AN 

Remont budynków garażowych i sali posiedzeń (Ochotnicza 

Straż Pożarna Łódź-Andrzejów). 

Działka W-40 660/3. 

1) Remont dachu na garażu - poszycia 170 m² i malowanie wewnątrz 

i na zewnątrz. 2) Budynek garażowy wraz  z zapleczem socjalnym i 

salą posiedzeń - malowanie zewnątrz i wewnątrz 850 m². 3) 

Ułożenie kostki brukowej na terenie OSP - 300 m². 

94 000,00 zł 

W0044AN 

Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona 

nieparzysta. 

Ul. Ogińskiego. 

Zaprojektowanie i budowa chodnika na ul. Ogińskiego. 

160 000,00 zł 

W0069AN 

Doświetlenie ulicy Szancera. 

Ul. Szancera. 

Doświetlenie ulicy Szancera (osiedle Andrzejów) poprzez instalację 

dwunastu lamp oświetleniowych na istniejących już słupach 

energetycznych. 

120 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0083AN 

Zakup kserokopiarki kolorowej i nowych książek  

dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie. 

Działka W-40 1/18. 

W ramach zadania wnioskujemy o zakup: kserokopiarki kolorowej 

wraz z tonerem oraz usługą serwisowania, zakup książek w tym 

lektur szkolnych, nowości wydawniczych zarówno dla dzieci, 

młodzieży jak i osób dorosłych. 

25 000,00 zł 

W0107AN 

Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu i 

parkingu przy SP 204. 

Ul. Gajcego 7/11. 

Przebudowa parkingu - kostka behaton o grubości 8 cm  o pow. 

822,5 m². Wybudowanie betonowej pergoli, zamykanej bramą 2 m, 

ogrodzona siatką zieloną wys. 1,5 m, dł. 11 m. Miejsca parkingowe, 

spowalniacze, czujniki wjazdu, szlaban. 

117 285,00 zł 

W0108AN 

Modernizacja i wyposażenie szatni uczniowskiej w SP 204. 

Ul. Gajcego 7/11. 

Remont szatni uczniowskiej, która notorycznie jest zalewana przez 

wodę opadową, odgrzybienie i malowanie ścian, otynkowanie ścian 

w boksach, zlikwidowanie boksów  i siatek, zakup 61 metalowych 

szafek oraz 25 ławeczek do przebierania. Monitoring wizyjny. 

113 925,00 zł 

W0120AN 

Minisiłownia na powietrzu. 

Obręb W41 dz. nr 656/1, ul. Serenady 10. 

Minisiłownia wyposażona w 4 urządzenia, 2 ławki parkowe, kosz, 

stojak na rowery; obsadzenie niskimi krzewami, nawierzchnia - 

trawa parkowa. 

37 555,00 zł 

W0123AN 

Utwardzenie ul. Niecałej płytami ażurowymi. 

Ul. Niecała. 

W związku z brakiem możliwości odwodnienia pasa drogowego 

oraz możliwością zalewania posesji położonych w dole ulicy w 

przypadku utwardzenia pasa drogowego kostką brukową jedyną 

możliwością realizacji zadania jest zastosowanie nawierzchni 

pozwalającej na wchłanianie się wód opadowych to jest płyt 

ażurowych na podbudowie z tłucznia kamiennego. 

300 800,00 zł 

W0264AN 

Żyj pasją - rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 

Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów tańca, 

rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego warto mieć i rozwijać pasję, 

pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów zaawansowania. 7 

tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, zaproszenia na lekcje tańca, 

wejściówki na turniej, karnety na zajęcia dla najlepszych uczniów. 

63 200,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0265AN 

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. 

10 280,00 zł 

 

OSIEDLE DOLINA ŁÓDKI 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0082DL 

Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz 

z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem. 

Nr działek: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87. 

Zadanie obejmuje budowę skrzyżowania ul. Karkonoskiej z ul. 

Brzezińską zapewniającego bezpieczny zjazd/wyjazd z tych ulic. 

Niezbędna jest budowa dojść - chodników do 2-ch przystanków 

MPK, wycinka drzew ograniczających widoczność oraz nich 

pojazdów na tym skrzyżowaniu, zamontowanie 2-ch lamp na 

istniejących słupach energetycznych. 

160 000,00 zł 

W0124DL 

Poprawa bezpieczeństwa w pasie drogowym oraz walorów 

przestrzeni publicznej w rejonie ulic Beskidzkiej i Kierpcowej. 

Działki W6-237/1, W6-204/21, W6-204/22, W6-204/23,  

W6-254/4 - ta działka została wyłączona na podstawie karty zmian. 

1. Budowa chodnika w ul. Beskidzkiej na odcinku od ul. Kierpcowej 

do posesji Beskidzka 29/31. 2.Montaż progów zwalniających. 

3.Renowacja zdrojów ulicznych przy Kierpcowej i Beskidzkiej. 

4.Montaż 3 ławek oraz 3 koszy na śmieci. 5.Wymiana gruntu i 

nasadzenia przy Kierpcowej 7a. 

85 350,00 zł 

W0125DL 

Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu 

ulic Brzezińska/Olkuska. 

Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4. 

Zadanie obejmuje budowę na poboczach przystankowych  w obrębie 

skrzyżowania ulic Brzezińska/Olkuska 2-ch energooszczędnych 

latarni z oprawami typu LED oraz 2-ch wiat przystankowych typ 

ORION ST (wąska, cofnięty słupek) lub innych o zbliżonej 

funkcjonalności. 

80 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0126DL 

Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy  

ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej. 

Obręb W3, działki: 7/20, 7/21, 7/17, 7/18. 

Rozbiórka zniszczonego istniejącego ogrodzenia oddzielającego od 

strony zachodniej działkę 7/17 i działkę 7/21 oraz działkę 7/18 i 

7/20, od strony północnej: dz. 7/18 i 7/20 (od strony północnej 

obecnie ogrodzenie usytuowane jest na działce 7/18), wybudowanie 

nowego ogrodzenia w granicy działek jak wyżej – z paneli – przęseł 

z prętów stalowych i zamontowanie w nim (od strony północnej) 

furtki i bramy wjazdowej. 

20 400,00 zł 

W0128DL 

Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej. 

Działki W1-168/12, W1-169/4, W1-172/9, W1-174/3,  

W1-177/20, Wl-178/13, W1-182/8, W1-184/7, W1-187/2, Wl-188/8. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na  ul. 

Mikowej: montaż 15 slupów oświetleniowych w odległości 40 m. 

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

okolicznych jednorodzinnych domów. 

190 050,00 zł 

W0129DL 

Boisko do koszykówki ulicznej dla mieszkańców ulicy 

Beskidzkiej i okolic. 

Działka W6-271. 

1. Boisko Streetball na działce W6-271, uporządkowanie terenu i 

ścieżka w kierunku rz. Łódki. 2. Oświetlenie boiska, kosz na śmieci i 

jego opróżnianie. 

86 000,00 zł 

W0266DL 

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 promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie 

zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

W0267DL 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 

Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 

Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 

Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych i promocja 

aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na spektakl. 

Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr/ placówka oświatowa, 

prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0303DL 

Odwodnienie i utwardzenie ulicy Brylantowej oraz ulicy 

Koniakowskiej na odcinku od Herbowej do Brylantowej. 

Działki W1-247/2, W1-248/7, W1-265/2. 

Ulica Koniakowska 188 m (od Herbowej na północ do Brylantowej) 

oraz ulica Brylantowa 582 m są ciągle podtapiane i niszczone przez 

wody opadowe, okresowo stają się nawet nieprzejezdne. Wymaga to 

odwodnienia przez odprowadzenie wody pochyłością nawierzchni  i 

skierowanie wody do zagłębienia w północnej części działki W1- 

265/2. Ulice te nie wymagają chodników. Ul. Brylantowa jest 

wykupiona w całości. 

270 000,00 zł 

 

OSIEDLE MILESZKI 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0073MI 

Remont ogrodzenia wraz z wymianą bram wjazdowych  i furtek 

na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej „Mileszki". 

Obręb W44, nr działki 235/4. 

Rewitalizacja ogrodzenia i zamknięcie terenu podniesie poziom 

bezpieczeństwa i umożliwi otworzenie przyjaznego miejsca do 

rekreacji Rewitalizacja ma polegać na: rozbiórce istniejącego 

ogrodzenia i odtworzeniu go do stanu pierwotnego. Teren ten i 

znajdujący się na nim plac zabaw udostępniany jest mieszkańcom 

osiedla  

50 000,00 zł 

W0077MI 

Utwardzenie nawierzchni jezdni w ul. Mileszki od wjazdu z ul. 

Pomorskiej (płytami jumbo) do pełnego wykorzystania środków 

do wysokości kwoty 260000 zł brutto. 

Ul. Mileszki.  

Utwardzenie ul. Mileszki od ul. Pomorskiej (płytami jumbo)  

do pełnego wykorzystania środków w wysokości 260000 zł brutto. 

260 000,00 zł 

W0078MI 

Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach. 

Osiedle Mileszki. 

Organizacja otwartych, nieodpłatnych zajęć z nordic walking dla 

mieszkańców Łodzi, a w szczególności osiedla Mileszki  w 

wymiarze raz w tygodniu po 2 godziny przez instruktora nordic 

walking (certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking) 

mająca na celu aktywizację mieszkańców niezależnie od wieku. 

Tereny osiedla Mileszki (drogi szutrowe, pola) sprzyjają uprawianiu 

tej dyscypliny. 

14 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0130MI 

Uczymy się świata. 

Osiedle Mileszki. 

Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród 

uczniów SP „ Mileszki " oraz w odpowiedzi na potrzeby 

mieszkańców. Grupą docelową są m.in. uczniowie z problemami 

adaptacyjnymi, zaburzeniami komunikacji społecznej i 

zachowaniami dysfunkcyjnymi. Program projektu ukierunkowany 

jest na pomoc w dostosowaniu się dzieci do otaczającego świata oraz 

wzmacniania poczucia ich własnej wartości. Dla rodziców 

przewidziane są warsztaty podnoszące umiejętności wychowawcze. 

42 400,00 zł 

W0134MI 

Utwardzenie odcinka 150 m ul. Taborowej od ul. Malowniczej 

do ul. Kosodrzewiny - dywanik asfaltowy bez modyfikacji 

podbudowy. 

Działka W39-13/1. 

Przedłużenie istniejącego dywanika asfaltowego na długości 150 m 

w ciągu ulicy Taborowej od ul. Malowniczej do ul. Kosodrzewiny. 

Szerokość dywanika do 4,5 m. Wykonany bez modyfikacji 

podbudowy, jedynie niwelacja istniejącej drogi gruntowej. 

210 000,00 zł 

W0269MI 

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. 

10 280,00 zł 

W0270MI 

MOJE OSIEDLE - MOI SĄSIEDZI, animacja i wsparcie 

realizacji inicjatyw sąsiedzkich. 

Obszar osiedla. 

Program wsparcia merytoryczno - organizacyjnego mieszkańców 

osiedla Mileszki w zakresie podejmowania aktywności 

międzysąsiedzkich/wspólnotowych wraz z mikrofinansowaniem 

kosztów tych aktywności. Program do realizacji przez organizację 

pozarządową z doświadczeniem pracy animacyjnej we wspólnotach 

mieszkańców. 

76 920,00 zł 

W0271MI 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 

Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 

Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 

Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych i promocja 

aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na spektakl. 

Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr/ placówka oświatowa, 

prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0272MI 

Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 

Mileszki, Pomorska 437. 

Działka o numerze 235/4. 

Zakres zadania obejmuje zabudowę tarasu od strony południowej, z 

przeznaczeniem powstałego pomieszczenia na cele edukacyjne i 

rekreacyjne (świetlica). W chwili obecnej od strony południowej 

zlokalizowany jest zewnętrzny taras. Propozycja polega na 

zabudowie tego tarasu konstrukcją murowano-drewniano-witrynową 

z dachem płaskim (z pokryciem w nawiązaniu do istniejącego), w 

celu lepszego zagospodarowania powierzchni, poprzez możliwość 

jej całorocznej eksploatacji. Zwiększenie powierzchni dostępnej dla 

uczniów rejonowej Szkoły Podstawowej wpłynie korzystnie na ich 

możliwości rozwoju i edukacji. Zabudowa obejmuje: wykonanie 

konstrukcji murowano-drewniano-aluminiowej na obecnym 

murowanym ogrodzeniu tarasu, dobudowę dachu z blachy 

nawiązującej zarówno kolorystycznie jak i fakturowo do obecnego 

pokrycia dachu budynku. Od strony południowej-schodów wyjście 

będzie wykonane z aluminiowych drzwi przesuwnych. A powyżej 

murków obecnego tarasu proponuję elewację aluminiową - witryny. 

W celu wykonania izolacji podłogi należy wykonać i docieplić 

posadzkę oraz pokryć ją wykładziną pcv. Powstałe pomieszczenie 

należy dodatkowo ogrzać przy pomocy grzejników wpiętych w 

istniejącą instalację grzewczą budynku. Elementy murowane oraz 

dach należy docieplić. Powierzchnia zabudowy tarasu wynosi ok. 68 

m². 

128 781,00 zł 

 

OSIEDLE NOWOSOLNA 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0036NO 

Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej,  

ul. Grabińska 3. 

SP 202, działka W45-222/1. 

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wymiary  

45 m x 30 m, słupki do siatki, piłki siatkowej, tenisa ziemnego. 

Wykonanie prac dotyczących wyrównania terenu, drenażu z 

systemem odprowadzania wody. Wyposażenie: 2 bramki - piłka 

ręczna z siatkami, 2 kosze - piłka koszykowa z uchylnymi obręczami, 

skocznia w dal, bieżnia. 

330 000,00 zł 
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W0136NO 

Pikniki rodzinne „Poznajmy się" w Nowosolnej. 

Rynek w Nowosolnej - plac przed Urzędem Gminy oraz remizą 

strażacką (nr działek W46-92/1 i W46-91/1).  

Trzy rodzinne pikniki "Poznajmy się w Nowosolnej" to szansa na 

integrację lokalnej społeczności. Osiedle intensywnie się 

rozbudowuje, nieustająco przybywa nowych mieszkańców. 

Niedzielne spotkania będą szansą na poznanie sąsiadów i oferty 

lokalnych przedsiębiorców. W programie m.in. atrakcje dla 

najmłodszych, szczudlarze, bańki, quizy, pokazy, prezentacje, 

koncerty, foodtrucki. 

303 000,00 zł 

W0139NO 

Remont ul. Majowej metodą stabilizacji na odcinku  

od ul. Goździkowej do końca. 

Działki nr 569/9, 569/8, 901/1 w obrębie W-47. 

Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej drogi stabilizacją 

cementem oraz nakładką z mieszanki mineralno-bitumicznej  

w ul. Majowej na odcinku od Goździkowej do końca, wraz ze 

zjazdami do posesji. Budowa zjazdów do posesji oraz regulacja 

wysokościowa studzienek włazów kanałowych, wpustów kan. 

deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych. 

180 047,04 zł 

W0274NO 

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. 

10 280,00 zł 

W0302NO 

Dokończenie budowy chodnika w ul. Grabińskiej. 

Budowa chodnika w ul. Grabińskiej na odcinku od posesji nr 10  

do posesji nr 23 (firma Amii). 

Dokończenie budowy chodnika od posesji nr 10 do posesji nr 23 

(firma Amii). 

330 000,00 zł 

 

OSIEDLE NR 33 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0031NR 

Bezpieczne, ciche, rowerowe i zielone osiedle! 

Działki: W35-168/11, W35-168/12, W35-168/8, W35-167/12, W35-

121/9, W35-120/9, W35-119/10, W35-169/8, W35-170/11. 

Projekt zakłada połączenie dwóch ulic: Mazowieckiego i al. Ofiar 

Terroryzmu 11 Września. Przy al. 11 września zostanie 

zlokalizowany punkt do naprawy rowerów. Wzdłuż al. 

Mazowieckiego planowane jest posadzenie szpaleru lub kilku 

szpalerów krzewów i bylin w celu zmniejszenia hałasu 

dobiegającego z al. 11 Września. W ciągu obu ulic zostaną 

zakupione ławki i kosze na śmieci. 

80 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0050NR 

BEZPIECZNA ULICA - budowa progów spowalniających. 

Działki nr 59/4 i 59/5 obręb W-37. 

Montaż 3 progów zwalniających, liniowych wraz z oznaczeniem 

pionowym przy ul. Dyspozytorskiej. Poprawa bezpieczeństwa dzieci 

zamieszkujących przy ul. Dyspozytorskiej. 

11 000,00 zł 

W0084NR 

WYGODNY PRZYSTANEK. 

Działka nr 83/27 obręb W37. 

Modernizacja przystanku autobusowego Zakładowa- Dyspozytorska 

(1414) wraz z wymianą wiaty oraz przebudową peronu 

przystankowego w tym jego podwyższenie. Poprawa komfortu 

podróżowania komunikacją miejską dla mieszkańców osiedla nr 33. 

120 000,00 zł 

W0102NR 

Budowa i przebudowa chodnika na długości 1,5 km przy ul. 

Zakładowej. 

Ul. Zakładowa - od ul. Transmisyjnej do autostrady A1. Działka 

W37-83/30. 

Przebudowa chodnika na odcinkach gdzie występuje zniszczony 

chodnik oraz budowa chodnika (min. 1,5 m szerokości) na 

odcinkach gdzie go brak. 

230 000,00 zł 

W0141NR 

Budowa chodnika na ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do 

granicy osiedla. 

Osiedle Nr 33. 

Przebudowa/budowa chodnika po północnej stronie ul. Olechowskiej 

na odcinku od ul. Zakładowej do posesji Olechowska 66. 

230 000,00 zł 

W0143NR 

Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33. 

Teren osiedla nr 33. 

Integracja społeczna i aktywizacja sportowa mieszkańców osiedla Nr 

33 poprzez zajęcia taneczne, np. zumba dla dzieci i dorosłych. 

Zajęcia dla około 20 osób. 

20 000,00 zł 

W0275NR 

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. 

10 280,00 zł 

W0276NR 

Żyj pasją - rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 

Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów tańca, 

rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego warto mieć i rozwijać pasję, 

pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów zaawansowania. 7 

tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, zaproszenia na lekcje tańca, 

wejściówki na turniej, karnety na zajęcia dla najlepszych uczniów. 

119 600,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0277NR 

Drzewa przy ul. Rokicińskiej. 

Ul. Rokicińska, na odcinku od ul. Transmisyjnej do granicy osiedla. 

Projekt zakłada nasadzenia drzew o obwodzie (na wysokości 100 

cm) 10-12 cm, wzdłuż ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. 

Transmisyjnej do granicy osiedla. Realizacja projektu powinna 

zakładać stworzenie dwóch szpalerów drzew: wzdłuż dróg 

rowerowych, zlokalizowanych po obu stronach jezdni. 

65 000,00 zł 

 

OSIEDLE OLECHÓW – JANÓW 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0026OJ 

Budowa ulicy Piasta Kołodzieja na odcinku 95 metrów  

na północ od ul. Zakładowej. 

Działka W35-9/7. 

Zadaniem ma być zrealizowanie drogi lokalnej wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Mieszka I i podjazdami do posesji na 95-

metrowym, dotychczas gruntowym odcinku ul. Piasta Kołodzieja. 

Droga ta ma być jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, 

wykończona krawężnikiem oraz przyległym do jezdni chodnikiem o 

szerokości 2 metrów. Ma zostać wykonane także odwodnienie ulicy, 

niezbędna infrastruktura podziemna oraz oświetlenie, proponuję 3 

słupy oświetleniowe co ok. 35 m. 

450 000,00 zł 

W0037OJ 

Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt komputerowy dla 

czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50. 

Filia nr 11 MBP Łódź-Widzew, ul. Zakładowa 50. 

Zakup nowości książkowych i audiobooków dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych w roku 2017 oraz zakup sprzętu komputerowego na 2 

stanowiska do szybszej i sprawniejszej obsługi czytelników w Filii 

nr 11 MBP Łódź Widzew ul. Zakładowa 50. 

17 600,00 zł 

W0038OJ 

Remont i modernizacja szatni dla dzieci i młodzieży w SP 205. 

Ul. Dąbrówki 1. 

Demontaż i likwidacja starych krat i szafek. Remont szatni - 

malowanie. Zakup i montaż szafek dla 450 uczniów klas I-III i 325 

uczniów klas IV-VI. 

161 000,00 zł 

W0039OJ 

Ogrodzenie terenu SP 205 i PG 36. 

 Działka W-53 210/1, Dąbrówki 1. 

Ogrodzenie i uporządkowanie terenu SP 205 i PG 36 w celu 

stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży. 

Do obu szkół uczęszcza około 1300 uczniów. Powstanie czyste i 

bezpieczne miejsce rekreacji na świeżym powietrzu dla uczniów obu 

placówek. Teren rekreacji będzie udostępniany mieszkańcom oraz 

sąsiednim przedszkolom. 

106 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0040OJ 

 Rowerem na Olechów i Janów. 

Ciąg: ul. Przybyszewskiego, al. Książąt Polskich, ul. Zakładowa - na 

odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej. 

Wymalowanie pasów rowerowych w ciągu ulic: Przybyszewskiego, 

al. Książąt Polskich i ul. Zakładowej na odcinku od ul. Augustów do 

ul. Olechowskiej 

8 700,00 zł 

W0041OJ 

Budowa alejki w Parku Źródła Olechówki. 

Po zachodniej stronie obecnego placu zabaw dla dzieci. 

Budowa alejki z kostki brukowej łączącej osiedle od strony ul. Bolka 

Świdnickiego z placem zabaw i przystankiem tramwajowym przy ul. 

Kazimierza Odnowiciela. 

55 000,00 zł 

W0055OJ 

Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla biblioteki na 

Janowie. 

Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji 

Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21. 

Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 

roku 2017 oraz zakup sprzętu komputerowego na 4 stanowiska do 

szybszej i sprawniejszej obsługi czytelników w Dziale Gromadzenia, 

Opracowania, Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Łódź-Widzew ul. Ketlinga 21. 

22 800,00 zł 

W0066OJ 

Utwardzenie ok. 110 m chodnika ulicy Wojewódzkiego oraz 

budowa nowych miejsc postojowych po północnej stronie ulicy. 

Działka W35-65/16. 

Przebudowa gruntowej nawierzchni ul. Wojewódzkiego na 

wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7 na nawierzchnię asfaltową; 

wyremontowanie istniejących miejsc postojowych (po południowej 

stronie - cały odcinek), budowa nowych miejsc postojowych (po 

północnej stronie - odcinek ok. 60 m). 

750 000,00 zł 

W0070OJ 

Chodniki dla Hetmańskiej. 

Działka W35-52/3. 

Zadaniem ma być wybudowanie chodnika łączącego skrzyżowanie 

Zagłoby/Hetmańska/Juranda ze Spychowa z osiedlem 

mieszkaniowym przy Hetmańskiej 20/22/24 oraz galerią handlową i 

blokiem mieszkalnym przy Hetmańskiej 18 i 16, wzdłuż ulicy 

Juranda ze Spychowa po obu jej stronach. 

60 000,00 zł 

W0079OJ 

Zwiększenie ilości miejsc postojowych na Janowie poprzez 

zmianę organizacji ruchu. 

Ul. Maćka z Bogdańca działki: 29/30, 102/23,29/50, 229/1, ul. 

Podbipięty działki: 37/33, 102/26, 134/22, obręb W-35. 

Wyznaczenie miejsc postojowych na ulicach Maćka z Bogdańca i 

Podbipięty oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dzięki 

wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na wymienionych drogach. 

5 500,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0080OJ 

Budowa brakującego fragmentu chodnika na ul. Zagłoby. 

ul. Zagłoby pomiędzy ul. Ketlinga i Podbipięty strona północna, 

Działka W-35 230/3. 

Budowa chodnika w miejscu przedeptu wzdłuż ul. Zagłoby, 

pomiędzy ul. Podbipięty i Ketlinga, wraz z wyznaczeniem 

brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Ketlinga. 

160 000,00 zł 

W0101OJ 

Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc 

parkingowych w ul. Ziemowita. 

Ul. Ziemowita. 

Wybudowanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych we 

wskazanych we wniosku dwóch lokalizacjach, remont istniejących 

chodników na odcinku od ul. Zakładowej (dz. 71/28) do ul. 

Ziemowita 23 (szczyt budynku) po obu stronach. 

450 000,00 zł 

W0104OJ 

Skwer gier miejskich dla osiedla Olechów-Janów - ETAP I. 

Osiedle Olechów - Janów, w rejonie ul. Jana Skrzetuskiego i ul. 

Piasta Kołodzieja, działki nr 37/23, 38/21,39/22,38/20, 39/26 w 

obrębie W35. 

I etap zadania polega na stworzeniu miejsca relaksu i uprawiania 

sportów. Skwer obejmowałby: 1. SKATEPARK, 2. SIŁOWNIA 

ZEWNĘTRZNA, 3. PLAC ZABAW DLA MŁODSZYCH DZIECI, 

4. STREFA REKREACYJNA - ŁAWKI, STOLIKI DO 

SZACHÓW, 5. SANITARIATY, KOSZE NA ŚMIECI, 6. 

OBSŁUGA TECHNICZNA. 

693 000,00 zł 

W0144OJ 

Zielone i przyjazne osiedle. Nasadzenia zimozielone wzdłuż ul. 

Zagłoby.  

Ul. Zagłoby. 

Wykonanie nasadzeń krzewów zimozielonych (np. kosodrzewina, 

jałowiec) w pasie zieleni pomiędzy jezdnią  i chodnikiem wzdłuż ul. 

Zagłoby po obu stronach jezdni na odcinku pomiędzy ul. Podbipięty 

i Maćka z Bogdańca. 

50 000,00 zł 

W0145OJ 

EKOMIEJSCA POSTOJOWE NA UL. BILLEWICZÓWNY. 

Teren zadania zlokalizowany jest przy ul. Billewiczówny na działce 

nr W35-145/30 na wysokości adresu Oleńki Billewiczówny 6 oraz 

poczty przy Maćka z Bogdańca 16. 

20 sztuk zielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

miałoby powstać z ażurowych płyt wypełnionych ziemią, na której 

można zasiać trawę w celu uniknięcia nieestetycznego widoku i 

odczucia „wybetonowania" osiedla. Budowa ma na celu 

zmniejszenie zagrożenia dla pieszych  i pojazdów w ruchu. W 

obecnej sytuacji auta zaparkowane wzdłuż ul. Billewiczówny 

ograniczają widoczność i utrudniają komunikację w dwóch 

kierunkach ruchu. 

100 000,00 zł 
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W0146OJ 

ZIELONE PARKINGI DLA JANOWA. 

Teren zadania zlokalizowany jest przy ulicy Longinusa Podbipięty 

na działkach nr W35-37/33; W35-134/22 

60 sztuk zielonych parkingów dla samochodów osobowych miałoby 

powstać z ażurowych płyt wypełnionych ziemią, na której można 

zasiać trawę w celu uniknięcia nieestetycznego widoku i odczucia 

„wybetonowania" osiedla. Budowa ma na celu zmniejszenie 

zagrożenia dla pieszych i pojazdów w ruchu. W obecnej sytuacji auta 

zaparkowane wzdłuż ul. Podbipięty ograniczają widoczność i 

utrudniają komunikację w dwóch kierunkach ruchu. 

235 030,40 zł 

W0147OJ 

Miejsce parkingowe dla samochodów osobowych przy obiektach 

sportowych na osiedlu "Janów". 

Przy ul. Skrzetuskiego pomiędzy kortem tenisowym MOS a 

marketem „BIEDRONKA". 

Propozycja polega na wybudowaniu z kostki betonowej około 20 

miejsc postojowych dla samochodów osób, które przyjeżdżają na 

tereny sportowe usytuowane przy ul. Skrzetuskiego. Osoby te 

biorące udział w zawodach sportowych lub tylko korzystające z tych 

obiektów w celach rekreacyjnych. Na chwilę obecną samochody 

parkowane są na bardzo wąskiej ul. Skrzetuskiego co jest bardzo 

niebezpieczne dla ruchu samochodowego, a także dla 

przechodzących pieszych. Wybudowanie tych miejsca parkingowe 

zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo komunikacyjne na osiedlu 

Janów. 

134 008,85 zł 

W0149OJ 

UL. Dąbrówki/Zakładowa - bezpieczna droga do szkoły. 

Działki: W35-71/63; W35-71/28; W35-98/3; W35-71/53. 

W ramach zadania na skrzyżowaniu ul. Zakładowej z ulicami 

Ziemowita i K. Odnowiciela w przestrzeni przejścia dla pieszych 

przez ul. Zakładową należy zamontować azyle z prefabrykatu wraz z 

elementami odblaskowymi oraz zwęzić pasy ruchu na ul. 

Zakładowej przy tarczy skrzyżowania do maksimum 3 metrów. 

10 000,00 zł 

W0150OJ 

Bezpieczniej na ul. Zagłoby - nowe miejsca parkingowe. 

Działki: W35-52/5; W35-102/23; W35-141/15; W34-140/24; 

Działki: W34-137/26; W34-90/23; W34-112/2; W34-111/2. 

Na ul. Zagłoby, od ul. Ketlinga do ul. Maćka z Bogdańca należy 

wymalować pośrodku pasy ruchu o szerokości 3 m wraz  z 

piktogramami rowerowymi, należy wyznaczyć skośne miejsca 

parkingowe. Na skrzyżowaniach ul. Zagłoby z ul. Ketlinga, ul. 

Podbipięty/Skrzetuskiego oraz Maćka z Bogdańca należy 

zamontować minironda wraz z separatorami z prefabrykatu, celem 

spowolnienia aut i zminimalizowania groźby wypadków. 

50 000,00 zł 
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W0152OJ 

Kładka dla pieszych z podjazdem dla wózków. 

Działki: W35-215/5; W35- 37/14; W35-38/22; W35-37/23; W35-

38/21. 

Celem zadania jest wykonanie kładki nad wodociągiem z podjazdem 

dla wózków inwalidzkich, rowerów i z udogodnieniami dla osób z 

niepełnosprawnościami. Podest nad rurociągiem powinien być o 

powierzchni gładkiej - z lekką perforacją - odprowadzającej wodę i 

umożliwiającej bezproblemowy przejazd wózkiem inwalidzkim i 

dziecięcym oraz rowerem. Powierzchnia podestu powinna być 

rozległa, aby kilka osób mogło bez problemu się minąć np.: 4 x 5 m. 

250 000,00 zł 

W0153OJ 

Siłownia zewnętrzna. 

Tereny rekreacyjne na Janowie przy ul. Skrzetuskiego, działka W35, 

między Orlikiem a boiskiem do piłki siatkowej.  

Siłownia zewnętrzna: aktywne spędzanie czasu wolnego  

na świeżym powietrzu. Zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych 

zapewniających pełen zakres ćwiczeń rekreacyjnych na górne partie 

ciała, nogi, zwiększenie wytrzymałości, poprawa elastyczności i 

krążenia. 

150 000,00 zł 

W0154OJ 

Plac do street workout (zestaw urządzeń do ćwiczeń siłowych). 

Działka W35-134/9 lub W35-135/3. 

Projekt zakłada budowę specjalistycznego placu do ćwiczeń z 

wykorzystaniem własnego ciała (ćwiczeń kalistenicznych) 

rozwijających sprawność fizyczna i koordynację ruchową.  

Do placu dołączone będą 2 ławki i kosz na śmieci. 

69 800 zł 

W0157OJ 

Rower Miejski na Olechowie i Janowie. 

Działki: W 35-71/62, W 35-140/141. 

Stworzenie dwóch stacji Roweru Miejskiego na osiedlach. 

Lokalizacja na Olechowie przy skrzyżowaniu ul. Zakładowej i al. 

Hetmańskiej. Lokalizacja na Janowie przy skrzyżowaniu  

ul. Juranda ze Spychowa i al. Hetmańskiej. Rowery wykorzystywane 

przez mieszkańców jako środek lokomocji do przejazdu do centrum 

oraz rekreacyjnie do wycieczek po okolicznych lasach. 

247 168,00 zł 
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W0158OJ 

Nowe przystanki autobusowe (zadaszone i z ławkami) wzdłuż al. 

Hetmańskiej, ul. Zakładowej i al. Książąt Polskich. 

Hetmańska - Juranda ze Spychowa nr 1811 wiata 4-przęsłowa z 

ławką na trzech przęsłach, Hetmańska - Zagłoby nr 1809 wiata 4-

przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, Hetmańska - Dąbrówki nr 

1827 wiata 4-przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, Zakładowa - 

Hetmańska nr 1418 wiata 4-przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, 

Zakładowa - Hetmańska nr 1408 wiata 3-przęsłowa z ławką na 

dwóch przęsłach, Zakładowa – Olechowska nr 1420 wiata 3-

przęsłowa z ławką na dwóch przęsłach, Zakładowa - Książąt 

Polskich nr 1421 wiata 3-przęsłowa z ławką na dwóch przęsłach, 

Książąt Polskich - Zakładowa nr 0418 wiata 3-przęsłowa z ławką na 

dwóch przęsłach. 

Budowa 8 nowych zadaszonych przystanków autobusowych wraz z 

ławkami w miejsce istniejących wzdłuż al. Hetmańskiej, ul. 

Zakładowej i al. Książąt Polskich.  

150 000,00 zł 

W0159OJ 

Ciechocinek na Olechowie - budowa tężni w Parku Źródła 

Olechówki. 

Park Źródła Olechówki, działki nr 134/9, 135/3 obręb W-35. 

Budowa tężni (inhalatorni solankowej) wzorowanej na 

ciechocińskich. Zadanie ma na celu stworzenie mikroklimatu 

leczniczego w Parku Źródła Olechówki. 

415 000,00 zł 

W0160OJ 

Darmowe obiad dla 100 najbiedniejszych dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjum na Olechowie i Janowie. 

Osiedle Olechów-Janów. 

Ufundowanie 100 najbiedniejszym dzieciom ze szkół podstawowych 

oraz gimnazjum darmowych na osiedlu Olechów i Janów obiadów w 

szkole przez cały rok szkolny. 

120 000,00 zł 

W0163OJ 

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy 

Wojewódzkiego. 

W 35-67/6 , W35-67/24, W35-68/18 ul. Wojewódzkiego. 

Plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony w: zjazd linowy, 

zestawy zabawowe, sprawnościowe oraz wspinaczkowe, labirynt, 

stół do piłkarzyków, karuzele, huśtawki, piaskownica, nawierzchnię 

amortyzującą Siłownia plenerowa posiadająca 12 urządzeń: steper-

twister, wiosła, sztanga, motyl, ławki do ćwiczeń, narciarz, rowerek, 

klucznik, drążek. Ogrodzenie, alejki parkowe, ławki, stojaki na 

rowery, nasadzenia drzew. 

595 000,00 zł 

W0278OJ 

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. 

10 280,00 zł 
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W0280OJ 

Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa. 

Zieleńce przy skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z ul. Zakładową 

(północno-zachodni narożnik). 

Projekt zakłada nasadzenie 3 drzew o obwodzie na wysokości 100 

cm minimum 18 cm, na terenie zielonym przy skrzyżowaniu ul. 

Hetmańskiej z ul. Zakładową (północno-zachodni narożnik). 

3 000,00 zł 

 

OSIEDLE STARY WIDZEW 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0007SW 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Stary Widzew. 

Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd 

Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla 

Stary Widzew. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 

ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj 

postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 

atrakcyjność i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada 

zakup określonej liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż 

ich na terenie osiedla. System musi być kompatybilny z 

działającym już w naszym mieście systemem Roweru Publicznego. 

617 920,00 zł 

W0008SW 

Utwardzenie podwórka Miejskiego Centrum Terapii i 

Profilaktyki Zdrowotnej. 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała 

Chylińskiego, ul. Niciarniana 41, dotyczy działek nr 19/1 i 19/5 

osiedle Stary Widzew. Właścicielem obiektu oraz gruntu jest 

Miasto Łódź. Miejskie Centrum użytkuje obiekt i grunt na 

podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania-akt notarialny 

repertorium A nr 825/2015. 

Plac posiada nawierzchnie gruntową i przy opadach deszczu jak i 

roztopach wiosennych tworzy się jedno wielkie błoto. Dla 

przebywających pacjentów oraz personelu medycznego, poruszanie 

się pomiędzy budynkiem hostelu a budynkiem,  w którym znajduje 

się oddział szpitalny jest wielkim utrudnieniem. W tych okresach 

utrzymanie czystości w obu obiektach jest uciążliwe z powodu 

wnoszenia błota do środka budynków. W naszych oddziałach na 

stałe przebywa około stu pacjentów oraz podobna ilość pacjentów 

przychodzi na terapię dzienną. 

55 000,00 zł 

W0010SW 

Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 2. 

Dotacje organizatora nie pozwalają na zakup wystarczającej ilości 

nowości wydawniczych i lektur szkolnych zaspokajających 

potrzeby mieszkańców Osiedla Stary Widzew oraz wszystkich osób 

korzystających z usług biblioteki. 

5 000,00 zł 
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W0011SW 

Remont parkingu przy Miejskim Centrum Medycznym 

„Widzew", al. Piłsudskiego 157. 

Obręb W-27 - działka 20/4. 

Wykonanie projektu i kosztorysu parkingu. Rozebranie istniejącej 

nawierzchni, wykonanie podsypki piaskowej, ułożenie parkingu z 

kostki betonowej, wyznaczenie miejsc parkingowych dla 

samochodów osób niepełnosprawnych. Dostępny 24/7, 

przeznaczony głównie dla pacjentów MCM „Widzew", Ośrodka 

Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży oraz sąsiednich szkół. 

180 000,00 zł 

W0014SW 

Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji w 

Miejskim Centrum Medycznym „Widzew". 

Obręb W-27 - działka ewidencyjna 20/4.  

Remont i doposażenie Poradni Rehabilitacji w sprzęt medyczny. 

Remont toalet, położenie wykładziny na podłogach, malowanie 

ścian, zmiana oświetlenia, zakup sprzętu. Poradnia rehabilitacji 

otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00, 

przeznaczona jest dla dorosłych pacjentów, nie tylko mieszkańców 

Widzewa. Jest duża, ma osobno zabiegi fizykoterapii, salę ćwiczeń, 

dwa gabinety masażu. Personel poradni ma wysokie kwalifikacje i 

doświadczenie. 

223 000,00 zł 

W0022SW 

Remont chodników z uwzględnieniem miejsc parkingowych na 

ul. Fabrycznej przy posesji nr 22 oraz całej Żelaznej. 

Obręb W25, działka 110, 111, 112, 113, 114. 117, 118, 119, 120, 

121, 106/2 osiedle Księży Młyn. 

Wymiana chodników, w miejscu pasa zieleni wykonanie miejsc 

parkingowych. 

600 000,00 zł 

W0024SW 

Osiedlowe Centrum Nauki na „Księżym Młynie" w PG 32. 

Ul. Fabryczna 4. Nr działki 42/12, obręb W-25. 

Stworzenie nowoczesnych pracowni: komputerowej, językowej, 

geograficznej, z których będą mogli korzystać uczniowie oraz ich 

rodzice, rodzeństwo, jak również w wyznaczonym czasie 

mieszkańcy Naszego Osiedla. Pracownia komputerowa: 20 

komputerów, drukarka, tablica interaktywna z rzutnikiem, pakiet 

programów edukacyjnych. Pracownia językowa: 13 komputerów, 

tablica interaktywna z rzutnikiem, 13 słuchawek, plansze 

interaktywne, 12 pilotów do testów. Pracownia geograficzna: 

laptop, tablica interaktywna z rzutnikiem, zestaw map ściennych i 

laminowanych, zestaw filmów i programów edukacyjnych, 

tellurium. 

134 000,00 zł 

W0032SW 

Mia100 Fontann - odbudowa fontanny w Parku Widzewskim. 

Park Widzewski. 

Ze względu na stan techniczny konieczne jest wyburzenie fontanny 

i jej odbudowa w podobnej formie architektonicznej oraz w 

zbliżonych gabarytach (wysokość, średnica - kompozycja parku). 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

700 000,00 zł 
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W0033SW 

Siłownia pod chmurką. 

Działka W27-23/5. 

Przewidywany jest zakup pięciu stanowisk treningowych o małym 

stopniu trudności, które będą dostępne dla dzieci, młodzieży z 

okolicznego liceum jak i dla dorosłych, nie wyłączając seniorów. 

Lista sprzętu: twister, orbitrek, biegacz, wahadło, prostownik 

pleców, dwa pylony, ławka metalowa sportowa, tablica LUX 

informacyjna z regulaminem. 

39 000,00 zł 

W0048SW 

Termomodernizacja budynku żłobka nr 7.  

Ul. Szpitalna 11. 

Proponowane zadanie jest ściśle związane z zabezpieczeniem 

trwałości, bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki. 

Termomodernizacja budynku łączy w sobie nie tylko elementy 

związane z ograniczeniem wydatków w przyszłości na ogrzewanie, 

a co za tym idzie przyniesie oszczędności, ale również stworzy 

przestrzeń dla środowiska lokalnego wkomponowując się w 

otoczenie pobliskich wyremontowanych domów. 

700 000,00 zł 

W0053SW 

Zakup sprzętu i luster do sali fitness dla XXIII LO. 

Działka W27-21/5. 

Zakup luster o powierzchni 9 m², zakup sprzętu do siłowni. 

30 000,00 zł 

W0063SW 

Porządkowanie osiedlowej przestrzeni - budowa miejsc 

postojowych przy ulicy Gołębiej. 

Działka 151/10 , wschodnia strona ul. Gołębiej. 

Budowa po wschodniej stronie ulicy 55 miejsc postojowych pod 

kątem 45 stopni do osi jezdni. Wizualizacja w załączniku. 

250 000,00 zł 

W0067SW 

Wykonanie instalacji oświetleniowej na alejce biegnącej wzdłuż 

osiedla, od strony parku. 

 Działka W-26 129/3, Park nad Jasieniem. 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

zainstalowanie około 30 lamp oświetleniowych, ledowych  50 W, 

wzdłuż istniejącej alejki równoległej do Parku nad Jasieniem wraz 

z realizacją oświetlenia. 

310 000,00 zł 

W0074SW 

Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródliska I. 

Park Źródliska I, istniejący plac zabaw w parku od strony  

ul. Fabrycznej. 

Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci w Parku Źródliska poprzez 

wprowadzenie określonego motywu przewodniego np. świat 

piratów (wzorując się placem zabaw na Młynku w Łodzi) zgodnie, 

z którym wykonana zostanie cała przestrzeń placu wraz z nowym 

wyposażeniem. Wydzielenie części dla dzieci w wieku 3-6 lat i 6-

12 lat, rozmieszczenie urządzeń zabawowych zgodnie z podziałem 

wiekowym, zwiększenie liczby urządzeń zabawowych zarówno dla 

młodszych jak  i starszych dzieci, powiększenie piaskownicy oraz 

naprawa/odświeżenie ogrodzenia terenu. 

136 700,00 zł 
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W0086SW 

Rewitalizacja ogródka wewnętrznego w PM 138. 

Ul. Przędzalniana 40, działka 283/13. 

Usunięcie istniejącego betonowego tarasu. Zniwelowanie terenu do 

poziomu istniejącego trawnika. Zagospodarowanie w ten sposób 

przygotowanego terenu: „opaska" z chodnika dookoła budynku; 

schody przy dwóch salach; utwardzone miejsce gdzie dzieci będą 

wystawiały przedstawienia; budowa trawnika; usunięcie starych 

drzew ozdobnych; nasadzenia krzewów; 8 ławek bez oparcia; dwie 

lampy oświetleniowe zainstalowane na budynku sterowane ręcznie 

i czujnikiem ruchu. 

102 200,00 zł 

W0092SW 

Wysoki żywopłot odseparowujący zieleniec przy ulicy Paryskiej 

od zgiełku ulicy Piłsudskiego. 

Zieleniec przy ulicy Piłsudskiego 131 (naprzeciwko centrum 

handlowego Tulipan, obok ulicy Paryskiej). 

Odseparowanie zieleńca od zgiełku i odgłosów z bardzo głośnej 

ulicy Piłsudskiego i stworzenie tym samym przyjaznej przestrzeni 

do wypoczynku. 

7 000,00 zł 

 W0099SW 

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Księżym 

Młynie. 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 

7. 

Comiesięczny zakup nowości wydawniczych w tradycyjnej formie 

oraz w postaci nowoczesnych nośników (liczba woluminów w 

miesiącu 26, liczba audiobooków w miesiącu 8 CD) pozwoli 

zapewnić dostęp do literatury mieszkańcom osiedla Księży Młyn i 

najbliższych okolic działania placówki. Dzięki uzyskanym 

funduszom każdy Odbiorca od Malucha po Seniora, będzie mógł 

uczestniczyć w procesie promocji czytelnictwa, korzystając z oferty 

biblioteki. 

12 000,00 zł 

W0100SW 

Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników 

Biblioteki przy Wilczej. 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza. 

Zakup dwóch zestawów (monitora + bazy) pozwoli zapewnić 

dostęp do nowoczesnych źródeł informacji Czytelnikom oraz 

mieszkańców osiedla Księży Młyn i najbliższych okolic działania 

placówki. Uzyskane środki finansowe umożliwią zakup 

nowoczesnego sprzętu komputerowego, który wspomoże rozwój 

edukacyjny, zawodowy i osobisty, tym Mieszkańcom, którzy z 

powodu skromnej sytuacji finansowej nie mogą pozwolić sobie na 

dostęp do mediów we własnym domu. 

5 000,00 zł 
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W0110SW 

Punkt Charytatywny Pomocy Żywnościowej, Wolontariatu i 

Edukacji. 

Stary Widzew. 

W ramach zadania zostanie zorganizowany punkt charytatywny dla 

mieszkańców dzielnicy Widzew. Głównym działaniem punktu 

charytatywnego będzie dystrybucja żywności w formie paczek 

żywnościowych z Rządowego Programu Pomocy żywnościowej 

FEAD dla najuboższych mieszkańców Łodzi, osób bezdomnych, 

rodzin wielodzietnych, osób starszych i chorych. Dodatkowo 

oferowane będą porady prawne, ekonomiczne  i dietetyczne. Celem 

zadania jest ograniczenie skali ubóstwa wśród 2500 mieszkańców 

dzielnicy Widzew. 

60 000,00 zł 

W0114SW 

Utworzenie miejsc postojowych przy ul. Popowskiego. 

Działki: W25 - 103/53, W25-104, W25-103/35. 

Utworzenie 78 miejsc postojowych po lewej stronie ulicy 

Popowskiego, na wyznaczonych wyżej działkach pod kątem 45 

stopni do osi jezdni. Dokładniejsze rozstawienie ukazane w 

załączniku. 

250 000,00 zł 

W0165SW 

Modernizacja wjazdu i chodnika oraz utworzenie miejsc 

postojowych przy PM 10. 

Działka nr 126/3. 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa, 

funkcjonalności i estetyki wokół PM 10 poprzez poprawę walorów 

komunikacyjnych oraz stworzenie kilku miejsc postojowych, co 

pozwoli bezpiecznie zaparkować pojazdy w pobliżu przedszkola. 

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego będzie polegał na: 

usunięciu karpiny, naprawie poprzerastanej konarami drzew 

fragmentu sieci rurociągu kanalizacyjno - deszczowego, wykonanie 

drogi dojazdowej do przedszkola oraz utworzenie miejsc 

postojowych. 

120 500,00 zł 

W0167SW 

NOWOCZEŚNIAKI - edukacyjnie i sportowo wokół SP 37. 

ULICA SZPITALNA 9/11, działka nr W22-15/2.  

Projekt ma na celu zwiększyć powierzchnię edukacyjno- 

rekreacyjno- sportową na zewnątrz budynku SP 37 w Łodzi. 

Zakładamy utwardzenie terenu kostką brukową oraz stworzenie 

dwóch przestrzeni. Pierwsza przestrzeń - sportowa, wiąże się ze 

stworzeniem siłowni plenerowych  w bezpośrednim sąsiedztwie 

kompleksu sportowego Orlik. Druga przestrzeń - edukacyjna, 

związana jest z rozwijaniem wiedzy o faunie i florze. Uważamy, że 

sport i wiedza to klucz do sukcesu naszych dzieci. 

159 246,00 zł 
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W0168SW 

ZIELONO MI I CZYSTO - montaż śmietników w kwadracie 

ulic Józefa, Piłsudskiego, Tunelowa, Konstytucyjna. 

Osiedle w kwadracie ulic Józefa, Tunelowa, Aleja Piłsudskiego, 

Konstytucyjna, działki: W-22-3/13, W-22-16, W-22-9/2, W-22-

9/10, W-22-2/27, W-22-22/34, W-22-22/20, W-22-32/7, W-22-

2/33, W-22-35/2, W-22-97/55, W-22-33/1.  

Zadanie ma na celu zakup i montaż (w tym roczne utrzymanie) 20 

śmietników w obrębie ulic wymienionych we wniosku.  

Na osiedlu brakuje śmietników, zatem dużo śmieci można znaleźć 

na trawnikach oraz wokół bloków. 

45 000,00 zł 

W0171SW 

Pracownia językowa w SP 29. 

Działka W25-136. 

Zadanie obejmuje remont sali i utworzenie nowoczesnej pracowni 

językowej. Planowane jest 28 stanowisk uczniowskich, 

wyposażonych w stoliki z słuchawkami i krzesła. Biurko 

nauczycielskie wyposażone będzie w odpowiedni sprzęt do 

nadzorowania lekcji i kierowania praca uczniów. Planuje się zakup 

tablicy multimedialnej, komputera i programów multimedialnych. 

W sali zostanie także wymieniona tablica na białą, suchościeralną. 

38 750,00 zł 

W0172SW 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE „PRZY CZWÓRCE". 

Boisko usytuowane jest na terenie SP 4, przy al. Piłsudskiego 101 

na działce 33/2.  

Wnioskujemy o wykonanie przy szkole boiska wielofunkcyjnego, 

które służyłoby uczniom i mieszkańcom osiedla „Stary Widzew". 

Obecny stan boiska zagraża bezpieczeństwu: nierówny asfalt, 

ubytki w nawierzchni. Boisko byłoby: pokryte poliuretanem; 

dostosowane i wyposażone do gry w piłkę nożną, ręczną, 

koszykową, siatkową z wytyczonymi trzema pasami bieżni; 

ogrodzone, wyposażone w piłkochwyty; wyposażone w 

oświetlenie, monitoring i trybuny z wyremontowaną drogą 

dojazdową. 

830 000,00 zł 

W0173SW 

Budowa boiska do piłki nożnej przy PG 28. 

Działka W23-14/3. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki nożnej. 

Przeznaczone ono będzie do realizacji celów edukacyjnych i 

rekreacji dla uczniów oraz mieszkańców osiedla Stary Widzew. 

Boisko piłkarskie zlokalizowane byłoby na terenie istniejącego 

boiska szkolnego przylegającego do budynku gimnazjum od strony 

wschodniej. Powierzchnia boiska o sztucznej nawierzchni 

obszarem objęłaby część istniejącego boiska o nawierzchni 

asfaltowej. Stanowiłaby wydzieloną i ogrodzoną jego część. 

645 000,00 zł 
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W0174SW 

Szafki szkolne dla uczniów PG 28. 

Działka W23-14/3. 

Wyposażenie szkoły w szafki metalowe dla uczniów, które 

przeznaczone byłyby do przechowywania podręczników, zeszytów, 

stroju na zajęcia wychowania fizycznego, a także innych 

przedmiotów. Szafy szkolne pozwolą młodzieży zachować wygodę 

i zwolnią z konieczności codziennego dźwigania wszystkich 

podręczników, co umożliwi odciążyć kręgosłupy i tym samym 

zadbać o ich zdrowie. W skład zestawu weszłoby 10 szaf o łącznej 

liczbie 100 szafek. 

11 000,00 zł 

W0175SW 

Piknik archeologiczny na Wójtowskim Młynie. 

Nr działki 137/2. 

„Piknik archeologiczny" będzie adresowany przede wszystkim do 

dzieci i młodzieży. Piknik projektowany jest jako spotkanie z tzw. 

„żywą archeologią", która poprzez warsztaty, eksplorację wykopów 

archeologicznych, pokazy i opowieści pozwoli w atrakcyjny sposób 

poznać zamierzchłą historię miasta Lodzi, jak również lokalną 

historię-Wójtowskiego Młyna. Ścieżka edukacyjna: - stoisko 

ceramiczne: pokazy rekonstrukcji naczyń z ceramiki, warsztaty na 

zaimprowizowanym stanowisku archeologicznym) odkrywanie 

fragmentów naczyń glinianych i próby ich rekonstrukcji (składania 

w całość), lepienie naczyń glinianych najstarszą metodą, - stoisko 

rzymskie: odnajdywanie monet wykrywaczem metali, eksploracja 

grobu skrzynkowego z okresu rzymskiego, - stoisko szkieletowe - 

odkrywanie grobu szkieletowego, zapoznanie się z tajnikami grobu 

popielnicowego. 

36 000,00 zł 

W0176SW 

Ławki na przystankach MPK - Stary Widzew. 

Stary Widzew. 

Ustawienie ławek lub spoczników na przystankach autobusowych i 

tramwajowych, na których nie ma wiat  z ławkami lub w ich 

sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

W0178SW 

Wyposażenie Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7 w 

nowy sprzęt nagłośnieniowy. 

Obręb W15, działka nr 5/5. 

Wykonanie nowego wyposażenia w sprzęt nagłośnieniowy wraz z 

jego montażem w Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7. 

60 000,00 zł 

W0224SW 

Zmieniamy Park Widzewski - powiększamy i upiększamy. 

Działki nr 22/2 i 27/7 obręb W27. 

Zagospodarowanie nieużytku (oczyszczenie, prześwietlenie, 

wytyczenie alejek) przyległego do parku, za dawną bocznica 

kolejową przy ul Niciarnianej i przyłączenie go do parku (działka 

nr 27/7 w obrębie W27). Budowa placu zabaw na działce nr 22/2 w 

obrębie W27, Park Widzewski. 

505 150,00 zł 
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W0225SW 

Ul. św. Kazimierza Jagiellończyka - schludna i estetyczna. 

Ul. św. Kazimierza, działka W 22-32/7. 

Projekt przewiduje: 1/ wybudowanie zatok parkingowych na 

odcinku od ul. Szpitalnej, do ul. Niciarnianej w miejscu 

zdewastowanych przez auta trawników. 2/ wyznaczenie przejścia 

dla pieszych u zbiegu ul. Teodora i św. Kazimierza. 

100 000,00 zł 

W0226SW 

Utworzenie Parku Starowidzewskiego na terenie po byłym 

ogródku jordanowskim przy ul. Józefa. 

Ul. Józefa po stronie parzystej /północnej, działki W22-4/8, W22- 

4/10.  

Utworzenie Parku Starowidzewskiego na terenie po byłym ogródku 

jordanowskim przy ul. Józefa oraz na działce którą wypełnia 

zadrzewiony jar, pozostałość po bocznicy kolejowej. Ogródek 

jordanowski zlikwidowano ok. 2000r. i od tamtego czasu miejsce to 

ulega stopniowej degradacji a dzieci i młodzież z osiedla nie mają 

placu zabaw i boiska. Projekt wymaga oczyszczenie działek, 

prześwietlenie drzewostanu, renowację tablic do gry w 

koszykówkę, instalację ławek, konstrukcji do zabaw dla dzieci oraz 

piaskownicy oraz ogrodzenia całości. 

160 000,00 zł 

W0227SW 

Restauracja elewacji SALI GIMNASTYCZNEJ XXIII LO. 

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 159. 

Odrestaurowanie elewacji SALI GIMNASTYCZNEJ XXIII LO im. 

ks. prof. J. Tischnera. Elewacja obecnie wygląd ma obrzydliwy. 

Godło zdewastowane, napis nieczytelny... brr.... szkaradztwo... Od 

strony zachodniej niezbędna jest renowacja godła, konturu Polski i 

wykonanie wizerunku ks. prof. J. Tischnera z inskrypcją "W każdej 

chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od 

nowa" - ks. prof. J. Tischner. Odrestaurowanie ściany północnej 

przedstawiającej "kolaż" dyscyplin sportowych. 

150 000,00 zł 

W0228SW 

Budowa drogi rowerowej z nawierzchni asfaltowej w śladzie 

dawnej bocznicy kolejowej od ul. Niciarnianej do ul. Sobolowej. 

Część działki W 27- 26/10. 

Budowa drogi rowerowej z nawierzchni asfaltowej w śladzie 

dawnej bocznicy kolejowej od ul. Niciarnianej do ul. Sobolowej. 

400 000,00 zł 

W0229SW 

Urozmaicamy nasadzenia na Widzewie. 

Al. Piłsudskiego od ul. Konstytucyjnej do węzła Widzew Stadion. 

Założenie trawnika w rejonie węzła przesiadkowego Widzew 

Stadion i nasadzenia krzewów iglastych i liściastych (żywopłot z 

ligustra) w pasach pomiędzy torowiskiem a jezdniami  

na al. Piłsudskiego. Renowacja trawników zdewastowanych przez 

budowę ścieżek rowerowych. 

100 000,00 zł 
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W0232SW 

Ratujmy ostatni fragment puszczy łódzkiej - wykonanie 

zadrzewień w Parku 3 Maja. 

Park 3 Maja. Działki W15-3/4, W15-3/1, W15-5/8. 

W związku z planowaną wycinką starych drzew (ok. 60 sztuk) w 

ramach gruntownej przebudowy kompleksu sportowego Łodzianka 

w parku 3 Maja oraz wcześniejszym wycięciem drzew w czasie 

budowy tunelu kolejowego do Łodzi Fabrycznej zostaną wykonane 

zadrzewienia w parku 3 Maja w celu zapobieżenia degradacji tego 

fragmentu puszczy łódzkiej oraz poprawę walorów rekreacyjno - 

krajobrazowych. Przewiduje się zasadzenie 10 różnych drzew 

liściastych różnych gatunków (lipy, klony, buki, brzozy, dęby). 

3 500,00 zł 

W0233SW 

Stacja roweru miejskiego przy ul. Niciarnianej/Piłsudskiego. 

Skrzyżowanie ulic Niciarniana/Piłsudskiego. 

Budowa ostatniej stacji roweru miejskiego na Widzewie dostępnej 

dla wszystkich mieszkańców okolicy. W pobliżu znajduje się 

przychodnia, szpital, szkoły, budynki handlowo-usługowe. 

123 584,00 zł 

W0234SW 

Workout w Parku Nad Jasieniem. 

Działka W26-133/1. 

Wykonanie parku do uprawiania sportów miejskich (parkour, 

gimnastyka, kalistenika, crossfit oraz inne dyscypliny); 

zaprojektowanie i wykonanie potrzebnych przyrządów 

składających się z różnego rodzaju drążków i drabinek na terenie 

Parku Nad Jasieniem. 

203 000,00 zł 

W0236SW 

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 

10 280,00 zł 

W0237SW 

Przejścia dla pieszych na ul. Tymienieckiego. 

Al. Tymienieckiego na wysokości ul. Księży Młyn. 

Wyznaczenie przejść dla pieszych po obu stronach skrzyżowania 

ul. Księży Młyn z ul. Tymienieckiego  i postawienie przed 

przejściami progów zwalniających typu „pinezka". 

16 000,00 zł 

W0239SW 

Tydzień sąsiedzki na Księżym Młynie. 

Zabytkowa część osiedla Księży Młyn. 

Realizacja w okresie wakacyjnym tygodnia warsztatów 

integrujących starych i nowych mieszkańców Księżego Młyna (w 

różnym wieku), w tym realizacja dużego pikniku integracyjnego w 

weekend z atrakcjami dla dzieci oraz dorosłych, w tym z 

darmowym grillem. 

50 000,00 zł 
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W0240SW 

Ustawienie ławek na przystanku ul. Tymienieckiego – Księży 

Młyn (przy poczcie).  

Ulica Tymienieckiego - Księży Młyn (przy poczcie) – przystanek 

autobusowy kierunek zachodni, nr przystanku 1232. 

Wymiana starego słupka na nowy słupek przystankowy 

przewidziany dla strefy wielkomiejskiej wraz koszem oraz 

ustawienie dwóch ławek na przystanku ul. Tymienieckiego – 

Księży Młyn (przy poczcie nr przystanku 1232). 

10 000,00 zł 

W0241SW 

Stojaki rowerowe na ul. Tymienieckiego pod pocztą. 

Chodnik na ul. Tymienieckiego obok Urzędu Pocztowego Nr 1 

(Filia przy ul. Księży Młyn 1). 

Montaż dwóch stojaków rowerowych na ul. Tymienieckiego pod 

filią Urzędu Pocztowego Nr 1 dla osób odwiedzających pocztę lub 

pobliskie instytucje. 

1 400,00 zł 

W0243SW 

Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem. 

Działka W26-130/8. 

Wykonanie prac związanych z wyburzeniem przestarzałej kładki 

prowadzącej do parku „Nad Jasieniem", utwardzenie  i 

odwodnienie terenu, budowa chodnika na poziomie „0"  o długości 

40 m i szerokości 3 m, które ułatwi przejście osobom starszym. 

Osiedle połączone bezpośrednio z parkiem. 

225 220,00 zł 

W0244SW 

Rewitalizacja Parku Nad Jasieniem etap 1 - nowe aleje. 

Działka W26-132/3, W26-133/1. 

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: 1540 m o szerokości min. 2 m. 

646 000,00 zł 

W0245SW 

Równo chodnikiem - remont ulicy Elana. 

Ulica Elana pomiędzy działkami Konstytucyjna 44,44A, 44B, 42, 

42A, 42B oraz chodnik pomiędzy SP 37 i Żłobkiem 7. 

Przebudowa oraz remont ulicy i chodnika osiedlowego na terenie 

osiedla Stary Widzew w rejonie ulic Konstytucyjna, Elana i 

Szpitalna. Przebicie ulicy Elana do ulicy Neonowej. 

972 000,00 zł 

W0246SW 

Równo chodnikiem - remont ulicy Konstytucyjnej. 

Chodnik przy działkach Konstytucyjna 44, 44A, 44B. 

Przebudowa oraz remont chodnika osiedlowego na terenie osiedla 

Stary Widzew w rejonie ulic Konstytucyjnej 44, 44A, 44B. 

220 000,00 zł 

W0247SW 

Równo chodnikiem - remont ulic Konstytucyjnej i Neonowej. 

Ulica Neonowa wzdłuż garaży oraz przy działce Neonowa 9. 

Przebudowa oraz remont ulicy osiedlowej na terenie osiedla Stary 

Widzew w rejonie działek Konstytucyjna 44,44A, 44B, Neonowa 9 

wraz z budową miejsc postojowych. 

1 000 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0248SW 

Równo chodnikiem - remont ulicy Neonowej 

Działki nr 17/44 i 20/7 w obrębie W-22. 

Przebudowa oraz remont chodnika osiedlowego na terenie osiedla 

Stary Widzew w rejonie działek Neonowa 3, Neonowa 5 i 

Neonowa 9 prowadzących do przystanków komunikacji miejskiej 

wraz z przebudową parkingu. 

300 000,00 zł 

W0249SW 

Zbiorcza 11 na nowo! 

Ul. Zbiorcza 11, działka W26-128/12. 

Wykonanie prac związanych z wyrównaniem i utwardzeniem 

terenu przed blokiem Zbiorcza 11 (po stronie wschodniej) pod 

budowę parkingu dla samochodów z płyt ażurowych, wymiana 

chodnika w pasie przed blokiem z kostki brukowej/płyt 

chodnikowych 20 x 20, remont wjazdu przed blokiem do garaży - 

nawierzchnia asfaltowa 60 m, uporządkowanie terenu przed 

blokiem, nasadzenia mix roślin, nowy trawnik. 

167 740,00 zł 

 

OSIEDLE STOKI 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0030ST 

Nowości książkowe dla Biblioteki na Stokach. 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia 1, ul. Skalna 2. 

Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków) i 

prenumeraty (gazet i czasopism). 

18 000,00 zł 

W0046ST 

Remont chodnika i drogi dojazdowej przy Przychodni 

Lekarskiej CEREO-MED, ul. Zbocze 18A, wraz z budową 

miejsc parkingowych. 

Obręb W-12 , działki nr 398/26, 402/38, 398/102. 

Wykonanie projektu z kosztorysem oraz prac związanych z 

ułatwieniem dotarcia do Przychodni pacjentom, osobom 

niepełnosprawnym, pracownikom oraz karetkom pogotowia i 

innym transportom docelowym. Prace będą polegały na 

przeprowadzeniem remontu drogi dojazdowej do Przychodni, 

części chodników wokół Przychodni i zbudowaniu parkingu dla 

samochodów osobowych. Całość będzie wykonana z kostki 

betonowej pełnej a miejsca parkingowe z kostki betonowej 

ażurowej o łącznej powierzchni ok. 840 m². 

160 000,00 zł 

W0054ST 

Budowa oświetlenia ulicy Wodospadowej. 

Odcinek północny ulicy Wodospadowej, numery 22 do 54. 

Ulica Wodospadowa pozbawiona jest jakiegokolwiek oświetlenia. 

Wg oceny ZDiT wymagane jest postawienie 10 szt. słupów + 

zamontowanie opraw oświetleniowych. Wskazany odcinek wynosi 

300 m (200 m + 100 m - ulica w kształcie litery „T"). 

150 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0056ST 

„Dywanik asfaltowy" na ul. Dębowskiego. 

Działka W12-418/50. 

Propozycja przewiduje położenie asfaltowej nawierzchni (bez 

modernizacji podbudowy) na ul. Dębowskiego od skrzyżowania z 

ulicą Kasprowy Wierch do ul. Zbocze. Inwestycja w znaczący 

sposób poprawi komfort podróży komunikacją miejską oraz 

pojazdami prywatnymi. 

262 582,00 zł 

W0057ST 

„Dywanik asfaltowy" na ul. Skalnej. 

Działki: W12-395/11, W12-395/13. 

Propozycja przewiduje położenie asfaltowej nawierzchni (bez 

modernizacji podbudowy) na ul. Skalnej od skrzyżowania z ulicą 

Kasprowy Wierch do ul. Dębowskiego. Inwestycja w znaczący 

sposób poprawi komfort podróży komunikacją miejską oraz 

pojazdami prywatnymi. 

164 066,62 zł 

W0059ST 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i 

Telefonicznej. 

Działki: W12-30/20, W12-30/29, W12-76/26, W12-76/27, W12-

76/31, W12-76/32, W12-76/33, W12-76/34. 

Propozycja przewiduje budowę sygnalizacji świetlnej (bez 

wydzielonych lewoskrętów) sterowanej pętlami indukcyjnymi na 

skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej. Inwestycja ułatwi ruch 

komunikacji miejskiej (linie 12 i 58), usprawni ruch w relacji 

wschód-zachód na osiedlu oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych. 

500 000,00 zł 

W0075ST 

Modernizacja terenu za budynkiem mieszkalnym Pieniny 16-20 

wraz z wjazdami łączącymi ten teren z jezdnią. 

Działki: W12 - 207/24, 208/22, 208/23, 208/25, 208/30.  

Modernizacja terenu po południowo-zachodniej stronie budynku 

oraz wjazdów ma polegać na wykorytowaniu, wymianie 

krawężników, utwardzeniu podłoża, ułożeniu pasa płyt żurowych 

między dwoma pasami kostki betonowej. Na wysokości rynien w 

celu skutecznego odprowadzania wody należy ułożyć, przez 

opisywany teren, korytka odpływowe prostopadle do ściany 

budynku. Modernizacja będzie także obejmować remont krótkiego 

chodnika łączącego schody przy ul. Pieniny 20 z chodnikiem 

wzdłuż ulicy. 

150 000,00 zł 

W0081ST 

MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY 

KOŚCIELE NA UL. JANOSIKA. 

Części działek - nr działek GUS: 106106_9.0009.345/33; 

106106_9.0009.345/34; 106106_9.0009.345/37; 

106106_9.0009.345/49, obręb W-9. 

Modernizacja pętli autobusowej - wymiana nawierzchni z 

uzupełnieniem elementów krawężnika, wymiana wiaty 

przystankowej oraz montaż ławek. 

412 500,00 zł 

W0087ST 

Utwardzenie ul. Gazdy na odcinku od ul. Telefonicznej  

do ul. Żlebowej. 

Działki nr 332/1, 332/36 obręb W-13. 

Remont nawierzchni ul. Gazdy. 

570 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0091ST 

Oświetlenie na ul. Wodospadowej. 

Ul. Wodospadowa (północny odcinek - od Telefonicznej). 

Na odcinku ul. Wodospadowej wnioskuję o założenie 5 słupów 

oświetleniowych. 

60 000,00 zł 

W0093ST 

Zajęcia sportowe na stadionie na Stokach. 

Stadion na Stokach . 

Zajęcia sportowe na stadionie na Stokach: krav maga, 

lekkoatletyka, joga, badmigton, prowadzone od kwietnia do 

października przez profesjonalnych trenerów na stadionie. 

61 000,00 zł 

W0095ST 

Modernizacja wiat przystankowych na ul. Telefonicznej. 

Od Telefoniczna - Pieniny do Telefoniczna - Działki. 

Modernizacja wiat przystankowych na ul. Telefonicznej  

dla ludzi korzystających z publicznego transportu. 

136 000,00 zł 

W0103ST 

WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁÓDŹ-SIKAWA 

GWARANCJĄ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD 

MIESZKAŃCÓW. 

Działka nr 27, obręb W-9. 

Projekt dotyczy doposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

Łódź - Sikawa w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia 

ludzkiego, tj. nożyce do ratownictwa drogowego, zestaw do 

stabilizacji pojazdów, pilarka ratownicza, pilarka spalinowa, 

agregat oddymiający, węże tłoczne, drabina nasadkowa, kurtyny 

wodne, hydronetka, przenośny zestaw oświetleniowy, lanca 

gaśnicza oraz prądownice. 

60 025,00 zł 

W0106ST 

WICHROLANDIA - PLAC ZABAW DLA AKTYWNYCH 

PRZEDSZKOLAKÓW, MAŁYCH, MNIEJSZYCH I 

STARSZAKÓW. 

Zadanie ma być realizowane na terenie ogrodu przedszkolnego PM 

93 na ulicy Wichrowej 1a. Nr działki W11- 115/1. 

Celem naszym jest projekt i realizacja placu zabaw dla dzieci w 

wieku przedszkolnym na terenie ogrodu przedszkolnego. Z placu 

zabaw będą korzystać dzieci uczęszczające do przedszkola, a także 

inne dzieci mieszkające na naszym osiedlu. 

59 500,00 zł 

W0109ST 

Zakup zestawu multimedialnego oraz nowości książkowych dla 

Filii nr 7. 

MBP Łódź-Widzew Filia 7, ul. Skalna 2. 

Doposażenie Filii nr 7 w zestaw multimedialny oraz nowości 

książkowe dla dzieci i młodzieży wzbogaci ofertę biblioteki oraz 

poszerzy horyzonty użytkowników placówki. 

7 600,00 zł 

W0111ST 

Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek ubraniowych dla 

uczniów SP 139. 

Ul. Giewont 28. 

Modernizacja szkolnej szatni będzie polegała na demontażu 

wieszaków, malowaniu pomieszczenia, położeniu nowej podłogi 

oraz zakup 350 szafek ubraniowych dla uczniów SP 139. 

65 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0115ST 

Utwardzenie drogi gruntowej płytami typu Jomb, remont 

zjazdów wraz z ciągiem pieszym. 

Obręb W11, działki: 155/2, 155/8, 155/9, 155/19. 

Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej drogi  

w ul. Jędrowizny na odcinku od ul. Kasprowy Wierch  

do ul. Listopadowej płytami typu Jumbo wraz ze zjazdami  

do posesji oraz remontem ciągu pieszego. 

484 050,00 zł 

W0179ST 

Gimnazjalne Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej. 

PG 30 przy ul. Nowogrodzkiej 6/14. Na ten cel przeznaczone 

zostaną dwa połączone ze sobą pomieszczenia (razem  

84,10 m²). Pomieszczenia są częściowo przygotowane do tego celu. 

Projekt zakłada przygotowanie i wyposażenie w PG 30 

Gimnazjalnego Centrum Edukacji Czytelniczej i Medialnej.  W 

ramach zadania pomieszczenia zostaną wymalowane, wymienione 

zostaną podłogi, drzwi i lampy. Zakupione zostaną meble. Bazę 

Centrum stanowić będzie 6 komputerów stacjonarnych typu AIO, 

zestaw interaktywny, laptop, księgozbiór i zbiór multimediów. 

Centrum będzie stanowić bazę do prowadzenia edukacji 

czytelniczej i medialnej dla młodzieży na 3. etapie kształcenia, 

realizowania projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych 

w ramach programu Erasmus+, prowadzenia Szkolnego Ośrodka 

Kariery i innych działań skierowanych również do społeczności 

lokalnej. 

112 220,00 zł 

W0180ST 

Modernizacja terenu za budynkiem mieszkalnym Pieniny 22-28 

oraz wjazdu łączącego ten teren z jezdnią. 

Działka W12 - 207/24. 

Modernizacja terenu po południowo-zachodniej stronie budynku 

Pieniny 22-28 oraz wjazdu między budynkiem,  a terenem szpitala 

ma polegać na wykorytowaniu, wymianie krawężników, 

utwardzeniu podłożą ułożeniu pasa płyt ażurowych między dwoma 

pasami kostki betonowej. Płyty ażurowe należy obsypać ziemią i 

posiać trawę. Na wysokości rynien w celu skutecznego 

odprowadzania wody należy ułożyć, przez opisywany teren, 

betonowe korytka odpływowe prostopadle do ściany budynku. 

116 000,00 zł 

W0181ST 

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół Domu 

Kultury „Ariadna". 

Ul. Niciarniana 1/3. Działka nr W15-6/6. 

Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół domu kultury 

i wkomponowanie tego terenu w rozbudowywaną ulicę 

Niciarnianą. Stworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla 

gości domu kultury, wymiana chodników, rekultywacja trawników 

i krzewów, kwietniki, stojak na rowery, 3 ławki, instalacja neonu z 

nazwą. Aranżacja trawnika przy zachodniej ścianie budynku jako 

skweru, miejsca odpoczynku i relaksu dla uczestników zajęć i 

rodziców: 5 ławek, kwietniki 

175 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0183ST 

OGRÓD PRZEDSZKOLNY - NOWY CHODNIK. 

Działka W9 - 175/4. 

Zadanie polega na wymianie starego chodnika z płyt betonowych 

wzdłuż ogrodu przedszkolnego, stanowiącego dojście do 

przedszkola. 

10 500,00 zł 

W0185ST 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Listopadowej. 

Teren od ul. Brzezińskiej do ul. Tadeusza. 

Budowa chodnika szerokości 1,5 m wzdłuż ul. Listopadowej. 

Materiałem byłaby kostka brukowa na odcinku 380 m. 

250 000,00 zł 

W0190ST 

Budowa boiska do street workout (zestaw urządzeń do ćwiczeń 

siłowo-gimnastycznych) wraz z nawierzchnią i oświetleniem. 

Działka W9-17/4. 

Wyposażenie parku w kompletny zestaw urządzeń do tzw. street-

workout, umożliwiających ogólno-sprawnościowy trening fizyczny 

dla osób z różnych grup wiekowych, wraz z nawierzchnią 

absorbującą uderzenia, oraz oświetleniem umożliwiającym 

korzystanie z urządzeń po zmroku. 

89 000,00 zł 

W0191ST 

Poprawa bezpieczeństwa w pasie drogowym oraz walorów 

przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania 

Kobzowa/Spiska,Beskidzka/Spiska, Kierpcowa/Beskidzka. 

Ul. Beskidzka, ul. Kobzowa, ul. Spiska, ul. Kierpcowa. 

Budowa chodnika, wykonanie projektu, wycinka krzewów, drzew, 

rekultywacja trawników. 

163 400,00 zł 

W0192ST 

Wymiana nawierzchni i budowa ciągów pieszo-jezdnych wraz z 

małą architekturą, zagospodarowanie terenów zielonych. 

Działka nr 28/11 W-9 - we władaniu ZDiT - chodnik wzdłuż 

budynku Gimnazjum nr 33, Janosika 136. Działka nr 175/4 W-9 - 

chodnik wzdłuż budynku szkoły od strony północnej, teren za 

budynkiem ZOZ „Janosik", wjazd na teren boiska szkolnego - w 

administracji Gimnazjum 33. 

Modernizacja drogi prowadzącej do szkoły, przedszkola i 

przychodni „Janosik": wymiana chodnika wzdłuż Janosika i 

gimnazjum, jezdni betonowej do przychodni, utwardzenie terenu za 

przychodnią - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, 

wymiana jezdni betonowej prowadzącej z ulicy Janosika do tych 

instytucji. Wyrównanie poziomów terenu, odprowadzenie wody, 

budowa z kostki jednolitego ciągu pieszo-jezdnego, zasadzenie 

krzewów ozdobnych, kwiatów, posianie trawy, postawienie kilku 

ławeczek. 

360 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0193ST 

Czekasz i wiesz - przystanki przy Czechosłowackiej. 

Ulica Czechosłowacka przy Oskardowej: przystanek autobusowy 

kierunek zachodni nr przystanku 094, przystanek autobusowy 

kierunek wschodni nr przystanku 095. 

Zadanie obejmuje wymianę dwóch wiat przystankowych na ul. 

Czechosłowackiej przy ul. Oskardowej i przy ul. Edwarda. Obecne 

wiaty przystankowe są w bardzo złym stanie technicznym, od lat 

niewymieniane i nieremontowane. Brak w nich odpowiednich 

miejsc do oczekiwania dla osób starszych - brak ławek 

(uszkodzone). Chodniki wokół wiat są poważnie uszkodzone, 

nierówne, powyłamywane i trudno po nich iść dzieciom, matkom z 

wózkami, osobom starszym lub niepełnosprawnym. Dowiezienie 

osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim jest praktycznie 

niemożliwe. 

98 600,00 zł 

W0194ST 

Wykonanie ogrodzenia miasteczka Ruchu Drogowego - 

Motodrom wraz z wyposażeniem w sprzęt rowerowy i 

serwisowy. 

Obręb W-15, działka nr 5/5, ul. Małachowskiego 9. 

Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką 

oraz bramą wjazdową i furtką. Aranżacja terenów zielonych. Zakup 

nowych rowerów do nauki jazdy dla Miasteczka Ruchu 

Drogowego wraz ze sprzętem do ich serwisowania. Ilość rowerów 

min. 60 szt. (wielkość koła w calach: 16, 20, 24, 26). Zakup 

kasków rowerowych min. 60 szt. Sprzęt do serwisowania: stojaki 

do rowerów, stojaki montażowe, wieszaki serwisowe, stojaki 

serwisowe, kompresor, stół serwisowy, zestawy narzędzi 

rowerowych. 

131 800,00 zł 

W0281ST 

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. 

10 280,00 zł 

W0285ST 

NASZ PIĘKNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY. 

Ul. Janosika 136, działka 175/4, obręb W9. 

Głównym celem projektu jest modernizacja ogrodu przedszkolnego 

w PM 94 przy ul. Janosika 136 w celu zapewnienia optymalnych 

warunków rozwoju psychoruchowego dzieci podczas ich pobytu na 

powietrzu. Zadanie będzie obejmowało zakup nowego sprzętu 

zabawowego z certyfikatami (zestaw lokomotywa- 11000 zł zestaw 

edukacyjno - sprawnościowy - 14 000 zł). 

25 700,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

W0286ST 

Doposażenie placu zabaw w Parku im. Baden-Powella. 

Park im. Baden-Powella w okolicy górki, nr działki W15-5/10. 

Plac zabaw jest nieogrodzony, więc można bez problemu dostawić 

kolejne elementy do zabaw, najlepiej takie, których w okolicy nie 

ma. Proponuje bocianie gniazdo, karuzele pionową z kilkoma 

siedzeniami oraz dwie trampoliny wkopane w ziemię. 

20 000,00 zł 

W0287ST 

Zjazd tyrolski (linowy) w Parku im. Baden-Powella. 

Park im. Baden-Powella w okolicy górki, nr działki W15-5/10. 

Zjazd linowy taki jak na berlińskich placach zabaw. Drewniane 

podpory z dwóch stron, do tego z jednej strony drewniany podest, a 

pomiędzy stalowa lina i siedzisko w kształcie talerza. Dla dzieci od 

3 lat, a także dla dorosłych. 

20 000,00 zł 

W0288ST 

PIŁKOCHWYTY oraz POPRAWA JAKOŚCI i 

ZWIĘKSZENIE FUKCJONALNOŚCI BUDYNKU PRZY 

OBIEKCIE SPORTOWYM - POTOKOWA 12. 

Działka W12-403/43. 

Projekt, zakup i montaż piłkochwytów o wymiarach 8 m x 30 m, 

umiejscowione za każdą z dwóch bramek na boisku Stadionu Stoki. 

Dostosowanie sali konferencyjnej w budynku do przeprowadzania 

cyklicznych nieodpłatnych imprez kulturalnych poprzez: zakup 

projektora, ekranu, krzeseł (50 szt.), zestawu nagłośnienia. 

Poprawa jakości budynku poprzez odmalowanie elewacji, 

odświeżenie ścian wewnątrz budynku (zgodnie z kosztorysem), 

doposażenie meblowe: wieszaki naścienne (8 szt.), ławki (8 szt.), 

biurko (2 szt.), krzesła biurowe {4 szt.), szafa (2 szt.), stół 

konferencyjny (4 szt.). 

44 265,55 zł 

W0289ST 

Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację dokującą przy 

ul. Telefonicznej okolice zajezdni MPK. 

Działka W13-29/22.  

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 

ułatwić korzystanie z. niego mieszkańcom osiedla należy postawić 

dodatkowe stacje dokujące i dokupić rowerów. System musi być 

zgodny z działającym Rowerem Publicznym w naszym mieście. 

Stacja Roweru Publicznego z 10 rowerami 

123 584,00 zł 

W0290ST 

Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację dokującą przy 

Stacji PKP Stoki. 

Działka 139/2 obręb W-14. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 

ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla należy postawić 

dodatkowe stacje dokujące i dokupić rowerów. System musi być 

zgodny z działającym Rowerem Publicznym w naszym mieście. 

Stacja Roweru Publicznego z 10 rowerami. 

123 584,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

W0291ST 

Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację dokującą przy 

ul. Pieniny/Telefoniczna. 

Działka W12-208/19, Osiedle Stoki. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 

ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla należy postawić 

dodatkowe stacje dokujące i dokupić rowerów. System musi być 

zgodny z działającym Rowerem Publicznym w naszym mieście. 

Stacja Roweru Publicznego z 10 rowerami. 

123 584,00 zł 

W0292ST 

Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację dokującą przy 

ul. Zbocze 19, parking. 

Działka W12-215/81, Osiedle Stoki. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 

ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla należy postawić 

dodatkowe stacje dokujące i dokupić rowerów. System musi być 

zgodny z działającym Rowerem Publicznym w naszym mieście. 

Stacja Roweru Publicznego z 10 rowerami. 

123 584,00 zł 

W0293ST 

Remont nawierzchni ul. Skalnej wraz z parkingiem przy 

istniejącej kotłowni. 

Działka W12-219/100. 

Remont nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem od ul. Zbocze, 

około 150 mb. Utwardzenie miejsc postojowych przy kotłowni.  

250 000,00 zł 

W0294ST 

ROWEROWY SZAŁ = Większa Mobilność Mieszkańców 

Stoków, Sikawy i Podgórza. 

Rozmieszczenie stacji rowerowych na działkach zarządzanych 

przez Zarząd Dróg i Transportu w granicach administracyjnych 

Osiedla Stoki. 

System Roweru Publicznego w Łodzi wystartował! Mieszkańcy 

Stoków, Sikawy i Podgórza również zasługują na możliwość 

korzystania z tego udogodnienia. Aby to umożliwić należy 

postawić stacje dokujące i rowery, zwiększając mobilność 

mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup rowerów oraz stacji 

dokujących i montaż ich na terenie osiedla. System musi być 

kompatybilny z systemem Łódzkiego Roweru Publicznego. 

247 168,00 zł 

W0295ST 

Tężnia, zdrowie i długie życie mieszkańców Stoków, Sikawy i 

Podgórza. 

Park im. gen. Zaruskiego. Działka nr 222/42. 

Mieszkańcy Stoków, Sikawy i Podgórza zasługują na długie życie 

w pełnym zdrowiu. Dlatego w Parku im. gen. Zaruskiego 

zbudujemy mini tężnię - jak w Ciechocinku. Dzięki temu 

mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z „Zielonych Płuc 

Stoków" oddychając natlenionym, zjonizowanym  i oczyszczonym 

powietrzem. W ten sposób oprócz zdrowej wody zapewnimy 

mieszkańcom również zdrowe powietrze, przekształcając nasze 

osiedle w uzdrowisko. 

365 000,00 zł 
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W0296ST 

100 KOSZY czyli Czyste Osiedle i wyższy komfort życia jego 

mieszkańców. 

Rozmieszczenie koszy na śmieci na działkach zarządzanych przez 

Zarząd Zieleni Miejskiej w granicach administracyjnych Osiedla 

Stoki. 

Mieszkańcy Stoków, Sikawy i Podgórza zasługują na komfortowe 

życie na czystym i zadbanym osiedlu. Pierwszym krokiem jest 

czystość, a najprostszą drogą do jej osiągnięcia jest montaż 

dodatkowych 100 koszy na śmieci w miejscach najbardziej 

zaśmiecanych gdzie koszy brakuje. Dzięki zachowaniu czystości, 

nawet tej podstawowej, znacząco podnosi się komfort życia. To są 

fakty. Zadbajmy wspólnie  o NASZE OSIEDLE - miejsce gdzie 

żyjemy. 

69 000,00 zł 

W0297ST 

LEPSZA NAWIERZCHNIA ULIC DLA STOKÓW. 

Ul. Giewont (od ul. Telefonicznej do ul. Brzezińskiej),  

ul. Pstrowskiego - cała, ul. Prezydenta - cała, ul. Raszyńska - cała, 

ul. Powstańców Śląskich - cała, ul. Krasińskiego - cała,  ul. 

Sawickiej - cała, ul. Połoniny - cała. 

Lepsza nawierzchnia powstanie dzięki trzykrotnemu w ciągu roku 

(marzec , lipiec, wrzesień / październik) wyrównaniu ww. ulic 

równiarką z wałowaniem. Łącznie ulice te mają 16 125 m². 

19 350,00 zł 

W0298ST 

Wykonanie zadrzewień w Parku im. Baden - Powella. 

Działki W15-5/10,W15-8/11. 

W związku z wcześniejszym wycięciem drzew w czasie budowy 

tunelu kolejowego do Łodzi Fabrycznej zostaną wykonane 

zadrzewienia w Parku Baden Powella, Przewiduje się posadzenie 

30 drzew głównie liściastych (brzozy, klony, lipy, graby) w okolicy 

placu zabaw i wzdłuż linii kolejowej na działce W15-8/11. 

10 500,00 zł 

W0300ST 

Ogrodzenie terenu szkolnego Zespołu Szkół Poligraficznych od 

strony ulicy Edwarda. 

Na działkach 320/7, 320/9 i 320/5 w obrębie W-14. 

Budowa ogrodzenia od ul. Edwarda składającego się  

z 54 przęseł wraz ze słupkami, 2 bram wjazdowych i 3 furtek. 

70 000,00 zł 
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OSIEDLE WIDZEW – WSCHÓD 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0006WW 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód. 

Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd 

Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla 

Widzew-Wschód. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 

ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także 

tutaj postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 

atrakcyjność i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada 

zakup określonej liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż 

ich na terenie osiedla. System musi być kompatybilny z 

działającym już w naszym mieście systemem Roweru Publicznego. 

988 672,00 zł 

W0009WW 

„Międzypokoleniowa Akademia Pasji w SP 34" - bezpłatny 

angielski, taniec, multimedia, rzeźba, sport, planszówki dla 

mieszkańców osiedla. 

Ul. Ćwiklińskiej 9, działka 5/55. 

Aktywizacja mieszkańców osiedla w kierunku rozwijania 

zainteresowań. Prowadzenie bezpłatnych, popołudniowych zajęć 

dla chętnych mieszkańców osiedla. Zadanie obejmuje renowację, 

doposażenie oraz adaptację sal, w których odbywać się będą 

zajęcia taneczne, języka angielskiego, komputerowe, rzeźbiarskie, 

sportowe i gry planszowe. Zajęcia dostępne będą dla wszystkich 

chętnych w godzinach od 17 do 21, od 1 stycznia do 31 grudnia 

2017 r. 

260 000,00 zł 

W0012WW 

Remont i doposażenie Przychodni Batory. 

Ul. Elsnera 19, wynajem od Spółdzielni Mieszkaniowej  

im. Stefana Batorego. 

Odremontowanie pomieszczeń przychodni, modernizacja i 

poprawa estetyki. W ramach zadania wykonane będą: przebudowa 

rejestracji (malowanie, wykładziny podłogowe), malowanie 

korytarzy, gabinetów, położenie wykładzin na korytarzach i w 

gabinetach na parterze i I piętrze, wymiana oświetlenia w całych 

budynku, zakup mebli medycznych do gabinetów i około 40 

krzeseł do poczekalni. Zadanie obejmuje także wykonanie 

jednolitego systemu identyfikacji i informacji wizualnej. 

257 000,00 zł 

W0015WW 

Remont i doposażenie Przychodni Batory. 

Ul. Gorkiego 21a. 

Odremontowanie pomieszczeń przychodni, modernizacja i 

poprawa estetyki. W ramach zadania wykonane będą: remont 

rejestracji (malowanie, wykładziny podłogowe), malowanie i 

położenie wykładzin podłogowych w Poradni dla Dzieci 

Zdrowych, remont toalet dla pacjentów zlokalizowanych na 

parterze i 1 piętrze, wymiana oświetlenia, zakup mebli medycznych 

do gabinetów oraz około 30 krzeseł do poczekalni. Zadanie 

obejmuje także wykonanie jednolitego systemu identyfikacji i 

informacji wizualnej. 

118 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0020WW 

Wymiana ogrodzenia i remont ciągów komunikacyjnych w 

żłobku nr 6. 

Działka W21-374/12. 

Zadanie polega na demontażu starego ogrodzenia wokół budynku 

żłobka i ogrodu. Postawieniu nowego ogrodzenia panelowego, 

montażu 2 furtek i bramy wjazdowej. Demontaż starej nawierzchni 

ciągów komunikacyjnych, ułożenie nowego chodnika z kostki 

brukowej i remont drogi. 

72 000,00 zł 

W0042WW 

Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w ciągu 

ul. Przybyszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Haška. 

Ulica Przybyszewskiego, ulica Haška. 

Wybudowanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w 

ciągu pieszo-rowerowym na skrzyżowaniu z ul. Haška. 

10 000,00 zł 

W0043WW 

Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy Przybyszewskiego. 

Ulica Przybyszewskiego na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. 

Augustów. 

Budowa drogi dla rowerów o szerokości 2 m w ciągu ul. 

Przybyszewskiego (po północnej stronie) od odcinku od Ronda 

Sybiraków do ul. Augustów. 

500 000,00 zł 

W0045WW 

Kompleksowy remont ulicy Szafera. 

Ul. Szafera. 

Rozbiórka istniejącej nawierzchni i chodników, utwardzenie 

podbudowy, odtworzenie krawężników i chodników, wykonanie 

nowej nawierzchni. Prosimy o pominięcie odcinka już 

wyremontowanego oraz uwzględnienie środków przeznaczonych 

przez Radę Osiedla na parking równoległy mający powstać z części 

chodnika (w odcinku równoległym do ul. Rokicińskiej). 

1 260 000,00 

zł 

W0047WW 

Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 3. 

Projekt polega na zakupie nowości książkowych dla czytelników 

biblioteki znajdującej się przy ul. Jurczyńskiego 30 A. Otrzymane 

środki finansowe pomogą w zakupie niezbędnych lektur i nowości 

wydawniczych. Biblioteka z powodu niewystarczających środków 

finansowych nie jest w stanie sprostać potrzebom czytelników oraz 

mieszkańców osiedla Widzew-Wschód. 

5 000,00 zł 

W0049WW 

Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew 

Łódź. 

Ul. Czernika 1/3. 

Zadanie dotyczy doposażenia sekcji gimnastyki artystycznej 

MUKS Widzew Łódź w profesjonalny sprzęt wspomagający 

rozwój młodych gimnastyczek wszystkich grup wiekowych oraz 

sportowych tj. rekreacyjnych oraz wyczynowych. Pozwoli on na 

komfortowy, bezpieczny i w pełni specjalistyczny trening dla 

dzieci oraz na rozwój klubu, którego zawodniczki reprezentują 

Łódź na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 

170 000,00 zł 
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W0062WW 

Kolorowa szatnia w SP 114. 

Działka W21-351/18. 

Szatnie uczniowskie nie były remontowane od 1961 roku. Ściany 

są zagrzybione, pozbawione częściowo tynków, podczas opadów 

zalewane. Boksy - bardzo małe w fatalnym stanie technicznym. 

Remont obejmowałby wzmocnienie tynków, wymianę stolarki 

drzwiowej, wymianę i zabudowę rur CO i grzejników, wymianę 

oświetlenia, zakup szafek ubraniowych, ławek, wieszaków, montaż 

monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa. 

189 000,00 zł 

W0085WW 

Strefa multimedialna 502. 

Dom Kultury „502", ul. Gorkiego 16, działka 284/51  w obrębie 

W-19. 

Strefa Multimedialna 502 to ogólnodostępna sieć WiFi obejmująca 

Dom Kultury „502" i przestrzeń dookoła placówki, a także 

pracownia komputerowa (12 stanowisk z oprogramowaniem oraz 1 

stacja robocza połączone bezprzewodowo z internetem i laserowa 

drukarka sieciowa połączona z wszystkimi stanowiskami). 

Stworzona infrastruktura wykorzystywana będzie do prowadzenia 

zajęć komputerowych. Będzie również udostępniana mieszkańcom 

Widzewa w wyznaczonych terminach podczas godzin pracy 

placówki. 

75 000,00 zł 

W0089WW 

Piłka dla każdego. 

Boisko wielofunkcyjne przy ZSO 8, ul. Czernika 1/3. 

Doposażenie boisk w piłki do gry koszykówkę  i zorganizowanie 

turnieju koszykówki. Tym samym popularyzowanie koszykówki 

jako gry zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci 

i młodzieży. 

8 000,00 zł 

W0195WW 

Modernizacja i remont sali gimnastycznej w SP 199,  ul. 

Elsnera 8. 

Działka 375/55 w obrębie W-21. 

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie 

przywrócenia funkcjonalności sali gimnastycznej wraz  z 

zapleczem w celu stworzenia właściwych warunków do rozwijania 

tężyzny fizycznej uczniów naszej szkoły. Sala gimnastyczna nie 

była remontowana od powstania budynku (ponad 40 lat). Podjęcie 

działań jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 

oraz stworzenia właściwych warunków do uprawia sportu w 

ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. Z sali 

gimnastycznej w godzinach popołudniowych oprócz uczniów 

korzystają również rodzice i mieszkańcy osiedla. 

286 000,00 zł 

W0196WW 

Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka. 

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8, ul. Bartoka 

27. 

Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 

formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). 

5 000,00 zł 
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W0197WW 

Modernizacja i remont kuchni w SP199. 

Ul. Elsnera 8. 

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie 

przywrócenia funkcjonalności kuchni szkolnej wraz  z zapleczem 

w celu stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków dla 

uczniów. Kuchnia szkolna wymaga remontu, aby dostosować ją do 

wymogów HACCAP. Należy wyposażyć ją w meble i urządzenia 

gastronomiczne. W kuchni przygotowywanych jest codziennie 330 

obiadów dla dzieci w wieku 5-13 lat. Dla małych dzieci niezwykle 

ważne jest prawidłowe żywienie. Wychodząc naprzeciw tym 

potrzebom przygotowujemy w kuchni szkolnej smaczne, tanie, 

dwudaniowe obiady. Posiłki powinny być przygotowywane w 

pomieszczeniach spełniających wymagania HACCAP. 

Czterdziestoletnie pomieszczenia odbiegają od tych standardów. 

Priorytetem dla nas jest przywrócenie pełnej funkcjonalności 

pomieszczeń kuchennych, aby posiłki przygotowywane w naszej 

kuchni były wartościowe, smaczne, wyrabiały w naszych uczniach 

nawyk racjonalnego żywienia. 

143 700,00 zł 

W0198WW 

Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury 

powierzchniowej - chodniki i parkingi, osiedle Młodzieżowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Działka 641/14 w obrębie W-21 (ul. Milionowa). 

Zadanie obejmuje wyremontowanie istniejących chodników z 

częściową zmianą zagospodarowania przyległego terenu 

polegającą na uzupełnieniu istniejącej zieleni, wybudowaniu 

nowych chodników i stanowisk parkingowych. 

900 000,00 zł 

W0202WW 

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12. 

Działka nr 203/8 obręb W-19, ul. Jurczyńskiego 1/3. 

Modernizacja szatni szkolnej z zakupem indywidualnych szafek i 

ławeczek dla uczniów, remontem podłóg, malowaniem, wymianą 

drzwi, instalacji wody zimnej i ciepłej, oświetlenia i zabudową rur 

oraz wyremontowaniem ciągów komunikacyjnych. Stworzenie 

estetycznej i przyjaznej dzieciom oraz ich rodzicom strefy szkolnej. 

Zapewnienie bezpiecznego przechowywania odzieży, obuwia, 

przyborów szkolnych i podręczników uczniów oraz utrzymania 

porządku i czystości w pomieszczeniach narażonych na szczególne 

zabrudzenie. 

506 192,21 zł 



182 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0203WW 

Remont nawierzchni jezdni ulicy Bartoka wraz z wymianą 

nawierzchni chodników i miejsc postojowych (odpowiednio na 

płytki betonowe i kostkę ażurową). 

Ulica Bartoka na długości ok. 450 metrów od budynku nr 67, tj. 

Budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, aż do 

nieruchomości blok nr 449 przy ul. Bartoka 47 zgodnie z załączoną 

mapą. Działki gruntu w obrębie ewidencyjnym W-21 - 173/230, 

173/228, 173/229. (Ze względu na złożoność projektu możliwe jest 

zmniejszenie ujętej w propozycji ilość metrów, tj. 450, aby 

„zmieścić się" w środkach wynikających z budżetu 

obywatelskiego). 

Pas drogowy ul. Bartoka ma szerokość około 15 m. Odcinek drogi 

objęty zadaniem składa się z jezdni o szerokości ok. 7 m 

(zbudowanej z asfaltu ) z przyległymi po stronie południowej 

stanowiskami parkingowymi z płyt betonowych o szerokości 3 m i 

asfaltowego chodnika o szerokości do 3,5 m. Po północnej stronie 

ulicy istnieją również stanowiska postojowe (jednak nie na całej jej 

długości) o szerokości ok. 3 m o nawierzchni w większości z 

mocno zniszczonego betonu. Proponowane zadanie zapewni 

„odnowienie" części składowych pasa drogowego oraz w 

znacznym stopniu poprawi wartość estetyczną jak i użytkową tej 

części osiedla. Na przewidzianym w projekcie odcinku ulicy 

Bartoka (ok. 450 m) nawierzchnia asfaltowa, chodniki oraz 

stanowiska parkingowe wymagają szybkiej naprawy. Zadanie 

zakłada remont kapitalny jezdni. Natomiast w przypadku, gdy 

ocena stanu technicznego istniejącej nawierzchni wypadłaby 

pozytywnie, wykonanie jedynie nowej nakładki asfaltowej w 

istniejącym śladzie drogi na obecnej podbudowie. Przewiduje się 

również zerwanie nawierzchni chodnika i miejsc postojowych, 

stworzenie odpowiedniej podbudowy z kruszywa kamiennego i na 

tak przygotowanym podłożu wykonanie nowej nawierzchni z 

płytek betonowych - 25 x 25 x 8 (chodnik) i kostki ażurowej 

(miejsca parkingowe).  W zadaniu zakłada się również wymianę 

obrzeży i krawężników wraz z późniejszym wykonaniem 

oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz stanowisk 

postojowych. Projekt dodatkowo przewiduje zmniejszenie 

szerokości chodnika do 1,5 m i „poszerzenie" miejsc parkingowych 

do 4,5 m tak, aby umożliwić postój samochodów prostopadle do ul. 

Bartoka. Podobnie należy uczynić po stronie północnej. Niezbędne 

jednak będzie uzyskanie zgody Spółdzielni na wejście na kawałek 

jej terenu.  

1 550 000,00 

zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0204WW 

Stworzenie i wyposażenie sal terapeutycznych w PM 206 z 

oddziałami integracyjnymi.  

Ul. Lermontowa 7, nr działki W19-196/42. 

Stworzenie nowoczesnych gabinetów: sali doświadczania świata, 

integracji sensorycznej, gabinetu logopedycznego z których 

korzystać będą dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich 

rodziny, jak również inne dzieci wymagające wczesnej diagnozy i 

interwencji. Adaptacja 180 m² pomieszczeń wraz z sanitariatem, 

zapleczem i klatką schodową wymaga: położenia powierzchni 

podłogowych, malowania, wymiany elektryki, i innych prac 

remontowych. Przewidujemy zakup specjalistycznego sprzętu 

terapeutycznego na wyposażenie ww. gabinetów. 

62 000,00 zł 

W0205WW 

Dzień BEZ marketów na Górce Widzewskiej. 

Górka Widzewska - park. 

Organizacja cyklicznego wydarzenia pt. Dzień BEZ marketów - 

targ ze zdrową, niszową żywnością, produktami. Wydarzenie 

miałoby być zorganizowane raz w miesiącu w niedzielę. Odbyłoby 

się 5 imprez w sezonie letnim od maja do września. 

8 500,00 zł 

W0208WW 

Bezpłatna, ogólnodostępna strefa zdrowia, rekreacji i relaksu w 

pobliżu Lasku Widzewskiego. 

https://www.facebook.com/widzewska.strefazdrowia 

Działki nr W20-18/1, W20-31 zlokalizowane przy  

ul. Augustów 11 („dzikie pola" między Laskiem Widzewskim a ul. 

Augustów). 

Zadanie obejmuje budowę dwóch podświetlanych tężni 

solankowych, dwóch kortów do gry w tenisa ziemnego, siłowni 

plenerowej, ścianki wspinaczkowej, stolików do gry w szachy i 

warcaby. Całość będzie ogrodzona i oświetlona.  

Na łącznej powierzchni 0,6 ha zostaną wybudowane alejki wraz z 

ławkami i pozostałą małą architekturą. Posadzone zostaną nowe 

drzewa i krzewy. 

1 100 000,00 

zł 

W0250WW 

Nowe przeszkody w skateparku na Widzewie. 

Skatepark im. Igora Kowalewskiego, ul. Przybyszewskiego. 

Celem zadania jest doposażenie (dołożenie) na istniejącym 

obiekcie 3 przeszkód dla urozmaicenia programu skateparku. Będą 

to: jumpbox, quoter i bank. Wykonanie nowych przeszkód wymaga 

wykonania dokumentacji, a przy ich montażu robót ziemnych i 

betonowych. 

150 000,00 zł 

W0251WW 

Boisko plażowe dla mieszkańców. 

Działka W20-18/1. 

Dwa wymiarowe boiska (słupki, linie, siatka), ławki 6 szt., kamera 

monitorująca bezpieczeństwo, ogrodzenie. 

210 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0252WW 

Uporządkowanie trawnika i nasadzenie kwiatów na 

skrzyżowaniu ul. Gorkiego i Rokicińskiej. 

Działki: W19-184/86 i 183/68. 

Zadanie polega na uporządkowaniu terenów zielonych przy 

zjeździe z ul. Rokicińskiej w ul. Gorkiego (pierwszy zjazd od 

zachodu), zasadzenie kwiatów, niskich krzewów itp., dodatkowo 

wygrodzenie niskimi słupkami lub płotkami. 

63 350,00 zł 

W0253WW 

Młodzieżowy Klub Miłośników Języka Angielskiego, zajęcia 

dla młodzieży z Widzewa-Wschodu. 

Zadanie będzie realizowane w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14.  

Zadanie polega na zorganizowaniu bezpłatnych zajęć 

pozalekcyjnych z języka angielskiego dla starszych dzieci  i 

młodzieży z osiedla Widzew-Wschód. Projekt obejmuje 

dostosowanie sali lekcyjnej, w której będą odbywać się zajęcia i 

wyposażenie jej w 16 stanowisk komputerowych oraz tablicę 

multimedialną z projektorem i oprogramowaniem do nauki języka 

angielskiego. Zajęcia będą dostępne dla wszystkich chętnych w 

wieku 12-17 lat. 

148 400,00 zł 

W0254WW 

Edukacja dla każdego -adaptacja i wyposażenie sali 

konferencyjno - warsztatowej na potrzeby środowiska 

lokalnego i szkoły . 

Zadanie będzie realizowane w budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14.  

Generalny remont i wyposażenie sali wykładowej o charakterze 

multimedialnym przeznaczonej do prowadzenia zajęć w ramach 

rozwijania zainteresowań uczniów i aktywizacji mieszkańców 

osiedla. Malowanie, założenie podłogi, 10 lamp, 16 rolet w sali o 

powierzchni 120 m². Zakup 50 stolików, 100 krzeseł, montaż 

katedry, multimediów - tablica interaktywna, rzutnik, laptop, 

wizualizer, nagłośnienie. 

128 580,00 zł 

W0256WW 

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. 

10 280,00 zł 
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OSIEDLE ZARZEW 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0001ZA 

Bezpieczny pieszy - przejście na połączeniu dwóch części Parku 

Podolskiego. 

Obręb W30, działki 18/76, 18/70. 

Przebudowa przejścia dla pieszych (wyniesienie przejścia dla 

pieszych) przez ul. Tatrzańską łączącego dwie części Parku 

Podolskiego. Pochylenie ramp najazdowych powinno umożliwić 

ruch autobusów. 

36 000,00 zł 

W0002ZA 

Bezpieczny pieszy - przejście przez ulicę Łęczycką. 

Działka W29-250/31 — przejście dla pieszych przez ulicę 

Łęczycką pomiędzy ulicami Poznańską i Płocką. 

Wyniesione przejście dla pieszych. Kąt natarcia najazdu na 

przejście powinien wymuszać ograniczenie prędkości do 30 km/h 

(powinien być wyższy niż te na ulicy Rojnej), tak by nie było 

konieczności instalacji dodatkowych urządzeń Brd. 

36 000,00 zł 

W0003ZA 

KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew. 

Działki numer 54/9 oraz 54/10 na osiedlu Zarzew (Park Podolski). 

KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew to cykl 

otwartych wieczornych seansów plenerowych dla wszystkich 

mieszkańców osiedla. Od czerwca do września co tydzień wszyscy 

mieszkańcy będą mogli bezpłatnie, bezpiecznie, w milej atmosferze 

oglądać filmy na dużym ekranie leżąc na leżakach i kocach. 

60 000,00 zł 

W0004ZA 

Montaż elektronicznych tablic wyświetlających czas odjazdu 

tramwajów na przystanku tramwajowym al. Śmigłego-Rydza 

/ul. Zbaraska. 

Zespół przystanków tramwajowych MPK Łódź al. Śmigłego-

Rydza/Zbaraska nr 1139 i 1155. 

Montaż dwóch elektronicznych tablic Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej wyświetlających rzeczywisty czas odjazdu 

tramwajów na przystanku al. Śmigłego - Rydza /ul. Zbaraska w 

kierunku północnym i południowym. Zrealizowanie zadania bardzo 

ułatwi mieszkańcom osiedla Zarzew korzystanie z komunikacji 

miejskiej. Zalety - informacja o rzeczywistym czasie odjazdu 

tramwaju, zatrzymaniu ruchu i objazdach (pasażer szybko może 

podjąć decyzje o dojściu do najbliższego przystanku innej linii). 

120 000,00 zł 

W0005ZA 

Bezpieczny pieszy - przejście przez ulicę Przędzalnianą  

do szkoły, sklepu, Parku Podolskiego. 

Działka W29-123/7— przejście dla pieszych przez ulicę 

Przędzalnianą przy sklepie Biedronka. 

Wyniesione przejście dla pieszych. Kąt natarcia najazdu na 

przejście powinien wymuszać ograniczenie prędkości do 30 km/h 

(powinien być wyższy niż te na ulicy Rojnej), tak by nie było 

konieczności instalacji dodatkowych urządzeń Brd. 

36 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0013ZA 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Zarzew. 

Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd 

Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla 

Zarzew. 

Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 

ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także 

tutaj postawić stacje dekujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 

atrakcyjność i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada 

zakup określonej liczby rowerów oraz stacji dekujących i montaż 

ich na terenie osiedla. System musi być kompatybilny z 

działającym już w naszym mieście systemem Roweru Publicznego. 

494 336,00 zł 

W0016ZA 

Kolorowy Świat Moli Książkowych - zakup książek, worków 

sako i foteli obrotowych do Biblioteki dla dzieci i młodzieży. 

Filia Nr 9 MBP Łódź - Widzew, ul. Tatrzańska 63. 

Zakup książek dla dzieci i młodzieży do Filii Nr 9 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew przy ul. Tatrzańskiej 63. 

Zakup 3 worków sako i 2 kolorowych foteli obrotowych dla dzieci, 

mających na celu zwiększenie komfortu oraz uatrakcyjnienie 

młodym czytelnikom pobytu w bibliotece. 

6 000,00 zł 

W0017ZA 

Każdy dorosły na Zarzewie znajdzie w naszej bibliotece książkę 

dla siebie. 

Filia nr 10 dla Dorosłych, MBP Łódż-Widzew, ul. Tatrzańska 63. 

Zakup książek - nowości wydawniczych poszukiwanych przez 

czytelników, mieszkańców osiedla Zarzew. Należy nadmienić, że 

co 18 mieszkaniec tego osiedla jest czytelnikiem Filii nr 10 MBP 

Łódż-Widzew. Książki są coraz droższe i nie każdego stać, 

zwłaszcza emeryta, na ich zakup. Realizacja projektu zwiększy 

atrakcyjność biblioteki, podniesie wskaźniki czytelnictwa oraz 

wyeliminuje obszary wykluczenia społecznego z powodu ubóstwa. 

10 000,00 zł 

W0018ZA 

Mała, ale prawdziwa TĘŻNIA solankowa dla Zarzewa - 

zdrowe powietrze z parku dla wszystkich mieszkańców. 

Działki: 17/50 i 17/37, 17/56 w obrębie W-30. 

W Parku Podolskim na Zarzewie zbudujemy TĘŻNIĘ, działającą 

jak w Ciechocinku, ale mniejszą, długości ok.10 m i wysokości ok. 

3,5 m. Podobna jest już na Retkini! Zarzew także zasługuje na 

oczyszczone i zdrowe powietrze unoszące się między naszymi 

blokami. Wokół tężni postawimy kilkanaście ławek, by każdy mógł 

odpocząć wdychając zdrowe powietrze oraz „mini zdrój" ze 

źródełkiem wody pitnej doskonałej na gorące lato. 

354 500,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0019ZA 

Instalacja dwóch wandaloodpornych poideł miejskich  

w Parku Podolskim. 

Źródła wody pitnej w Parku Podolskim. Montaż 2 

wandaloodpornych poideł w obu częściach parku. 

Montaż jednego poidła w części zachodniej parku i jednego poidła 

w parku po wschodniej stronie ul. Tatrzańskiej.  W ostatnich latach 

w Parku Podolskim utworzono kilka obiektów do aktywnego 

wypoczynku wykorzystywanych zarówno przez ludzi młodych jak 

i seniorów dlatego warto stworzyć punkty gdzie można umyć ręce, 

opłukać owoce, napić się lub napoić zwierzęta. Istniejąca w parku 

infrastruktura zmniejszy koszty inwestycji. 

84 000,00 zł 

W0021ZA 

Park Osiedlowy Zarzew. 

PM 142 ul. Brzechwy 3, działki: W30-22/7, W30-22/5,  

W30-22/3, W30-19/87. 

Na osiedlach jest dużo przestrzeni która może być zazieleniona co 

poprawia samopoczucie mieszkańców i wygląd osiedli. Jednym z 

tych miejsc jest teren przedszkola. Dosadzonych zostanie 40szt. 

drzew różnych gatunków, postawiony zostanie plac zabaw z 

nastawieniem na zjeżdżalnie. Więcej 

http://zielona_lodz.manifo.com/park-osiedlowy-zarzew 

54 000,00 zł 

W0023ZA 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 193 dla 

mieszkańców Widzewa. 

Ul. Standego 1, nr działki W30 - 57/2/4.  

Występujemy z wnioskiem o wybudowanie wielofunkcyjnego 

boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, zgodnie z 

projektem. Zadania do realizacji: 1. Przygotowanie podłoża. 2. 

Budowa boiska sportowego z bezpieczną nawierzchnią do piłki 

ręcznej, koszykowej, siatkówki oraz tenisa ziemnego o wymiarach 

44x22 m; 3.Modernizacja trybun. 4. Budowa bieżni tartanowej. 5. 

Budowa ogrodzenia. 6. Zainstalowanie oświetlenia. 

850 000,00 zł 

W0025ZA 

Zarzew bez drzew - spróbujmy temu zaradzić! 

Ul. Łęczycka (na terenie osiedla Zarzew). 

Posadzenie 20 szt. drzew w pasie drogowym ul. Łęczyckiej. 

Nasadzenia powinny być wykonane w miejsce drzewostanu, który 

na skutek starości bądź chorób został wycięty na przestrzeni 

ostatnich lat. Ta część osiedla posiada prawie wyłącznie stare 

drzewa, a jesienne wichury uszczuplają rokrocznie ich ilości. 

Zawczasu zadbajmy o zielone a nie szare osiedle. 

10 500,00 zł 

W0064ZA 

Budowa miejsc parkingowych w ul. Nurta Kaszyńskiego. 

Działka 160/3, ul. Nurta Kaszyńskiego. 

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom możliwości 

swobody komunikacyjnej na odcinku ulicy majora Nurta 

Kaszyńskiego. Zakres prac obejmowałby odcinek od działek do 

nowo wyremontowanego dojazdu do drogi Nurta Kaszyńskiego, 

dodatkowo w zakres prac włącza się budowę miejsc postojowych 

(łącznie 135 m²) wraz z budową koryt wzdłuż remontowanej ulicy 

(ok. 100 m) od strony osiedla Majowego. 

240 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0071ZA 

Budowa przyjaznego dzieciom środowiska do zabaw i nauki 

poprzez odnowienie parkietów w salach dydaktycznych PM 

146. 

Obręb W-30, działki o numerach 61/2, 61/4, 61/6, 61/5. 

Projekt skierowany jest do społeczności związanej z PM 146 oraz 

mieszkańców osiedla Zarzew, zainteresowanych estetyką i 

funkcjonalnością obiektów użyteczności publicznej w swej 

okolicy. Projekt zakłada wymianę parkietów w dwóch salach 

dydaktycznych oraz konserwację i odnowienie struktury parkietów 

w trzech kolejnych. Z sal dydaktycznych codziennie korzystają 

Przedszkolaki w wieku 3-6 lat. Chcemy zapewnić dzieciom 

komfort i bezpieczeństwo. 

60 000,00 zł 

W0076ZA 

Termomodernizacja budynku Żłobka 23. 

Ul. Tatrzańska 27/29. 

Żłobek 23 istnieje od 40 lat, przebywa w nim ponad 100 dzieci w 

wieku od 1-3 lat. Zadaniem żłobka jest pomoc w opiece  i 

wychowaniu dzieci, których rodzice pracują. Czterdziestoletni 

budynek wymaga szeregu nakładów inwestycyjnych i 

remontowych: wykonania docieplenia dachu, docieplenia ścian, 

pomalowania elewacji budynku, wymiany instalacji c.o. wraz z 

grzejnikami. Remont jest konieczny aby zapewnić bezpieczne i 

komfortowe warunki najmłodszym mieszkańcom naszego osiedla, 

aby mogły korzystać z niego następne pokolenia. 

330 000,00 zł 

W0090ZA 

Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy działkami a Osiedlem 

Majowym. 

Działki: 162/46,162/43, 162/12, 208/4. Chodzi o teren  

od zakrętu utwardzonej płytami/asfaltem ulicy „Nurta" 

Kaszyńskiego do końca ogrodzenia Osiedla Majowego (długość 

około 200-220 m). 

Wraz z budową osiedla Majowego ciąg pieszy został bardzo 

zwężony. Ścieżka jest bardzo uczęszczana, bo stanowi drogę od 

szkoły dla dzieciaków z osiedla Majowego, „Nurta" Kaszyńskiego, 

„Piwnika" Ponurego, Przybyszewskiego. W ramach zadania 

usunięty był istniejący drzewostan, a ścieżka poszerzona do 

szerokości 2,5 m oraz wyłożona asfaltem. 

390 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0097ZA 

Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa na wolnym powietrzu. 

Bouldering dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy. 

Park Podolski (działka do konsultacji). 

Budowa ogólnodostępnego kompleksu ścianek wspinaczkowych 

do boulderingu, umiejscowionego na terenie Parku Podolskiego. 

Ścianki do boulderingu wykonane będą  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 ani nadzoru, co gwarantuje jej powszechną 

dostępność. Asekurację stanowić będzie podłoże amortyzujące pod 

ścianką. Parametry: wysokość 3-4 m, szerokość 16-20 m, 

powierzchnia 50 m². 

110 000,00 zł 

W0113ZA 

Wymiana chodnika na ul. Częstochowskiej od ul. Tatrzańskiej 

do nr 61/62. 

Obręb W28, działki: 64/16, 112/17, 112/18, 112/26, 112/31, 

112/32, 112/33.  

Zadanie polega na wymianie chodnika o szerokości 1,5 m po obu 

stronach ul. Częstochowskiej. Nowy chodnik wykonany będzie z 

płytek chodnikowych o wymiarach 25 x 25 cm stosowanych 

obecnie standardowo w mieście. Dodatkowo  w okolicy 

Powiatowego Urzędu Pracy zostaną zamontowane estetyczne 

niskie czarne słupki odgradzające trawnik od jezdni, aby 

zapobiegać nielegalnemu parkowaniu i degradacji trawnika. 

427 000,00 zł 

W0209ZA 

Piknik integracyjny. 

Działka W31-4/27. 

Zorganizowanie pikniku mającego na celu integracją osób 

zamieszkałych w dzielnicy Łódź -Widzew i naszych 

podopiecznych. Piknik ten połączony jest z występami 

artystycznymi. W programie przewidywane są następujące punkty: 

1. zabawa taneczna przy muzyce na żywo; 2. występy artystyczne 

np. kabaret, występy dzieci z sąsiadujących placówek; 3. rekreacja 

przy muzyce; gry i zabawy muzyczne i muzyczno-ruchowe; 4. 

poczęstunek. 

16 700,00 zł 

W0210ZA 

„Trzeźwa myśl" -wyposażenie sali terapeutycznej w meble oraz 

materiały edukacyjne 

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w 

Łodzi, nr działki W31-4/27. 

Wyposażenie sali terapeutycznej w meble i materiały 

psychoedukacyjne. W sali będą prowadzone zajęcia wsparcia 

psychologicznego dla mieszkańców DPS-u oraz mitingi 

Anonimowych Alkoholików (dla naszych podopiecznych i 

chętnych mieszkańców Widzewa). 

7 300,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0211ZA 

Psia Oaza - wybieg dla psów na Nowym Osiedlu na Zarzewie. 

Działka nr W198/21. 

Celem zadania jest wybudowanie bezpiecznego miejsca do zabaw z 

psem bez konieczności trzymania go na smyczy. Miejsce to byłoby 

wyposażone w kosze na odchody. Dodatkowym atutem byłby 

hydrant z bieżącą wodą szczególnie potrzebną pupilom w gorące 

dni. Regulamin odpowiednio by informował o prawach i 

obowiązkach osób i pupili korzystających z wybiegu dla psów. 

26 300,00 zł 

W0212ZA 

Wielkie huśtanie - huśtawka gniazdowa na Nowym Osiedlu. 

Działka nr 198/13 w obrębie W30. 

Celem zadania jest zakup i instalacja huśtawki typu "Bocianie 

gniazdo". Przyrząd byłby idealnym uzupełnieniem istniejącego 

placu zabaw. Korzystanie z niej byłoby nieodpłatne dla wszystkich 

mieszkańców. 

8 000,00 zł 

W0214ZA 

Częściowa wymiana starego ogrodzenia na nowe w ramach 

poprawy wizerunku i bezpieczeństwa. 

Działka nr W30-21/6. 

Wymiana starych elementów ogrodzenia na nowe (furtki, brama 

wjazdowa, słupki, siatka, ławy fundamentowe). Istniejące 

ogrodzenie jest w bardzo złym stanie technicznym zagrażającym 

bezpieczeństwu pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu i 

klientów II WPŚ. Budynek usytuowany między odnowionymi 

zasobami spółdzielni. 

110 000,00 zł 

W0215ZA 

Pracowania Muzyczna na miarę XXI wieku. 

Ul. Standego 1, SP 193, nr działki: W30-57/4. 

Występujemy z wnioskiem o wyposażenie pracowni nr 3 w zestaw 

interaktywny szt.1 (tablica interaktywna - 1 szt., rzutnik - 1 szt., 

laptop -1 szt, pianino elektryczne - 1 szt. oraz zestaw mebli (szafek 

dla uczniów) do pracowni. 

20 500,00 zł 

W0216ZA 

Wymarzona klasa. 

Ul. Standego 1, SP 193, nr działki W30-57/4. 

Meble do sali lekcyjnej uwzględniające szafki dla dzieci, dla 

nauczycieli, półki na pomoce dydaktyczne oraz biurko.  

Ok. 30 małych szafek dla uczniów, dwie duże szafki na pomoce 

dydaktyczne oraz komoda. 

5 000,00 zł 

W0217ZA 

"Cool school" - multimedialna pracownia języka angielskiego. 

Ul. Standego 1, SP 193, nr działki W30-57/4. 

Zestaw interaktywny (tablica multimedialna, projektor z 

uchwytem) wraz z montażem i szkoleniem kadry pedagogicznej do 

pracowni języka angielskiego (sala nr 4). 

7 700,00 zł 

W0218ZA 

Z technologią informatyczną po wiedzę i przygodę. 

Ul. Standego 1, SP 193, nr działki W30-57/4. 

Występujemy z wnioskiem o wyposażenie pracowni nr 37 w 

zestaw interaktywny szt. 1 (tablica multimedialna - 1 szt., projektor 

krótkoogniskowy - 1 szt., uchwyt ścienny -1 szt.) tablety - 25 szt. 

15 200,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0219ZA 

"BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA" - 

remont biblioteki szkolnej w SP 193. 

Ul. Standego 1. 

Remont biblioteki szkolnej: malowanie ścian, wymiana podłogi, 

zakup mebli i wyposażenia oraz laptopa i programu do obsługi 

czytelników. 

30 000,00 zł 

W0221ZA 

Utwardzenie dojazdu do 3 bram, 4 miejsca postojowe  

przy 3 bramach wjazdowych. Doprowadzenie oświetlenia. 

Obręb W31 działki nr 1/7, 1/12, 1/13, 1/14, 1/20. 

Utwardzenie wjazdu do 3 bram, po 4 miejsca parkingowe obok 

wjazdu przy 3 bramach wjazdowych. Doprowadzenie oświetlenia. 

160 800,00 zł 

W0223ZA 

Skwer im. Darii "Duśki" Trafankowskiej. 

Park Podolski I, obok placu zabaw dla dzieci, od strony  

al. Śmigłego-Rydza. 

24 ławki, 12 koszy na śmieci, posadzenie liii oraz róż, 15 nowych 

drzew, 30 krzewów, 150 roślin kwietnikowych, 1270 m² 

rekultywacji trawnika, budowa chodnika w kostce brukowej 1300 

m², wykonanie przyłącza wod-kan. i elektrycznego. 

704 390,00 zł 

W0257ZA 

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. 

10 280,00 zł 

W0259ZA 

Zielony Zarzew - część 1. Obsadzenie ozdobnymi drzewami i 

krzewami zarzewskich ulic, rekultywacja trawników oraz 

utworzenie parkingów (zastąpienie dzikich parkingów). 

Ulica Milionowa na odc. od ul. Łęczyckiej do ul. Do Folwarku;  

ul. Tatrzańska na odc. od ul. Milionowej do ul. Zbaraskiej. 

Zadanie ma polegać na uporządkowaniu przestrzeni na osiedlu 

Zarzew poprzez zastąpienie „dzikich parkingów miejscami do 

parkowania utworzonymi z płyt ażurowych oraz 

zagospodarowanych zielenią wysoką. Propozycja zadanie ma na 

celu poprawę estetyzacji osiedla poprzez dokonanie nasadzeń w 

przedmiotowych lokalizacjach drzew i krzewów oraz rekultywację 

trawników. 

860 000,00 zł 

W0260ZA 

Projekt Łodzi - tańczą młodzi. 

Pawilon handlowy nr 48, działka nr 19/179 - UKS Tiger Team. 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży osiedla. Celem jest 

kształcenie i doskonalenie młodzieży poprzez taniec, uwrażliwienie 

na piękno, sztukę i muzykę. Chcemy propagować zdrowy tryb 

życia, integrować młodzież, uczyć współzawodnictwa i 

samodyscypliny. 

24 000,00 zł 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0261ZA 

Żegnamy poprzednie tysiąclecie. Nowe komputery w PG 31. 

Działka W30-36/12, Gimnazjum nr 31. 

Wymiana przestarzałych komputerów, które utrudniają  

lub uniemożliwiają naukę i zabawę na nowe. Zakup 32 zestawów 

komputerowych, dwóch wielofunkcyjnych telewizorów co 

najmniej 50 cali, 32 kompletów słuchawek multimedialnych, 

dwóch drukarek kolorowych laserowych oraz dwóch tablic 

multimedialnych. 

95 480,00 zł 

W0262ZA 

Sport na ZARZEWIE przy PG 31. 

Teren boiska przy PG 31. 

Obiekt outdoor sport & fitness: z urządzeniami sprawnościowymi z 

nawierzchnią poliuretanową: twister, wahadło, prostownik pleców, 

prasa nożna, wyciskanie siedząc, koła tai chi, wspinacz na linach 

wysokich i niskich. Strefa odpoczynku i rekreacji dla seniora -dwa 

stoły betonowe do gry w szachy i warcaby oraz dwa zestawy 

betonowo - drewnianych ławek parkowych otoczonych oazą 

kwiatową: kwiaty, bluszcz, krzewy (10 sztuk) 

150 000,00 zł 

W0263ZA 

Bez barier do kościoła i do szkoły (PG 31). 

Działki: W30-37/34, W30-40/3. 

Remont nawierzchni, dostosowanie dla starszych i 

niepełnosprawnych: rozebranie chodników, wykonanie koryta, 

ułożenie kostki brukowej, wykonanie podjazdów dla 

niepełnosprawnych. Remont wejścia do Gimnazjum: rozbiórka 

podestu betonowego i zadaszenia, montaż zadaszenia z 

poliwęglanu, ułożenie chodnika j.w. montaż nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej o grubości 8 cm. Dodatkowo rekultywacja 

istniejącego trawnika oraz wyznaczenie miejsc parkingowe dla 

mieszkańców i pracowników Gimnazjum kostką betonowej. 

110 000,00 zł 

 

f) Wykaz pozytywnie zweryfikowanych zadań ponadosiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego na 2017 r.  

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0001 

Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe etap 2. 

Ul. Św. Teresy, ul. Krakowska, ul. Siewna, ul. Złotno / Rąbieńska, 

ul. Pojezierska, ul. Grodzieńska, ul. Kowieńska, ul. Parkowa, 

ul. 28 Pułku Strzelców, ul. Organizacji WIN, ul. Zawiszy, 

ul. Łagiewnicka, ul. Lodowa / Widzewska / Wałowa, ul. Niższa, 

ul. Broniewskiego, ul. Felińskiego / Tatrzańska, ul. Felińskiego, 

ul. Kilińskiego, ul. Wydawnicza, ul. Zgierska, ul. Zielona, 

ul. Żeligowskiego. 

Wymalowanie pasów rowerowych, zmiana oznakowania pionowego 

i organizacji ruchu na ulicach. Razem 24,3 km pasów i sierżantów na 

23 ulicach. 

330 000,00 zł  
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0002 

Ulica Wierzbowa - przyjazna dla mieszkańców, pieszych, 

kierowców i rowerzystów. 

Ulica Wierzbowa na odcinku od Narutowicza (od granicy inwestycji 

w nowe skrzyżowanie) do Placu Pokoju - działki S2-233/20, S2-

218/9, S2-357/8. 

Zadanie polega na estetyzacji ulicy Wierzbowej na odc. od 

ul. Narutowicza do Placu Pokoju. W ramach zadania, należy 

dokonać remontu chodników i krawężników, rekultywacji 

zieleńców, nasadzeń krzewów ozdobnych, wymiany latarni na nowe, 

montażu ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, barierek 

trawnikowych oraz budowy tzw. ,,mysich uszu" - wysuniętych 

wysepek zwiększających widoczność pieszych oczekujących na 

przejście przez ulicę. Dopuszcza się zastosowanie elementów 

spowolnienia ruchu dla samochodów osobowych np. poduszek 

berlińskich, pozwalających na przejazd autobusów i autokarów. 

1 050 000,00 

zł  

L0003 

Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik 

dla małych i dużych łodzian. 

S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza. 

Budowa pomnika/instalacji przedstawiającego rodzinę jednorożców 

(osobniki młode i dorosłe) w taki sposób by możliwa była interakcja 

z rzeźbą - wchodzenie na nią, dotykanie jej - zabawa dla dzieci 

i dorosłych. Kolor i materiały powinny nawiązywać do przystanku 

przesiadkowego Piotrkowska Centrum. Wielkość powinna być 

dostosowana do możliwości bezpiecznego wchodzenia na nią przez 

dzieci. Koszty to analogia do rzeźby Gomulickiego - Fryga (nasza 

powinna być ładniejsza). 

400 000,00 zł  

L0004 

Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 publicznych 

defibrylatorów AED w przestrzeni miejskiej. 

Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place i punkty przesiadkowe 

w centrum i na osiedlach miasta, przychodnie, szkoły, przedszkola. 

Autobusy i tramwaje MPK Łódź, place, ulice i punkty przesiadkowe 

na terenie miasta znajdujące się pod nadzorem systemu miejskiego 

monitoringu, przychodnie, szpitale, szkoły, przedszkola. 

680 000,00 zł  

L0005 

Historia Żołnierzy Wyklętych - prawda bez komunistycznej 

cenzury - seria wykładów dla mieszkańców miasta Łodzi. 

Aula wykładowa wytypowanej uczelni zlokalizowanej w Łodzi. 

Uzupełnienie wiedzy historycznej łódzkiej społeczności na temat 

Żołnierzy Wyklętych, która w czasach komunistycznych była 

poddana propagandzie, bądź cenzurze. Zadanie będzie realizowane 

w formie serii cyklicznych spotkań: 3 w formie interaktywnej 

wycieczki po Łodzi (m.in. więzienie UB, cmentarz na Dołach), 3 w 

formie wykładów fachowców w tej dziedzinie, jeden dla nauczycieli 

łódzkich w formie warsztatów pogłębiających dotychczasową 

wiedzę. 

18 000,00 zł  
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0006 

Łódź Trek: platforma relaksacyjna stylizowana na statek 

kosmiczny z kultowej sagi Star Trek. 

Działki przy ul. Pienistej nr: 155, 154, 153, 152/1 i 152/2 p-32. 

Celem zadania jest wykonanie platformy relaksacyjnej stylizowanej 

na statek kosmiczny (Star Trek). Będzie to miejsce, w którym można 

będzie odpocząć z dala od zgiełku wielkiego miasta. Wyposażenie 

platformy w wygodne siedziska, leżaki oraz lunety pozwoli na 

odpoczynek i relaks połączony z obserwacją nieba. 

2 400 000,00 

zł  

L0007 

Nowoczesny transport sanitarny na Bałutach. 

Obręb B-49, działka 145/5, użytkowanie Osiedle Bałuty Doły. 

Zakup ambulansu sanitarnego typu A1 wraz z wyposażeniem 

standardowym oraz dodatkowym krzesłem służącym do transportu 

sanitarnego osób otyłych dla podopiecznych Miejskiego Centrum 

Medycznego ,,Bałuty" w Łodzi. 

350 000,00 zł  

L0008 

Wykonanie projektu oraz przebudowa chodników wraz 

z wykonaniem miejsc postojowych w ul. Astronautów w Łodzi. 

ul. Astronautów (G11-92/9). 

Wykonanie projektu technicznego przebudowy chodników 

w ul. Astronautów na odcinku od ul. Zaolziańskiej do ul. Karpackiej 

wraz z zaprojektowaniem miejsc postojowych .Przebudowa 

chodników. Wykonanie miejsc postojowych z kostki koloru szarego 

grubości 8 cm z pasami dzielącymi lub z płyt ażurowych na 

podbudowie z kruszywa i gruncie stabilizowanym cementem wraz 

z ułożeniem obrzeży oraz wykonaniem koryta w gruncie. Od strony 

ulicy obramowania krawężnikami betonowymi najazdowymi. 

945 000,00 zł  

L0010 

Elektroniczny system obsługi pacjentów Miejskiego Centrum 

Medycznego im. dr Karola Jonschera. 

ul. Milionowa 14, nr działki: 168/9 Stary Widzew. 

Dla podniesienia bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjentów 

chcemy uruchomić system elektronicznej obsługi pacjentów. 

Zastosowanie tego systemu usprawni proces rejestracji pacjentów 

oraz zminimalizuje czas oczekiwania na wizytę. Dzięki e-rejestracji 

pacjent dokona zapisu na wizytę lekarską w dowolnym dla niego 

czasie i miejscu bez przychodzenia do recepcji. Info Kioski 

zapewnią przejrzystą informację dla pacjentów w postaci 

elektronicznego pliku danych. 

495 750,00 zł  

L0012 

Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja sprawdzonych działań. 

Łódź. 

Zaangażuj streetworkerów do wyciągania dzieciaków z brani. 

Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich! Daj im 

alternatywę do bezpiecznego spędzania wolnego czasu i otrzymania 

fachowej pomocy. Zorganizowane zostanie wsparcie środowiskowo 

– pedagogiczno - terapeutyczne i animacyjne dla młodych osób 

z, obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym, spędzających 

czas wolny na ulicach Łodzi. 

716 400,00 zł  
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0013 

Precz z obcym i brzydkim „WOONERFEM", niech żyje 

np. „ZACISZE" - organizacja konkursu na nową nazwę. 

Nie dotyczy 

Zorganizowanie publicznego konkursu na nowe lub istniejące słowo, 

którym od tej pory będzie posługiwał się UMŁ na określenie 

deptaków zwanych dotychczas obcym i brzydkim wyrazem 

WOONERF. Niemcy mają swój „Wohnhof, Anglicy i Amerkanie 

„Complete Street", Szwedzi „Gangfartsomrade" itd. Polacy NIE 

MUSZĄ używać obcego i brzydkiego słowa. Łodzianie mogą 

wspólnie znaleźć piękne polskie słowo w publicznym konkursie z 

nagrodą 4000 zł. 

9 477,00 zł  

L0014 

Wykonanie automatycznych Toalet Miejskich w pobliżu pętli 

autobusowych i tramwajowych oraz na przystankach 

przesiadkowych. 

Pętla Kurczaki – działka G28-451/3, osiedle Chojny, Pętla 

Wydawnicza – działka W23-12/3, osiedle Stary Widzew, Pętla 

Dąbrowskiego – działka S2-177/9, osiedle Śródmieście Wschód. 

Zaprojektowanie i montaż 3 automatycznych toalet w pobliżu pętli 

autobusowych i tramwajowych wraz z przyłączami (wodociągowym, 

kanalizacyjnym oraz elektrycznym). Zadanie obejmuje opracowanie 

dokumentacji oraz wykonanie przedmiotowego zadania. 

600 000,00 zł  

L0017 

Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez 

Lutomierską, kontraruch na Bazarowej. 

Skrzyżowanie Zachodnia/Drewnowska, Zachodnia/Bazarowa, 

Bazarowa/Rybna, cała ul. Bazarowa. Działki: B46-229/27, B46-

301/9, B46-301/6, B47-174/76, B46-237/18. 

Umożliwienie rowerzystom jadącym wzdłuż ul. Zachodniej 

legalnego pokonania skrzyżowania z ul. Lutomierską i objechania 

odcinka pozbawionego drogi rowerowej w obu kierunkach poprzez 

wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Lutomierską 

(konieczna wymiana blendy w sygnalizatorze na wspólną pieszo - 

rowerową), wyznaczenie przejazdu przez ul. Bazarową, 

wprowadzenie kontraruchu (bez kontrapasa) na ul. Bazarowej. 

27 500,00 zł  

L0019 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XV LO. 

Działka nr 143/4. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej 

o wymiarach 44x22m do gry w piłkę siatkową, koszykówkę i piłkę 

ręczną. Wyposażenie boiska w 2 słupki wolnostojące, stalowe 

uniwersalne, posiadające regulację wysokości zawieszenia siatki, 

2 tuleje stalowe do słupków, 2 stojaki do tablic do koszykówki, 2 

tuleje do stojaków do tablic, 2 bramki do piłki ręcznej. Ogrodzenie z 

siatki na słupkach stalowych o wysokości 4 m z furtką. Wyposażenie 

dodatkowe: 4 ławki i 4 kosze na śmieci. 

821 000,00 zł  

L0020 

Rozminowanie terenu na poligonie „Brus". 

P13-1/20, P13-1/17, P13-1/21. 

Rozminowanie terenu na byłym poligonie „Brus". 

730 000,00 zł  
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0021 

Zielona i cicha ul. Kamińskiego. 

S2-28/12, S2-62/1, S2-163/4. 

Wymiana chodnika 3200m
2
, rekultywacja trawników 1600m

2
, 

dosadzenie 20 szt drzew, ogrodzenie trawników (zabezpieczenie 

przed uszkadzaniem przez samochody) 400mb, montaż 14 szt koszy 

na śmieci, montaż progów wysypowych przed przejściami dla 

pieszych (przejście przy ul. Kołłątaja, Kamińskiego przy nr 18). 

1 339 380,00 

zł  

L0022 

„Co za głośno, to niezdrowo" - walczmy ze szkodliwym hałasem 

w szkołach. 

Nie dotyczy. 

Zbadanie wpływu eliminacji nadmiaru hałasu w placówkach 

oświatowych na rozwój psychofizyczny, poprawę koncentracji 

i wyników w nauce wśród uczniów, oraz zmniejszenie poziomu 

agresji w szkołach. Przeprowadzone zostanie długookresowe 

(min. 6 miesięcy) badanie przy użyciu wyposażonej w system 

systematycznego raportowania, specjalistycznej infrastruktury 

przeciwdziałającej nadmiernemu natężeniu dźwięków, oraz 

przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia kadry 

nauczycielskiej. 

600 000,00 zł  

L0027 

Złota jesień w nowej przestrzeni 2-go DPS – nowy podwórzec dla 

seniorów. 

Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32, działka 100/1. 

Modernizacja dziedzińca, podwórca 2-go DPS, tak aby mieszkańcy 

mogli spędzać czas na świeżym powietrzu, ciesząc się życiem. Nowa 

zieleń, ławki, parasole, krzesła, stoły, nowe ścieżki, miejsca rekreacji 

oraz wypoczynku istotnie poprawią jakość życia seniorów. Bo złota 

jesień powinna być przyjemna i kolorowa. 

129 000,00 zł  

L0028 

Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem 

kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa. 

Łódź. 

Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez 

założenie pułapek feromonowych ograniczających populację 

szrotówka kasztanowcowiaczka niszczącego liście kasztanowców, 

co poprawi stan zdrowotny drzew kasztanowców, a tym samym 

przedłuży ich żywotność. 

70 000,00 zł  

L0029 

Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej i nadanie jej 

priorytetu poprzez przeprogramowanie OSSR. 

Łódź. 

Przeprogramowanie OSSR, aby pojazdy MPK wydatnie skróciły 

swoje czasy przejazdu i zarazem stały się bardziej konkurencyjne 

wobec samochodu. Przy okazji należy również zlikwidować 

konieczność naciskania przycisku na przejściach dla pieszych i 

przejazdach dla rowerów jeżeli jednocześnie jest zielone dla 

samochodów w tym samym kierunku. Należy wykonać również 

korekty rozkładów. 

100 000,00 zł 



197 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0031 

Auto dla psów ratowniczych. 

G31-17/1, G32-40/2. 

Celem projektu jest zakup lekkiego samochodu ratowniczego 

przystosowanego do przewozu psów ratowniczych wraz 

ze specjalistycznym sprzętem. Realizacja zadania podniesie 

gotowość bojową OSP GRS Łódź-Jędrzejów, wpłynie na 

zwiększenie jej mobilności oraz możliwości transportowych, 

podniesie skuteczności działań poszukiwawczych, wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi. 

Beneficjentami projektu są mieszkańcy województwa łódzkiego 

poszkodowani w wyniku wystąpienia zagrożeń naturalnych, klęsk 

żywiołowych, katastrof, osoby zaginione. 

260 000,00 zł  

L0032 

Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego. 

Rowery towarowe będą elementem Łódzkiego Roweru Publicznego, 

zatem będą w systemie już rozlokowanych stacji na terenie całego 

miasta. Będą dokowane w stacjach rozmieszczonych już w Łodzi. 

Rowery towarowe - cargo, zyskują coraz większą popularność w 

miastach Europy. Można nimi przewozić towary do 100 kg na 

przykład zakupy. Pozwalają na zabranie większego bagażu, którego 

nie da się przewieźć normalnym rowerem. Ze względu na swoją 

pojemność, często wykorzystywane są też do przewożenia dzieci. 

Rowery cargo są szerokości normalnych rowerów, ale są dłuższe i 

wyposażone w pojemnik na pakunki. 

50 000,00 zł 

L0034 

Montaż windy zewnętrznej dla dzieci niepełnosprawnych, 

uczących się w Gimnazjum 43. 

Ul. Powszechna 15. 

Budowa dźwigu windowego zewnętrznego wraz z infrastrukturą 

zewnętrzną (szyb windowy zewnętrzny), dostosowanego do potrzeb 

niepełnosprawnych dzieci (z całej Łodzi i miejscowości przyległych) 

uczących się w Gimnazjum. Winda zewnętrzna 4 przystankowa 

w konstrukcji samonośnej wraz z pracami związanymi z 

wykonaniem inwestycji. 

500 000,00 zł  

L0035 

Międzyszkolne Centrum Sportu i Rekreacji. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19, ul. Żeromskiego 115. 

Szkoła posiada ciekawą ofertę edukacyjną, która cieszy się 

popularnością wśród młodzieży. Głównym celem projektu jest 

wybudowanie nowoczesnej hali sportowej stwarzającej możliwości 

realizacji zajęć edukacyjnych, a także rozwijania zainteresowań i 

pasji sportowych szerszej grupie łodzian. 

2 375 000,00 

zł  

L0036 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXIII LO. 

Działka W27-21/5. 

Usunięcie nawierzchni betonowej o powierzchni 20x40m. Ułożenie 

nawierzchni poliuretanowej, budowa boiska wielofunkcyjnego 

i montaż ogrodzenia. 

750 000,00 zł  
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L0038 

Bezpieczne ścieżki rowerowe. 

Ścieżki rowerowe w mieście. 

Kierowca skręcający w prawo nie widzi ścieżki rowerowej. 

Pomalowanie czerwoną farbą ścieżek rowerowych na 

skrzyżowaniach ulic, znakomicie ułatwi kierowcom lokalizację 

nadjeżdżających rowerów, tym samym zmniejszy się ryzyko 

wypadku. Czerwony kolor ścieżek zwiększy bezpieczeństwo oraz 

przyczyni się do uporządkowania dróg i upiększenia miasta. 

220 000,00 zł  

L0039 

Rewitalizacja Parku nad Jasieniem. 

Działka 133/1. 

Wykonanie dokumentacji rewitalizacji na cały park z 

uwzględnieniem stawu, dotycząca ułożenia chodników oraz 

wykonania projektu instalacji elektrycznej oświetlenia alejek wraz z 

ich wykonaniem. Najbardziej Zaniedbany park w Łodzi! 

1 334 000,00 

zł  

L0043 

Zagospodarowanie fos podokiennych w celu podwyższenia 

standardu usług świadczonych w DPS Dom Kombatanta. 

Działki B26-490/1 i B26-490/2. 

Remont murów oporowych fos podokiennych budynku od strony 

ulicy Przyrodniczej i ulicy Głogowej wraz z ich zagospodarowaniem 

przez zadaszenie tych fos. Prace te umożliwią uzyskanie dodatkowej 

powierzchni użytkowej dla potrzeb naszych mieszkańców. Dzięki 

nim zwiększyłaby się powierzchnia przeznaczona na rehabilitację i 

terapię zajęciową (od ul. Głogowej) oraz jadalnia (od ul. 

Przyrodniczej). Dodatkowo zadaszenie fos doświetli istniejące 

pomieszczenia. Podwyższy to zdecydowanie standardy 

świadczonych przez DPS usług. 

170 000,00 zł  

L0044 

OGRODOWA GRATKA dla Babci i dla Dziadka - stworzenie 

ogrodu z pięknymi 100-letnimi tulipanowcami w DPS Dom 

Kombatanta. 

Działki B26-490/1 i B26-490/2. 

Jednostkę otacza teren, który nie jest w pełni zagospodarowany, ale 

rosną na nim ponad 100 letnie okazy tulipanowców. Stworzenie 

alejek spacerowych z kostki granitowej (ok. 200m2); montaż 

oświetlenia, zabiegi pielęgnacyjne roślin (wykonanie cięć 

pielęgnacyjnych drzew istniejących, karczowanie samosiewów); 

założenie trawnika (ok. 600 m2); sadzenie krzewów i drzew 

liściastych (magnolie, hortensje, pęcherznice itp.); posadzenie 

żywopłotu z roślin iglastych; nasadzenia kwiatowe; ustawienie 

ławek (ok. 6szt), koszy (ok. 4szt) niezmiernie uatrakcyjniłoby pobyt 

w DPS i poszerzyło zakres oferowanych zajęć terapeutycznych. 

Poprawa estetyki ogrodu DPS, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyeksponowania drzew tulipanowców oraz postawienie altany 

ogrodowej sprzyjałoby kontaktom mieszkańców DPS ze 

środowiskiem lokalnym. 

143 000,00 zł  
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L0045 

Utworzenie instalacji oraz zaprojektowanie i umieszczenie 

tablicy na rondzie „Żołnierzy Wyklętych". 

Rondo „Żołnierzy Wyklętych" - na skrzyżowaniu alei Józefiaka i 

drogi dojazdowej do autostrady A1. 

Upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych poprzez zaprojektowanie 

i utworzenie specjalnej instalacji oraz tablicy pamiątkowej. 

70 750,00 zł  

L0047 

Budowa nawierzchni ul. Minerskiej. 

Cała ulica Minerska od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej. 

Budowa nawierzchni jezdni, zieleńców, miejsc parkingowych, ciągu 

pieszego wraz z odwodnieniem. Projekt techniczny na całe zadanie 

jest gotowy i znajduje się w ZDiT. 

2 000 000,00 

zł  

L0048 

Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych 

miasta Łodzi (pieszych i rowerowych). 

Łódź. 

Renowacja istniejącej sieci szlaków pieszych i rowerowych 

w granicach miasta. Renowacji wymagają znaki znajdujące się 

w terenie, konieczny jest także montaż tablic kierunkowych oraz 

plansz z mapami szlaków w węzłowych punktach tras. Powstać 

powinny również bezpłatne informatory prezentujące ich przebieg 

oraz najważniejsze atrakcje znajdujące się przy szlakach. 

58 500,00 zł  

L0052 

Wymiana chodnika i odnowa przejść dla pieszych przy 

skrzyżowaniu ul. Północnej z ul. Sterlinga. 

Skrzyżowanie ulic Sterlinga z Północną - działki w obrębie S1: 

243/8, 243/4, w obrębie B-48 działka nr 157/23. 

Remont chodnika: rozebranie nawierzchni chodnika z płyt 

betonowych wraz z podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, 

postawienie nowych obrzeży, wymiana krawężników na przejściach 

przez ulice, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt 

betonowych 25 x 25 x 8 cm z bokami z kostki granitowej oraz 

z płytkami wskaźnikowymi - strefa wielkomiejska. 

48 000,00 zł  

L0053 

Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt. 

Obręb B-16, działka 45/9. 

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt prowadzi leczenie 

i rehabilitację dzikich zwierząt wymagających okresowej pomocy 

człowieka. Zadanie obejmuje dofinansowanie zakupu lekarstw i 

karmy dla zwierząt, usług weterynaryjnych oraz utrzymanie 

zwiększonej obsady kadrowej w celu zapewnienia jego 

funkcjonowania (udzielania opieki i pomocy zwierzętom) również w 

porze nocnej i zwiększenie wynagrodzenia pracowników, którzy 

realizują swoje zadania z wyjątkowym poświęceniem i 

zaangażowaniem. 

130 000,00 zł  
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L0054 

GNIAZDO ŁÓDŹ-Centrum Sportowo-Rekreacyjne Teofilów. 

Ul. Wiernej Rzeki 2, działki: B41-33/20, 33/19, 33/21, 33/22, 33/23, 

33/25, 33/26, 33/66, 33/63, 33/68, 33/70. 

Zagospodarowanie terenu obok basenu Wodny Raj na duży 

kompleks sportowo-rekreacyjny gdzie mieszkańcy mogliby 

aktywnie spędzać swój wolny czas, zbudowanie pierwszego w Łodzi 

boiska krytego w okresie zimowym. W promieniu 100 km od miasta 

nie ma podobnej budowli. Boisko piłkarskie ze sztuczną 

nawierzchnią o wymiarach 74(105)x49(68)m, hala pneumatyczna 

wraz z instalacją, otwarta siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsce 

relaksu (6 stolików z szachownicami i ławeczkami, 20 ławek, 2 

kontenery sanitarne, 3 kontenery zaplecza technicznego, budynek 

ok. 60 m2 do przechowywania hali pneumatycznej. 

2 470 000,00 

zł  

L0057 

Parking park and ride: Rokicińska/Maszynowa. 

DziałkaW19-4/8. 

Budowa parkingu przy ul. Rokicińskiej/Maszynowej, liczba miejsc: 

100. Ulokowanie parkingu przy przystankach tramwajowych 

i autobusowych pozwala na pozostawienie samochodu i dojazd do 

centrum komunikacja miejską. 

450 000,00 zł  

L0059 

Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana". 

Ul. Sobolowa 1. 

Wykonanie projektu technicznego, zakup i montaż zjeżdżalni 

basenowej wraz z niecką basenową. Wybudowanie basenów 

z atrakcjami rekreacyjnymi tj. masaż wodny, jacuzzi; itp. 

Doposażenie obejmie wykonanie basenu rekreacyjnego z atrakcjami 

wodnymi, przebudowę plaży wraz z wykonaniem pochylni, która 

umożliwi osobie niepełnosprawnej wjazd na plażę, stworzenie 

wodnej strefy dla dzieci, wykonanie placu zabaw z urządzeniami 

zabawowymi. 

2 487 500,00 

zł  

L0060 

Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej 

nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6. 

G-12 działki: 317/2 317/3 317/5. 

Boisko o wymiarach 44x22 m o nawierzchni o gr. 16 mm 

poliuretanowej do gry w piłkę ręczną: bramki stalowe ( 3 x 2 m) 2 

szt, koszykówkę ( dwa boiska- 4 komplety): stojaki metalowe 

dwusłupowe, tablice 180 x 105 m, obręcze uchylne, siatka 

łańcuchowa, siatkówkę: słupki z mocowaną siatką na tulejach 

z regulacją wysokości i mechanizmem naciągającym l szt i tenis: 

słupki stalowe na tulejach, dekle maskujące, siatka do tenisa, 

piłkochwyty o wysokości całkowitej 8 m dookoła boiska, dwie 

dwurzędowe trybuny w całości na 48 miejsc. Nowe oświetlenie 

boiska wraz z wysięgnikami i nową instalacją, odwodnienie liniowe 

wzdłuż boiska z odpływem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej wymaga udrożnienia. Budowa 

monitoringu wizyjnego. 

933 450,00 zł  
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L0061 

Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów 

onkologicznych. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 4 im. Marii Konopnickiej, 

ul. Sporna 36/50, oddziały onkologiczne dla dzieci starszych (VI) 

i młodszych (VII). 

Dzieci są dziećmi także, gdy chorują i miesiące spędzają w 

szpitalach. Tam doskwiera im nie tylko choroba, ale także… nuda, 

poczucie osamotnienia, bezsilność. Skuteczną metodą walki z tymi 

ostatnimi okazują się być zajęcia arteterapeutyczne. Doświadczeni 

terapeuci sprawiają, że szpitalny oddział staje się kolorowy, 

wypełniony dziecięcym śmiechem i muzyką. Czas w szpitalu płynie 

wtedy znacznie szybciej i choruje się lżej. 

30 000,00 zł  

L0062 

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 - ciężko chore dzieci, 

które tutaj znalazły 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, sprawia, że dziecko pozostaje 

dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem. 

117 559,20 zł  

L0063 

Las Harcerski - Helenówek przyjazny dzieciom, spacerowiczom i 

rowerzystom. 

B1-14/1. 

Zagospodarowanie terenu tzw. „Harcerskiej polany" w Lesie 

Harcerskim Helenówek, które jest najbliższym miejscem 

rekreacyjnym dla Bałut Zachodnich i Radogoszcza. Instalacja 3 

tablic edukacyjnych dla dzieci związanych z tematyką lasu, wiaty, 2 

ławek i 3 ławostołów. Dodatkowym wyposażeniem będzie stojak na 

10 rowerów i 2 kosze na śmieci. 

25 000,00 zł  

L0064 

Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla 

młodzieży. 

Całe miasto - szkoły gimnazjalne. 

Przeprowadzenie zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej dla 

młodzieży i nauczycieli w 20 łódzkich gimnazjach. Szkoła w dużej 

mierze 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 

równościowej i antydyskryminacyjnej jest szkoła, w której każdy 

może czuć się bezpiecznie. 

60 000,00 zł  
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L0065 

Bezpieczeństwo pieszych na osiedlu Mireckiego 

(ul. Srebrzyńska). 

Przejście dla pieszych przy ul. Srebrzyńskiej (na wysokości numeru 

83, wejście do parku im. Piłsudskiego). 

Montaż 4 poduszek berlińskich wraz z oznakowaniem pionowym 

i poziomym przy przejściu dla pieszych. 

25 000,00 zł  

L0067 

Unowocześnienie i doposażenie lodowiska „Bombonierka". 

Ul. Stefanowskiego 28, działka nr 84/11, obręb P-30. 

Zakup i wdrożeniu Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta 

(ESOK), mającego na celu usprawnienie obsługi klientów i 

zmniejszeniu kolejek oraz na modernizacji nagłośnienia. 

Doposażenie obiektu polegać ma na zakupieniu nowego sprzętu 

sportowego dla klientów indywidualnych tj. m.in. nowych łyżew do 

wypożyczalni, chodzików dla dzieci, wymiennych wkładek do łyżew 

itp. 

500 000,00 zł  

L0068 

Remont i zagospodarowanie placu wokół Hali Sportowej MOSiR 

przy ul. ks. Skorupki 21. 

Ul. ks. Skorupki 21, działka nr 93/10, obręb P-30. 

Plac wokół Hali Sportowej wykorzystywany jest przez sportowców 

trenujących w niej oraz petentów wielu instytucji publicznych, 

których obiekt jest siedzibą. Bardzo często służy on także imprezom 

targowym organizowanym w Hali EXPO. Z uwagi na prestiżową 

lokalizację i bliskość m.in. „Sukcesji", EXPO Łódź, czy Politechniki 

Łódzkiej, konieczna jest nie tylko poprawa funkcji użytkowych 

placu (wymiana nawierzchni), ale także walorów wizualno-

estetycznych (mała architektura, zieleń). 

2 400 000,00 

zł  

L0069 

Przywróćmy Łodzi Lunapark. 

Rejon Pienista, Sołtyka, Maczka. 

Projekt polega na przywróceniu Łódzkiego Lunaparku w nowym 

miejscu. Zakłada się uzbrojenie terenu w media, uporządkowanie 

terenu, wyposażenie w niezbędną małą architekturę i wykonanie 

ciągów pieszych. Rozpisanie przetargu na wieloletniego operatora 

i inwestora. 

700 000,00 zł  

L0070 

Utworzenie radiowęzła w XXIV LO. 

Ul. Marysińska 61/67. 

Radiowęzeł ułatwi szybki i jednoczesny przepływ informacji między 

dyrekcją, nauczycielami i uczniami. Wspomoże też pracę samorządu 

uczniowskiego, uatrakcyjni czas wspólnie spędzany na przerwach 

co będzie sprzyjać integracji społeczeństwa liceum. 

17 120,00 zł  

L0071 

Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu 

ulic Dąbrowskiego i Lodowej. 

Działki nr: G7-217/97, G7-217/67, G7-217/170, G7-217/72, G7-

217/145. 

Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 

Dąbrowskiego i Lodowej. 

1 200 000,00 

zł  
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L0072 

„Łódź pamięta o Papieżu" - platforma multimedialna dla 

upamiętnienia 30-lecia wizyty Jana Pawła II w Łodzi. 

Działki 45/6 i 85/5 w obrębie S-9. 

Multimedialna platforma w postaci zewnętrznej tablicy 

informacyjnej prezentująca materiały tekstowe, fotograficzne oraz 

audiowizualne związane z Papieżem Janem Pawłem II, a szczególnie 

z Jego wizytami w Łodzi. Prezentowane byłyby teksty homilii i 

encyklik, zdjęcia i materiały wideo, np. z wizyt Papieża w Łodzi. 

Odtwarzane (np. o pełnych godzinach) byłyby znane i nieznane 

słowa Papieża, a o godzinie 21:37. Jego ulubiona pieśń - „Barka". 

Funkcja wyświetlania wpisów i obrazów z portali 

społecznościowych oznaczonych odpowiednim tagiem 

(#lodzpamietaopapiezu) umożliwi łodzianom dzielenie się swoimi 

wspomnieniami i myślami dotyczącymi Wielkiego Polaka. 

19 300,00 zł  

L0073 

Budowa placu zabaw przy SP 109. 

Ul. Pryncypalna 74, działka 189/46 i 342/1, obręb G-26. 

Zadanie polega na rozbudowie istniejącego placu zabaw o nowe 

urządzenia. 

190 000,00 zł  

L0074 

Odpowiednia lektura, darmowa kultura - zakup nowości 

wydawniczych dla użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Łódź-Bałuty. 

Ul. Rojna 39. 

Zakup książek w tym z dużym drukiem oraz audiobooków dla 

Bałuckich Bibliotek znacznie poszerzy i uatrakcyjni ofertę 

placówek. Widzimy, że środki jakimi dysponują Biblioteki nie 

zapewniają wystarczającej liczby nowości dla wszystkich 

użytkowników. Natomiast nas czytelników nie stać na kupno coraz 

droższych książek. Dotyczy to również audiobooków, po które 

sięgamy coraz częściej. Jedynie w Bibliotece możemy korzystać z 

nich bezpłatnie. 

100 000,00 zł  

L0076 

Budowa miejsc postojowych przy Szkole Społecznej 

ul. Kusocińskiego. 

P-25, działka 210/17, 210/13. 

Budowa miejsc postojowych dla osób przywożących dzieci do 

szkoły społecznej. Miejsca powinny być usytuowane ukośnie w 

stosunku do osi jezdni, na obecnie istniejącym trawniku. Ze względu 

na biegnącą w linii trawnika trasę wodociągu winny one być 

zbudowane z płyt ażurowych łatwych w demontażu. Obecny układ 

komunikacyjny (samochody parkujące na ulicy) stwarza zagrożenie 

dla ruchu drogowego. 

500 000,00 zł  

L0077 

Zajezdnia Muzealna Brus - remont budynku kuźni. 

Ul. Konstantynowska 115, działka 40/1 w obrębie P-14. 

Remont budynku kuźni, wchodzącego w skład zabytkowego 

kompleksu Zajezdni Brus. Przystosowanie kuźni do ponownego 

użytkowania przez kowali m.in. poprzez naprawę kotliny i zakup 

kowadła. 

118 500,00 zł  
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L0081 

Wyremontujmy muszlę koncertową w parku na Zdrowiu. 

Park na Zdrowiu. 

Remont muszli wraz z zapleczem. 

560 000,00 zł  

L0082 

Dzień sąsiada 2017 w Łodzi - kampania informacyjno-

promocyjna. 

Łódź. 

Promocja międzynarodowego dnia sąsiada. Sąsiedztwo jest naszym 

najbliższym otoczeniem po rodzinie i pracy. Z sąsiadem najlepiej 

żyć w zgodzie.  

80 000,00 zł  

L0085 

Stop zaśmiecaniu Łodzi! Stop oblepianiu słupów i rynien 

ulotkami kredytów! 

Łódź. 

Zatrudnienie 3 osób odpowiedzialnych za oczyszczanie miasta 

z ulotek naklejanych na słupy, rynny i inne miejsca wraz z 

usunięciem śladów po nich pozostawionych; Kampania reklamowa 

zniechęcająca do korzystania z tych firm, zachęcająca do zgłaszania 

procederu rozlepiania i do oczyszczania miasta z rozwieszonych 

ulotek. Więcej na bolodz.vgh.pl 

120 000,00 zł  

L0087 

Redzikacja. 

Tereny zielone wokół lotniska. 

Zadanie ma na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych przez 

nadmiernie rozwiniętą populację dzików w naszym mieście. 

Obejmuje: działania związane z humanitarnym zmniejszeniem ich 

liczebności poprzez odłów i przesiedlenie, akcję edukacyjną dla 

mieszkańców najbardziej zagrożonych rejonów miasta, szkolenia 

oraz rekultywację terenów (trawników) zniszczonych przez dziki w 

rejonie lotniska. 

585 000,00 zł  

L0090 

Sygnalizacja świetlna Bandurskiego/Kusocińskiego. 

Skrzyżowanie Bandurskiego/Kusocińskiego. 

Sygnalizacja na ruchliwym skrzyżowaniu pomoże rozładować korki 

na ul. Kusocińskiego w godzinach szczytu a także zwiększy 

bezpieczeństwo na skrzyżowaniu gdzie dochodzi do wielu stłuczek 

i kolizji. 

500 000,00 zł  

L0091 

Remont ul. Północnej na odcinku od ul. Kilińskiego do 

ul. Sterlinga z wykorzystaniem mieszanki mineralno-bitumicznej 

z domieszką granulatu gumowego. 

Ul. Północna. 

Remont całej konstrukcji jezdni ul. Północnej z wykorzystaniem 

innowacyjnej mieszanki mineralno-bitumicznej z domieszką 

granulatu gumowego. Remont swym zakresem ma również 

obejmować wymianę krawężników drogowych, opaski wzdłuż 

jezdni strona północna, wymianę włazów oraz regulację 

wysokościową studzienek sanitarnych, wodociągowych, regulację 

wpustów studzienek ściekowych, wymiana oznakowania pionowego 

oraz odtworzenie oznakowania poziomego. 

1 800 000,00 

zł  
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L0092 

Remont ul. Północnej na odcinku ul. Sterlinga do ul. Źródłowej 

z wykorzystaniem mieszanki mineralno-bitumicznej z domieszką 

granulatu gumowego.  

Ul. Północna. 

Remont całej konstrukcji jezdni ul. Północnej z wykorzystaniem 

innowacyjnej mieszanki mineralno-bitumicznej z domieszką 

granulatu gumowego. Remont swym zakresem ma również 

obejmować wymianę krawężników drogowych, opaski wzdłuż 

jezdni strona południowa, rozbiórkę i wykonanie nowych zatok 

autobusowych wraz z wymianą nawierzchni na przystankach, 

wymianę włazów oraz regulację wysokościową studzienek 

sanitarnych, wodociągowych, regulację wpustów studzienek 

ściekowych, wymiana oznakowania pionowego oraz odtworzenie 

oznakowania poziomego.  

2 000 000,00 

zł  

L0093 

Całkowity remont LO XXIV. 

Marysińska 61/67. 

Remont sali gimnastycznej, odnowienie szkoły z zewnątrz, 

wybudowanie boiska do koszykówki, malowanie korytarzy i klas. 

Nowe ławki i krzesła, budowa zadaszonej wiaty na rowery. 

1 245 000,00 

zł  

L0095 

Przebudowa przejścia pieszego do Centrum Kliniczno-

Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego - uproszczenie dojścia 

dla pacjentów, studentów i pracowników. 

W14-7/7, W14-8/54 . 

Przebudowa przejścia pieszego pod wiaduktem na ul. Pomorskiej 

w celu ułatwienia i skrócenia dojścia z osiedla Radiostacja, 

przystanku linii tramwajowej 12 i 15 oraz osiedla studenckiego do 

stale rozwijającego się szpitala w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym 

UM. Przejście jest trudno dostępne, niewykorzystywane od lat, 

zniszczone i niebezpieczne. Projekt obejmuje remont przejścia, 

montaż oświetlenia i budowę fragmentu chodnika od strony CKD na 

terenie należącym do miasta. 

150 000,00 zł  

L0098 

KRAINA EMOCJI - Sala terapeutyczna dla dzieci. 

PG 30, ul. Nowogrodzka 6/14, W15-47/5. 

Sala dla potrzeb uczniów posiadających zalecenia do pracy 

terapeutycznej do bezpłatnych zajęć socjoterapii, muzykoterapii, 

arteterapii. Zakupiony zostanie sprzęt do integracji sensorycznej, gry 

edukacyjne oraz sprzęt komputerowy (np. usprawnianie mowy 

czynnej). 

75 000,00 zł  



206 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0103 

Zajezdnia Muzealna Brus - remont historycznego wagonu 

do nauki jazdy z 1950 r. 

Wagon tramwajowy nr 1234, własność Miasta Łodzi, w użyczeniu 

na rzecz MPK-Łódź Sp. z o.o. (obecne stacjonowanie: Zajezdnia 

Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115). 

Remont kapitalny (renowacja) wagonu szkoleniowego 2N nr 1234 

z 1950 r. polegający na gruntownej renowacji oraz przywróceniu 

pełnej sprawności technicznej oraz stanu wizualnego z końca lat 80. 

Przywrócenie malowanych i naklejanych oznaczeń z lat 80. 

Przywrócenie numeru taborowego 7234. Przeprowadzenie 

dopuszczenia do ruchu. 

400 330,00 zł  

L0104 

Boisko wielofunkcyjne z bieżnią na terenie Szkoły Podstawowej 

139 im. Wojska Polskiego. 

ul. Giewont 28, działka 100, obręb W-11. 

Wykonanie projektu budowlanego; nadzór budowlany; roboty 

budowlane wraz z montażem elementów zgodnych z projektem, 

monitoring. 

755 000,00 zł  

L0105 

Puk-puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli 

hipopotamów w łódzkim zoo. 

Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10. 

Łodzianie nie raz już pokazali, że tęsknią za hipopotamem w zoo. 

Zbudujmy mu nowe lokum! Wykorzystując ukształtowanie wolnego 

terenu stwórzmy nowoczesny i przestronny wybieg dla 

hipopotamów karłowatych, urozmaicone zwierzęce „podwórko". 

Wprowadzając świeżą roślinności podniesiemy walory estetyczne, 

zaś wkomponowanie w wybieg basenu, zrobi z niego prawdziwie 

przyjazne zwierzakom miejsce. Dodatkowo wybudujmy pawilon 

całoroczny, co pozwoli nam na obserwowanie ciepłolubnych hipków 

również zimą. 

2 450 000,00 

zł  

L0106 

Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła 

II wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwiema nowymi 

drogami przeciwpożarowymi. 

Ul. Krzemieniecka 7/9, działka nr 50. 

Wymiana bardzo starego (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 spełnią 

warunki BHP i p/poż. Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia 

mieszkańców DPS. 

352 000,00 zł  
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L0107 

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, która przebiega przed Muzeum Kinematografii, 

Fabryką Scheiblera i prowadzi do Parku Źródliska - jest w fatalnym 

stanie technicznym i nie spełnia wymagań funkcjonalnych. 

Przewiduje się budowę 57 wyróżnionych posadzką miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych, 4 miejsc dla autokarów, 

nasadzenie szpaleru 25 drzew ozdobnych wzdłuż ulicy oraz 

poszerzenie chodnika. 

2 487 500,00 

zł  

L0108 

Zielony Parking w Centrum Miasta – Plac Komuny Paryskiej. 

Ul. Sienkiewicza / ul. Tuwima – Plac Komuny Paryskiej. 

Realizacja nowej organizacji ruchu dająca zwiększenie ilości miejsc 

parkingowych o ok 30-40% zgodnie z załączonym do wniosku 

rysunkiem oraz posadzenie 14 drzew w donicach wkopanych 

w ziemię. 

87 000,00 zł  

L0109 

Bezpiecznie do szkoły - przywrócenie sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych prowadzącym do ZSM im. Moniuszki. 

Działka B42-35/5. 

Przywrócenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez 

ul. Rojną przy al. Pasjonistów. Przejście bezpośrednio prowadzi 

do Zespołu Szkół Muzycznych im. Moniuszki. Uczęszcza tam wielu 

uczniów, często dojeżdżając autobusami, co wiąże się z przejściem 

przez coraz bardziej ruchliwą ulicę Rojną. Sygnalizacja świetlna 

zwiększy bezpieczeństwo nie tylko uczniów ZSM, ale i 

mieszkańców osiedla, szczególnie osób starszych. 

355 000,00 zł  

L0110 

Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez 

skierowania lekarskiego. 

Park Źródliska. 

Początkowo ustawienie stolików pod parasolami dla leczących 

schorzenia. Video filmy o uzdrowiskach. 

18 500,00 zł  

L0111 

Pole disc golf na Brusie (Majerka). 

P13-1/20. 

18 koszy (lub mniej), punkt startowy i meta wraz z wypożyczalnią. 

45 000,00 zł  

L0112 

Stop parkingowej samowoli przy Powiatowym Urzędzie Pracy! - 

budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Milionowej. 

W28-1/62, W28-1/63, W28-1/41. 

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Milionowej w okolicy 

Powiatowego Urzędu Pracy. Ze względu na niewystarczającą liczbę 

miejsc parkingowych przed urzędem interesanci parkują 

na nieutwardzonym terenie zielonym oraz na ulicy Częstochowskiej, 

która jest spokojną ulicą mieszkaniową. Parkujące tam 

w niedozwolony sposób auta często paraliżują ruch.  

350 000,00 zł  
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L0113 

Przebudowa ul. POW na odcinku pomiędzy ulicami Jaracza 

i Rewolucji 1905 r. 

S1-451/16.  

Kompleksowa przebudowa pasa drogowego wraz z estetyzacją, 

m.in.: uzupełnienie zieleni, montaż małej architektury. 

1 262 500,00 

zł  

L0114 

Termomodernizacja i wymiana instalacji grzewczej w Zespole 

Tańca Ludowego „Harnam". 

G3-32/7, G3-33/23. 

Wykonanie audytu instalacji grzewczych, konsultacja konserwatora 

zabytków, wykonanie dokumentacji technicznej, ogłoszenie 

przetargu na wykonanie robót. Wykonanie prac polegających na 

zlikwidowaniu zawilgoceń, izolacji dachu i remontu instalacji 

centralnego ogrzewania oraz zainstalowanie klimatyzatorów. 

400 000,00 zł  

L0115 

Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: Wincentego Pola 38 A – 

utworzenie na terenie nieruchomości wspólnej toalety i punktu 

poboru wody dla mieszkańców. 

Ul. Wincentego Pola 38A, dz. 20/24 w obrębie B-44. 

Chcemy, by w Łodzi zniknęły mieszkania bez dostępu do toalet i 

wody. Wybraliśmy jedną z nieruchomości, w której mieszkańcy 

muszą nosić wodę wiadrami z prywatnej posesji obok i korzystać ze 

wspólnej toalety – w piwnicy sąsiedniego domu. Tak żyje 5 rodzin. 

Zmieńmy to – zaczynając od dociągnięcia wody i sanitariatów - do 

jednej kamienicy, dążmy do wyeliminowania opisanego zjawiska w 

całym mieście. 

120 000,00 zł  

L0116 

Wyprowadźmy Łódź z XIX w.: Szlak OGRODÓW 

DESZCZOWYCH. 

Obszar Żeligowskiego - Mickiewicza/Piłsudskiego - Kopcińskiego - 

Północna/Ogrodowa. 

Realizacja szlaku spacerowo-rowerowego w centrum miasta: 

utworzenie minimum 10 punktów, w których zrealizowane będą 

przykładowe ogrody deszczowe wraz z ławkami i tabliczkami 

opisującymi ideę tworzenia ogrodów deszczowych oraz z mapką 

rozmieszczenia pozostałych punktów. Szlak przyczyniać się ma 

do zazieleniania centrum miasta, w tym podwórzy, racjonalnego 

gospodarowania wodami deszczowymi, polepszania estetyki 

przestrzeni i jakości powietrza. 

100 000,00 zł  

L0117 

Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: adaptacja lokalu biurowego 

na mieszkania chronione. 

Ul. Św. Jerzego 12 - działka 41/3 w obrębie P-8. 

Projekt polega na wyremontowaniu nieużytkowanego lokalu 

biurowego przy ul. Św. Jerzego 12 i zaadaptowaniu go na 

mieszkania chronione przeznaczone dla ok. 15 osób wychodzących z 

kryzysu bezdomności. W ramach projektu zakłada się poza 

remontem, zakup podstawowego wyposażenia mieszkań oraz 

zatrudnienie pracowników wspierających mieszkańców. 

460 000,00 zł  

L0120 

Boisko szkolne. 

ZSO 7, ul. Minerska 1/3. 

1 boisko szkolne. 

1 400 000,00 

zł  
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L0124 

Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem wzdłuż 

ul. Paderewskiego w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. 

G12-84/91; 84/89; 84/87; 84/80. 

Przebudowa parkingu celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz 

zwiększenia liczby parkujących samochodów. Parking przesunąć o 

ok. 1 m w stronę ul. Paderewskiego a wygospodarowane miejsce 

wykorzystać na chodniki wzdłuż posesji. 

1 500 000,00 

zł  

L0125 

Stworzenie internetowego katalogu zieleni miejskiej. 

Nie dotyczy. 

Stworzenie ogólnodostępnego, internetowego katalogu zieleni 

miejskiej, który będzie stanowił wytyczną projektową dla Strefy 

Wielkomiejskiej oraz zostanie rekomendowany dla pozostałych 

rejonów miasta. Projekt służył będzie przyszłym edycjom BO, a 

także władzom miasta ułatwiając decyzje związane z zielenią 

miejską. Katalog powinien być ogólnodostępny, stworzony w 

porozumieniu ze specjalistami wielu dziedzin: urbanistów, 

historyków architektury, projektantów zieleni. Powinien zawierać 

opis roślin, ze zdjęciem, zastosowaniem, przykładowym 

historycznym użyciem oraz orientacyjną ceną. 

30 000,00 zł  

L0126 

Park Helenów powrót do XIX w. 

Park Helenów. 

Odbudowa fontanny w ogrodzie dolnym w Parku Helenów. 

1 760 000,00 

zł  

L0128 

Remont kładki dla pieszych nad al. Wyszyńskiego na wysokości 

ulic: Hubala oraz Tomaszewicza. 

Działki: P25-202/56; P25-202/60; P25-202/63; P25-202/66; P25-

202/72. 

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. 

2 000 000,00 

zł  

L0130 

Doprowadzenie do stanu użyteczności odcinków ulic Czołgistów i 

Płatowcowej. 

Odcinek ul. Czołgistów od Fizylierów do Płatowcowej oraz odcinek 

Płatowcowej od ul. Złotno do Płatowcowej 12. 

Gruntowna przebudowa polegająca na położeniu asfaltu, budowie 

chodników, przebudowie kolizji z infrastrukturą, budowie 

odwodnienia oraz oświetlenia. 

1 800 000,00 

zł  

L0133 

Ul. Kasprzaka chce nowej rewitalizacji. 

Ul. Kasprzaka (Srebrzyńska-Drewnowska). 

Wymiana nawierzchni i podbudowy ulicy z budową nowych miejsc 

parkingowych po wschodniej stronie ulicy. Wymiana chodników po 

wschodniej i zachodniej stronie, ustawienie nowej wiaty 

przystankowej (Kasprzaka-Srebrzyńska). 

2 487 500,00 

zł  
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L0135 

Woonerf - podwórzec miejski dla Racjonalizatorów. 

Działki 4/212, 4/152, 2/1, 4/97, 4/206, 4/207, 4/205, 4/86, 4/211. 

Projekt rewaloryzacji zaniedbanego bałuckiego podwórka. 

Ul. Racjonalizatorów po zmianie w „podwórzec" ma szansę stać się 

wysokiej jakości przestrzenią publiczną atrakcyjną dla mieszkańców 

- przestrzenią godzącą funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe oraz 

komunikacyjne, a także zwiększającą bezpieczeństwo pieszych 

i cyklistów. W ramach inwestycji pojawią się ławki, stojaki 

rowerowe oraz zostanie przywrócona zieleń wysoka i niska z 

elementami podświetlającymi drzewa. 

900 000,00 zł  

L0136 

Budowa windy i remont parkingu w ŁCDNiKP dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Działka S2, 247/1. 

Dostosowanie budynku ŁCDNiKP poprzez budowę windy 

wewnętrznej oraz wyrównania i remontu parkingu oraz terenu 

okalającego budynek, celem ułatwienia dotarcia do obu wejść 

osobom z trudnościami w poruszaniu się i osobom z 

niepełnosprawnościami, w tym uczestników Akademii Seniora, 

Akademii Młodych Twórców iinnych procesów edukacyjnych. 

680 950,00 zł  

L0138 

RADOŚĆ DZIECKA - organizacja dwóch festynów i ozdobienie 

muralami terenu wokół SP 152 oraz postawienie wiaty 

rowerowej z 20 stojakami rowerowymi. 

P20-25. 

Poprawa estetyki i promowania zdrowego stylu życia otoczenia 

poprzez przyozdobienie otaczających szkołę murów muralami, 

postawienia wiaty rowerowej z 20 stojakami oraz zorganizowaniu 

dla obecnych i przyszłych uczniów szkoły, ich rodziców, rodzeństwa 

i przyjaciół dwóch festynów rodzinnych, propagujących zdrowy styl 

życia i mających na celu integrację społeczności szkolnej 

i kształtowanie nawyków czynnego spędzania czasu z rodzinną. 

53 000,00 zł  

L0140 

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Działka B-28, 204/18, DPS ul. Sierakowskiego 65. 

Samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych, głęboko 

upośledzonych mieszkańców DPS głównie na konsultacje 

medyczne, stomatologiczne, do poradni rehabilitacyjnej, do szpitali 

oraz do wykorzystania w innych przypadkach życiowych 

mieszkańców. 

80 000,00 zł  
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L0141 

Wzgórze trzech wież i dziesięciu zjeżdżalni na terenie dawnego 

lunaparku w Parku im. J. Piłsudskiego (II etap Lunapark 

inaczej). 

Działka 33/6, obręb P-16. 

Budowa wzgórza ze stokiem saneczkowym, trzema wieżami, z 

siecią dziesięciu zjeżdżalni, urządzeniami wspinaczkowymi (liny, 

siatki, ścianki). U podnóża wzniesienia strefa z trampolinami, strefa 

piaszczystą ze skałkami do wspinaczki i urządzeniami zabawowymi, 

mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablice, stojaki na 

rowery). Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych. Wykonanie 

trawników i nasadzenia roślinne. Oświetlenie terenu lampami typu 

LED. 

2 485 000,00 

zł  

L0142 

Przyjazny Dom Dziecka - przebudowa budynku gospodarczego 

na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. 

Działka B-35, 71/5, ul. Aleksandrowska 123. 

Przekształcenie i przebudowa budynku gospodarczego. Remont 

obejmie izolację pionową ścian fundamentowych, wykonanie opaski 

wokół budynku, roboty elewacyjne, wymianę stolarki zewnętrznej 

i montaż okien, roboty murarskie i rozbiórkowe podłóg, schodów, 

roboty glazurnicze, wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych, 

wymianę pokrycia dachu z eternitu, wzmocnienie konstrukcji dachu. 

1 110 000,00 

zł  

L0144 

Mini park odpoczynku, edukacji przyrodniczej i informacji 

historyczno – turystycznej dla dzieci, rodziców i seniorów. 

Działka S1-450/2. 

Mini Park dla każdego łodzianina, będącego miejscem odpoczynku, 

edukacji przyrodniczej i informacji historyczno-turystycznej 

w centrum miasta, wyposażonego w stację meteorologiczną, 

ażurowy globus, model układu słonecznego, zegar słoneczny, 

drogowskazy turystyczne (2), tablice informacyjne (2), ławki (6), 

stojaki na rowery (4), oświetlenie (2), krzewy: rabaty kwiatowe, 

trawniki, alejki żwirowe wraz z wyremontowaniem wokół niego 

chodników i wypielęgnowaniem zieleni. 

348 150,00 zł  

L0145 

Ogólnomiejski kompleks do ćwiczeń kalistenicznych workout 

Park na Zdrowiu https://www.facebook.com/workoutparklodz/ 

Działka P16-33/6 Park Piłsudskiego, północna część parku w 

pobliżu siłowni plenerowej na wschód od boiska do piłki nożnej. 

Zbudowanie dużej instalacji sportowej, przeznaczonej dla osób 

w każdym wieku. Workout Park umożliwia ćwiczenie siły 

i wytrzymałości całego ciała, przy użyciu własnego ciężaru 

(kalistenika) W jego skład wchodzą drążki, drabinki, obręcze. 

Projekt ogólnomiejski będzie jednym z największych tego typu 

obiektów w Polsce. Umożliwi organizację zawodów Street Workout. 

152 300,00 zł  
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L0146 

Sekcje specjalistyczne Straży Miejskiej (Animal Patrol, Eko 

Straż, Sekcja Konna) chronią tereny zielone. 

Tereny zielone miasta Łodzi przeznaczone do rekreacji i 

wypoczynku mieszkańców zarządzane przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej (parki miejskie, Las Łagiewnicki, Uroczysko Lublinek, 

Ruda Pabianicka). 

Tereny zielone przeznaczone do wypoczynku i rekreacji 

mieszkańców Łodzi muszą być należycie chronione przed aktami 

wandalizmu, przed kradzieżami, przed zaśmiecaniem. Muszą być 

bezpieczne. Konieczne jest skierowanie dodatkowych patroli sekcji 

specjalistycznych Straży Miejskiej (Animal Patrol, Eko Patrol, 

Sekcja Konna) i wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt. Patrole 

byłyby kierowane w miejsca zagrożone i w okresach, kiedy 

zagrożenie takie występuje. 

100 000,00 zł  

L0149 

Bujaj się - czyli zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni 

i zakup huśtawek dla dzieci i dorosłych. 

Południowo - wschodni narożnik ulic Rewolucji i Kilińskiego, 

działki S1-290/14. 

Projekt zakłada zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni 

i stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji dla okolicznych 

mieszkańców i studentów pobliskiej uczelni. Głównym celem 

projektu jest zakup huśtawki dla dorosłych. Huśtawka umożliwi 

aktywną rekreację i skróci czas oczekiwania na autobus - w 

bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji zadania znajduje się 

przystanek MPK. 

50 000,00 zł  

L0150 

STOP tworzeniu stref „tempo 30" i obniżaniu dozwolonych 

prędkości dla aut! Badanie opinii Łodzian. 

Łódź. 

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. 

20 000,00 zł  

L0151 

„Edukacja przyrodniczo - leśna". Bezpłatne wycieczki i 

warsztaty ekologiczne na terenie Lasu Łagiewnickiego. 

B-15, działka 75/3. 

Zadanie obejmuje bezpłatne wycieczki przyrodniczo - ekologiczne 

dla dzieci i młodzieży na terenie Lasu Łagiewnickiego, podczas 

których przybliżona zostanie wiedza z zakresu flory i fauny leśnej 

oraz procesów i zjawisk przyrodniczych, w celu wykształcenia 

właściwych postaw ekologicznych wobec świata przyrody. 

Zaplanowano budowę osobnego wejścia do Sali edukacyjnej (schody 

i winda dla niepełnosprawnych dzieci) oraz jej doposażenie, co 

umożliwi prowadzenie zajęć, warsztatów i półkolonii. 

300 000,00 zł  



213 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0152 

Ratujmy najstarsze drewniane zabytkowe budynki w Łodzi. 

B-16, działka 43. 

Najstarsze, drewniane zabytkowe budynki w Łodzi znajdują się 

w Lesie Łagiewnickim. Są to obiekty sakralne (kaplice) będące we 

władaniu Leśnictwa Miejskiego. Wymagają pilnej poprawy 

zabezpieczenia p-poż tj. montażu aktywnego systemu gaszenia 

pożaru (żeby nie uległy spaleniu jak kościół w Mileszkach). 

890 000,00 zł  

L0155 

Milionowa od nowa - część 2 - ciąg pieszy z miejscami 

postojowymi. 

G3-30/9, chodnik wzdłuż ulicy Milionowej - część północna. 

Naprawa chodnika wzdłuż ulicy Milionowej wraz z wydzieleniem 

miejsc postojowych wzdłuż ulicy Milionowej na odcinku 500 

metrów od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Sosnowej. Naprawa 

zniszczonego chodnika od strony północnej oraz zaaranżowanie 

utwardzonego i oznaczonego pasa miejsc postojowych będących 

m.in. zapleczem parkingowym dla Muzeum Włókiennictwa. 

461 000,00 zł  

L0157 

Milionowa od nowa - część 1 - ścieżka rowerowa wraz z ciągiem 

pieszym. 

W25-169/18, W25-169/15 - na odcinku ulicy Milionowej od 

Sosnowej do Kilińskiego. 

Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Milionowej na 

odcinku 500 metrów od ulicy Sosnowej do ulicy Kilińskiego. 

Naprawa zniszczonego chodnika, który ciągnie się wzdłuż linii 

drzew i pasa zieleni. Element rozbudowy ścieżek rowerowych i 

powiązania ze stacją ŁRP - Biała Fabryka. 

375 000,00 zł  

L0158 

Parking przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej i Sosnowej. 

G-4, działki 2/2, 2/3 przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej i 

Sosnowej. 

Utworzenie i oznaczenie parkingu przy skrzyżowaniu ulicy 

Milionowej i Sosnowej dla mieszkańców Łodzi i osób spoza miasta 

przyjeżdżających na eventy organizowane przez Muzeum 

Włókiennictwa i Ogólnokształcącej Szkołę Muzyczną. 

50 000,00 zł  

L0159 

Edukacja obywatelska dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

20 szkół gimnazjalnych. 

Nauka partycypacji i aktywności obywatelskiej + inicjatywa lokalna 

w każdej szkole objętej działaniem, zrealizowana przez uczniów. 20 

godzin zajęć w każdej szkole + materiały do realizacji inicjatyw 

lokalnych przez młodzież. 

60 000,00 zł  

L0160 

WenDo - kurs asertywności i samoobrony dla dziewczynek. 

Łódź - szkoły podstawowe, placówki wychowawcze i opiekuńcze. 

Kurs asertywności i samoobrony WenDo uczy stawiania i obrony 

własnych granicy, efektywnej komunikacji w sytuacjach 

kryzysowych, wzmacnia poczucie pewności siebie, daje poczucie 

siły. W ramach proponowanego działania zostanie 

przeprowadzonych 20 dwudniowych szkoleń z grupą dziewczynek w 

wieku 7-12 lat. Tego typu inicjatywy stanowią znakomitą 

profilaktykę przeciwko przemocy i dyskryminacji ze względu na 

płeć. 

55 000,00 zł  
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L0166 

Mapa tras tramwajów i autobusów na przystankach i w 

pojazdach MPK. 

Przystanki oraz pojazdy MPK. 

Umieszczenie na przystankach komunikacji miejskiej oraz wewnątrz 

pojazdów MPK planów miasta Łodzi z zaznaczonymi kolorowymi 

liniami i numerami poszczególnych linii zbiorkomu. Obecne 

oznakowanie widniejące w pojazdach MPK jest nieczytelne dla 

mieszkańców i turystów a mapa miasta z trasami i przystankami 

będzie świetną promocją komunikacji zbiorowej. 

50 000,00 zł  

L0168 

Chodnik dla pieszych Narutowicza - POW. 

Działka: S2-255/37. 

Na odcinku ul. Narutowicza (północna część) od pl. Dąbrowskiego 

do ul. POW mają zostać zamontowane separatory (słupki) 

uniemożliwiające parkowanie na chodniku. Parkujące samochody 

uniemożliwiają swobodne poruszanie się pieszych. 

40 000,00 zł 

L0169 

Wolny chodnik pod paragrafem. 

Działki: S3-114, S4-1/69. 

W ramach zadania na odcinku ul. Pomorskiej (południowej części) 

od ul. Kopcińskiego do ul. Matejki mają zostać zamontowane 

separatory (słupki) uniemożliwiające parkowanie na chodniku. 

Parkujące samochody uniemożliwiają swobodne poruszanie się 

pieszych i dodatkowo stwarzają zagrożenie kolizji dla rowerzystów, 

samochodów i tramwaju jadących ul. Pomorską ze względu na 

znaczne zawężenie pasa. 

56 000,00 zł 

L0171 

Remont ul. Deotymy od ul. Broniewskiego do ul. Dąbrowskiego. 

Obręb G-1 7, działki: 53/6, 53/9, 47/19, 36/37, 26/5, 26/1 i 26/3. 

Od ul. Broniewskiego do ul. Wyższej po stronie zachodniej, 

poszerzenie chodnika o miejsca parkingowe i ustawienie znaku 

zakazu zatrzymywania się i postoju. Od ul. Wyższej po stronie 

zachodniej do wjazdu do szkoły, wykonanie miejsc parkingowych 

z kostki ażurowej, a za chodnikiem rekultywacja trawnika, budowa 

nowego chodnika przed posesją Deotymy. Na skrzyżowaniu ulic 

Deotymy i Rydla pomalowanie pasów na przejściach dla pieszych i 

ich oznaczenie, na ul. Rydla po stronie wschodniej ul. Deotymy 

przed skrzyżowaniem, założenie progu wyspowego wraz z 

oznaczeniem, wykonanie miejsc parkingowych z kostki ażurowej, 

dwa stojaki na rowery przed szkołą. Budowa chodnika wzdłuż ulicy 

wjazdowej na osiedle po stronie bloku ul. Dąbrowskiego 71/73. 

2 376 700,00 

zł  

L0172 

Wolny chodnik pod Prexerem. 

Działki: S1-128/8. 

W ramach zadania na odcinku ul. Pomorskiej (południowej i 

północnej części) od ul. Kilińskiego do ul. Sterlinga mają zostać 

zamontowane separatory (słupki) uniemożliwiające parkowanie na 

chodniku. Parkujące samochody uniemożliwiają swobodne 

poruszanie się pieszych i dodatkowo stwarzają zagrożenie kolizji dla 

rowerzystów, samochodów i tramwaju jadących ul. Pomorską ze 

względu na znaczne zawężenie pasa. 

160 000,00 zł 
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L0174 

Remont ulicy Wróblewskiego na odcinku od al. Politechniki do 

Proletariackiej. 

Działki: G1-1/27; G2-124/64; P29-65/31. 

Remont nawierzchni jezdni wraz z przyległymi chodnikami. 

2 485 000,00 

zł  

L0176 

Sztuka życia - edukacja poprzez kulturę. 

Placówki oświatowe, teatry, instytucje kultury. 

Wystawienie serii spektakli i wypropagowanie uczęszczania na 

widowiska kulturalne. 8 artystów, scenografia, reżyser, mini 

spektakle w szkołach. 

195 200,00 zł  

L0177 

BOISKO PIŁKARSKIE "NAD NEREM" - Renowacja \ 

modernizacja boiska piłkarskiego w Parku Osiedlowym nad 

Nerem. 

Działka 768 w obrębie G-53. 

Realizacja zadania pozwoli na „ożywienie" całego kompleksu w 

parku. Celem jest renowacja nawierzchni oraz zakup niezbędnego 

sprzętu (bramki, siatki, piłkochwyty). Podciągnięcie prądu i 

założenie oświetlenia, tak by służyło przez maksymalną część roku. 

502 700,00 zł  

L0178 

Aktywni cały rok - hala pneumatyczna nad boiskiem przy 

Gimnazjum nr 19. 

ul. Wapienna 17, działki 219/13 ,219/14, 219/12, 219/11, 219/10, 

219/6, 219/3.  

Hala pneumatyczna (powłoka ciśnieniowa) zostałaby rozciągnięta 

nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 60 x 30 m. 

Na halę będą się składały: system powłok, system grzewczo-

nadmuchowy, drzwi, oświetlenie, ruchome kosze do gry 

w koszykówkę. Wyremontowane zostałoby również zaplecze 

sportowe (zamykane szafki). 

744 800,00 zł  

L0179 

Remont dróg wewnętrznych i chodników w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym 1. 

Działka G5-286/4. 

Drogi wewnętrzne w ośrodku i chodniki są w bardzo złym stanie. 

Uczniami naszej placówki jest młodzież niepełnosprawna ruchowo, 

która ma kłopot z przemieszczaniem się. Wymiany wymagają płyty 

chodnikowe, krawężniki i nawierzchnia w drogach 

komunikacyjnych. Łączna długość chodników 2400 m, dróg 

wewnętrznych 790 m. 

804 000,00 zł  

L0180 

Kwiaty, kwiaty! Wszędzie kwiaty – dywany kwiatowe na 

trawnikach wzdłuż ulicy Wólczańskiej. 

Miejskie trawniki przy ul. Wólczańskiej, przykładowe numery: 3, 5, 

6, 17, 14, 19, 49, 55,0 59, róg Andrzeja, róg Zamenhofa, róg Żwirki, 

róg Radwańskiej, 212 i inne przy Wólczańskiej. 

Ławki 10 szt, rośliny kwitnące sezonowo ok. 300 m2, niskie barierki 

ok. 100 mb, trawniki ok. 2 tys. m2, niskie krzewy kwitnące 300 szt. 

99 000,00 zł  

L0181 

Wiata rowerowa przy pętli tramwajowej u zbiegu ulic 

Informatyczna, Ofiar Terroryzmu 11 września. 

W35-176/4, 177/1, W37-84/1. 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż 1 wiaty 

rowerowej ze stojakami. 

34 000,00 zł  
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L0183 

Kompleks sportowo - rekreacyjny przystosowany do zajęć 

z uczniami niepełnosprawnymi. 

W15-47/5, ul. Nowogrodzka 6/14. 

Całość składać się będzie z: boiska do piłki ręcznej i siatkówki, do 

koszykówki, do piłki nożnej, bieżni ze skocznią w dal, urządzeń 

rekreacyjnych (siłownia, stół do tenisa stołowego). Wyrównanie i 

utwardzenie terenu, odwodnienie i drenaż, wykonanie nawierzchni 

(poliuretanowej, tartanowej i z kostki), zamontowanie urządzeń 

sportowych, ławek, koszy na śmieci, oznaczeń, wykonanie 

ogrodzenia, chodników, oświetlenia i instalacja monitoringu. 

1 900 000,00 

zł  

L0185 

Renowacja wiaty typu warszawskiego z lat 70 i zachowanie jej 

do celów muzealnych. 

Przystanek autobusowy Lodowa - Dąbrowskiego w kierunku 

północnym (nr 0469). 

Renowacja wiaty typu warszawskiego z przystanku Lodowa - 

Dąbrowskiego (w kierunku północnym) i zabezpieczenie jej na 

potrzebny przyszłego muzeum transportu. Ustawienie w jej miejscu 

współczesnej wiaty. 

27 000,00 zł  

L0186 

Park Julianowski im. A. Mickiewicza. 

Park Julianowski. 

W ramach zadania zostaną wyremontowane dwie bardzo zniszczone 

alejki znajdujących się w Parku im. Adama Mickiewicza w rejonie 

dwóch placów zabaw (przy ul. Jaworowej oraz ul. Krzewowej), 

co poprawi warunki wypoczynku oraz walory estetyczne Parku im. 

Adama Mickiewicza. Budowa oświetlenia wzdłuż alejki asfaltowej 

w północnej części parku (od narożnika ul. Leszczynowej i 

Jaworowej do głównej alei parkowej) oraz w rejonie altany pozwoli 

zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników parku. Koszty zadania 

obejmują dodatkowo sporządzenie stosownych dokumentacji 

technicznych oraz nadzory inwestorskie. 

710 000,00 zł  

L0187 

Nowocześniej w szkole - pracownia komputerowa w XXIV LO. 

Ul. Marysińska 61/67. 

Wyposażenie pracowni komputerowej i czytelni multimedialnej w 

20 zestawów komputerowych oraz tablicę interaktywną z 

projektorem multimedialnym. 

67 500,00 zł  

L0190 

Aranżacja terenu Pływalni "Promienistych" przy ul. 

Głowackiego 10/12. 

Ul. Głowackiego 10/12. 

Zakup urządzeń małej architektury m.in. zakup ławek, koszy na 

śmieci oraz aranżacja terenów zielonych pływalni. 

50 000,00 zł  

L0191 

Modernizacja miejsca wyznaczonego do kąpieli. 

Arturówek, ul. Skrzydlata 75. 

Poprawa bezpieczeństwa wypoczywających i korzystających z 

kąpieli wodnej na akwenie w Arturówku, zakup małej architektury 

i aranżacja terenów , ławki, kosze, nasadzenia itp. 

100 000,00 zł  
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L0192 

Montaż kabin wc wraz z serwisowaniem. 

Stawy Stefańskiego. 

Montaż kabin wc wraz z ich regularnym serwisowaniem. Toalety 

będą udostępniane bezpłatnie korzystającym z obiektu. 

40 000,00 zł  

L0193 

Modernizacja nawierzchni chodnikowej. 

Ciąg chodników od ul. Ogrodowej do ul. Kasprzaka po stronie 

cmentarza, działki: 6 /l6, 6/6, 1/20. 

Zdjęcie istniejącej nawierzchni na całym odcinku, wyrównaniu 

zagęszczenie podłoża, wymiana obrzeży przy jezdni oraz położenie 

nowej nawierzchni chodnikowej, wraz wytyczenie miejsc 

parkingowych na chodniku przy jezdni liniami w innym kolorze 

kostki. 

800 000,00 zł  

L0194 

Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Gościniec od nr 199 

(skrzyżowanie z ul. Mozaikową) do nr 238 (połączenie 

z wiaduktem nad autostradą A1). 

Ul. Gościniec. 

Ulica gościniec ciągnie się na długości 4 kilometrów od ul. 

Kalinowskiego do granic miasta i stanowi alternatywę dla ulicy 

Kolumny. Na ostatnich 800 metrach nie posiada asfaltu. Zadaniem 

byłoby ułożenie dywanika asfaltowego szerokości ok. 5 metrów 

długości około 800 metrów. 

800 000,00 zł  

L0195 

PRZYJAZNY PLAC DĄBROWSKIEGO - przebudowa placu 

Dąbrowskiego w kierunku zwiększenia jego użyteczności dla 

mieszkańców. 

Działka nr 179/8 w obrębie S-2. 

Głównym celem projektu jest zmiana estetyki i funkcjonalności 

Placu Dąbrowskiego. Projekt zakłada ożywienie placu kolorową 

zielenią średnią i niską, wyposażenie w elementy małej architektury 

(ławki, miejsca relaksu o ciekawej konstrukcji, stojaki na rowery, 

itp.), przebudowę istniejącej fontanny (odcięcie górnej części 

konstrukcji, i adaptację pozostałości na fontannę „płaską"), 

zwiększenie atrakcyjności dla mieszkańców Łodzi. 

2 480 000,00 

zł  

L0196 

STREFA PARKOWANIA DLA MELOMANA - budowa 

parkingu i chodników wokół Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej na ul. Sosnowej. 

Działka 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. 

Krótki opis zadania zgodny z kartą zmian wniosku z dnia 08.06.2016 

r. 

1 400 000,00 

zł  
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L0197 

Bezpieczne boisko PG44 - wymiana ogrodzenia. 

Obręb G17 działki: 14/19,14/23,14/24,14/25. 

Wymiana dotychczasowego ogrodzenia szkoły pozwoli na 

wyodrębnienie bezpiecznej strefy rekreacyjno- sportowej w tej 

części osiedla. Tym samym zakończy dotychczasowe inwestycje na 

terenach PG 44. Wspomniany teren jest miejscem nauki i 

wypoczynku dla uczniów szkoły oraz lokalnej społeczności. 

Ogrodzenie o długości około 335 metrów otoczy kompleks sportowy 

i tereny zielone zapewniając należyte bezpieczeństwo wszystkim 

jego użytkownikom. 

80 000,00 zł  

L0198 

Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno - artystyczny dla 

dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na 

terenie Polesia. 

Warsztaty realizowane w świetlicach środowiskowych, placówkach 

wsparcia dziennego na terenie Polesia. Część zajęć odbędzie się w 

instytucjach kultury, sztuki i nauki, będących partnerami projektu 

(np. w muzeum, w galerii sztuki, w teatrze, itd.), a także w 

przestrzeni publicznej (np. w parku). 

Program edukacyjno-artystyczny jako aktywizacja i edukacja 

społeczno-wychowawcza poprzez sztukę dla dzieci i młodzieży 

pochodzących ze środowisk marginalizowanych, głównie 

podopiecznych placówek wsparcia dziennego. 800 godzin zajęć 

muzycznych, teatralnych, tanecznych, z zakresu sztuk plastycznych, 

sztuk użytkowych, historii sztuki, architektury, animacji kultury, 

dziennikarstwa, nauki języków obcych, reintegracji społecznej, 

animacji podwórkowych itd., przeprowadzą artyści, pedagodzy, 

animatorzy, streetworkerzy lokalnie zaangażowani w projekty 

artystyczno-społeczne. 

234 000,00 zł  

L0201 

Oprawa zabytkowego Parku Poniatowskiego - wyeksponowanie 

wejść i jego historycznego wizerunku. 

Działki 5/32, 5/24. 

Wyeksponowanie wejść, ustawienie charakterystycznych bram, 

tablic/ szyldów/pylonów z nazwami poszczególnych wejść, mini 

pawilonów, latarni. Stacje rowerowe, miniparkingi, strefy spotkań. 

1 025 000,00 

zł  

L0202 

AED - Życie dla Łodzi - program publicznego dostępu 

defibrylatorów AED. 

Miejsca użyteczności publicznej posiadające całodobowa ochronę 

wraz z oznaczeniami AED i instrukcjami udzielania pierwszej 

pomocy. 

Rozmieszczenie 40 defibrylatorów AED w miejscach użyteczności 

publicznej posiadających całodobową ochronę wraz z oznaczeniami 

AED i instrukcjami udzielania pierwszej pomocy wraz 

z przeszkoleniem do 10 osób w każdej lokalizacji i kampanią 

marketingową. 

320 000,00 zł  
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L0203 

ONKOpunkt dla łodzian - 5 dzielnicowych punktów wsparcia 

psychologicznego dla chorych onkologicznie i ich rodzin. 

Miejskie budynki użyteczności publicznej w każdej z 5 dzielnic, jak 

domy kultury, przychodnie, domy dziennego pobytu. 

Stworzenie i wypromowanie 5 dzielnicowych punktów pomocy 

psychoonkologicznej, gdzie prowadzono by warsztaty wsparcia dla 

chorych i ich rodzin. Zajęcia odbywałyby się przynajmniej 2 razy w 

tygodniu w dwugodzinnym bloku, w miejskich instytucjach jak np. 

dom kultury. Obecnie pomoc tego rodzaju jest niedostępna. Łódź 

cechuje wysoki odsetek zachorowań na nowotwory złośliwe. 

ONKOpunkty mogłyby pomóc nawet kilkunastu tysiącom łodzian. 

159 000,00 zł  

L0205 

Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie, aranżacja i 

postawienie nowego placu zabaw dla dzieci - PAJĘCZYNY. 

Działka B14-6/1. 

Zagospodarowanie i aranżacja oraz postawienie nowego placu 

zabaw dla dzieci w tym PAJĘCZYNY, małą architekturą - ławkami 

itp. 

1 100 000,00 

zł  

L0206 

Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie miejsca do kąpieli, 

aranżacja terenów zielonych wokół stawu III i 

zagospodarowanie stawu w tym postawienie fontanny. 

Działki B-14-22/1; B-14-21/1 i B-14-21/3. 

Zagospodarowanie miejsca przeznaczonego do kąpieli w tym małą 

architekturą : ławkami 50 szt oraz aranżacja terenu piaskiem 

plażowym i roślinami itd. Postawienie fontanny na stawie 

uruchamianej w sezonie letnim w celu obniżenia temperatury wody i 

jej dotlenienia na okoliczność poprawy jakości wody i zapobiegania 

występowania sinic i glonów Aranżacja terenów zielonych wzdłuż 

stawu w tym mała architekturą, jak wyżej. 

900 000,00 zł  

L0210 

Rower miejski dla Widzewa. 

W19-184/105, W21-629/76, W19-81/16, W19-196/42-Widzew 

Wschód, W27-23/5 - Stary Widzew, W12-225 - Stoki, W47-303/3 - 

Nowosolna, W40-660/3 - Andrzejów, W35-71/62, W35-140/141 - 

Olechów-Janów. 

Budowa 10 stacji rowerowych w dzielnicy Widzew (proponowane 

lokalizacje: Rondo Inwalidów, Rondo Sybiraków, Dworzec Łódź 

Widzew, Park Widzewski, ul. Wujaka, Stoki, Nowosolna, Olechów. 

Janów i Andrzejów. 

1 235 840,00 

zł  

L0211 

Pies Parki na Olechowie. 

Działki: 46/20 i 47/20, Obręb W-35.  

Stworzenie „placu zabaw” z torami przeszkód dla psów m.in. slalom 

równoważnia, kładka, tuby, drążki do skoków w każdej dzielnicy. 

Proponowane lokalizacje (skwer pomiędzy Olechowem i Janowem, 

Park na Zdrowiu, Park Julianowski, Park im. Sienkiewicza, Park 

Sielanka). 

160 000,00 zł  
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L0213 

Interaktywna aplikacja internetowa dedykowana kolejnym 

edycjom Budżetu Obywatelskiego. 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji 

Społecznej i Zdrowia. 

Aplikacja umożliwiająca składanie wniosków do Budżetu 

Obywatelskiego online, hasztagowanie wniosków, kategoryzowanie 

(możliwość wyszukiwania wniosków po kategoriach/hasztagach), 

oznaczanie wniosków na mapie, możliwość dodawania do wniosków 

zdjęć (np. zrobionych telefonem komórkowym w momencie 

składania wniosku online), możliwość „śledzenia” wniosku od 

momentu jego złożenia do chwili wydania rekomendacji przez 

Doraźną Komisję do Budżetu Obywatelskiego, możliwość 

prowadzenia „forum” pod wnioskiem, możliwość dodawania 

wniosków do swoich ulubionych, głosowanie online z możliwością 

intuicyjnego wyszukiwania wniosków po kategoriach lub kliknięcie 

na nazwę wniosku na mapie lokalizacyjnej, śledzenie stanu 

głosowania w trakcie jego trwania. 

150 000,00 zł  

L0214 

Budowa wiaty rowerowej dla uczniów XXI LO. 

Ul. Kopernika 2, działka 143/9, obręb 20. 

Wiata rowerowa na 20 rowerów, o konstrukcji stalowej z dachem 

przezroczystym wykonanym z tworzywa poliwęglanowego. 

Wymiana podłoża pod wiatę na kostkę brukową. 

34 000,00 zł  

L0218 

Piknik dla seniorów. 

Jeden z parków miejskich w zależności od pozwolenia na 

zorganizowanie dużej imprezy. 

Organizacja jednodniowego pikniku - święta łódzkich seniorów. 

Odbędą się występy zespołów, kiermasz rękodzieła, pokaz 

twórczości seniorów, porady lekarzy, prawników, warsztaty Nordic 

Walking, zajęcia animacyjne i integracyjne, konkursy. Piknik 

zakończy koncert gwiazdy i dyskoteka "pod chmurką". 

80 000,00 zł  

L0219 

Strefa Wolontariatu Miejskiego. 

Obszary rewitalizowane Łodzi (dawna Strefa Wielkomiejska). 

Poprawa jakości działań społecznych w mieście Łodzi, 

z uwzględnieniem obszarów zdegradowanych. Dzięki 

przygotowaniu wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w 

zakresie współpracy, poznaniu swych wzajemnych potencjałów 

wzrośnie poziom zaangażowania i standardu podejmowanych 

działań. Założona perspektywa zwiększenia wolontariackich 

przedsięwzięć wpłynie na lepszą komunikację i otwartość 

mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej Łodzi. Wolontariat będzie 

zachęcać mieszkańców i promować go jako sposób na proaktywne 

życie, dostępne dla każdego, niezależnie od statusu społecznego i 

zasobności portfela. 

46 000,00 zł  



221 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0220 

Śpiewnik „Piosenki o Łodzi" i płyta pt. „Okno do mojego 

miasta" - z piosenkami o Łodzi. 

Łódź. 

Wydanie śpiewnika i płyty z nowymi, autorskimi piosenkami o 

Łodzi, będącymi pokłosiem Przeglądów Piosenki o Łodzi „Łódzkie 

Skrzydła". Autorami są łódzcy poeci, nauczyciele, rodzice, muzycy i 

amatorzy, dzieci i młodzież. Wykonawcami są laureaci w/w 

konkursów. Wydawnictwa adresowane są do łodzian, 

niekonwencjonalnie promują miasto, uczą historii, tradycji, zwracają 

uwagę na współczesność, stanowią pomoc dydaktyczną w edukacji 

regionalnej i muzycznej. 

35 000,00 zł  

L0221 

ŁĄCZYMY POKOLENIA - place zabaw i siłownie plenerowe 

w Parku Baden-Powella. 

W15-5/10. 

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. 

420 586,00 zł  

L0224 

Remont ulicy Przędzalnianej od ul. Przybyszewskiego do ul. 

Rydza Śmigłego. 

Obręb W-29 działka 123/7. 

Remont nawierzchni jezdni, chodników i uzupełnienie szpaleru 

drzew fragmentu ul. Przędzalnianej, poprzez: budowę wyniesionych 

przejść dla pieszych, wprowadzenie udogodnień dla 

niepełnosprawnych, wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu na 

jezdni. Realizacja poprawi bezpieczeństwo pieszych, szczególnie w 

okolicach sklepów, napotykają utrudnienia - parkujące samochody 

ograniczające widoczność, zniszczone, często bardzo wysokie 

krawężniki. Brak ułatwień stanowi barierę dla osób 

niepełnosprawnych. 

2 471 193,00 

zł  

L0225 

Na boisko wpadaj śmiało to jest teren jakich mało, Feniks 

talenty poznaje w świat oddaje. 

G13-217, ul. Karpacka 61. 

Boisko pełnowymiarowe z trawy syntetycznej (105x68), oświetlenie, 

budynek szatniowo-sanitarny 200 m2, chodniki, ogrodzenie, 

instalacje, zieleńce. 

2 404 796,00 

zł  
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L0226 

Ekologiczna Łódź Akademicka - budowa samowystarczalnych 

energetycznie wiat rowerowych z monitoringiem oraz 

oświetleniem LED. 

Centrum miasta. Lokalizacje przy UMŁ (ul. Piotrkowska 104). 

Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Piotrkowska 104a), Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8) oraz 

wszystkich wyższych uczelniach publicznych i ośrodkach 

użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym (np. 

Ogród Zoologiczny. Ogród Botaniczny, kompleks EC1, Fala). 

Łódź jako miasto przyjazne środowisku, propagujące zdrowy tryb 

życia, wychodzi naprzeciw rowerzystom. Integracja oraz 

zwiększenie komfortu komunikacji rowerowej na poziomie 

publicznych uczelni, łódzkich urzędów i miejsc rekreacji. Wiaty 

rowerowe, oprócz walorów estetycznych, są także funkcjonalne - 

dzięki niezależnemu zasilaniu mogą być montowane w dogodnej 

lokalizacji, tworząc bezpieczne miejsce parkingowe, chroniące 

rowery przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. 

1 500 000,00 

zł  

L0229 

Nagroda dla Kulturalnych Właścicieli psów - grywalizacja 

osiedlowa motywująca do sprzątania po psach. 

Wybrane lokalizacje na osiedlach, w parkach i wzdłuż ulic tam gdzie 

już są kosze na psie odchody oraz działki ewidencyjne. Bałuty Doły 

B-53 - 4, B-48 179/11, B-47 350/42, B-47 360/3, Julianów Marysin 

Rogi B-26 4/3, B-26 5/44, B-21 3/166, Radogoszcz B-5 362/2, B-5 

392/8, B-5 406/2, B-27 24/40, B-26 1/5, B-5 216/9, B-9 10/73, 

Górniak G-3 33/26, G-3 33/16, G-3 195/3, G-3 240, Karolew 

Retkinia Wschód P-27 144/27, P-27 176/4, P-36 37/46, P-27 69/16, 

P-27 64/3, P-25 198/16, P-26 123/35, Stare Polesie P-28 5/32, P-20 

214/3, P-9 1/20, P-29 99/5, Zdrowie Mania P-25 24/33, P-16 44/12, 

P-16 47/1, P-16 1/1, P-6 265, Katedralna S-6 477, S-6 63/12, S-6 

89/17, S-6 189/17, S-6 273/14, S-6 355/18, S-6 274/1, S-8 139/42, 8-

828/59, 8-985/5, Stary Widzew W-25 82/3, W-25 172/2, W-26 

133/1, W-27 23/5, W-15 3/4, W -15 5/8, W-24, 89/15, W-25 46/4. 

Idea Grywalizacji, konkurs na łódzkich uczelniach techn. na projekt 

automatu - kosza na psie kupy weryfikującego wrzucaną zawartość 

„bio", komunikującego „Dziękujemy!" i wydającego drobny 

przysmak dla psa - sponsorowany przez np. producenta karmy. 

Wykonanie i montaż automatów. Akcja społeczna i reklamowa nt. 

tej gry ponadosiedlowej. Nagrodzenie osiedla najbardziej 

zaangażowanego w sprzątanie po psach np. tytułem „Czysto i 

kulturalnie". 

665 000,00 zł  
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L0230 

Bezpieczny klient. 

Działka S6-312/28, ul. Kilińskiego 102/102a. 

Poprawa bezpieczeństwa klientów pomocy społecznej, a tym samym 

pracowników stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania 

MOPS. Montaż videodomofonów w „bocznej części" budynku 

przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w Ośrodku, 

z uwagi na brak możliwości dostępu osób niepożądanych. W ramach 

zadania przewiduje się zakup 4 zestawów videodomofonów 

z szyfratorami i monitorami LCD w każdym zestawie oraz ich 

montaż. 

20 000,00 zł  

L0231 

Łódź dostępna dla niewidomych - turystyczny przewodnik po 

Łodzi dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Łódź. 

Edukacja turystyczna i historyczna osób z dysfunkcją wzroku, 

poprzez wydanie przewodnika po Łodzi dostępnego zarówno dla 

osób widzących jak i niewidomych. Wydana w 100 egzemplarzach 

w druku transparentnym (czarnodruk na brajlu), przeplatana 

obrazami przedstawionymi w grafice wypukłej, tak aby osoba 

niewidoma za pomocą dotyku mogła zobaczyć przedstawione w 

przewodniku propozycje. 

28 300,00 zł  

L0233 

Na ratunek pacjentom z niewydolnością oddechową- zakup 

sprzętu medycznego dla potrzeb Łódzkiego Hospicjum dla 

Dzieci. 

Obręb B8 działki: 329/5, 336/6, ul. Nastrojowa 10. 

Pacjenci z niewydolnością oddechową mogą przebywać w swoim 

naturalnym środowisku - domu wówczas, gdy mają zapewniony 

oprócz właściwej opieki odpowiedni sprzęt medyczny. Projekt 

Zakup 10 respiratorów, pulsoksymetrów, koncentratorów tlenu, 

ssaków oraz urządzenia do wizualizacji żył powierzchniowych. 

303 000,00 zł  

L0235 

Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej oraz 

uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych dla 

potrzeb Pierwszego Stacjonarnego Hospicjum. 

B-27, działka 52/2, ul. Pojezierska 45/51. 

Zadanie będzie realizowane w zakresie: budowy drogi wewnętrznej 

z placami manewrowymi i infrastrukturą towarzyszącą, budowy 

i przebudowa podejść do budynku, budowy i przebudowy miejsc 

parkingowych wraz z bramami wjazdowymi i ogrodzeniem posesji, 

zagospodarowania i uporządkowania terenów zielonych. 

1 309 800,00 

zł  
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L0239 

Zakup specjalistycznej łodzi hybrydowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej - Oddziału Ratownictwa Wodnego. 

Siedziba OSP ORW, ul. Pojezierska 92.  

OSP realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz 

poszukiwania zaginionych, w zbiornikach wodnych na terenie Łodzi 

i województwa. Prowadzona działalność wymaga, aby na 

wyposażeniu znajdował się między innymi sprawny specjalistyczny 

ponton, umożliwiający prowadzenie akcji w najróżniejszych 

warunkach. Stan posiadanego pontonu, pomimo wielokrotnych prób 

naprawy, nie pozwala na zabezpieczenie gotowości operacyjnej 

grupy ratowniczej na wystarczającym poziomie bezpieczeństwa. 

39 900,00 zł  

L0241 

Dla mnie Widzew to cały świat - budowa pomnika twórcy 

Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego. 

Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 

(działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138. 

Budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika 

Sobolewskiego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zagospodarowania terenu i towarzyszącymi 

elementami małej architektury (ławki, oświetlenie, drzewka) zgodnie 

z opracowaną dokumentacją projektową. 

375 000,00 zł  

L0242 

Sztuk Strefa - Otwarte Warsztaty Twórcze z elementami art-

terapii w Pracowniach Artystycznych Lokali Kreatywnych. 

Ul. Sienkiewicza 61a. 

Warsztaty z ceramiki artystycznej, fotografii i filmu, rysunku 

i malarstwa, muzyki, hand madę i innych. 

625 000,00 zł  

L0244 

Zadbać o Park 3 Maja. 

W15-3/4, W15-3/1. 

Wniosek obejmuje wyłącznie utwardzenie alejek parkowych kostką 

betonową i nawierzchnią glinkowo-żwirkową. 

1 451 900,00 

zł  

L0245 

Mistrzostwa Łodzi w dronach. 

Atlas Arena. 

Zorganizowanie pierwszych w historii Łodzi mistrzostw latania 

dronami. 

53 000,00 zł  

L0249 

Łódź Bass Fest. 

Park Zdrowie. 

Jedyny, niepowtarzalny festiwal muzyki basowej, która jest wpisana 

w historię Miasta. Od kilkunastu lat Lódź jest uważana jako stolica 

muzyki elektronicznej w Polsce. Ze względu na usunięcie z 

kalendarza imprez w Polsce, łódzkiej Parady Wolności straciła to 

miano. Ale nadal w Łodzi jest najwięcej imprez związanych z tym 

nurtem. 

190 000,00 zł  
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L0254 

Strefa Kultury Kina Charlie: Rewitalizacja budynku wraz 

z podwórkiem na posesji Piotrkowska 203/205 oraz 

zaadaptowanie go dla potrzeb seniorów oraz osób 

niepełnosprawnych - I etap. 

S8-21/17. 

Modernizacja budynku Kina Charlie. W zabytkowym, 

wyeksploatowanym budynku, chcemy stworzyć nowoczesne 

miejsce, azyl dla koneserów sztuk i twórców niezależnych, inkubator 

kultury i miejsce kreatywne, w którym działanie łączy się z 

edukacja, a twórcze myślenie z odkrywaniem nowych horyzontów. 

Cała nieruchomość jest ściśle związana z poprzemysłowym i 

zabytkowym charakterem Łodzi. 

960 000,00 zł  

L0258 

Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym. 

P-25 działki nr 24/33 i 24/32. 

Powstanie labirynt z krzewów liściastych - grab pospolity (ok. 7 000 

szt) założony na pow. ok. 2 500 m2, z nawadnianiem. Wykonanie 

projektu techn. całego założenia wraz z projektem systemu 

nawadniania. Zakup i posadzenie w dwóch rzędach krzewów grabu 

pospolitego (Carpinus betulus) - roślin z uprawy w pojemnikach 

o wys. 70-90 cm, wymianę podłoża pod nasadzenia, zakup i montaż 

siatki ogrodzeniowej, założenie systemu nawadniającego i konieczną 

obsługę geodezyjną. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej - 

doprowadzenie wody do planowanego systemu nawadniania terenu 

pod nasadzenia żywopłotu w formie labiryntu.  

245 000,00 zł  

L0259 

Woonerf 6 Sierpnia od-nowa, czyli naprawa pierwszego 

łódzkiego podwórca. 

Woonerf, ul. 6 Sierpnia. 

Projekt i nasadzenie dużych krzewów ozdobnych na parkingu 

w formie klombu lub skalniaka, wymiana kamiennych płyty na nowe 

- te w których stały niegdyś kamienne słupki. Pomiędzy 2 i 3 

drzewem od strony zegara należy zamontować 4 ławki ozdobne 

pasujące do stojących obecnie. Pomiędzy starymi ławkami i nowymi 

należy zamontować ozdobne słupki z kamienia w kształcie piramid 

lub metalowe - żeby kierowcy nie mogli parkować pomiędzy 

ławkami. Dokupić ławkę, która została zniszczona przez samochód. 

30 000,00 zł  

L0262 

Rewitalizacja Rudy, metamorfoza Stawów Stefańskiego. 

G51-1/38, G51-4/51, G51-4/14, G51-4/15, G51-4/16, G51-4/17, 

G51-4/47. 

Odnowa plaży piaszczystej, scena/podest w okolicach górki wraz 

z zapewnieniem ławeczek i koszy na śmieci w okolicach sceny, 

ustawienie toalet dla użytkowników obiektu, zadaszone wiaty na 

rowery, oświetlenie przy pomocy latarni solarnych. 

510 000,00 zł  
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L0264 

Łódzka przystań motocyklowa. 

P24-367/16, P24-367/15. 

Miejsce spotkań integrujące posiadaczy motocykli. Umożliwi 

spotkania, ławki - 4 szt, stolik - 1 szt). Drobne naprawy motocykli 

(najazd, zbiornik na olej silnikowy) oraz sprawdzenie stanu 

technicznego (kompresor). Teren ok.. 40 m, ogrodzony, utwardzony 

z małą wiatą. 

29 800,00 zł  

L0267 

Płatne staże wakacyjne dla studentów w Urzędzie Miasta Łodzi. 

Urząd Miasta Łodzi. 

Włączenie się Urzędu Miasta Łodzi w istniejący już program staży 

wakacyjnych i zaoferowanie 50 płatnych 3 - miesięcznych staży 

wakacyjnych dla studentów łódzkich uczelni wyższych oraz 

studentów pozałódzkich uczelni, którzy mieszkają w Łodzi. Staże 

powinny odbywać się w możliwie wielu komórkach UMŁ, tak aby 

były skierowane do możliwie szerokiej grupy studentów. 

150 000,00 zł  

L0270 

Budowa prawoskrętu na ul. Drewnowskiej w al. Włókniarzy 

(jadąc od Manufaktury). 

Odcinek Drewnowskiej 50m po obu stronach jezdni na odcinku 

Włókniarzy-Kasprzaka. 

Poszerzenie jezdni po 1,5 m na każdej ze stron, wyznaczenie i 

budowa prawoskrętu szer. 3 m, przebudowa chodnika, przesunięcie 

sygnalizacji świetlnej i oznakowania. 

300 859,24 zł  

L0272 

Śpioszki z łódzką grafiką dla nowonarodzonych łodzian. 

Łódź. 

Zakup przez miasto 12 tys. śpioszków do wydawania w Urzędach 

Stanu Cywilnego w momencie rejestrowania noworodków. Śpioszki 

powinny być neutralne kolorystycznie z nadrukiem pokazującym, że 

Łódź jest dumna ze swoich nowych mieszkańców. Liczba śpioszków 

wynika z liczby urodzeń w ostatnich latach. 

438 960,00 zł  

L0274 

Rewolucja 1905 r. - wprowadźmy nowe lokalne święto! 

Łódź. 

Ustanowienie święta upamiętniającego wydarzenia Rewolucji 1905 

roku - wielotysięcznego zrywu o wyzwolenie społeczne i narodowe. 

Święto będzie odwoływało się do łódzkiej tradycji II 

Rzeczpospolitej, kiedy to pamięć o Rewolucji 1905 roku była 

rokrocznie pielęgnowana manifestami i składaniem kwiatów na 

grobach robotników. 

30 000,00 zł  

L0275 

Bookcrossing - miejski regał na książki na Dworcu 

Tramwajowym Centrum. 

Przystanek Piotrkowska Centrum (Mickiewicza / Kościuszki). 

Postawienie mebla miejskiego dostosowanego estetycznie 

do otoczenia z zamykanymi szklanymi drzwiami i półkami na 

książki. Ma on służyć mieszkańcom do wymieniania się 

przeczytanymi książkami. 

10 000,00 zł  
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L0276 

Oznaczenie dostępności przystanków komunikacji miejskiej. 

Łódź. 

Umieszczenie na tablicach bocznych komunikacji miejskiej 

piktogramu informującego o tym do których przystanków jest 

utrudniony dostęp dla pasażerów z dysfunkcjami ruchu, osób 

starszych, rodziców z dziećmi w wózkach, podróżnych z bagażem 

itp. 

8 800,00 zł  

L0277 

Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego. 

Działki nr: S2-179/8; S2-180/3; S2-177/7; S2-179/9. 

Zwiększenia łódzkiej tożsamości oraz promowanie łódzkiego 

hejnału. Wykorzystanie istniejącego układu nagłośnieniowego 

zlokalizowanego przy płycie Placu Dąbrowskiego i odgrywanie 

łódzkiego hejnału o godzinie 12.00 oraz jego skróconej wersji (ok. 

30 s) w każdej innej pełnej godzinie. Prząśniczka powinna być 

odgrywana między godziną 8.00 a 20.00. 

7 000,00 zł  

L0278 

Górniak dla ludzi: przyszłość zależy od dzieci. 

Osiedle Górniak. 

Projekt zakłada zatrudnienie stretworkerów, którzy pomogą 

w zmniejszeniu przestępczości wśród dzieci. Ponadto 

Zorganizowane zostanie wsparcie pedagogiczno-terapeutycznych o 

animacyjne. Wszystkie działania sprawia, że dzieci z Górniaka będą 

miały okazję do poznania swoich pasji oraz talentów, które w 

przyszłości będą mogły służyć lokalnej społeczności. Okres 

realizacji zadania – 10 miesięcy tj. marzec-grudzień 2017 r. oraz 

określona została grupa dzieci, która zostanie objęta wsparciem – 20 

dzieci. Wymiar czasu pracy streetworkerów ¾ etatu, przy 

jednoczesnym dookreśleniu kosztów szacunkowych wynagrodzenia 

jako kosztów brutto (uwzględniających koszty pracownika i 

pracodawcy). 

122 000,00 zł  

L0279 

Remont istniejącej nawierzchni na ciągu pieszo-jezdnym na 

Cmentarzu Komunalnym „Doły" - część A, al. Palki 9. 

B-53/4. 

Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy kwaterze XV na 

CK Doły polegać będzie na wymianie podbudowy oraz ułożeniu 

obrzeży i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zakres robót: dł. ca 

90,00 m, szer. ca 2,50 m. 

49 500,00 zł  

L0281 

Zbudujmy (trwały) pomnik Kościuszki! 

SP 48, SP 54, SP 55, SP 56, SP 71, SP 101, SP 120, SP 122, SP 142, 

SP 153, SP 166. 

Aktywne, rozwijające harcerskie zajęcia pozalekcyjne. W dwusetną 

rocznicę śmierci Kościuszki postawmy mu nowy pomnik -

wychowajmy nowoczesnych patriotów! 

44 500,00 zł  
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L0282 

Orientacja terenowa – stałe punkty kontrolne w Lesie 

Łagiewnickim. 

Północna część Lasu Łagiewnickiego, działki nr 66/2, 66/3, 66/4 

w obr. B-15 i 1/10, 1/11, 40/1, 40/3 w obr. B-16, własność: Miasto 

Łódź, osiedle: Łagiewniki. 

Zadanie ma na celu stworzenie możliwości uprawiania orientacji 

terenowej w Lesie Łagiewnickim. 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. 

17 000,00 zł  

L0283 

Boiska sportowe = pokolenia zdrowe - przebudowa 

i modernizacja boisk sportowych przy SP 91, ul. Kasprzaka 45. 

Obręb P-07, działki: 262/1, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 

262/10 i 262/11. 

Stworzenie kompleksu 2 boisk sportowych. Jedno do gry w piłkę 

nożną, przy zmienionej nawierzchni z asfaltowej na bezpieczniejszą 

- poliuretanową. Drugie z założeniem zmiany nawierzchni na boiska 

do koszykówki oraz siatkówki. Oświetlenie, ogrodzenie, ławki 

i piłkochwyty. 

1 118 000,00 

zł  

L0284 

STOP budowie ścieżek rowerowych, które ograniczają szerokość 

jezdni! 

Łódź. 

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! 

20 000,00 zł 

L0285 

CHCEMY możliwości negatywnego głosowania na projekty 

Budżetu Obywatelskiego! 

Łódź. 

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. 

20 000,00 zł  
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L0286 

Remont kładki na al. Politechniki. 

P29-65/28. 

Remont kładki dla pieszych, znajdującej się nad al. Politechniki, na 

wysokości numeru 3. Wzmocnienie konstrukcji, montaż nowych 

schodów, naprawę niezbędnych elementów, wymianę nawierzchni, 

malowanie konstrukcji oraz montaż wind dla niepełnosprawnych. 

800 000,00 zł  

L0291 

Deptak "Botanik" - łącznik pieszo-rowerowy ul. Hufcowej 

i ul. Retkińskiej. 

P25-105/5, P25-105/6, P25-24/7. 

Ścieżka rowerowa i piesza, utwardzona wraz z ławkami, 

śmietnikami i oświetleniem. 12 aneksów dla ławek ze śmietnikami i 

oświetleniem, śmietnik dla psów 6 sztuk. 

720 000,00 zł  

L0292 

Wzorcowe przedszkole - utworzenie miasteczka ruchu 

drogowego dla przedszkolaków. 

Działki 96/6, 93/3, 96/1. 

Ułożenie nowych chodników na terenie placówki, wyremontowanie 

tarasu i utworzeniu na nim mini miasteczka ruchu drogowego oraz 

doposażeniu przedszkola w niezbędne pomoce dydaktyczne do 

przeprowadzenia zajęć z ruchu drogowego. 

120 000,00 zł  

L0293 

Równe szanse dla mieszkańców ul. Wodospadowej. 

Ul. Wodospadowa na odcinku od położonej już kostki brukowej do 

ul. Telefonicznej. 

Obecnie cześć ul. Wodospadowej (od ul. Pszczyńskiej do ul. 

Żlebowej) posiada nawierzchnię wyłożoną kostką betonową. 

Pozostały odcinek ulicy to droga gruntowa. W ramach zadania 

pozostała cześć ulicy zostanie pokryta nawierzchnią z asfaltu (z 

korytowaniem i podbudową). 

750 000,00 zł  

L0294 

Utworzenie Studia Nagrań w Pałacu Młodzieży. 

P24-307/26. 

Wychodząc naprzeciw ogromnej potrzebie wsparcia utalentowanych 

mieszkańców stworzymy Poleskie Studio Nagrań. Każdy obywatel 

będzie mógł wykorzystać profesjonalną przestrzeń do rejestracji 

swoich osiągnięć wokalnych, instrumentalnych, aktorskich, i 

podzielić się z innymi swoimi dokonaniami. Profesjonalna 

przestrzeń realizacji marzeń i pasji będzie także płaszczyzną 

profilaktyki uzależnień. Usytuowanie studia w Pałacu Młodzieży jest 

niezwykle korzystne z uwagi na infrastrukturę placówki, a także jej 

dostępność i popularność w naszym mieście. 

58 000,00 zł  
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L0295 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla każdego dziecka - 

modernizacja pracowni terapeutycznych WWR - Łódź, 

ul. Plantowa 7. 

48/35, 48/37, 48/43. 

Modernizacja 4 pomieszczeń WWR - sali logopedycznej, 

pedagogicznej, rehabilitacyjnej oraz Sali Poznawania Świata - 

remont pomieszczeń (malowanie, podłogi, zakup mebli - 4 szafki na 

pomoce dydaktyczne, 2 stoliki i 8 krzesełek, wymiana oświetlenia), 

zakup pomocy oraz sprzętu terapeutycznego - lustrzany domek, 

interaktywny dywan, kurtyna światłowodów, imitator powiewu, 

magiczny kolorofon, maty do ćwiczeń, wałki, tor do nauki chodu; 

zakup sprzętu multimedialnego. 

90 000,00 zł  

L0296 

Termomodernizacja budynku SP 40. 

P6-342. 

Docieplenie ścian budynku szkoły, który został wybudowany w 

latach 50 z inicjatywy rodziców ówczesnych uczniów. Od tego czasu 

elewacja budynku nie była w żaden sposób poddana renowacji. 

Wygląd zewnętrzny budynku jest odstraszający mieszkańców i 

uczniów. Ocieplenie szkoły pozwoli na znaczne zmniejszenie 

kosztów związanych z jego ogrzewaniem. 

444 150,00 zł  

L0297 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej wraz z 

przebudową chodnika. 

B22-495/16, B22-495/56, B22-495/32, B22-495/33, B22-495/5, 

B22-495/36, B22-495/41, 37, 38, 39, 42, 43, 6, 47, 54, B22-340/24, 

B22-340/50, 13, 29, 4, 32, 34, 52, B22-339/3, B22-339/2. 

Budowa drogi od skrzyżowania ul. Wycieczkowej z Warszawską 

wzdłuż Warszawskiej do skrzyżowania Skrzydlata /Tęczowa wraz 

z przebudową chodnika po południowej stronie Warszawskiej. 

1 200 000,00 

zł  

L0300 

Remont/przebudowa ul. Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego 

do ul. P.O.W. 

Ul. Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. P.O.W. bez 

skrzyżowań. 

Celem zadania jest remont/przebudowa ul. Jaracza na odcinku od ul. 

Kilińskiego do ul. P.O.W. bez skrzyżowań. W zakres inwestycji 

wchodzi: remont/wymiana nawierzchni jezdni (kostka klinkierowa), 

dostosowanie odwodnienia; przebudowa chodników; przebudowa 

oświetlenia; usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną; stałą 

organizacja ruchu; zasadzenie drzew 10 szt; dokumentacja 

projektowa. 

2 480 000,00 

zł  

L0302 

Remont ul. Sasanek na odcinku od Zgierskiej do Świetlanej. 

Ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej. 

Przeprowadzenie remontu nawierzchni oraz chodników, a także 

uporządkowanie przylegających trawników na ul. Sasanek na 

odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej. 

1 570 000,00 

zł  
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L0303 

Mikrogranty na kulturę. 

Łódź. 

Umożliwienie mieszkańcom Łodzi aktywnego udziału w kulturze. 

Muzea, teatry, domy kultury czy inne wybrane przez Miasto 

instytucje kultury będą merytorycznie, organizacyjnie i poprzez z 

redystrybucję pieniędzy wspierać aktywnych ludzi chcących działać 

na rzecz kulturalnych potrzeb społeczności lokalnych. Projekt 

wynika z Polityki rozwoju kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. 

270 000,00 zł  

L0304 

Praktyczna wiedza dla młodych. 

Licea Ogólnokształcące (publiczne) na terenie miasta. 

Nauka jak napisać CV, przygotowanie do rozmowy o pracę, jak 

wypełnić PIT, założenie własnej działalności gospodarczej, 

pozyskiwanie środków z UE, start upy i podstawy z prowadzenia 

działalności. 2 godziny lekcji w dwudziestu dziewięciu LO. 

17 400,00 zł  

L0306 

Asystent - przyjaciel rodziny. 

Łódź. 

Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodziny przeżywające 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Działania asystentów mają na celu przywrócenie zdolności do 

wypełniania tych funkcji. W 2015 r. opieką asystentów objęto w 

Łodzi 441 rodzin. Istnieje potrzeba zatrudnienia dodatkowo 15 

asystentów rodziny działających na terenie całego Miasta. 

459 840,00 zł  

L0310 

Biegówki są fajne! Organizacja szkolenia z podstaw jazdy na 

nartach biegowych oraz bezpłatnej wypożyczalni nart. 

P16-33/6. 

Organizacja bezpłatnego szkolenia z zakresu podstaw jazdy na 

nartach biegowych w okresie zimowym, organizację bezpłatnej 

wypożyczalni nart biegowych w Parku im. Piłsudskiego, zakup 30 

kompletów nart biegowych (narty, wiązania, kijki, buty) oraz zakup 

15 dodatkowych butów i kijków. 

29 500,00 zł  

L0312 

Bezpłatna ogólnodostępna tężnia solankowa zlokalizowana w 

miejscu zamku duchów w byłym Lunaparku. 

Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi, dz. ewid. 33/5 w obrębie P-

16 - przy głównej alei północ-południe na terenie dawnego 

Lunaparku i planowanej zadaszonej scenie. 

Ogólnodostępna i bezpłatna tężnia solankowa w formie stylizowanej 

na orient o powierzchni czynnej ok. 250 m
2
. 

600 000,00 zł  

L0313 

Całoroczne centrum narciarstwa biegowego i sportów 

nartorolkowych. 

W15-5/8, ul. Małachowskiego 7. 

Nauka dzieci i młodzieży szkolnej a także grup seniorskich z zakresu 

podstaw jazdy na nartach biegowych. Kontynuacja zajęć dla ww. 

grup w okresie bezśnieżnym, nauka jazdy na nartorolkach i rolkach 

terenowych. Zakup 30 par nart biegowych 40 par kijków i butów, 

10 par nartorolek klasycznych, 10 par rolek terenowych, zakup 

sprzętu serwisowego oraz zestawu do wytyczania tras narciarskich. 

64 000,00 zł  
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L0314 

Zajęcia socjoterapeutyczne dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, 

prowadzone w placówkach dla bezdomnych. 

Schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, noclegownie, 

schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi. 

Prowadzenie terapii uzależnień oraz terapii z zakresu kształtowania 

umiejętności społecznych. Prowadzenie treningów umiejętności 

społecznych, terapia pracą. Terapię poprowadzą 2 osoby, terapeuta 

uzależnień i pedagog. 

48 000,00 zł  

L0315 

Człowiek nie wielbłąd! Pić musi. Projekt budowy punktów 

poboru wody pitnej na terenie Arturówka. 

B14: 6/11, 23/2, 18/4. 

Punkty czerpalne będą zasilane z istniejącej sieci wodociągowej. 

Zużycie wody będzie opomiarowane wodomierzami 

zamontowanymi w studniach wodomierzowych. Prace wymagają 

opracowania map do celów projektowych, uzgodniono w ZWiK i 

pozwolenia na budowę. 

310 000,00 zł  

L0316 

Łódzka Akademia Praworządności - Szanujmy swoją 

Konstytucję! 

Miejskie budynki użyteczności publicznej jak np. szkoły, biblioteki, 

domy kultury, domy seniora itp., zlokalizowane w każdej z pięciu 

dzielnic miasta. 

Projekt stanowi początek pracy u podstaw i zakłada organizacje 

ponad 780 spotkań (3 razy w tyg. w każdej z dzielnic miasta), które 

pozwolą zwiększyć świadomość prawną mieszkańców Łodzi, w 

zakresie fundamentów Konstytucji, takich jak trójpodział władzy czy 

zasada państwa prawnego, ale też w zakresie przestrzegania 

porządku prawnego oraz kompetencji organów państwa, w tym 

rządu, Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Bądźmy świadomi! 

187 000,00 zł  

L0321 

Zmiany w rejonie rynku Górniak - proste chodniki i dużo 

zieleni. 

Ul. Piotrkowska na odcinku od przejścia dla pieszych przy rynku 

Górniak do ul. Pabianickiej.  

Zadanie zakłada remont nawierzchni chodnika na ul. Piotrkowskiej, 

na odc. od ul. Pabianickiej do hali targowej „Górniak” z wymianą 

płotków zabezpieczających oraz nasadzenie drzew i krzewów 

wzdłuż chodnika, od strony ulicy. 

154 000,00 zł  
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L0322 

Zwiększenie przepustowości ul. Tymienieckiego przy wjeździe w 

Piotrkowską. 

Ulica Tymienieckiego na wjeździe w Piotrkowską, na odcinku 

rozjechanym przez samochody próbujące skręcić w prawo 

w Piotrkowską. 

Zadanie ma polegać na zmianie organizacji ruchu umożliwiającej 

wygodniejszy skręt w prawo poprzez przesunięcie linii dzielącej 

pasy w przeciwnych kierunkach (na co pozwala szerokość jezdni) 

i umożliwienie przejazdu dwóch rzędów samochodów w stronę 

Piotrkowskiej, a także na odbudowie krawężnika i odtworzeniu 

zniszczonego trawnika. Dodatkowo proponuję wykonanie słupków 

w kolorze ciemnoszarym uniemożliwiających niszczenie zieleni 

w przyszłości. 

49 000,00 zł  

L0324 

Remont nawierzchni drogi samochodowej, instalacja oraz 

naprawa istniejących lalami dla poprawy bezpieczeństwo ruchu 

pieszego i samochodowego. 

P32-70. 

Remont nawierzchni drogi samochodowej oraz instalacja nowych 

latarni, naprawa istniejących latarni (są tylko na odcinku 1/3 drogi) 

dla na odcinku ok ul. Franciszka Płocka od ul Pienistej w kierunku 

ul. Maratońskiej do przejazdu kolejowego. 

1 900 000,00 

zł  

L0325 

Budowa oświetlenia w ul. Pienistej na odcinku od ul. Maczka do 

ul. Plocka. 

Ul. Pienista na odcinku od ul. Maczka do ul. Plocka. 

Budowa oświetlenia wraz z wykonaniem projektu w ul. Pienistej. 

250 000,00 zł  

L0327 

Budowa drogi rowerowej, remont i budowa chodnika. 

Ulica Pienista, Maczka, Sołtyka, Plocka, Denna od ul. Obywatelskiej 

do ul. Rusałki, Obywatelska od ul. Pienistej do ul. Sztormowej. 

Działki nr ; 56; 152/2, 153, 154, 155, 10/3, 11, 12, 13; 14; 15; 16/1; 

16/2; 17; 18/1; 18/2; 19/12; 19/14; 20/5; 22/4; 23/1; 24/4; 29/5; 25/6; 

26/5; 30/12; 30/14; 31/17; 32/4; 33/4; 33/5; 34/10; 35/5; 37/7; 37/12; 

38/14; 39/7; 40/8; 41/13; 41/12; 42/9; 42/7; 42/4 - Obręb P - 34, 1/1 - 

Obręb P - 35; 35/3; 25/31; 25/41; 37/43; 26/16; 25/35; 32/3; 33/3; 

34/10; 101/1; 100/177; 28/9; 27/41; 27/35; 27/44 102/2 - Obręb P- 

36, 91/3 Obręb P-33. 105/7, 147/12, 147/11, 147/10, 70, 61/11, 67 - 

Obręb P-32. 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Pienistej, Maczka, Sołtyka, 

Plocka od ul. Waltera-Janke do przejazdu przez tory linii kolejowej 

nr 14; remont istniejącego chodnika wzdłuż ulic: Pienistej, Maczka; 

budowa chodnika wzdłuż ul. Sołtyka po jej północnej stronie, 

budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej od ul. Pienistej do ul. Rusałki 

po jej zachodniej stronie, remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej 

od ul. Pienistej do ul. Sztormowej. 

2 450 000,00 

zł  
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L0328 

Wyposażenie pracowni języka niemieckiego w PG 7. 

Ul. Rojna 33. 

Wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, tablicę 

interaktywną, projektor, program multimedialny, zestaw plansz, 

stojak, wieszak jezdny, gry planszowe, meble: regały, biurko, 15 

ławek, 30 krzeseł. 

21 400,00 zł  

L0329 

Artystyczna rewitalizacja przejścia podziemnego przy 

ul. Pabianickiej/Rudzkiej na Rudzie. 

G40-1/74. 

Odnowienie w artystyczny sposób ścian przejścia podziemnego 

w formie murala lub mozaiki. 

39 000,00 zł  

L0330 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Unii Lubelskiej / 

Srebrzyńska. 

Skrzyżowanie ulic Unii Lubelskiej / Srebrzyńska. 

Sygnalizacja ma obejmować trzy pojedyncze przejścia dla pieszych: 

- dwa przy al. Unii Lubelskiej, -jedno przy ul. Srebrzyńskiej. 

Głównym celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych: dzieciom, młodzieży szkolnej oraz 

mieszkańcom osiedla J. Montwiłła Mireckiego. Duży ruch 

samochodów utrudnia pieszym przejście przez ulicę. Dzieci i 

młodzież przebiega przez pasy na jezdni przed pędzącymi autami. 

620 000,00 zł  

L0331 

Fontanna przed Aquapark FALA! Nowoczesna i podświetlana 

fontanna przed wejściem na FALĘ. 

Aquapark FALA. 

Budowa nowoczesnej i podświetlonej fontanny na placu w okolicach 

wejścia do Aąuaprku FALA. Fontanna powinna posiadać między 30 

a 40 dysz i posiadać podświetlenie typu LED, co najmniej 2 

programy z różnymi sekwencjami oraz podświetlenie 

różnokolorowe. Fontanna będzie doskonałym uzupełnieniem 

architektury i charakteru miejsca w którym zostanie zbudowana. 

Drobnym udogodnieniem powinna być instalacja kliku ławek w 

okolicy fontanny. 

1 204 000,00 

zł  

L0332 

Boisko wielofunkcyjne w parku „Nad Jasieniem". 

W26-133/1. 

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 

nasypie, na terenie parku „Nad Jasieniem". 

1 243 250,00 

zł  
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L0335 

Bądź fit – bezpłatne zajęcia z Fitness i CrossFit. 

S6-273/14. 

Siła, sprawność, kondycja – to inwestycja w Twoją przyszłość! 

Program polegający na walce z otyłością, nadwagą i chorobami 

cywilizacyjnymi związanymi z siedzącym trybem życia. Celem 

projektu jest organizacja cotygodniowych zajęć z Fitness i CrossFit 

dla zainteresowanych mieszkańców Łodzi. Spotkania powinny 

odbywać się w jednym z łódzkich parków w centrum miasta w 

okresie od maja do października. 

30 000,00 zł  

L0337 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 

Zieleniec miejski położony między ulicami Lutomierską i 

Drewnowską przy KWP. 

Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening oparty 

na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. Celem 

treningu jest poprawienie kondycji i elastyczności ciała, 

wyrzeźbienie zgrabnej sylwetki, pokonania własnych ograniczeń, a 

także dotlenienie organizmu. Najlepsze efekty osiągnąć można 

trenując grupowo na specjalnej bramie, składającej się z drabinek, 

poręczy, uchwytów i ławek skośnych. Całość na miękkiej gumowej 

nawierzchni. 

95 000,00 zł  

L0338 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 

Park 3 Maja. 

Street workout to trening siłowy na bazie ćwiczeń z wykorzystaniem 

własnej masy ciała, bazując na ćwiczeniach gimnastycznych. 

Ćwiczenia są atrakcyjne, widowiskowe i całkowicie darmowe. 

Ostatnio bardzo popularne stają się siłownie zewnętrzne, które ideale 

nadają się do ćwiczeń kalenistycznych. Siłownie ustawiane w 

parkach lub w pobliżu placów zabaw, zawsze w plenerze, 

wyposażone są w dość proste przyrządy, z których każdy potrafi i 

może korzystać. Nie wymaga to specjalistycznego podejścia, a 

jedynie chęci. Oprócz wszelkiego rodzaju orbiterów siłownie takie 

oferują niejednokrotnie. Stacja street workout na powierzchni 

minimalnej 13x14 m: drabinka pozioma x 2, drabinka pionowa, 

drążki wysokie 9 szt, poręcze równoległe, poręcze skośne, poręcze 

niskie, ławka skośna, koła gimnastyczne 2 szt, lina do wspinania, 

pole dance, tablica informacyjna. 

95 000,00 zł  

L0339 

Woonerf na Cepowej - Teofilów przyjazny mieszkańcom. 

Działki nr: B32- 72/29, 72/28, 73/1, 73/4. 

Projekt zakłada budowę ulicy - podwórca na zasadach ciągu pieszo-

jezdnego. W ramach przebudowy należy wybudować nową 

nawierzchnię ulicy, nowe nasadzenia - w tym drzewa, oraz 

komfortowe wjazdy do posesji i miejsca postojowe dla 

mieszkańców. Należy też przewidzieć lokalizację mebli miejskich. 

860 000,00 zł  
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L0340 

Zielony Górniak - przebudowa ul. Wróblewskiego, 

uporządkowanie ruchu drogowego, miejsc parkingowych, 

nasadzenia z drzew i krzewów ozdobnych. 

Ul. Wróblewskiego na odcinku od Wólczańskiej do al. Politechniki. 

Zadanie polega na uporządkowaniu ruchu drogowego na tym 

odcinku Wróblewskiego, zawężeniu przeskalowanych pasów ruchu, 

wymalowaniu nowych pasów. W odzyskanym w ten sposób pasie 

drogowym planuje sie utworzenie miejsc parkingowych, posadzenie 

drzew i krzewów ozdobnych oraz rabat w okolicy nowoposadzonych 

drzew z zabezpieczeniami w postaci niewysokich płotków. 

2 400 000,00 

zł  

L0341 

Przebudowa ul. Sterniczej. 

Ul. Sternicza na odc. od ul. Świętojańskiej do ul. Prądzyńskiego. 

Wg opracowanej dokumentacji projektowej przebudowa ul. 

Sterniczej w zakresie budowy nawierzchni asfaltowej, chodników, 

pojazdów. 

900 000,00 zł  

L0342 

Promenada parkowa wzdłuż ul. Biegańskiego. 

Odcinek pilotażowy od ul. Zgierskiej do ul. Orzeszkowej, wzdłuż 

Parku Julianowskiego, po obu stronach ulicy. 

Stworzenie promenady spacerowej dla mieszkańców i osób 

odwiedzających park. Zamontowanie latarni w konwencji lat 30 - 

nawiązujących do międzywojennej atmosfery historycznej dzielnicy 

willowej; zamontowanie stylowych mebli ulicznych, realizacja 

rzeźby "Ławeczka Heinzla" drobna historyczna architektura, nowe 

nasadzenia kwiatów i krzewów. 

1 569 784,00 

zł  

L0343 

Kompleksowa modernizacja ul. Beskidzkiej na odcinku od 

ul. Zjazdowej do ul. Okrętowej. 

Działki drogowe w pasie ulicy Beskidzkiej na odcinku od ul. 

Zjazdowej do ul. Okrętowej. 

Modernizacja ulicy Beskidzkiej: wykonanie nawierzchni 

utwardzonej na podbudowie szerokości 5m, wykonanie 

jednostronnego chodnika o szerokości 2m, odwodnienie 

powierzchniowe poprzez rowy. 

1 000 000,00 

zł  

L0344 

Wielofunkcyjne boisko naszych marzeń przy Zespole Szkół 

Poligraficznych w Łodzi. 

Działka 320/7 i 320 / 9 w obrębie W-14 - ul. Edwarda 41. 

Zadanie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 

32 m x 44 m. 

800 000,00 zł  

L0345 

Przebudowa ul. Eugeniusza. 

Osiedle Ruda. 

Zadanie polegać będzie na wykonaniu i zaprojektowaniu 

przebudowy ulicy Eugeniusza. Wymiana nawierzchni jezdni oraz 

chodników. 

1 200 000,00 

zł  

L0346 

Budowa chodnika na ul. Malowniczej. 

Ul. Malownicza od ul. Taborowej do granicy miasta (projekt), 

realizacja na odcinku około 1 km. 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. 

Na podstawie opracowanej dokumentacji budowa chodnika na 

długości ok. l km. 

950 000,00 zł  
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

L0347 

Rewitalizacja ul. Lorentza. 

Ul. Lorentza pomiędzy ulicami Wapienną - Kasprzaka. 

Zadanie polegać będzie na wykonaniu i zaprojektowaniu remontu 

ulicy Lorentza. Wymiana nawierzchni, chodników po stronie 

południowej oraz budowa miejsc parkingowych. 

900 000,00 zł  

L0348 

Drzewa na Radwańskiej. Poprawa jakości życia mieszkańców 

oraz otoczenia gimnazjum Towarzystwa Edukacja i Politechniki 

Łódzkiej. 

Ul. Radwańska na odcinku od Inżynierskiej do 

Żeromskiego/Politechniki. 

Zwiększenie bezpieczeństwa i atrakcyjności ulicy poprzez 

zastosowanie szpaleru z ozdobnych drzew liściastych, posadzenie 

krzewów i zagospodarowanie trawników w nowopowstałych pasach 

zieleni z zabudową z niskich płotków, ustawienie koszy na śmieci 

oraz uporządkowanie ruchu pojazdów poprzez namalowanie pasów 

przedzielających jezdnię, wyznaczenie miejsc parkingowych 

i ewentualnych ścieżek rowerowych. Zieleńce i miejsca parkingowe 

mogą być wykorzystane jako szykany uspokajające ruch 

samochodowy, można również wprowadzić dodatkowo wyniesienia 

nawierzchni. 

1 720 000,00 

zł  

 

g) Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2017 r. pozytywnie 

zaopiniowanych przez Doraźną Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej 

w Łodzi mimo negatywnych rekomendacji komórek merytorycznych. 

BAŁUTY 

ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

B0038BD 

Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera 

i Niemojewskiego. 

Ul. Jonschera, działka nr 809/15 oraz ul. 

Niemojewskiego, działka nr 809/14. 

Wymalowanie na jezdniach pasów przejścia dla 

pieszych w trzech miejscach oraz ustawienie 

znaków pionowych: A-5 przed dojazdami do 

skrzyżowania - łącznie 2 sztuki, D-6 przed 

przejściami dla pieszych w każdym kierunku 

jazdy - łącznie 6 sztuk. 

Komisja zmieniła rekomendację  

na pozytywną ze względu na brak 

przeszkód prawnych do realizacji 

zgłoszonego zadania. 
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B0225RA 

Zielony skwer przyjazny dla każdego - 

zagospodarowanie terenu między Filią 18 

biblioteki, a ul. Nastrojową. 

Osiedle Radogoszcz, nieruchomość przy ul. 

Nastrojowej 76, (obręb B9, działka 68). 

Teren nieruchomości gminnej przy ul. 

Nastrojowej 76, której dotyczy zadanie (dz. 68, 

obręb B-9) w części od strony południowej jest 

zabudowany budynkiem mieszkalnym, od 

strony północnej teren ten jest porośnięty 

kilkudziesięcioma drzewami, jest 

ogólnodostępny. W upalne dni jest to dobre 

miejsce dla wypoczynku mieszkańców osiedla. 

Kilka lat temu przez ten teren poprowadzono 

chodnik biegnący od skrzyżowania ul. 

Nastrojowej z ul. Sikorskiego w stronę placu 

Słonecznego. Proponujemy kontynuację tamtej 

inwestycji, poprzez: ułożenie dodatkowych 

trzech odcinków chodnika w poprzek 

nieruchomości (po śladzie wydeptanych 

ścieżek) - w kierunku ul. Przytulnej i biblioteki 

(znajdującej się w budynku przy ul. Wodnika 7 

- SM "Radogoszcz -Wschód), posadzenie 

szpaleru krzewów oddzielających część 

zadrzewioną nieruchomości od części 

zamieszkałej, uprzątnięcie terenu ze śmieci, 

zlikwidowanie nierówności terenu, wycięcie 

suchych drzew i usunięcie suchych gałęzi oraz 

gałęzi ograniczających widoczność, 

postawienie trzech koszy na śmieci, ustawienie 

trzech ławek oraz zainstalowanie trzech latarni 

oświetleniowych przy nowych chodnikach. 

Komisja zmieniła rekomendację  

na pozytywną ze względu na brak 

przesłanek merytoryczno-prawnych 

dla opinii negatywnej- wskazany we 

wniosku teren stanowi własność 

gminy, a zadanie jest możliwe do 

realizacji w trakcie jednego roku 

budżetowego. 
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GÓRNA 

ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

G0169WI 

Sygnalizacja na żądanie na przejściu dla 

pieszych. 

Ul. Św. Rafała Kalinowskiego przy ul. 

Gościniec 1 przy SP 130. 

Ul. Św. Rafała Kalinowskiego jest bardzo 

ruchliwa a obecność szkoły u zbiegu ul. 

Kalinowskiego i Gościniec wymusza podjęcie 

prewencyjnych działań na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa osobom pieszym. Zadanie ma 

polegać na ustawieniu przy ul. Kalinowskiego 

po obu stronach ulicy sygnalizatorów, które po 

naciśnięciu przycisku zmieniałyby światło dla 

kierowców jadących ul. Kalinowskiego na 

czerwone. Nad jezdnią w obu kierunkach 

sygnalizacja dla kierowców. Odświeżenie 

pasów na jezdni. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną ze względu na brak 

formalno-prawnych przeciwwskazań 

oraz technicznych przeszkód do 

zrealizowania zadania. ZDiT jako 

realizator zadania przychyla się do 

stanowiska Komisji. 

 

POLESIE 

ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krotki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

P0164SP 

Parklet dla Łodzi. 

Ul. Więckowskiego na odcinku pomiędzy                   

ul. Wólczańską, a ul. Gdańską, działka P9-

437/2. 

Parklet to odpowiedź na niedostatek przestrzeni 

publicznej oraz zieleni w mieście. Niewielkie 

rozmiary (1 miejsce parkingowe) pozwalają na 

zlokalizowanie go wszędzie. Dodatkowym 

atutem jest fakt, ze korzystać z niego może 

każdy. Przestrzeń dotąd zajęta przez 1 

samochód może zostać odzyskana i być 

użytkowana przez wielu przechodniów. Parklet 

składa się z: podestu, ławki, donic z roślinnością 

(drzewa i rośliny niskie). 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną ze względu na brak 

przeszkód formalno-prawnych do 

realizacji zadania. Komisja zwróciła 

także uwagę na konieczność 

właściwego oznakowania ulicy przy 

której zadnie będzie realizowane- 

postawienie znaku ograniczającego 

prędkość na drodze. 
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P0220SP 

Remont chodnika w pasie drogowym ul.                 

6 Sierpnia (nitka północna i południowa) na 

odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego. 

Ul. 6 Sierpnia (ul. Lipowa-ul. Żeromskiego). 

Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt 

betonowych wraz z podbudową, Wykonanie 

nowej podbudowy, postawienie nowych 

obrzeży, wymiana krawężników na przejściach 

przez ulice i zjazdy, wykonanie nowej 

nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 

25 x 8cm. Ponadto ul. 6 Sierpnia na odcinku ul. 

Lipowej do ul. Żeromskiego, ze względu na 

usytuowanie w Strefie Wielkomiejskiej należy 

zastosować tzw. trójpodział z użyciem kostki 

granitowej oraz płyt wskaźnikowych. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną ze względu na brak 

przeszkód formalno-prawnych. 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

S0015KA 

Estetyczne tablice informacyjne dla 

przystanków komunikacji miejskiej - 

numery linii i nazwa przystanku. 

Przystanki komunikacji miejskiej w centrum 

Łodzi. 

Zadanie polega na opracowaniu wzoru tablicy 

informacyjnej przystankowej, zgodnej 

wizualnie z Systemem Informacji Miejskiej. 

Znak powinien informować o nazwie 

przystanku i liniach odjeżdżających z niego. 

Znak należy umieścić na skraju dachu 

przystanku (od strony krawędzi peronu) oraz na 

słupku razem ze znakiem D-15 lub D-17 (obok 

niego, lub nad/pod nim). Szczególny nacisk 

należy położyć na estetykę i czytelność - 

potrzebujemy rozwiązać problem tablic 

oklejonych numerami linii, nie go powielić. 

Następnie należy tablice zamontować na 

przystankach w centrum. Można rozważyć 

podświetlenie tablic. 

Komisja zmieniła rekomendację  

na pozytywną w związku z faktem, 

iż realizacja zadania nie byłaby 

niezgodna z prawem i nie miałaby 

znamion niegospodarności. 

S0053KA 

Dodatkowe przejścia dla pieszych. 

Pl. Wolności. 

Umożliwienie swobodnego, legalnego i 

bezpiecznego poruszania się z płyty centralnej 

placu w kierunku północno-zachodnim i 

północno-wschodnim. Wymalowanie pasów w 

miejscach istniejących przerw między 

kwietnikami. Pasy łączyłyby płytę centralną  

z chodnikami wokół placu. 

Komisja zmieniła rekomendację  

na pozytywną w związku z faktem, 

iż realizacja zadania nie byłaby 

niezgodna z prawem i przyczyniłaby 

się do poprawy stanu bezpieczeństwa 

pieszych w rejonie placu Wolności. 
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ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

S0097KA 

Lustra drogowe. 

Ul. Sienkiewicza. 

Postawienie 8 luster drogowych naprzeciw 

bram wjazdowych do kamienic po nieparzystej 

stronie ul. Sienkiewicza na odcinku między ul. 

Tuwima a ul. Moniuszki. Parkujące pojazdy 

zasłaniają widoczność przez co wyjazdy z bram 

często następują wprost pod nadjeżdżające 

samochody. Lustra pozwoliłyby 

zminimalizować ryzyko wypadków 

drogowych. 

Komisja zmieniła rekomendację  

na pozytywną ze względu na fakt,  

iż realizacja zadania poprawi 

bezpieczeństwo ruchu oraz brak 

przeszkód formalno-prawnych.  

W trakcie rozpatrywania 

zgłoszonego we wniosku zadania 

przedstawiciel realizatora - ZDiT 

także wyraził pozytywną opinię 

dotyczącą możliwości realizacji 

zadania. 

S0112WS 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w drodze  

do szkół poprzez zmianę organizacji 

sygnalizacji świetlnej. 

Skrzyżowanie ul. Sterlinga z ul. Rewolucji 

1905 r., lewoskręt z ul. Sterlinga w ul. 

Rewolucji 1905 r. 

Instalacja dodatkowej sygnalizacji dla pasa 

lewoskrętu dla samochodów skręcających z ul. 

Sterlinga (strona północna) w ul. Rewolucji 

1905 r. pozwalająca na zabezpieczenie 

pieszych przechodzących przez przejście przez 

ul. Rewolucji 1905 r. (strona wschodnia). Jest 

to bardzo ważne szczególnie w kontekście 

dojścia dzieci so SP i PG zlokalizowanych w 

bardzo bliskim sąsiedztwie skrzyżowania i 

częstych sytuacji zagrożenia życia 

przechodzących pieszych przez skręcające 

samochody. 

Komisja zmieniła rekomendację  

na pozytywną ze względu na brak 

formalno-prawnych przeciwwskazań 

oraz technicznych przeszkód do 

zrealizowania zadania, co 

potwierdziła pozytywna opinia dla 

tego zadania wydana przez Oddział 

Zarządzania Ruchem na Drogach. 

 

WIDZEW 

ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

W0149OJ 

UL Dąbrówki/Zakładowa - bezpieczna 

droga do szkoły. 

Działki: W35-71/63; W35-71/28; W35-98/3; 

W35-71/53. 

W ramach zadania na skrzyżowaniu ul. 

Zakładowej z ulicami Ziemowita i K. 

Odnowiciela w przestrzeni przejścia dla 

pieszych przez ul. Zakładową należy 

zamontować azyle z prefabrykatu wraz z 

elementami odblaskowymi oraz zwęzić pasy 

ruchu na ul. Zakładowej przy tarczy 

skrzyżowania do maksimum 3 metrów. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną w związku z faktem, iż 

realizacja zadania nie stwarza 

przeszkód formalno – prawnych i 

przyczyniłaby się do poprawy 

bezpieczeństwa pieszych w rejonie 

ul. Dąbrówki/Zakładowa. 
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PONADOSIEDLOWE 

ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

L0029 

Skrócenie czasu przejazdu komunikacji 

miejskiej i nadanie jej priorytetu poprzez 

przeprogramowanie OSSR. 

Łódź. 

Przeprogramowanie OSSR, aby pojazdy MPK 

wydatnie skróciły swoje czasy przejazdu i 

zarazem stały się bardziej konkurencyjne 

wobec samochodu. Przy okazji należy 

również zlikwidować konieczność naciskania 

przycisku na przejściach dla pieszych i 

przejazdach dla rowerów jeżeli jednocześnie 

jest zielone dla samochodów w tym samym 

kierunku. Należy wykonać również korekty 

rozkładów. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną ze względu na brak 

przeszkód formalno – prawnych dla 

realizacji zadania, którego celem 

będzie przeprowadzenie analizy i 

badanie zadowolenia pieszych i 

pasażerów komunikacji publicznej 

dla określenia miejsc wymagających 

przeprogramowania systemu OSSR. 

L0032 

Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru 

Publicznego. 

Rowery towarowe będą elementem Łódzkiego 

Roweru Publicznego, zatem będą w systemie 

już rozlokowanych stacji na terenie całego 

miasta. Będą dokowane w stacjach 

rozmieszczonych już w Łodzi. 

Rowery towarowe - cargo, zyskują coraz 

większą popularność w miastach Europy. 

Można nimi przewozić towary do 100 kg na 

przykład zakupy. Pozwalają na zabranie 

większego bagażu, którego nie da się 

przewieźć normalnym rowerem. Ze względu 

na swoją pojemność, często wykorzystywane 

są też do przewożenia dzieci. Rowery cargo są 

szerokości normalnych rowerów, ale są 

dłuższe i wyposażone w pojemnik na pakunki. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną ze względu na brak 

przeszkód formalno – prawnych dla 

realizacji zadania. 

L0168 

Chodnik dla pieszych Narutowicza - POW. 

Działka: S2-255/37. 

Na odcinku ul. Narutowicza (północna część) 

od pl. Dąbrowskiego do ul. POW mają zostać 

zamontowane separatory (słupki) 

uniemożliwiające parkowanie na chodniku. 

Parkujące samochody uniemożliwiają 

swobodne poruszanie się pieszych. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną ze względu na brak 

przeciwwskazań formalno – 

prawnych i jest możliwe do 

realizacji w trakcie jednego roku 

budżetowego. 
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ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

L0169 

Wolny chodnik pod paragrafem. 

Działki: S3-114, S4-1/69. 

W ramach zadania na odcinku ul. Pomorskiej 

(południowej części) od ul. Kopcińskiego do 

ul. Matejki mają zostać zamontowane 

separatory (słupki) uniemożliwiające 

parkowanie na chodniku. Parkujące 

samochody uniemożliwiają swobodne 

poruszanie się pieszych i dodatkowo stwarzają 

zagrożenie kolizji dla rowerzystów, 

samochodów i tramwaju jadących 

ul. Pomorską ze względu na znaczne 

zawężenie pasa. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną ze względu na brak 

przeciwwskazań formalno – 

prawnych do realizacji zadania 

i możliwości jego realizacji w ciągu 

jednego roku budżetowego. 

L0172 

Wolny chodnik pod Prexerem. 

Działki: S1-128/8. 

W ramach zadania na odcinku ul. Pomorskiej 

(południowej i północnej części) od ul. 

Kilińskiego do ul. Sterlinga mają zostać 

zamontowane separatory (słupki) 

uniemożliwiające parkowanie na chodniku. 

Parkujące samochody uniemożliwiają 

swobodne poruszanie się pieszych i 

dodatkowo stwarzają zagrożenie kolizji dla 

rowerzystów, samochodów i tramwaju 

jadących ul. Pomorską ze względu na znaczne 

zawężenie pasa. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną ze względu na brak 

przeciwwskazań formalno – 

prawnych oraz możliwość realizacji 

w trakcie jednego roku 

budżetowego. 

L0284 

STOP budowie ścieżek rowerowych, które 

ograniczają szerokość jezdni! 

Łódź. 

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! 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną bowiem brak jest 

przesłanek merytoryczno – 

prawnych do podtrzymania opinii 

negatywnej. Proponowane zadanie 

należy do zakresu zadań własnych 

gminy i jest możliwe do realizacji w 

trakcie jednego roku budżetowego. 
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ID 
Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis 

zadania 
Uzasadnienie stanowiska Komisji 

L0285 

CHCEMY możliwości negatywnego 

głosowania na projekty Budżetu 

Obywatelskiego! 

Łódź. 

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. 

Komisja zmieniła rekomendację na 

pozytywną bowiem brak jest 

przeszkód formalnych dla realizacji 

zadania, a jego realizacja nie stanowi 

niegospodarności. 

 

h) Wykaz negatywnie zweryfikowanych zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego  

na 2017 r., zadań niekompletnych i zgłoszonych po terminie. 

BAŁUTY 

ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0001TW 

Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych przez ulicę 

Lnianą. 

Ul. Lniana przy skrzyżowaniu z ul. Wici, na wysokości 

bloku przy ul. Lnianej 2. 

Wyniesione przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu 

Lnianej i Wici. Kąt natarcia najazdu na przejście powinien 

wymuszać ograniczenie prędkości do 30 km/h (powinien być 

wyższy niż te na ulicy Rojnej) tak by nie było konieczności 

instalacji dodatkowych urządzeń Brd. Korekta krawężników 

i płyt chodnikowych tak by ułatwić dojście na drugą stronę 

ulicy na wysokości bloku przy Lnianej 7. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0010BD 

Wygodny przystanek tramwajowy Ogrodowa - 

Nowomiejska dla seniorów, dzieci i osób 

z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

Przystanki tramwajowe na ulicy Ogrodowej/Północnej przy 

skrzyżowaniu z Nowomiejską. 

Tymczasowe rozwiązanie problemu wsiadania do tramwaju 

poprzez instalację konstrukcji gumowych podwyższających 

platformę przystankowych na wysokości pierwszych drzwi 

tramwaju. Wykorzystanie elementów gumowych, które 

w momencie budowy docelowych przystanków będzie 

można przenieść w inne miejsce. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0020BC 

Przejezdna Klonowa. 

Skrzyżowanie Klonowa Lutomierska działka B45-183/78. 

Celem zadania jest usprawnienie ruchu na ważnej drodze 

stanowiącej alternatywę dla zakorkowanej ul. Włókniarzy. 

Zakłada się dobudowanie pasów do lewoskrętu na 

skrzyżowaniu Klonowa Lutomierska analogicznie jak na 

skrzyżowaniu Klonowa Limanowskiego. Umożliwi to 

bezproblemowy przejazd Klonową na wprost bo obecnie jest 

tam tak wąsko że wystarczy jeden samochód skręcający 

w lewo żeby zablokować całkowicie przejazd przez co 

tworzy się w tym miejscu spory korek. Więcej 

http://zielonajodz.manifo.com/rozsadny-transport. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0021BC 

Nowe alejki, nowa zieleń - odnowa skweru Zachodnia / 

Drewnowska. 

Skwer po południowo - zachodniej stronie skrzyżowania 

Zachodnia / Drewnowska. Działki: B46-96/6, 96/16, 96/19, 

96/20, 96/22, 96/23, 96/24, 96/27, 96/32, 96/41, 96/43, 

315/16. 

Polepszenie funkcjonalności oraz estetyki skweru poprzez: 

wymianę nawierzchni na obecnie istniejących alejkach, 

wykonanie alejek z kostki betonowej o szerokości 2 m w 

miejscu obecnie wydeptanych ścieżek, nasadzenia 

roślinności ozdobnej, dostawienie ławek i koszy na śmieci. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0026BC 

Wyznaczenie trambuspasa na ul. Limanowskiego od 

rynku Bałuckiego do Klonowej. 

Pas drogowy ul. Limanowskiego. 

Zadanie polega na wymalowaniu pasa dla MPK na 

ul. Limanowskiego co skróci czas przejazdu w godzinach 

szczytu dla pojazdów komunikacji miejskiej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0027BD 

Mia100 Fontann - remont fontanny. 

Park Staromiejski. 

Zadanie polega na remoncie fontanny (konserwacja, naprawa 

i częściowa odbudowa) fontanny w Parku Staromiejskim. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0043LA 

Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki. 

Działka nr 79/1 w obrębie B-11 od strony ul. Pszczelnej.  

Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki, obejmującego 

następujące elementy: mała ścianka wspinaczkowa, dwie 

huśtawki, zjeżdżalnia, mostek linowy, dodatkowe elementy 

towarzyszące: dwie ławki, stojak na rowery oraz kosz na 

śmieci. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0046BZ 

Budowa chodnika w ul. Kujawskiej długości 300 m. 

Chodnik na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Warzywnej. 

Ul. Kujawska jest jedyną drogą z osiedla dojścia dla dzieci 

ze SP 116. Ułożenie chodnika poprawi bezpieczeństwo dla 

dzieci i pieszych, gdyż na ul. Kujawskiej jest bardzo duży 

ruch samochodowy. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0052BD  

Bałuccy Mali Mistrzowie - Budowa boiska do piłki 

nożnej. 

Ul. Mjr H. Sucharskiego 3, B50-124/5,124/4,124/7. 

Budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej 

trawy. Boisko przeznaczone dla mieszkańców osiedla Bałuty 

Doły i młodzieży uczącej się w okolicznych szkołach. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0055LA  

Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na 

skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli. 

Nr działki B14-7/60. 

Bezpieczne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną 

uruchamianą przez pieszych. Lokalizacja - wejście do lasu 

Łagiewnickiego na wysokości ul. Czapli, z którego często 

korzystają mieszkańcy osiedla Łagiewniki oraz pobliskiego 

Radogoszcza. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0061JM 

Plac zabaw dla małych dzieci (1-9) „ROGAŚ" na 

Wczasowej. 

Działka B21- 333/3, na ul. Wczasowej (bez nr) pow. ok. 250 

m
2
 (7 m x 36 m) z 610 m

2
 powierzchnia działki. 

Dzieciom z osiedli: Wycieczkowa-Klimatyczna, Ołowiana-

Strzeleckiego i Powstania Styczniowego oraz z ul. A. 

Książka, pozbawionych takiej infrastruktury, plac zabaw 

pozwoliłby korzystać z bezpiecznego miejsca do zabaw. 

Planowane zasoby to: np. podłoże poliuretanowe lub 

elastyczne, 2-4 ławki, podstawowy zestaw składający się z 

linowego mostku, zjeżdżalni i tunelowego przejścia, ze 

ściankami wspinaczkowymi, huśtawka, bujaczek i niewielka 

piaskownica. Plac ogrodzony z 2 stron (z 2 boków 

ogrodzenia istnieją) niziutkim płotkiem, zabezpieczającym 

przed psami, z zatrzaskową furteczką.  

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0070BC  

Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich (północna 

strona od ul. Lutomierskiej do ul. Kasprzaka). 

Działka nr B-45, 46/15. 

Budowa zatoki dla samochodów na odcinku od 

ul. Lutomierskiej do ul. Kasprzaka (północna strona ulicy). 

Remont chodnika na odcinku od ul. Lutomierskiej do ul. 

Kasprzaka (północna strona ulicy). 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0089BD 

Restart Bałuty: Rewitalizacja zachodniej części Parku 

Szarych Szeregów. Utworzenie alejek parkowych, 

zagospodarowanie zieleni, małej architektury. 

Park Szarych Szeregów nr działek: B50-70/22; 70/23; 70/24; 

70/26; 70/33; 70/34; 70/9. 

Zagospodarowanie zachodniej części Parku Szarych 

Szeregów poprzez: wykonanie 4 alejek glinkowo-

żwirkowych na obszarze wydeptanych ścieżek, zasadzenie 

krzewów (szt. 10) i drzew (szt.6), stworzenie rabat, 

wykonanie 2 alejek parkowych z kostki betonowej, zakup i 

montaż 3 ławek parkowych, zakup i montaż koszy na odpady 

(szt.3) oraz na psie odchody (szt.2). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0101BD 

Ociepl szkołę na zimowe dni! 

Budynek SP 58 zlokalizowany jest w obrębie B-47, na 

działce o nr ewid.88/3, 88/4 i 88/5 przy ul. Młynarskiej 

42/46.  

Pomóż uszczelnić szkołę, dając jej ciepło i nową estetykę, 

zakrywając tę z 60-tych lat! Inwestycja obejmuje wykonanie 

następujących działań: roboty rozbiórkowe, docieplenie 

ścian piwnic i remont koszy przyokiennych, docieplenie 

stropodachu, stolarka budowlana, elewacja budynku, 

odnowienie balustrad i krat, instalacja C.O. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0109RA 

Progi ograniczające prędkość na ul. Świtezianki. 

Działki nr: 345/26, 334/8, 342/4, 340/9, 93/38, 93/44, od ul. 

Uroczej do al. Sikorskiego. 

Zamontowanie 5 progów wyspowych wraz ze znakami 

ograniczającymi prędkość na ul. Świtezianki pomiędzy 

ulicami Uroczą i al. Sikorskiego. Progi powinny być 

szczególnie w okolicach przejść dla pieszych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0110RA  

Strefa piknikowa na osiedlu Radogoszcz Wschód. 

Teren zielony między ulicami Łososiową, Pstrągową 

i Nastrojową gdzie stworzono już park. Działka nr 321/1. 

Stworzenie przytulnej strefy piknikowej na terenie zielonym 

między ulicami Łososiową, Pstrągową i Nastrojową, poprzez 

nasadzenie drzew, krzewów, kwitnących kwiatów oraz 

poprawę stanu trawnika. To sprzyjało wypoczynkowi 

mieszkańców i organizowaniu pikników na trawie. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0111RA  

Plac zabaw dla większych dzieci na osiedlu Radogoszcz 

Wschód. 

Teren zielony między ulicami Łososiową, Pstrągową 

i Nastrojową. Działka nr 321/1. 

Budowa placu zabaw dla większych dzieci na terenie 

zielonym między ulicami Łososiową, Pstrągową 

i Nastrojową Mini park linowy z miękką nawierzchnią i 

wyposażeniem dla starszych (np. 10 - letnich dzieci). 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0116BC  

Rewitalizacja ul. Powstańców Wielkopolskich. 

Odcinek pomiędzy ul. Kasprzaka, a ul. Lutomierską. 

Wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni, wymiana 

chodników, likwidacja pasa zieleni pomiędzy chodnikami, a 

jezdnią i uzyskane miejsce przeznaczyć na miejsca 

parkingowe, nasadzenie 30 drzew. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0117WL 

Przedłużenie linii autobusu nr 66 "Modrzew"-

"Osinobus" o dwa przystanki w ul. Żółwiowej do nr 46. 

Nr działki 184/12, obręb B-17. 

Przedłużenie linii autobusu nr 66 Modrzew - linią 

Osinobusem nr 66 Bis - od pętli autobusu Bar Modrzewiak – 

Okólna - Żółwiowa nr 1 do pętli Osinobusu do ul. Żółwiowej 

nr 46/52. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0118WL 

Dokończenie ułożenia nawierzchni asfaltowej na ul. 

Żółwiowej do granic Łodzi. 

Nr działki 184/12, obręb B-17. 

Dokończenie ułożenia - wykonanie nawierzchni asfaltowej 

600 - 800 m na ul. Żółwiowej do granic Łodzi. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0119BC 

Utworzenie przejścia dla pieszych Limanowskiego-Polna. 

Skrzyżowanie ulic po stronie zachodniej. 

Zadanie zakłada budowę obniżonego przejścia dla pieszych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0123JM 

Zniesienie barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych - budowa pochylni (podjazdu) w 

Warsztacie Terapii Zajęciowej „Słyszę Serce".  

Ul. Skarbowa 28. 

Budowa pochylni wraz z projektem. WTZ pomagają 

ludziom, którzy nie mogą funkcjonować ani poruszać się 

samodzielnie. Brak pochylni jest dla nich prawdziwą udręką, 

a także dla ich rodzin oraz kadry WTZ. Każdy z nas może 

się znaleźć w sytuacji gdy te lub podobne ułatwienia będą 

stanowić o naszej wolności i swobodzie w poruszaniu się.  

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0124TW 

Pogotowie dydaktyczne w "Katoliku" na Teofilowie. 

Katolickie Gimnazjum i LO zajmuje działki numer: 37/20, 

33/28, 33/49, 33/50, 35/51, 54. 

Do uruchomienia projektu potrzeba: 15 stolików i krzeseł, 

tablica jezdna, 2 fotele obrotowe, biurko komputerowe 

nauczycielskie, tablica korkowa, 6 regałów, notebook, 2 

głośniki, 2 komputery stacjonarne, urządzenie 

wielofunkcyjne, 21 słowników, tablica interaktywna, 

projektor, oprogramowanie, komplet: bryły, modele atomów, 

przyrząd demonstracyjny do brył, przyrządy tablicowe, 

sprzęt korekcyjny, klasa, sektor sportowy. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0127BZ 

Budowa progów spowalniających na ul. Safrina i ul. 

Kondka. 

Ul. Safrina pomiędzy nr 6a-18, ul. Kondka. Działki nr: 

65/20, 65/19, 75/16. 

Celem zadania jest instalacja 3 progów spowalniających na 

lokalnych ulicach gdzie bawią się dzieci. Dwa progi będą 

zainstalowane na ul. Safrina, jeden na ul. Kondka. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0128JM  

Stacje roweru publicznego na osiedlu Rogi. 

Warszawska / Powojowa, Warszawska / Skrzydlata, 

Warszawska / Centralna, Warszawska / Wycieczkowa (pętla 

tramwaju 3), Łupkowa 5 (SP 42), Stasia Strykowska 

(przystanek autobusu 60). 

Ustawienie 6 stacji roweru publicznego zgodnego 

z systemem już istniejącym na ulicach Warszawskiej, 

Kryształowej oraz Łupkowej tak, aby zapewniać dobrą 

obsługę szkół, możliwość przesiadki na pojazdy MPK oraz 

dojazd do Ronda Powstańców, gdzie znajdują się istniejące 

już stacje. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0136BD  

WORKOUT PARK W STAROMIEJSKIM sprawdź: 

https://www.facebook.com/workoutparklodz/. 

Północna część parku. Na południe od Starego Rynku, 

północny-wschód od Zegara. Działka nr B47-416/82 . 

Zadanie polega na zbudowaniu niewielkiej instalacji 

sportowej, przeznaczonej dla osób w każdym wieku. 

Workout Park umożliwia ćwiczenie siły i wytrzymałości 

całego ciała, przy użyciu własnego ciężaru (kalistenika) W 

jego skład wchodzą drążki, drabinki, obręcze. Nawierzchnia 

wykonana jest z mat gumowych zwiększa funkcjonalność 

i bezpieczeństwo. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0142RA 

Utwardzenie ul. Liściastej od ul. Brukowej do torów 

kolejowych. 

Pas drogowy w ul. Liściastej, od ul. Brukowej do torów 

kolejowych. Obręb B-4 działka nr 82/11. 

Utwardzenie drogi poprzez położenie w pasie drogowym 

płyt betonowych ażurowych drogowych (nowych lub 

używanych). Na odcinku ok. 500 m należałoby położyć dwa 

rzędy płyt o szerokości 3 m i długości 1 m (lub inne tego 

typu). Tak utwardzona droga nie byłaby narażona na ciągłe 

rozmiękczanie po deszczu i powstawanie olbrzymich dołów, 

które powodują nieprzejezdność tego odcinka. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0162BD  

Modernizacja przystanków tramwajowych Wojska 

Polskiego-Głowackiego w obu kierunkach jazdy. 

Przystanki tramwajowe „Wojska Polskiego - Głowackiego". 

Generalny remont przystanków tramwajowych Wojska 

Polskiego - Głowackiego w obu kierunkach jazdy. 

Przystosowanie przystanków dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, instalacja nowych wiat przystankowych. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0179RA 

Wysportowany Helenówek. 

Ul. Helenówek 7. 

Zakup siłowni zewnętrznej - 7 specjalistycznych, 

atestowanych elementów do ćwiczeń wraz z zakupem 

stojaków na rowery wraz z zadaszeniem. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0188BD  

Modernizacja wejścia do przedszkola i modernizacja 

szatni. 

Działka nr: B50-78/2. 

Projekt zakłada powiększenie szatni dla dzieci i rodziców, 

wygrodzenie z części zadaszonego podcienia wejścia 

głównego do przedszkola, pomieszczenia 4,5 m
2
 , poprzez 

dostawienie ściany z cegły oraz ściany ciepłe aluminium 

przeszklonego, oraz założenie terakoty, malowanie, ułożenie 

z kostki podejścia dla lekkiego transportu kołowego, 

zabudowa 5 grzejników pojedynczych żeberkowych oraz 5 

grzejników z radiatorem typ favier. Posiadam projekt na 

wykonanie. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0195JM  

Ekologiczne rozwiązania systemowe w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Działka nr: B 21 - 2/20. 

Zastosowanie sprzętu elektronicznego: wizualizerów, 

laptopów, odtwarzaczy MP3 w edukacji wczesnoszkolnej 

znacząco zmniejszy ilość zużywanego papieru i tonerów w 

szkole przez co przyczyni się do praktycznego rozwoju 

postaw proekologicznych. Pozwoli sprostać standardom 

nowoczesnej szkoły. Wdrożenie projektu poprawi ergonomię 

stanowiska pracy nauczycieli. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0196JM  

Multimedialnie - czyli uczniowie na bieżąco ze zmianami. 

Doposażenie SP 120 w sprzęt IT. 

Działka nr: B 21 - 2/20. 

Zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego dla uczniów 

w celu wspierania ich wszechstronnego rozwoju. 

Rozbudzenia zainteresowań i umożliwienia wykorzystania 

posiadanej wiedzy w praktyce. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0198BC 

Bezpieczne dzieci - montaż spowalniaczy na ulicach 

przed SP 55. 

Ul. Mackiewicza i Olsztyńska, działki nr: B 28-142/23, B28-

166/2. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców prosimy o 

Państwa głos na zamontowanie progów zwalniających 

prędkość samochodów przy SP 55 i przy boisku szkolnym 

Orlik. Trzy progi zamontowane będą na ul. Mackiewicza, 

natomiast dwa na ul. Olsztyńskiej przy przejściu dla 

pieszych. Codziennie dochodzi tam do niebezpiecznych 

sytuacji zagrażających dzieciom i mieszkańcom. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0217BC  

Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic. 

Skrzyżowanie ulic: Lutomierskiej i Piwnej. 

Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Lutomierskiej i Piwnej. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0220BC  

Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży objętych 

opieką świetlic środowiskowych i innych placówek 

opiekuńczych. 

Teren osiedla Bałuty Centrum. 

W ramach projektu będą realizowane zajęcia artystyczno - 

edukacyjne w świetlicach środowiskowych, w szkołach 

podstawowych i przestrzeni publicznej Bałut. Zajęcia 

odbywać się będą we współpracy z instytucjami 

kulturalnymi Łodzi, mającymi w ofercie repertuar dla dzieci 

i młodzieży oraz mogącymi przezwyciężyć barierę 

elitarności sztuki. Warsztaty prowadzone będą przez 

łódzkich artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki i 

doświadczonych w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz 

wspierane przez profesjonalnych asystentów - psychologów i 

streetworkerów. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0240BD  

Modernizacja ul. Boya - Żeleńskiego. 

Na odcinku od Staszica do Przemysłowej wraz 

z przystankami autobusowymi i trawnikami po obu stronach 

ulicy. 

Przebudowa obejmuje wymianę nawierzchni ul. Boya - 

Żeleńskiego od Staszica do Przemysłowej, stworzenie miejsc 

parkingowych w miejscu trawników po obu stronach ulicy 

oraz budowę zatok przy przystankach autobusowych. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0242BD  

Stary Rynek - od nowa - nasadzenie dodatkowych drzew 

i krzewów, uporządkowanie miejsc parkingowych, 

doczyszczenie kostki brukowej, naprawa trawników 

wokół rynku. 

Rynek Starego Miasta na Bałutach. 

Zadanie polega na niewielkim i stosunkowo tanim liftingu 

Rynku Starego Miasta, w szczególności na doczyszczeniu 

kostki brukowej, dosadzeniu drzew w południowej części 

rynku (aktualnie znajduje się tam parking), zmianie 

organizacji miejsc parkingowych (przesunięcie ich na 

południe - wymalowanie znaków poziomych), naprawie 

trawników zlokalizowanych w pobliżu rynku (bliżej parku), 

nasadzeniu ozdobnych krzewów/rabat kwiatowych w 

zachodniej części rynku (obecnie rośnie tam tylko trawa). 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0253BC  

Poprawa wizerunku i estetyki siedziby MOPS I WPŚ 

poprzez modernizację budynku przy ul. Tybury 16. 

Ul. Tybury 16. 

Termomodernizacja budynku z naprawą gzymsów, elewacji i 

wymianą parapetów okiennych. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0255BD  

Wymiana chodnika i nawierzchni jezdni ul. Podrzecznej. 

Na odcinku od ul. Zachodniej do Zgierska / Nowomiejska, 

działka nr: B47-348/7. 

Wymiana chodnika (kostka), krawężniki, murki oporowe, 

nawierzchnia jezdni. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/ Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

B0259BC  

Wymiana ogrodzenia na posesji MOPS I WPŚ ul. Tybury 

16 działającego na rzecz mieszkańców. 

Działka nr: P-24 314. 

Wymiana starego ogrodzenia z siatki na nowe z siatki. 

Zdemontowanie części składowych starego ogrodzenia - 

betonowe słupy wolnostojące, ławy fundamentowe, słupki, 

siatka. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0261JM  

Utwardzone miejsca parkingowe wzdłuż ul. Sowińskiego. 

Ul. Sowińskiego 50/56, wzdłuż ogrodzenia budynku PG 15; 

działka nr 299/77. 

Projekt jest realizacją bieżących potrzeb parkingowych 

mieszkańców ul. Sowińskiego, pracowników PG 15 oraz 

osób odwożących uczniów na zajęcia szkolne, poprzez 

poszerzenie pasa jezdni, utwardzając nawierzchnię między 

drzewami. Do realizacji projektu potrzebna jest mapa do 

celów projektowych, materiały do utwardzenia powierzchni 

parkingu, kostka brukowa na miejsca postojowe i chodnik, 

założenie trawnika. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

B0268BZ 

Bezpieczna Rojna - budowa chodnika na ul. Rojnej na 

odcinku za ul. Szczecińską. 

Chodnik miałby być umieszczony na następujących 

działkach: B39-24/6, B39-47/53, B39-44/12, B39-36/8, B39-

38/5, B39-36/8, B39-33/14, B39-34/4, B39-20/53, B39-

19/21, B39-31/11,639-24/6, B39-24/6, B39-24/6, B39-15/1, 

B39-14/49, B39-13/42, B39-4/11, B38-35/5,B38-72/49,B39-

35/7,B39-45/5. 

Na ul. Rojnej położonej w części osiedla Bałuty Zachodnie 

nie ma jakiegokolwiek chodnika. Istnieje społeczna potrzeba 

aby taki chodnik tutaj się znalazł. Optymalnym byłoby 

położenie go choć na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. 

Niemena po jednej stronie drogi. Chodnik mógłby mieć 

nawet l metra szerokości- czyli szerokość 2 płyt 

chodnikowych na odcinku około 500 metrów. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

B0270BZ 

Bezpieczna Rojna - montaż progów zwalniających na ul. 

Rojnej. 

Działki nr: B39-24/6, B38-35/5. 

Montaż progów zwalniających na ul. Rojnej na odcinku od 

ul. Szczecińskiej do ul. Romanowskiej w ilości 10 szt. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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GÓRNA 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

G0011CH 

SP 162 - Remont stołówki szkolnej. 

Ul. Powszechna 15. 

W ramach zadania ma zostać wyremontowana stołówka 

(wraz z nowym wyposażeniem), w którym codziennie 

wydawane jest ok. 500 obiadów. Miejsce to nie 

przechodziło remontu od momentu powstania w 1985 r. i 

jest w fatalnym stanie. Dodatkowo w ramach zadania będzie 

odnowiona świetlica szkolna (wraz z doposażeniem). 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0018CH 

Bezpieczne Chojny – Minirondo. 

Ul. Łazowskiego oraz Kongresowa/Strażacka. 

W ramach zadania na skrzyżowaniu ulic Kongresowej, 

Łazowskiego i Strażackiej ma zostać zbudowane minirondo, 

które w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo 

wszystkich uczestników ruchu na danym skrzyżowaniu. 

Skrzyżowanie to należy do niebezpiecznych i często 

dochodzi tu do groźnych wypadków czy stłuczek. 

Zamontowanie fizycznego uspokojenia ruchu w znacznym 

stopniu zminimalizuje groźby występowania ww. zdarzeń. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0023CD 

Rowery – droga dla rowerów. 

Ul. Broniewskiego. 

Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa 

rowerzystów w Łodzi. W ramach zadania zostanie 

wybudowany 1 km odcinek drogi dla rowerów wzdłuż 

południowej nitki Broniewskiego od Rzgowskiej do ronda 

Broniewskiego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0028CD 

Ozdobienie Parku na Młynku – instalacja mostków 

ogrodowych z bali drewnianych. 

Ul. Śląska 168 (dz.48/15,9/15) 

Projekt zakłada montaż 2 mostków ogrodowych z bali 

drewnianych nad dopływem i odpływem rzeki Olechówka 

do Parku na Młynku. Mostki zakryłyby aktualnie istniejące 

przejścia nad rzeką, co zwiększy estetykę terenu oraz 

bezpieczeństwo przejścia. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

G0030CD 

Bezpieczne przejście na skrzyżowaniu 

ul. Kruczkowskiego z ul. Chłędowskiego. 

Działki 257/14, 257/21, 257/29, 257/30, 257/31, 257/41. 

Projekt zakłada wymalowanie, na każdej z ulic 

skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Na ulicy 

Chłędowskiego byłyby to standardowe biało-czarne pasy 

(znak P-10), natomiast na ul. Kruczkowskiego przejście dla 

pieszych w formie czerwonej maty z białymi pasami. Obok 

pasów zainstalowane będą znaki informujące o przejściu dla 

pieszych (znaki D-6). Dodatkowo wykonane zostaną 

remonty chodników w bliskim sąsiedztwie planowanych 

przejść. Polegałyby one na wyrównaniu i wymianie starych 

płyt chodnikowych oraz dostosowaniu krawężników do 

przejazdu wózków lub rowerów. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0036GO 

Zakup nowych książek dla Bibliotek Filii nr 1 oraz Filii 

nr 5. 

Działka G3-1/27. 

Postulujemy o zakup książek (nowości wydawniczych), 

których brak jest bardzo odczuwalny, szczególnie na terenie 

obejmującym mieszkańców osiedla "Górniak". Zakupione 

książki będą dostępne w Filii nr 1 (biblioteka dla dorosłych) 

oraz Filii nr 5 (dla dzieci i młodzieży) Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Łódź-Górna, będą one dostępne dla wszystkich 

czytelników MBP Łódź-Górna. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0039GO 

Wyznaczenie trambuspasa na ul. Przybyszewskiego  

od Kilińskiego do Łęczyckiej. 

Pas drogowy ul. Przybyszewskiego. 

Zadanie polega na wymalowaniu pasa dla MPK  

na ul. Przybyszewskiego, co skróci czas przejazdu w 

godzinach szczytu dla pojazdów komunikacji miejskiej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0044GO 

Górniak dla Ludzi: Budowa chodników i nasadzenia 

drzew przy ul. Przybyszewskiego. 

Działki G-4 120/30; 20/4; 120/3; 120/11; G-3 66/15; 66/14; 

66/13.  

Projekt zakłada budowę i poszerzenie chodników przy  

ul. Przybyszewskiego. Dziś w wielu miejscach tej ulicy 

szerokość chodnika wynosi zaledwie 70 cm! Wąski chodnik 

uniemożliwia swobodne mijanie się ludzi idących z innych 

kierunków. Mieszkańcy Osiedla Górniak oraz członkowie 

nieformalnego stowarzyszenia 'Górniak dla Ludzi' domagają 

się chodników na miarę XXI wieku - pomóż zmienić ich 

los! 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0047CH 

Wykonanie jezdni asfaltowej z chodnikiem.  

Ul. Chłodnikowa. 

Wykonanie: jezdni, odprowadzenia wody deszczowej  

i chodnika. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

G0052RU 

Przebudowa jezdni oraz chodników przy ul. Romana i 

Eugeniusza. 

Działka G-25. 

Przebudowa całej ul. Eugeniusza i ul. Romana od początku 

do Trasy Górna. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0053RU 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Ksawerowskiej na odcinku 

od ul. Długiej do Konnej. 

Działka G-50 165/10. 

Wykonanie projektu chodnika wzdłuż ul. Ksawerowskiej  

a następnie utwardzenie go na odcinku od ul. Długiej  

do ul. Konnej. Sugerowana szerokość ok. 1 m. Długość 750 

m. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0063CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Felińskiego 

3a od strony klatek schodowych. 

Działka G-17 267/116. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Felińskiego 3a. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0067CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy 

ul. Naruszewicza 15 od strony klatek schodowych. 

Działka G-16 13/11. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Naruszewicza 

15. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0079CD 

Remont nawierzchni utwardzonych w obrębie 

pawilonów handlowych przy ul. Dąbrowskiego 91, 91a, 

91b, 91c. 

Działka G-17 82/6. 

Remont nawierzchni utwardzonych w obrębie pawilonów 

handlowych przy ul. Dąbrowskiego 91, 91a, 91b, 91c. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0084CD 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy 

ul. Dąbrowskiego 51 od strony klatek schodowych. 

Działka G-15 44/27. 

Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. Dąbrowskiego 

51. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0090RO 

Budowa miejsc parkingowych dla posesji Przyszkole 

14/24, Flatta 15, 17, 19 wraz z drogą dojazdową do 

miejsc parkingowych i oświetleniem terenu. 

Działki G-10 75/1, 75/2, 94/4, 98/12, 4/116, 4/158, 4/159, 

4/168, 4/169.  

Budowa ok. 50 miejsc parkingowych dla mieszkańców 

posesji położonych w Łodzi przy ul. Przyszkole 14/24, 

Flatta 15, Flatta 17, Flatta 19 wraz z drogą dojazdową do 

miejsc parkingowych długości ok. 170 m szerokości 4 m. 

Parkingi oraz droga dojazdowa usytuowane na obecnych 

trawnikach pomiędzy chodnikiem ciągnącym się wzdłuż 

ww. posesji od strony południowo-zachodniej a ścieżką dla 

rowerów i pieszych biegnącą wzdłuż al. Jana Pawła II. 

Miejsca parkingowe, droga i chodnik dla pieszych 

oświetlone ośmioma punktami świetlnymi. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

G0096RU 

„Ruda Country Town" - cykl działań edukacyjnych 

skierowanych do dzieci i młodzieży. Budowa miasteczka 

westernowego i mobilnego teatru. 

Ul. Patriotyczna 10a. 

W ramach zadania przewidziana jest budowa makiety 

miasteczka westernowego oraz mobilnego domku ze sceną. 

W miasteczku, w miesiącach letnich realizowane będą 

zajęcia warsztatowe z dziedziny teatru i sztuki 

skoncentrowanej na pogłębieniu wiedzy nt. kultury naszego 

miasta oraz poznaniu kultury Ameryki XIX wieku. Ponadto 

nasz „bajkowóz" będzie podróżował ze swoją trupą teatralną 

po Łodzi w zależności od potrzeb na tego typu ofertę.  

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0112GO 

Siłownia plenerowa. 

Działka G-3 3. 

Siłownia plenerowa ma służyć całej społeczności szkolnej, 

powinna składać się z kilku urządzeń do ćwiczeń siłowych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0113PK 

Wiata rowerowa na osiedlu Piastów-Kurak 

(zamontowanie 10 stojaków i zadaszenia). 

W pobliżu budynku Pabianicka 64/72, działka G-11 9/10. 

Zamontowanie stojaków dla 20 rowerów (z zadaszeniem) 

wraz z wraz z utwardzeniem drogi do stojaków (chodnik). 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

G0129WI 

Budowa chodnika w pasie ul. Bronisin od nr 1 do nr 27 

(I etap) wraz z instalacją wiaty autobusowej. 

Działka G-54-42/4; Nr działki GUS: 106103 9.0054. 

Realizacja zadania polega na zaprojektowaniu i wykonaniu 

pierwszego odcinka (ok. 500 metrów) chodnika z płyt 

betonowych wraz z ułożeniem obrzeży (budowa w pasie ul. 

Bronisin nr 1-27) oraz instalacji wiaty autobusowej 

(przystanek Bronisin - Wiskicka). Zrealizowanie zadania 

spowoduje wzrost bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększy 

komfortu życia mieszkańców osiedla Wiskitno. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0130CD 

Termomodernizacja budynku Hufca ZHP. 

Działka G-17 267/127. 

Docieplenie ścian warstwą styropianu wraz 

z otynkowaniem. Docieplenie dachu - położenie papy 

termozgrzewalnej wraz z obróbką blacharską. Wymiana 

starych okien drewnianych na pcv oraz instalacji c.o. wraz z 

grzejnikami. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

G0143CH 

Workout Park Chojny - Stawy Jana sprawdź: 

https://www.facebook.com/workoutparklodz/. 

Działka G-27 746/19. 

Zadanie polega na zbudowaniu niewielkiej instalacji 

sportowej, przeznaczonej dla osób w każdym wieku. 

Workout Park umożliwia ćwiczenie siły i wytrzymałości 

całego ciała, przy użyciu własnego ciężaru (kalistenika) W 

jego skład wchodzą drążki, drabinki, obręcze. Nawierzchnia 

wykonana jest z mat gumowych zwiększa funkcjonalność i 

bezpieczeństwo. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0162GO 

Kieszonkowy plac zabaw na Dębowej, przy 

skrzyżowaniu ulicy Senatorskiej i Dębowej. 

Ul. Dębowa, działka G4-66/4. 

Idea zadania polega na utworzeniu kieszonkowego placu 

zabaw, który znalazłby się ścisłej zabudowie miasta przy 

skrzyżowaniu ulicy Senatorskiej i Dębowej. Plac zabaw  

dla dzieci z piaskownicą, drabinkami i innymi urządzeniami 

do zabaw dla najmłodszych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0163GO 

Kieszonkowy plac zabaw przy skrzyżowaniu  

ul. Przybyszewskiego i Kilińskiego. 

Działka G4-119/6, przy skrzyżowaniu ulicy 

Przybyszewskiego i Kilińskiego przy przystanku 

tramwajowym. 

Idea zadania polega na utworzeniu kieszonkowego placu 

zabaw, który znalazłby się ścisłej zabudowie miasta przy 

skrzyżowaniu ulicy Przybyszewskiego i Kilińskiego. Plac 

zabaw dla dzieci z piaskownicą, drabinkami i innymi 

urządzeniami do zabaw dla najmłodszych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0165CH 

Budowa ekranów akustycznych, jako kontynuacja już 

istniejących przy ul. Rzgowskiej. 

Działka 444/58. 

Przedłużenie ekranów akustycznych od działki nr 444/57 w 

kierunku centrum miasta o długość co najmniej 150 m. Z 10 

bloków mieszkalnych przy ul. Rzgowskiej 309, 307, 305 i 

303, cztery nie są zabezpieczone ekranami przed 

nadmiernym hałasem. Zostały pominięte przy budowie 

Trasy Górna. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0182GO 

Budowa wspólnego przystanku tramwajowego  

na al. Politechniki w kierunku szpitala im. WAM oraz 

PŁ. 

Działka G2-124/3 w pasie drogowym al. Politechniki. 

Dość biegania wokół Ronda Lotników Lwowskich  

za tramwajem jadącym w kierunku szpitala im. WAM oraz 

Politechniki Łódzkiej. Wspólny przystanek na al. 

Politechniki dla wszystkich linii tramwajowych jadących w 

jednym kierunku. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

G0185RO 

Budowa wspólnych przystanków autobusowego oraz 

tramwajowego na ul. Pabianickiej w kierunku Rokicia, 

Rudy oraz Pabianic. 

Działki G-10 78/10; 78/114; 124/33; 125/32; G-12 83/2  

w pasie drogowym ulicy Pabianickiej oraz Ronda Lotników 

Lwowskich.  

Dość biegania wokół Ronda Lotników Lwowskich  

za tramwajem lub autobusem jadącym w kierunku Rokicia, 

Rudy oraz Pabianic. Wspólny przystanek dla wszystkich 

linii autobusowych oraz wspólny przystanek dla wszystkich 

linii tramwajowych jadących w jednym kierunku.  

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0186CD 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: 

Broniewskiego, Tatrzańska, Felińskiego. 

Działki G-17 54/85, 79/14, 81/9, 182/49, 82/60, 182/81, 

182/82, 182/89, 209/28, 209/29, 09/31 w pasie drogowym 

ulic. 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: Broniewskiego, 

Tatrzańska, Felińskiego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0187PK 

Budowa wspólnego przystanku tramwajowego na ulicy 

Pabianickiej w kierunku centrum oraz Piotrkowskiej. 

Działka G-12 82/14 w pasie drogowym ulicy Pabianickiej.  

Dość biegania wokół Ronda Lotników Lwowskich  

za tramwajem jadącym w kierunku centrum oraz 

Piotrkowskiej. Wspólny przystanek na Pabianickiej  

dla wszystkich linii tramwajowych jadących w jednym 

kierunku.  

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0188PK 

Budowa wspólnych przystanków autobusowego oraz 

tramwajowego na ul. Paderewskiego w kierunku Chojen 

oraz Dąbrowy. 

Działki G-12 83/2; 84/108 w pasie drogowym ulicy 

Paderewskiego oraz Ronda Lotników Lwowskich.  

Dość biegania wokół Ronda Lotników Lwowskich  

za tramwajem lub autobusem jadącym w kierunku Chojen 

oraz Dąbrowy. Wspólny przystanek dla wszystkich linii 

autobusowych oraz wspólny przystanek dla wszystkich linii 

tramwajowych jadących w jednym kierunku.  

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0193CD 

Budowa odcinka drogi łączącej ul. Rodakowskiego  

i Śmigłego- Rydza. 

Działki: 1/110, 1/109, 1/108,268/8. 

Projekt ma pełnić funkcję dodatkowego wyjazdu z osiedla. 

Łącznik ma mieć długość ok. 103 metrów, całość pokryta 

będzie warstwą asfaltu, a także będzie posiadać system 

odprowadzający wodę. Drogę oświetlać powinny trzy 

latarnie uliczne; przy wjeździe w Śmigłego- Rydza powinny 

być ulokowane znaki drogowe, a także lustro drogowe (w 

celu zachowania bezpieczeństwa). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

G0206CD 

Budowa miejsc postojowych dla mieszkańców bloku nr 8 

i 10 przy ul. Umińskiego. 

Działka G-17 305/20 pomiędzy blokiem nr 8 i 10. 

Zadanie polega na wyrównaniu, utwardzeniu i ułożeniu 

podłoża z płyt ażurowych wraz z obrzeżami na placu przy 

drodze biegnącej pomiędzy blokami 8 i 10. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0217PK 

Remont okolicy IX LO. 

Ul. Paderewskiego 24. 

Wybudowanie drogi dojazdowej do parkingu. 

Wybudowanie parkingu na 20 miejsc. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0240GO 

Górniak dla ludzi: zazieleńmy ul. Senatorską. 

Senatorska na odcinku od ul. Słowiańskiej 

do ul. Brzozowej. 

Projekt zakłada stworzenie szpaleru drzew po północnej 

Stornie ul. Senatorskiej na odcinku od ul. Słowiańskiej  

do ul. Brzozowej. Zakupione drzewa powinny być 

o obwodzie (na wysokości 130cm) 12-16 cm. W ramach 

projektu powinny zostać zakupione 'słupki' drogowe lub 

inne estetyczne separatory uniemożliwiające rozjeżdżanie 

nasadzeń. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0242GO 

„Bezpieczne boisko" - remont ogrodzenia boiska 

szkolnego w PG 40. 

Ul. Kaliska 25/27. 

Kompleksowy remont ogrodzenia boiska szkolnego  

o wymiarach (28,30 x 51,50), zainstalowanie monitoringu 

wokół boiska, wymiana dwóch koszy do gry w 

koszykówkę. Celem zadania jest umożliwienie lokalnej 

społeczności, a w szczególności dzieciom i młodzieży, 

możliwości korzystania z bezpiecznego boiska szkolnego, w 

godzinach pracy szkoły, jak również uświadomienie 

potrzeby dbania o bezpieczne zachowanie w czasie 

wykonywania pracy, podczas uprawiania sportu i podczas 

zabawy. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0248RO 

Zielone Rokicie - naprawa trawników, posadzenie drzew 

i krzewów ozdobnych. 

Ul. Błońska przy skrzyżowaniu z Wróblewskiego. 

Rekultywacja zniszczonego trawnika oraz nasadzenia  

z krzewów (np. forsycja, tawuła japońska albo pęcherznica) 

uniemożliwiające niszczenie tego odcinka w przyszłości. 

Dodatkowo posadzenie w tym miejscu kasztanowca 

nawiązującego do nasadzeń w okolicy. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

G0250PK 

Zielono i cicho na Górnej - zmniejszenie hałasu 

i poprawa mikroklimatu poprzez budowę żywych 

zielonych ekranów akustycznych. 

1 etap: ul. Paderewskiego - odcinek ok 340 (działka 91/21 

wzdłuż Paderewskiego). 

Zadanie obejmuje żywego ekranu akustycznego 

(wypełnionego ziemią specjalnego rusztowania), 

obsadzonego ozdobnymi roślinami pnącymi, wysokiego na 

min. 5 metrów, który chroniłby mieszkańców tej okolicy, a 

także osoby przechodzące wzdłuż ulicy Paderewskiego 

przed hałasem samochodów i tramwajów. Obecnie jest to 

bardzo głośna ulica, a bloki mieszkalne usytuowane są tuż 

przy niej. Taka zielona ściana dałaby wytchnienie od hałasu, 

a ponadto poprawiłaby jakość powietrza, ponieważ cała 

byłaby obsadzona roślinami. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

G0252PK 

Zadbane osiedle Piastów-Kurak: ładne trawniki, 

ozdobne krzewy i drzewa, uporządkowane miejsca 

postojowe, naprawiona jezdnia. 

Ul. Astronautów (od Karpackiej do Zaolziańskiej) oraz 

Karpacka (od Paderewskiego do Chocimskiej). 

Zadanie ma polegać na uporządkowaniu miejsc 

parkingowych na osiedlu PK, zlikwidowanie dzikich 

parkingów, w ich miejsce wyznaczenie miejsc do 

parkowania w ulicy lub w razie braku możliwości w 

miejscach szczególnie rozjechanych trawników. Dodatkowo 

odgrodzenie trawników niskimi metalowymi płotkami w 

kolorze antracytowym, posadzenie w tych miejscach 

ozdobnych krzewów nadających się do formowania. Dzięki 

temu uniemożliwi się kierowcom niszczenie trawników w 

przyszłości. W ramy zadania wchodzi także naprawa 

chodników i drogi ul. Karpackiej (aktualnie wyłożonej 

zniszczonymi i dziurawymi płytami betonowymi,  

wyrównanie nawierzchni i zalanie asfaltem. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

G0257CD 

Piłkarskie boisko treningowe przy Szkole Gortata. 

Działka G-17 215/12. 

Przedmiotem zadania jest budowa boiska piłkarskiego  

z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach 90 x 60, na terenie 

Szkoły Gortata znajdującej się przy ul. Kadłubka. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0006SP 

Ulica Legionów dziękuje za Oscara: płaskorzeźba 

upamiętniająca powstanie filmu "Ida", elewacja 

kamienicy przy ul. Legionów 44. 

Ul. Legionów 44, działki 109/1, 109/2, 109/3 obręb P-9. 

Płaskorzeźba upamiętniająca powstawanie nagrodzonego 

Oscarem filmu "Ida" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego na 

ulicy Legionów. Umiejscowienie płaskorzeźby: kamienica 

wyremontowana w ramach programu MIA100 Kamienic, 

lokalizacja ul. Legionów 48; (kamienica ta-jeszcze przed 

remontem- była widoczna w filmie podczas filmowego 

przejazdu głównej bohaterki tramwajem). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej 

P0011MM 

Przejezdna Drewnowska. 

Skrzyżowanie ul. Drewnowskiej z al. Unii Lubelskiej, 

działki P6-257/1, P6-345/4. 

Celem zadania jest usprawnienie ruchu na ważnej drodze 

stanowiącej alternatywę dla zakorkowanej ul. Włókniarzy. 

Zakłada się wymalowanie pasów do włączenia się do ruchu 

z drogi podporządkowanej (Drewnowskiej). W ten sam 

sposób wykonano wyjazd z CH Retkinia. Utworzenie tych 

pasów jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, ruch na 

al. Unii jest duży, co w godzinach szczytu powoduje częste 

przypadki zagrożenia na drodze powodowane przez 

samochody włączające się z drogi podporządkowanej. 

Więcej; http://zielona_lodz.manifo.com/rozsadny-transport 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0015KR 

Siłownia na świeżym powietrzu w obrębie starej pętli 

tramwajowej przy ul. Bratysławskiej. 

Działki:  P7-595/42, P7-595-41,P7-595-82. 

Ławka parkowa szt. 8, kosz na śmieci szt. 4, regulamin 

parku (siłowni), nasadzenia- siew trawy, krzewy ozdobne 

(mix roślin-30 szt.), drzewa niskopienne 10 szt., oświetlenie 

szt.2 (punkty świetlne), siłownia 8 elementów. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0020KO 

Wykonanie remontu nawierzchni jezdni oraz chodników 

(strona południowa) w ul. Lorentza od ul. Ossowskiego 

do Kasprzaka. 

Obręb P7, działki: 227/27,227/25.227/29,218/29, 218/26, 

218/24,238/31, chodnik i ulica Lorentza. 

Remont jezdni oraz chodnika (strona południowa) w ul. 

Lorentza od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę 

P0022SP 

Rekultywacja zieleni na Starym Polesiu - ul. Jerzego i 

skwer przy Cmentarnej. 

Pas drogowy ul. Jerzego. 

Zadanie polega na uzupełnieniu szpaleru drzew, 

rekultywacji trawników oraz ogrodzeniu terenu zielonego 

metalowym płotkiem, bądź niskim żywopłotem z krzewów 

(około 30 cm) na ul. Jerzego, wraz ze skwerem przy ul. 

Cmentarnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0024SP 

Powiększenie skweru na rogu ulic: Struga i Gdańskiej. 

Skrzyżowanie ulic Struga i Gdańskiej. 

Zadanie polega na likwidacji prawoskrętu i wyprofilowaniu 

narożnika w taki sam sposób jak pozostałe trzy, co pozwoli 

na powiększenie terenu zielonego oraz przyszłościowo - 

zabudowę narożnika. Należy także połączyć działki 190/14 

i 190/16 w celu stworzenia jednolitego obszaru 

inwestycyjnego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0025SP 

Rekultywacja zieleni na Starym Polesiu - 

Więckowskiego. 

Pas drogowy ul. Więckowskiego. 

Zadanie polega na wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów w 

pasie drogowym al. 1 Maja, na odcinku od ul. Zielonej do 

al. Włókniarzy. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0027SP 

Mia100Fontann - remont fontanny. 

Park im. ks. Poniatowskiego. 

Zadanie polega na remoncie fontanny (konserwacja, 

naprawa i częściowa odbudowa) przy ul. Żeromskiego w 

Parku im ks. Poniatowskiego. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0032SP 

Chcemy zieleni na Starym Polesiu! 

Całe osiedle - Stare Polesie. 

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej i 

wskazanie miejsc (pasy zieleni, chodniki, miejsca 

parkingowe) w których istnieje możliwość nasadzeń drzew 

przy jednoczesnym nienaruszeniu istniejącej infrastruktury 

podziemnej. Efekt końcowy inwentaryzacji musi być 

podany do publicznej wiadomości. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0041SP 

Piesze przejście pomiędzy Kopernika  i Karolewską. 

Działki: 51/4, 50/19, 64/13, ul. Kopernika 55 i Karolewska 

28. 

Budowa pieszego przejścia pomiędzy ulicami Kopernika i 

Karolewską, które skróci odległość dojścia pomiędzy 

ulicami, na przystanek tramwajowy i autobusowy, a także 

do szkoły na ul. Karolewskiej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0042SP 

Wysokie przystanki tramwajowe na Gdańskiej. 

Działki: 115/2, 285/1. 

Budowa wyniesionych przystanków na ul. Gdańskiej przy 

ul. Zielonej w celu łatwiejszego wsiadania do tramwaju dla 

osób starszych i niepełnosprawnych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0051KR 

Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od 

Bratysławskiej do Al. Bandurskiego. 

Działki obręb P27: 109/27, 109/28, 330/53, 353/2, 353/9, 

353/10, 363/14, 353/16, 353/17, 354/9, 354/10 w pasie 

drogowym ul. Wróblewskiego. 

Zerwanie istniejącej nawierzchni z trylinki oraz płyt jumbo. 

Wykonanie niezbędnej przebudowy infrastruktury 

podziemnej. Przebudowa lub budowa kanalizacji 

deszczowej. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z 

uwzględnieniem dodatkowych zatok parkingowych w 

miejscach rozjeżdżonych trawników. Budowa chodników 

po obu stronach ulicy z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych (pochylnie, podjazdy). 

Zagospodarowanie zieleni drogowej z instalacją 

wynagrodzeń skutecznie uniemożliwiających parkowanie 

pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0052KR 

Remont ul. Wileńskiej na odcinku od Al. Bandurskiego 

do ul. Retkińskiej. 

Działki: P25 71/38, P26 1/2, P26 1/4, P26 1/5, P26 1/6, P26 

1/7, P 27 51/7, P27 51/18, P27 51/19, P27 330/25 w pasie 

drogowym ul. Wileńskiej. 

Zerwanie istniejącej nawierzchni oraz chodników. 

Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z 

uwzględnieniem dodatkowych zatok parkingowych w 

miejscach rozjeżdżonych trawników. Wykonanie nowych 

chodników po obu stronach ulicy z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych (pochylnie, podjazdy).  

Zagospodarowanie zieleni drogowej z instalacją wygrodzeń 

skutecznie uniemożliwiających parkowanie pojazdów w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0054KR 

Karolewski Zieleniec - miejsce spacerów i odpoczynku 

mieszkańców osiedla.  

Zadanie zlokalizowane będzie pomiędzy ulicami: Waltera 

Janke, Nad Karolewką i Bratysławską, obręb P27, działki: 

595/106, 595/105, 595/71, 595/82, 595/91, 595/88, 595,86, 

595/84, 595/38, 595/39, 595/40, 595/41, 595/42, 595/80, 

595/81, 595/83, 595/67, 595/66, 595/85, 595/87. 

Karolewski Zieleniec to teren rekreacyjny. W skład 

Zieleńca wchodzić będą: -) centralny punkt z ławkami, 

żywopłot odgradzający od ulic i słupa -) ozdobne byliny lub 

inne drobne rośliny tworzące wyspy na trawniku -) alejka z 

kulistymi drobnymi drzewami -) nasadzenia dużych drzew -

) miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Nad Karolewką. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0056SP 

Ścieżka Herkulesa - tor przeszkód o różnym stopniu 

trudności. 

Park im. ks.  Poniatowskiego, działka P28 5/32. 

Przeszkody:-) pionowa ściana 4 m z linami do 

podciągnięcia się -) siatka na wysokości 2 m i dł. 10 m -) 

pozioma lina dł. 10-20 m -) opony -) siatka pionowa 3-4 m -

) ukośna ściana 3 m -)pozioma drabinka -) pionowa ściana, 

różne wysokości -) równoważnia ok. 16 m -) siatka na 

trójkątnej konstrukcji. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0059LP 

Oświetlenie uliczne skrzyżowania ulic Langiewicza i 

Batalionu Platerówek. 

Ul. Langiewicza od nr 21 do nr 27, ul. Batalionu Platerówek 

pod nr 5 do nr 7. 

Oświetlenie uliczne w obrębie skrzyżowania ul. 

Langiewicza - latarni 5 sztuk. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0068SP 

Dodatkowe miejsca do siedzenia przy przystanku 

autobusowym – Placu Barlickiego. 

Działka P19-284, miejsce na południe od przystanku 

autobusowego, po wschodniej stronie ul. Żeromskiego. 

Na przystanku przy Pl. Barlickiego często na autobus czeka 

bardzo dużo osób, jedyna istniejąca obok ławka stoi na 

północ od przystanku, dlatego nie widać tam jadącego 

autobusu. Ustawienie kilku ławek od strony południowej 

umożliwi wygodne oczekiwanie na komunikację. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0073ZL 

Remont nawierzchni ul. Złotno na odcinku od   ul. Stare 

Złotno do Legnickiej. 

Fragment działki P3-32/3 (600m). 

Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem 

podbudowy i odwodnienia na ww. odcinku ulicy (600m). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0075MM 

Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Mireckiego. 

Ul. Srebrzyńska przy parku. 

Dwie stacje ŁRP wyposażone w 15 stojaków, 6 rowerów 

dla dorosłych, 4 dziecięce. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0077LP 

Utworzenie przejścia dla pieszych i rowerzystów wzdłuż 

ogrodzenia lotniska od ul. Dennej do ul. Maczka. 

Teren wzdłuż ogrodzenia  lotniska od ul. Dennej do ul. 

Maczka. 

Utworzenie przejścia dla pieszych i rowerzystów wzdłuż 

nowego ogrodzenia lotniska od ul. Dennej do ul. Maczka. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

P0081MM 

Tablica upamiętniająca Antoniego Purtala (1985-1943) 

działacza PPS, Żołnierza Niepodległości, wiceprezydenta 

Łodzi, współzałożyciela Osiedla. 

Pamiątkowa ściana bloku przy ul. Srebrzyńskiej 75. 

Pamiątkowa tablica mosiężna, poświęcona Antoniemu 

Purtalowi umieszczona na ścianie szczytowej bloku przy ul. 

Srebrzyńskiej 75, obok trzech istniejących tablic 

pamiątkowych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0099RS 

Plac zabaw pod brzozami. 

Obręb 22, działka 66. 

Budowa placu zabaw dla dzieci na powierzchni ok.800 m² 

wyposażonego w przynajmniej dwa urządzenia zabawowe 

wielofunkcyjne łączące w sobie zjeżdżalnię, ściankę 

wspinaczkową, drabinki itp., dwie huśtawki podwójne, dwa 

bujaki dla dzieci w wieku od 3 lat oraz piaskownicę. Projekt 

przewiduje infrastrukturę towarzyszącą w postaci ławek 4 

sztuki, koszy co najmniej 2 szt., stojaka na rowery, tablicy 

informacyjnej. Plac zabaw winien być ogrodzony oraz 

posiadać podłoże spełniające wymogi PN-EN 1177. Dostęp 

do placu zabaw zapewniać mają odtworzone chodniki 

znajdujące się od strony wschodniej i zachodniej 

planowanego placu zabaw. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0106KO 

Parking zamiast błota-budowa parkingu. 

Działka P7-378/19, P7391/7. 

Budowa parkingu z płyt ażurowych wraz z ułożeniem 

obrzeży zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym. 

Teren ten w sposób naturalny został już zajęty przez 

okolicznych mieszkańców pod parkujące samochody. 

Poprawi to estetykę osiedla i ułatwi życie lokalnej 

społeczności. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0123KO 

Rewitalizacja ul. Augustyniaka. 

Ul. Augustyniaka pomiędzy ul. Kasprzaka a ul. 

Ossowskiego. 

Wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni, wymiana 

chodników, wybudowania nowych miejsc parkingowych po 

stronie południowej i północnej ulicy, po uprzednim 

sporządzeniu projektu. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0132RS 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: 

Maratońska/Popiełuszki. 

Działki obręb P24: 301/207, 301/209, 301/211, 301/218, 

301/220, 365/309, 365/310, 365/311, 365/312, 365/323. 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: 

Maratońska/Popiełuszki. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0133RS 

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kusocińskiego. 

Działki 89/24, 89/28. 

Zbudowanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. 

Kusocińskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do 

Popiełuszki. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0142KR 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: 

Obywatelskiej, Maratońskiej i Olimpijskiej. 

Działki: 114/201, 114/204,124/7,124/3. 

Wyznaczenie i wymalowanie ronda pinezkowego z 

prefabrykatów na wzór ronda wyznaczonego na 

skrzyżowaniu ulic: Kusocińskiego, Armii Krajowej i 

Juszczakiewicza, lub z uwagi na dużo większy obszar 

przedmiotowego skrzyżowania - ronda turbinowego - na 

wzór rozwiązania zastosowanego na skrzyżowaniu ulic 

Traktorowej i Rojnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0143SP 

Równe chodniki, pielęgnacja drzew, odtworzenie 

zieleńców na ul. Lipowej. 

Działka P19-143/2, na odcinku od ul. Struga do numeru 

47(włącznie), strona zachodnia. 

Przebudowa chodnika, wymiana nawierzchni, pielęgnacja 

istniejących drzew (napowietrzenie). Odtworzenie 

zieleńców wzdłuż chodnika i zabezpieczenie przed 

dewastacją niskim ogrodzeniem. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0145LP 

Wykonanie drogi dojazdowej do osiedla 

mieszkaniowego Nowe Polesie 3 przy ul. Pienistej 51 D-

1. 

Działki: 28/7, 28/2, 28/1, 27/2, 26/2, 3/28, 22/1. 

Utwardzenie drogi gruntowej na odcinku ok. 244 m od ul. 

Falistej do osiedla mieszkaniowego Nowe Polesie 3 przy ul. 

Pienista 51D-I poprzez ułożenie kostki brukowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0152SP 

"Skwer koło Straży Pożarnej miejscem spotkań 

sympatyków sportu". Budowa m.in. skateparku, siłowni 

plenerowej i nowoczesnego placu zabaw. 

Działki: P20-172/7, P20-172/5, P20-172/6. 

Powiększenie siłowni plenerowej o 6 urządzeń, aby mogły 

służyć także osobom starszym. Budowa nowoczesnego 

placu zabaw z zestawami sprawnościowymi np. ściankami 

wspinaczkowymi. Budowa skateparku na asfaltowym 

prostokącie o pow. 200 m², który znajduje się na skwerze, w 

grę wchodzą np. dwie rampy. Rekultywacja trawnika na 

całości działki. Równomierne oświetlenie skweru latarniami 

parkowymi, a w szczególności siłowni i skateparku. Na 

murze na płd. stronie proponuję rośliny pnące lub żywopłot. 

Budowa alejki parkowej ze żwiru w miejscu starego 

chodnika. Krzewy wzdłuż płotu od płd. strony. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0155SP 

Bambusowy skwer - skwer z nasadzeniami bambusów 

drzewiastych. 

Działka P20-205/7, skwer na rogu ul. Żeromskiego i 

Skłodowskiej-Curie. 

Bambusy są fascynującymi roślinami, które mimo swego 

egzotycznego pochodzenia możemy z powodzeniem także 

uprawiać w polskich parkach czy ogrodach. Dobrze 

komponują się one z innymi roślinami, zarówno 

jednorocznymi jak i bylinami, krzewami oraz drzewami. 

Zimozielone liście bambusów stanowią znakomite tło, na 

którym lepiej uwidaczniają się barwy wielu kwiatów. Same 

w sobie bambusy tworzą spokojne, relaksujące miejsca, 

swego rodzaju oazy. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0156SP 

Skwer odpoczynku - skwer z siłownią plenerową i 

placem zabaw. 

Działki P17-57/12, P18-43/32, P18-43/27, P20-1/14, P20-

1/16, P20-1/20, P20-1/19, P20-1/18, P20 2/1. - skwer 

zieleni na rogu ul Łąkowej i Struga przy Biedronce. 

Przekształcenie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

zasadzenie 40 szt. krzewów liściastych oraz wybudowanie 

siłowni plenerowej z przyrządami do ćwiczeń dla  

młodzieży i dorosłych w ilości 5 szt., placu zabaw dla dzieci 

z 8 szt. zabawek, ustawionymi na bezpiecznym podłożu 

amortyzującym upadki. Założenie nowych chodników, 

zakup ławek, koszy na śmieci i psie odchody. Zakup 6 

latarni parkowych. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0158KR 

Budowa chodnika od przejścia dla pieszych 

skrzyżowania Wyszyńskiego/Retkińska w kierunku 

bloków przy ul. Hubala i "okrąglaka". 

Działka P24-466/1. 

Budowa chodnika szer. ok. 2,0 m od przejścia dla pieszych 

na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego i Retkińskiej w kierunku 

bloków mieszkalnych przy ul. Hubala oraz  "okrąglaka". 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0160KR 

Budowa chodnika łączącego przystanek 

"Maratońska/Wróblewskiego" (1602) z ul. Wioślarską. 

Działki obręb P-27: 408/18, 408/42, 408/46, 408/47, 

408/48, 515/14, 515/15. 

Budowa chodnika łączącego przystanek 

"Maratońska/Wróblewskiego" (1602) z ul. Wioślarską. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0167ZL 

Bezpieczne Złotno - stworzenie monitoringu miejskiego 

na osiedlu Złotno. 

Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach 

znanych policji i straży miejskiej, uznanych za 

niebezpieczne, bądź w tych, które mogą generować sytuacje 

prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców osiedla, to jest: w okolicy sklepów nocnych 

(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, 

zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak place zabaw, 

boiska, skwery, oraz w okolicach urzędów lub placówek 

użyteczności publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. 

poczta, agencje bankowe i bankomaty. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle 

Złotno. Projekt zakłada rozmieszczenie około 14-16 kamer 

(4 punkty kamerowe) w miejscach uznawanych za 

niebezpieczne, działających zarówno w dzień, jak i w nocy, 

oraz podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu. 

Autorzy projektu nie wykluczają możliwości stworzenia 

komplementarnej sieci monitorującej wraz z istniejącymi 

już kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi 

przez mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące sklepy, 

czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie połączenie zapewni 

zwiększenie zasięgu i skuteczności działania całej sieci, a 

tym samym stworzy możliwość szybszego reagowania w 

sytuacjach niebezpiecznych, będących zagrożeniem dla 

życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0168MM 

Bezpieczne Montwiłła-Mireckiego - stworzenie 

monitoringu miejskiego na osiedlu Montwiłła-

Mireckiego. 

Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach 

znanych policji i straży miejskiej, uznanych za 

niebezpieczne, bądź w tych, które mogą generować sytuacje 

prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców osiedla, to jest: w okolicy sklepów nocnych 

(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, 

zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak place zabaw, 

boiska, skwery, oraz w okolicach urzędów lub placówek 

użyteczności publicznej, szkół publicznych. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle 

Montwiłła-Mireckiego. Projekt zakłada rozmieszczenie 

około 8 kamer (2 punkty kamerowe) w miejscach 

uznawanych za niebezpieczne, działających zarówno w 

dzień, jak i w nocy, oraz podłączenie ich do miejskiej sieci 

monitoringu. Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 

stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z 

istniejącymi już kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi 

instalowanymi przez mieszkańców, przedsiębiorców (np. 

istniejące sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 

połączenie zapewni zwiększenie zasięgu i skuteczności 

działania całej sieci, a tym samym stworzy możliwość 

szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, 

będących zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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stanowiska Komisji 

P0170RS 

Bezpieczne Retkinia Zachód-Smulsko - stworzenie 

monitoringu miejskiego na osiedlu Retkinia Zachód-

Smulsko. 

Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach 

znanych policji i straży miejskiej, uznanych za 

niebezpieczne, bądź w tych, które mogą generować sytuacje 

prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców osiedla, to jest: w okolicy sklepów nocnych 

(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, 

zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak place zabaw, 

boiska, skwery, oraz w okolicach urzędów lub placówek 

użyteczności publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. 

poczta, agencje bankowe i bankomaty. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle 

Retkinia Zachód-Smulsko. Projekt zakłada rozmieszczenie 

około 30-32 kamer (8 punktów kamerowych) w miejscach 

uznawanych za niebezpieczne, działających zarówno w 

dzień, jak i w nocy, oraz podłączenie ich do miejskiej sieci 

monitoringu. Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 

stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z 

istniejącymi już kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi 

instalowanymi przez mieszkańców, przedsiębiorców (np. 

istniejące sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 

połączenie zapewni zwiększenie zasięgu i skuteczności 

działania całej sieci, a tym samym stworzy możliwość 

szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, 

będących zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0171LP 

Bezpieczny Lublinek-Pienista - stworzenie monitoringu 

miejskiego na osiedlu Lublinek-Pienista. 

Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach 

znanych policji i straży miejskiej, uznanych za 

niebezpieczne, bądź w tych, które mogą generować sytuacje 

prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców osiedla, to jest: w okolicy sklepów nocnych 

(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, 

zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak place zabaw, 

boiska, skwery, oraz w okolicach urzędów lub placówek 

użyteczności publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. 

poczta, agencje bankowe i bankomaty. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle 

Lublinek-Pienista. Projekt zakłada rozmieszczenie około 

14-16 kamer (4 punkty kamerowe) w miejscach 

uznawanych za niebezpieczne, działających zarówno w 

dzień, jak i w nocy, oraz podłączenie ich do miejskiej sieci 

monitoringu. Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 

stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z 

istniejącymi już kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi 

instalowanymi przez mieszkańców, przedsiębiorców (np. 

istniejące sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 

połączenie zapewni zwiększenie zasięgu i skuteczności 

działania całej sieci, a tym samym stworzy możliwość 

szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, 

będących zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0172KR 

Bezpieczny Karolew - stworzenie monitoringu 

miejskiego na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód. 

Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach 

znanych policji i straży miejskiej, uznanych za 

niebezpieczne, bądź w tych, które mogą generować sytuacje 

prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców osiedla, to jest: w okolicy sklepów nocnych 

(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, 

zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak place zabaw, 

boiska, skwery, oraz w okolicach urzędów lub placówek 

użyteczności publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. 

poczta, agencje bankowe i bankomaty. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle 

Karolew-Retkinia Wschód. Projekt zakłada rozmieszczenie 

około 30-32 kamer (8 punktów kamerowych) w miejscach 

uznawanych za niebezpieczne, działających zarówno w 

dzień, jak i w nocy, oraz podłączenie ich do miejskiej sieci 

monitoringu. Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 

stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z 

istniejącymi już kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi 

instalowanymi przez mieszkańców, przedsiębiorców (np. 

istniejące sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie 

połączenie zapewni zwiększenie zasięgu i skuteczności 

działania całej sieci, a tym samym stworzy możliwość 

szybszego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, 

będących zagrożeniem dla życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0175KR 

Zabudowa wiaty na przystanku 

Kusocińskiego/Retkińska (1960). 

Działka P25-210/13. 

Zabudowa wiaty na przystanku Kusocińskiego/Retkińska 

(1960). 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0182ZL 

Zielone światło dla Kwiatowej. 

Skrzyżowanie ulic Kwiatowej i Rąbieńskiej, działka P5-

136/10 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Kwiatowej i Rąbieńskiej (dla ruchu zmotoryzowanego i dla 

pieszych). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0183KR 

Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej dla 

samochodów do ul. Kusocińskiego 1. 

Działka P26-30/1. 

Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej do samochodów 

do ul. Kusocińskiego 1. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0184ZM 

Bezpieczne Zdrowie-Mania - stworzenie monitoringu 

miejskiego na osiedlu Zdrowie-Mania. 

Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach 

znanych policji i straży miejskiej, uznanych za 

niebezpieczne, bądź w tych, które mogą generować sytuacje 

prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców osiedla, to jest: w okolicy sklepów nocnych 

(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, 

zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak place zabaw, 

boiska, skwery, oraz w okolicach urzędów lub placówek 

użyteczności publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. 

poczta, agencje bankowe i bankomaty. 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle 

Zdrowie-Mania. Projekt zakłada rozmieszczenie około 12 

kamer (3 punkty kamerowe) w miejscach uznawanych za 

niebezpieczne, działających zarówno w dzień, jak i w nocy, 

oraz podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu. 

Autorzy projektu nie wykluczają możliwości stworzenia 

komplementarnej sieci monitorującej wraz z istniejącymi 

już kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi 

przez mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące sklepy, 

czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie połączenie zapewni 

zwiększenie zasięgu i skuteczności działania całej sieci, a 

tym samym stworzy możliwość szybszego reagowania w 

sytuacjach niebezpiecznych, będących zagrożeniem dla 

życia bądź mienia mieszkańców. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0185KR 

Sala językowa dla uczniów. 

UL. Rajdowa 13, działka P26-66. 

Modernizacja pracowni językowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0192MM 

Osiedlowy monitoring. 

Osiedle im. Montwilła-Mireckiego. 

Montaż 15 kamer w newralgicznych punktach osiedla i 

odbiorników rejestrujących ich zapis. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0197MM 

Remont chodnika na Jarzynowej. 

Działka P6-256/10. 

Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Jarzynowej od strony 

południowej (od strony garaży). 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0200MM 

Aleja wybitnych malarzy i architektów. 

Skwer zlokalizowany pomiędzy ul. Barona "Smukłego" do 

ul. Jarzynowej (działka 336/14 w obrębie P-6). 

Wykonanie i wmurowanie 20 honorowych tablic wzdłuż 

skweru od ul. Barona "Smukłego" 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0203ZM 

Placyk zabaw i siłownia na powietrzu. 

Teren obok siedziby RO, ul. Grzybowa 1. 

Zadanie polega na utworzeniu placu zabaw i małej siłowni 

plenerowej. Plac zabaw składający się z karuzelki, 2 

kiwaczków, drabinki poziomej niskiej, huśtawki, małej 

ścianki wspinaczkowej ze zjeżdżalnią. Siłownia plenerowa - 

twister, wahadło, koło Tai-Chi, poręcze gimnastyczne, 2 

ławki, nawierzchnia trawiasta. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0205ZM 

Dla juniora i seniora - teren rekreacyjny. 

Działka P15-359. 

Utworzenie placu zabaw i małej siłowni plenerowej, 

ogrodzeniu od ul. Warneńskiej i Filareckiej. Plac zabaw 

składający się z karuzelki, 2 kiwaczków, drabinki poziomej 

niskiej, huśtawki, małej ścianki wspinaczkowej ze 

zjeżdżalnią. Siłownia plenerowa - twister, wahadło, koło 

Tai-Chi, poręcze gimnastyczne, 2 ławki. nawierzchnia 

trawiasta. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0206ZM 

Dla juniora i seniora- placyk zabaw i siłownia na 

powietrzu. 

Działka P15-314/38. 

Utworzenie placu zabaw i małej siłowni plenerowej, 

ogrodzeniu od ul. Rokitny, Zyndrama i alejki między tymi 

ulicami. Plac zabaw składający się z karuzelki, 2 

kiwaczków, drabinki poziomej niskiej, huśtawki, małej 

ścianki wspinaczkowej ze zjeżdżalnią. Siłownia plenerowa - 

twister, wahadło, koło Tai-Chi, poręcze gimnastyczne, 2 

ławki. nawierzchnia trawiasta. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0207SP 

Zmiana szarej betonowo-asfaltowej ul. Żeromskiego 

przy Pl. Barlickiego w zieloną aleję z drzewami i 

uporządkowanymi miejscami parkingowymi. 

Ul. Żeromskiego na odcinku od Zielonej do Pl. Barlickiego, 

a także Pl. Barlickiego. 

Uporządkowanie ruchu samochodowego na ul. 

Żeromskiego: zwężenie pasów ruchu, utworzenie zielonej 

alei z drzew np. platan klonolistny, budowę chodników 

wraz z pasem zieleni obsadzonym ozdobnymi krzewami 

(okolonym niskim metalowym płotkiem), oznakowanie 

miejsc parkingowych. Drzewa mają zostać zasadzone także 

na Pl. Barlickiego ( w razie utrudnień infrastrukturalnych 

mogą zostać zastąpione krzewami). Uwzględnienie 

bezpieczeństwa pieszych, poprzez wymalowanie przejścia 

dla pieszych z dojściem do przystanków MPK, budowę 

progów zwalniających. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0212ZM 

Aleja spacerowa miedzy ulicami Zyndrama i Rokitny. 

Działki: P15-314/38, P15-314/39. 

Oczyszczenie terenu wzdłuż alejki z dziko rosnących 

krzewów i drzewek, wytyczeniu i okrawężnikowaniu ciągu 

pieszego, utwardzeniu przejścia mieszanką alejkową. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0214SP 

Zielone Polesie. 

Ul. 6 Sierpnia (odcinek ul. Lipowa-Żeromskiego). 

Nasadzenia 10 drzew na ul. 6 Sierpnia (odcinek ul. Lipowa-

Żeromskiego). 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0217ZL 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: Złotno, 

Bronowa, Siewna, Krakowska. 

Działki: P5-378/3, P5-378/5, P5-378/7, P5-474/24, P5-

473/25, P5-473/36, P5-473/37, P5-499/49, P6-261/1, P6-

261/2, P6-261/3, P6-262/27, P6-263/3, P6-263/18, P6-

263/19, P6-263/20, P6-1/20. 

Wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic: Złotno, 

Bronowa, Siewna, Krakowska. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0219SP 

Bezpieczne przejścia dla pieszych. 

Ul. 6 Sierpnia (ul. Lipowa-ul. Żeromskiego). 

Malowanie dwóch przejść. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0221KO 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Skrzyżowanie ul. Długosza z Al. Włókniarzy. 

Namalowanie strzałki "skręt w prawo" z Al. Włókniarzy w 

ul. Długosza. Namalowanie linii ciągłej, która 

uniemożliwiłaby wyprzedzanie z prawego pasa ruchu 

pojazdom jadącym na północ Al. Włókniarzy. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0223KR 

Rowerem do szkoły. 

Działka P26-66, ul. Rajdowa 13. 

Budowa zadaszonej wiaty na rowery (15 stojaków), 2 ławki. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0227LP 

Wykonanie nowego chodnika - bezpieczeństwo dla 

pieszych przy lotnisku. 

Działka P34-1. 

Budowa nowego chodnika o długości ok. 700m, szer. 1,5-2 

m na ul. Pienistej od ul. Plocka do ul. Maczka. Aktualnie 

trzeba iść po płytach betonowych, po których jeżdżą szybko 

samochody. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0232ZL 

Skwer na placu pomiędzy ul. Spadochroniarzy, ul. 

Czołgistów, ul. Pionierską i ul. Rowerową. 

Obręb P-5, działki: 558/7, 558/1,558/6, 558/5, 558/4, 558/3. 

Zagospodarowanie pustego placu pomiędzy ulicami 

poprzez posadzenie drzew i krzewów (szybkorosnących, 

zapewniających dużo cienia i łatwych w utrzymaniu), 

posianie trawy, wykonanie alejek, ustawienie 5 ławek i 5 

koszy na śmieci. Zagospodarowanie należy powiązać                

z pobliskim placem zabaw, np. poprzez wydzielenie 

obszaru do jazdy na rolkach. Teren ten dotychczas był 

wykorzystywany jako miejsce do składowania materiałów 

budowlanych podczas prac na drogach osiedla. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0236SP 

Świetlica społeczna. Remont i udostępnienie lokalu w 

celu stworzenia miejsca dla dzieci, młodzieży i seniorów. 

UL. Legionów 46 (lokal substandardowy w posiadaniu 

UMŁ). 

Remont i udostępnienie organizacjom pozarządowym 

lokalu, który może służyć jako miejsce ciekawych inicjatyw 

dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Animacja zajęć, 

pomoc w nauce, rozwój pasji - wszystko to w najbliższym 

sąsiedztwie, działając dla lokalnej społeczności. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0243SP 

Zielone dachy I LO. 

Ul. Więckowskiego 41. 

Zagospodarowanie dachu małego budynku w I LO, poprzez 

stół pingpongowy, 15 leżaków, 10 puf, 5 małych stolików, 

dostęp do wi-fi, dostęp do gniazdek elektrycznych (min. 

10), rozsuwany dach, zielone krzewy ok. 15 szt., głośniki, 

sprzęt do odtwarzania muzyki, wodopój. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0244SP 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 

Park im. ks. Poniatowskiego. 

Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening oparty 

na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. 

Celem treningu jest poprawienie kondycji i elastyczności 

ciała, wyrzeźbienie zgrabnej sylwetki, pokonanie własnych 

ograniczeń, a także dotlenienie organizmu. Najlepsze efekty 

osiągnąć można trenując grupowo na specjalnej bramie, 

składającej się z drabinek, poręczy, uchwytów i ławek 

skośnych. Całość na miękkiej gumowej nawierzchni. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

P0249ZL 

Inwestycja w dzieci - zapewnienie zakupu komputerów 

dla SP 169 na potrzeby edukacji. 

Ul. Napoleońska 7, działka P4-121/10. 

Projekt zapewni: -) wyposażenie sali zajęć w SP 169 w 

komputery pomocne w przeprowadzeniu warsztatów, które 

przejdą na własność szkoły -) "Młodzi kreatorzy biznesu" - 

warsztaty z edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości dla 

dzieci z SP 169. Założeniem projektu są warsztaty 

przeprowadzane przez organizację pozarządową, mającą 

doświadczenie w przeprowadzaniu warsztatów z edukacji 

ekonomicznej i przedsiębiorczości z dziećmi. 

WNIOSEK 

WYCOFANY PRZEZ 

WNIOSKODAWCĘ 

P0255ZM 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 

Park im. J. Piłsudskiego. 

Street Workout (ćwiczenia kalisteniczne) to trening oparty 

na ćwiczeniach z wykorzystaniem własnej masy ciała. 

Celem treningu jest poprawienie kondycji i elastyczności 

ciała, wyrzeźbienie zgrabnej sylwetki, pokonanie własnych 

ograniczeń, a także dotlenienie organizmu. Najlepsze efekty 

osiągnąć można trenując grupowo na specjalnej bramie, 

składającej się z drabinek, poręczy, uchwytów i ławek 

skośnych. Całość na miękkiej gumowej nawierzchni. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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stanowiska Komisji 

P0257ZM 

Likwidacja kolejek na FALI w sezonie letnim! 

Doposażenie Aquaparku FALA w rewolucyjny system 

zakupu dodatkowych szafek oraz sprzętu do treningu i 

zabaw w części rekreacyjnej. 

Aquapark FALA. 

Zakup ok. 200 dodatkowych szafek, które zlikwidują 

kolejki. Dodatkowe szafki, które mogłyby stanąć w 

zewnętrznej części basenowej pozwolą rozładować kolejki, 

w których każdego dnia stoi kilkuset chętnych, a także 

zwiększą maksymalną liczbę korzystających z basenu 

jednocześnie. Szafki nie muszą być rozmiarów tych, które 

znajdują się    w wewnętrznej części basenu, gdyż czynne 

byłyby tylko w okresie letnim podczas zwiększonego ruchu, 

kiedy korzystający nie mają potrzeby pozostawiania 

większej ilości odzieży. Dodatkowo w części rekreacyjnej 

jest potrzeba zainstalowania stacji street workoutowej, jako 

uzupełnienie już istniejącej infrastruktury rekreacyjno-

sportowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0260KR 

ZWOLNIJ - rowerem również można jeździć 

bezpiecznie. 

Drogi dla rowerów w pasach drogowych ulic: Retkińskiej, 

Krzemienieckiej oraz al. Bandurskiego. 

Naniesienie na wnioskowanych drogach czytelnych 

napisów "ZWOLNIJ", "ZWOLNIJ PIESI", "UWAGA 

PIESI" w miejscach, gdzie występuje wzmożony ruch 

pieszy (np. przed wejściem do Ogrodu Botanicznego, w 

sąsiedztwie przystanków oraz na ciągach pieszo-

rowerowych). Wyznaczenie i oznakowanie przejść dla 

pieszych w miejscach, gdzie występują kolizje z ciągami 

pieszymi oraz zabudowanie słupków lub/i barierek 

ograniczających możliwość przejazdu rowerem przez 

przystanki autobusowe. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0262SP 

Remont jezdni i chodników na ul.  6 Sierpnia (odcinek 

Żeromskiego-Gdańska). 

Ul. 6 Sierpnia, odc. Żeromskiego-Gdańska. 

Remont ulicy obejmujący: wymianę nawierzchni i zwężenie 

jezdni do jednego pasa ruchu, zwiększenie ilości miejsc 

parkingowych (parkowanie skośne po stronie północnej 

jezdni), uspokojenie ruchu kołowego i zwiększenie 

bezpieczeństwa pieszych poprzez wyniesienie przejść dla 

pieszych, remont i poszerzenie chodników, wprowadzenie 

stref zieleni, uporządkowanie już istniejących trawników 

(działka 227/1, 181/3, 222/2), montaż elementów małej 

architektury miejskiej. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

P0276ZL 

Doświetlenie skrzyżowania ul. Szczecińskiej i ul. 

Pancerniaków. 

Działka 98. 

Ustawienie latarni oświetlającej skrzyżowanie ul. 

Szczecińskiej i ul. Pancerniaków, powinna posiadać dwa 

źródła światła. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0277ZL 

Utwardzenie całej ul. Grenadierów drogowymi płytami 

betonowymi. 

Działka P41-150/7. 

Utwardzenie całej ul. Grenadierów płytami betonowymi o 

wymiarach 3m x 1,5 m. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0279SP 

Zielone Polesie - rekultywacja skweru na skrzyżowaniu 

ulic Legionów-Cmentarna. 

Działka 82/11. 

Rekultywacja zieleni, pielęgnacja obecnej roślinności, 

nasadzenie krzewów płożących na obwodzie trawnika, 

kompozycja z kilku odmian iglaków w trójkątnym skwerku 

- nasadzenie. Uzupełnienie brakujących cegieł i naprawa 

murków. Uzupełnienie siedzisk 5 szt. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

P0282SP 

Renowacja fontanny w Parku im. ks. Poniatowskiego 

przy ul. Żeromskiego (obok gmachu Technikum 

Włókienniczego). 

Park im. ks. Poniatowskiego. 

Kapitalny remont fontanny. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

S0006KA 

Podwójne przystanki Zielona/Kościuszki. 

Przystanki tramwajowe na ul. Zielonej przy skrzyżowaniu 

al. Kościuszki. 

Ustawienie dodatkowych słupków przystankowych  

na obu przystankach tak by z przystanków mogły korzystać 

2 tramwaje na raz. Montaż fragmentu dachu na kamienicy 

ul. Zielona 5/7 chroniącego pasażerów przed deszczem. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

S0016KA 

Drzewo zamiast "pomnika" drzewa na ul. 

Piotrkowskiej. 

Róg ul. Piotrkowskiej i ul. Struga. 

Zadanie polega na wymianie sztucznego, szpecącego 

reprezentacyjną ulicę miasta "pomnika" na drzewo  

z prawdziwego zdarzenia. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0017KA 

Przejście dla pieszych. 

Skrzyżowanie al. Mickiewicza z ul. Wólczańską. 

Zadanie polega na wyznaczeniu przejścia dla pieszych 

przez al. Mickiewicza bez wydzielania osobnego cyklu, 

jedynie dołożenie sygnalizatorów działających w fazie z 

zielonym dla samochodów jadących na południe. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

S0018KA 

Piękniejsza i zielona al. Kościuszki. 

Na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Żwirki. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenie drzew o obwodzie (na 

wys. 130 cm) 12-16 cm w pasie zieleni  

po zachodniej stronie al. Kościuszki. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0020KA 

Drzewa na ul. Nawrot. 

Na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego. 

Posadzenie drzew na ul. Nawrot pomiędzy  

ul. Piotrkowską a ul. Kilińskiego po północnej stronie 

jezdni co 25 m, w miejscu stanowisk parkowania.  

24 szt. drzew wraz z osłonami. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

S0021KA 

Zastąpienie sygnalizacji świetlnej progami 

spowalniającymi. 

Przejście dla pieszych przez ul. Sienkiewicza przy parku 

Sienkiewicza. 

Zadanie polega na wyłączeniu sygnalizacji świetlnej na ul. 

Sienkiewicza przy parku Sienkiewicza i zastąpieniu jej 

progami spowalniającymi oraz azylem dla pieszych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0032KA 

Remont alei. 

Pasaż Abramowskiego. 

Remont polega na położeniu nowego chodnika oraz 

wybudowanie drogi dla rowerów (szer. 2m), która połączy 

ul. Sienkiewicza z ul. Kilińskiego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0043KA 

Modernizacja chodnika od strony północnej 

(mieszkalnej). 

Ul. Brzeźna. 

Remont nawierzchni chodnika na odcinku  

od ul. 10. Lutego do ul. Sienkiewicza wraz z modernizacją i 

uzupełnieniem terenów zieleni istniejącej wzdłuż całej 

ulicy. Wprowadzenie "donic" lub krat wokół drzew, 

uzupełnienie drzew brakujących w odniesieniu do 

pierwotnego zamierzenia urbanistycznego, zamiana 

trawników będących "klepiskami" na zieleń niską - krzewy. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0046WS 

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska  

do gry w piłkę koszykową i siatkową. 

ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o elastycznej 

nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą sportową 

o wymiarach 28m x 42m oraz boiska do gry w piłkę 

koszykową i siatkową. Cała inwestycja zrealizowana w 

aranżacji terenów zielonych i drzew. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0059KA 

Ogrodzenie trawnika przed bramą wjazdową na 

posesję. 

Plac Komuny Paryskiej 1 - róg ul. Sienkiewicza. 

Ogrodzenie trawnika o wymiarach ok. 5x1 m (łączny obszar 

12 mb) niskim metalowym relingiem, ponieważ teraz jest 

on nagminnie rozjeżdżany przez parkujące nielegalnie auta. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

S0063KA 

Zabezpieczenie ścian, prześwitów bramowych oraz 

elewacji wszystkich budynków (ok. 400 m
2
) 

przezroczystą powłoką hydrofobową "anty-mocz". 

Ul. Piotrkowska 86. 

Zabezpieczenie do wysokości 1,2 metra ścian, prześwitów 

bramowych oraz elewacji wszystkich budynków i filarów 

(łącznie ok. 400 m
2
) powłoką hydrofobową "anty-mocz" - 

preparatem hydrofobizującym - impregnatem, który ochroni 

przed działaniem wody, moczu i zanieczyszczeń, ale nie 

blokuje przy tym przepływu pary wodnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0064KA 

Zabezpieczenie ścian, prześwitu bramowego oraz 

elewacji wszystkich budynków (ok. 200 m
2
) 

przezroczystą powłoką hydrofobową "anty-mocz". 

Ul. Piotrkowska 77. 

Zabezpieczenie do wysokości 1,2 metra ścian, prześwitu 

bramowego oraz elewacji wszystkich budynków i filarów 

(łącznie ok. 200 m
2
) powłoką hydrofobową "anty-mocz" - 

preparatem hydrofobizującym - impregnatem, który ochroni 

przed działaniem wody, moczu i zanieczyszczeń,  

ale nie blokuje przy tym przepływu pary wodnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0065KA 

Zabezpieczenie ścian, prześwitu bramowego oraz 

elewacji wszystkich budynków (ok. 310 m
2
) 

przezroczystą powłoką hydrofobową "anty-mocz". 

Ul. Piotrkowska 113. 

Zabezpieczenie do wysokości 1,2 metra ścian, prześwitu 

bramowego oraz elewacji wszystkich budynków i filarów 

(łącznie ok. 310 m
2
) powłoką hydrofobową "anty-mocz" - 

preparatem hydrofobizującym - impregnatem, który ochroni 

przed działaniem wody, moczu i zanieczyszczeń,  

ale nie blokuje przy tym przepływu pary wodnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0067KA 

Zabezpieczenie ścian, 2 prześwitów bramowych oraz 

elewacji wszystkich budynków (ok. 230 m
2
) 

przezroczystą powłoką hydrofobową "anty-mocz". 

Ul. Sienkiewicza 67. 

Zabezpieczenie do wysokości 1,2 metra ścian, 2 prześwitów 

bramowych oraz elewacji wszystkich budynków i filarów 

(łącznie ok. 230 m
2
) powłoką hydrofobową "anty-mocz" - 

preparatem hydrofobizującym - impregnatem, który ochroni 

przed działaniem wody, moczu i zanieczyszczeń,  

ale nie blokuje przy tym przepływu pary wodnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0081KA 

Drzewa dla Kościuszki. 

Al. Kościuszki. 

Posadzenie 25 drzew i utworzenie pasa zieleni  

na al. Kościuszki między ul. Żwirki a ul. Radwańską. 

Drzewa utworzą pasaż między dotychczasową częścią a 

zaplanowanym przedłużeniem alei oraz nawiążą  

do historycznego charakteru ul. Spacerowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

S0082KA 

Zieleń w ścisłym centrum. 

Pl. Komuny Paryskiej. 

Zadbanie - rekultywacja i porządek na skwerze na pl. 

Komuny Paryskiej. Uzupełnienie zieleni, nowe nasadzenia i 

więcej światła. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0083KA 

Atrakcyjny i dokończony pasaż Róży. 

Ul. Piotrkowska 3. 

Chcemy by niesamowita elewacja Pasażu Róży miała 

należytą oprawę i otoczenie. Chcemy by całe podwórko 

zachęcało łodzian do odwiedzania go w godzinach 

dziennych (od 8 rano do 22 wieczorem). Potrzebujemy tutaj 

dwóch stojaków na rowery, dwóch koszy  

na śmieci, gazonów z roślinami ozdobnymi oraz 

utwardzonej przeciwurazowej nawierzchni o wymiarach 

8x10 m wykonanej z miękkich elementów ułożonych w 

szachownicę (stosowanych na placach zabaw i obiektach 

sportowych). Pozwoli to na różne formy aktywizacji 

sąsiadów i lokalnej społeczności, począwszy od sportu 

(badminton, siatkówka, tenis stołowy) a skończywszy na 

plenerowych grach (np. duże szachy). Na pozostałej 

powierzchni do tego przeznaczonej potrzebujemy trawnika 

z prawdziwego zdarzenia. Istniejąca trawa jest rozjeżdżana 

przez parkujące samochody a znaczna różnica poziomów 

powoduje, iż grunt z Pasażu Róży spływa wraz  

z opadami atmosferycznymi na teren AOIA  

(ul. Zachodnia 54/56), potrzebujemy w związku z tym, by 

ogrodzenie pomiędzy AOIA i Pasażem Róży zostało 

doprowadzone do pierwotnego stanu (obecnie dwa przęsła 

starego ogrodzenia funkcjonują jako brama). Należy 

dokończyć elewację i zamontować drzwi i okno do 

szpecących podwórko budynków gospodarczych  

z odrapanej cegły. Śmietnik w celach higienicznych  

i estetycznych powinien być zamykany, wystarczy 

uzupełnić istniejący montując do niego drzwi  

z kluczykami dla lokatorów. Aby Pasaż Róży pozostał 

piękny powinien być zabezpieczony do czego potrzebne są 

kamery monitoringu miejskiego, bowiem już dziś można 

dostrzec niebezpieczeństwo, iż stanie się on miejscem 

konsumpcji alkoholu bądź narkotyków nie wspominając o 

drobnych aktach wandalizmu i oddawaniu moczu na 

podwórku a Pasaż Róży będzie cieszył wszystkich łodzian i 

wprawiał w zachwyt turystów łamiąc stereotyp – szarej 

Łodzi. Do wykonania ww. czynności potrzebny będzie 

projekt. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

S0084KA 

Parking. 

Ul. Wólczańska i al. PCK. 

Utworzenie parkingu na obszarze "dzikiego" parkingu 

funkcjonującego u zbiegu ul. Wólczańskiej i al. PCK. 

Parking w obecnym kształcie obejmuje obszar ok. 1600 m2 

nieprawdopodobnie nierównego klepiska. Zadanie wiąże się 

z wyrównaniem i utwardzeniem powierzchni parkingu 

kostką betonową. Parking należy również wyposażyć w 4 

punkty oświetleniowe. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0086KA 

Akacjowe centrum. 

Pl. Komuny Paryskiej. 

Zasadzenie kilku akacji na ulicach okalających  

pl. Komuny - stworzenie "Akacjowego Placu" przez 

uzupełnienie obecnych tam już przestrzeni. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0087KA 

Woonerf. 

Pl. Komuny Paryskiej. 

Stworzenie woonerfu placowego - rozwinięcia podwórca 

miejskiego na Pl. Komuny. Pozostawienie nawierzchni, 

remont murku, likwidacja parkingu, nasadzenia i 

oświetlenie. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

S0088KA 

Ciszej od dzwonów. 

Pl. Komuny Paryskiej, kościół Podwyższenia Świętego 

Krzyża. 

Wprowadzenie uchwały odnośnie ciszy w godzinach 22-9 

od dzwonów kościelnych - są one wyjątkowo głośne i 

niezasadnie długo trwają. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

S0089KA 

"Nie" - rozjechanym trawnikom. 

Pl. Komuny Paryskiej - południowa pierzeja. 

Ogrodzenie trawników wokół pl. Komuny Paryskiej, 

zwłaszcza południowa pierzeja -łańcuchami i słupkami by 

uniemożliwić wjeżdżanie samochodom - np. jak na ul. 

Tuwima. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

S0091KA 

Budowa boiska do Street Workout (zestaw urządzeń do 

ćwiczeń siłowych) przy PG nr 2. 

Ul. Jaracza 26. 

Boisko street workout - zestaw urządzeń siłowych 

ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Łodzi 

zlokalizowany w śródmieściu w ramach boiska PG nr 2. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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S0092KA 

Sporty walki w PG nr 2 - wychowanie poprzez sport i 

bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet. 

Ul. Jaracza 26. 

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu sportów 

walki (zapasy i sumo) - wychowanie w duchu fair play, 

nabywanie pewności siebie, korekcja wad postawy, 

harmonijny rozwój. Bezpłatne zajęcia z samoobrony dla 

kobiet - nabywanie pewności siebie, umiejętność 

zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. Zakup maty, 

manekinów i strojów do zapasów i sumo do PG nr 2 

niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu zapasów i 

sumo. Zakup kompletnego atlasu do treningu siłowego  

dla harmonijnego rozwoju sylwetki do PG nr 2. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

S0093KA 

Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich parkach. 

Park im. Sienkiewicza. 

Street workout to nic innego jak trening siłowy na bazie 

ćwiczeń z wykorzystaniem własnej masy ciała, bazując na 

ćwiczeniach gimnastycznych. Stacja street workout na 

powierzchni minimalnej 13x14 m: drabinka pozioma x2, 

drabinka pionowa, drążki wysokie 9 szt., poręcze 

równoległe, poręcze skośne, poręcze niskie, ławka skośna, 

koła gimnastyczne 2 szt., lina do wspinania, pole dance, 

tablica informacyjna. Celem projektu jest poprawienie 

kondycji i elastyczności ciała, wyrzeźbienie zgrabnej 

sylwetki, pokonanie własnych ograniczeń, a także 

dotlenienie organizmu, utrzymanie go w stanie wysokiej 

sprawności oraz zrelaksowanie się. Ćwiczenia na świeżym 

powietrzu są także pretekstem do spotkania się w gronie 

przyjaciół i cieszenie się wspólnym treningiem. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0094KA 

Zielone Kilińskiego przyjazne dla ludzi. 

Róg ul. Kilińskiego i al. Piłsudskiego - skwer. 

Na skwerze na rogu ul. Kilińskiego i al. Piłsudskiego 

utworzenie łąki oraz ulów miejskich. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0095KA 

Łódzka Hulajnoga Miejska. 

Odcinek ul. Piotrkowskiej od pl. Wolności  

do al. Piłsudskiego. 

Zadanie polega na ustawieniu 5 stacji hulajnogi miejskiej na 

ul. Piotrkowskiej. Na każdą stację przypadałoby po 5 

hulajnóg. Stacje byłyby połączone ze stacjami roweru 

publicznego. Ma to być alternatywny środek transportu dla 

osób chcących szybko się przemieszczać po głównej ulicy 

Łodzi. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

S0102KA 

Zagospodarowanie terenu na potrzeby parkingu 

miejskiego w okolicach Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

Ul. Sienkiewicza 147. 

Projekt zakłada wybudowanie miejsc postojowych wraz z 

remontem chodnika a także przebudowę jezdni oraz 

rekonstrukcję trawnika. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0103KA 

Poprawa wyglądu riksz. 

Ul. Piotrkowska. 

Projekt nowych riksz wpisujących się  

w ul. Piotrkowską i inicjatywę rowerów miejskich,  

w celu zwiększenia zainteresowania i użytkowania tej 

łódzkiej atrakcji lokalnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0106WS 

Modernizacja Akademickiego Związku Sportowego. 

Ul. Lumumby 22/26. 

Zakup nowego sprzętu sportowego: 20 małych i 2 duże 

materace; 10 piłek do: siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, 

termomodernizacja, bramki do gry w piłkę nożną. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0108WS 

Sprzęt komputerowy dla świetlicy podwórkowej. 

Ul. Pomorska 54. 

10 komputerów PC. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0109WS 

Ratujmy park 3-Maja - ostatni fragment puszczy 

łódzkiej - zmiana lokalizacji w projekcie "przebudowa 

obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5" 

(Łodzianka). 

Działka W15-3/1. 

Celem jest zwiększenie liczby dużych boisk treningowych 

do czterech w obiekcie sportowym przy ul. 

Małachowskiego 5/7 i zachowanie starego drzewostanu na 

terenie obiektu. Wobec wstrzymania budowy ul. 

Nowokonstytucyjnej proponujemy: dwa z planowanych 

nowych dużych boisk zlokalizować na południe od hali 

sportowej w terenie niezadrzewionym; trzecie boisko 

zlokalizować na południe od Orlika; odnowienie obecnego 

stadionu piłkarskiego z bieżnią, przyległymi boiskami  

i drzewami; zintegrowanie całej infrastruktury sportowej w 

parku w jeden kompleks poprzez rezygnację z ogrodzenia 

biegnącego po granicy działki; zastąpienie budynku przy 

wejściu do obiektu nowym budynkiem szatni pełniącym 

również dotychczasowe funkcje. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

S0113WS 

Piękny zielony skwer. 

Skrzyżowanie ul. Kamińskiego z ul. Rewolucji 1905 r. 

Renowacja skweru poprzez wymianę nawierzchni trawiastej 

oraz nowe nasadzenia roślin płożących, krzewów oraz 

kwiatami szczególnie kwitnącymi w rejonie wczesnej 

wiosny. Skwer ogrodzony niskim stylowym ogrodzeniem 

zgodnie z stylem strefy wielkomiejskiej. Zmontowanie 

ławek i kosza na śmieci. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

S0114WS 

Uzupełnienie szpaleru drzew przy ul. POW. 

Na odcinku od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Składowej. 

Projekt zakłada uzupełnienie szpaleru drzew na całej 

długości ul. POW. Zakupione drzewa powinny być  

w obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

S0117WS 

Remont historycznego budynku XII LO. 

Al. Anstadta 7. 

Odświeżenie elewacji budynku XII LO. Remont sal 

lekcyjnych oraz korytarza. Zakup i montaż "stojaków" na 

rowery. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

S0121KA 

Żyj Pasją - Rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 

Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala 

sportowa. 

Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów  

i pasjonatów tańca, rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego 

warto mieć i rozwijać pasję, pokazanie na turnieju PZTF 

różnych poziomów zaawansowania. 7 tancerzy i 1 

prowadzący, sala prób, zaproszenia na lekcje tańca, 

wejściówki na turniej, karnety na zajęcia dla najlepszych 

uczniów. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

 

WIDZEW 

ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

W0027OJ 

Podłączenie Janowa do ul. Przybyszewskiego przez 

wydłużenie al. Książąt Polskich do ul. Zagłoby. 

Odcinek trasy Książąt Polskich pomiędzy ulicami 

Przybyszewskiego i Zagłoby działki nr W35-3/25; W35-

3/24; W35-4/14; W35-5/8; W35-6/56; W35-7/15; W35-

17/27; W35-21/2; W35-20/4; W35-22; W35-23/5; W35-

24/62. 

Zrealizowany ma być projekt trasy Książąt Polskich na 

odcinku od Przybyszewskiego do Zagłoby wraz ze 

skrzyżowaniami ok. 550 m. W przekroju i przebiegu 

zgodnie z Systemem komunikacyjnym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

W0029ZA 

Bezpieczny wjazd - zwiększenie bezpieczeństwa 

pieszego, rowerzysty, kierowcy - poprawa dojazdu do 

przychodni na ul. Przybyszewskiego 163. 

Wjazd od ulicy Przybyszewskiego 163 do ulicy 

wewnętrznej, działka nr W28-268. 

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 

mieszkańców osiedla Zarzew i przejezdnych. 

Nieuwzględnienie w planach podczas remontu pasa 

rowerowo-pieszego na wysokości ul. Przybyszewskiego 

163 dojazdu do budynków przychodni lekarskich 

spowodował konieczność korzystania z dróg dla pieszych  

i rowerzystów przez pojazdy samochodowe m. in.: karetki. 

Stwarza to sytuacje zagrażające bezpieczeństwu wszystkich 

uczestników ruchu. Miejsce to wymaga stworzenia 

bezpiecznego dojazdu do ww. zabudowań. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0034OJ 

Szpaler drzew przy ul. Opolczyka. 

Ulica Hetmańska od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela - 

działki nr W35-140/16; W35-113/28; W35-114/13. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew,  

o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm, w pasie 

zieleni po zachodniej stronie ul. Opolczyka, na odcinku od 

ul. Odnowiciela do ul. Odnowiciela. Drzewa muszą być 

poddawane systematycznej pielęgnacji (podlewanie, 

nawożenie etc.). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0035OJ 

Zielony Olechów i Janów. 

Ulica Hetmańska od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew o obwodzie (na 

wysokości 130 cm) 12-16 cm w pasie zieleni po zachodniej 

stronie al. Hetmańskiej, na odcinku od ul. Zakładowej do 

ul. Odnowiciela. Drzewa muszą być poddawane 

systematycznej pielęgnacji (podlewanie, nawożenie etc.). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0051NR 

BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY UL. 

DYSPOZYTORSKIEJ. 

Działka nr 59/5 obręb W-37. 

Na terenie osiedla zamieszkuje znacząca ilość dzieci w 

wieku przedszkolnym jak i szkolnym , plac zabaw 

zaopatrzony w kilka sprzętów byłby doskonałą alternatywą 

spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla 

naszych najmłodszych. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0052ST 

Siłownia na wolnym powietrzu w parku im. Gen. M. 

Zaruskiego. 

Działka W12-225. 

Propozycja przewiduje wybudowanie siłowni plenerowej w 

parku im. Gen. M. Zaruskiego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

W0058ST 

Modernizacja ulicy Graniowej, etap I. 

Działki: W12-305/6, W12-305/17, W12-226/29. 

Propozycja przewiduje wykonanie dokumentacji 

projektowej przebudowy ul. Graniowej na odcinku od ul. 

Krokusowej do ul. Giewont (etap 1). Modernizacja ulicy 

Graniowej pozwoli na odciążenie skrzyżowania 

Pomorskiej/ Krokusowej/ Edwarda oraz polepszy dojazd do 

POW nr 1. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0060WW 

Droga rowerowa od stadionu Widzewa  

do ronda Inwalidów - strona północna. 

Działka 47/199. 

Budowa drogi rowerowej od stadionu Widzewa (okolice 

wiaduktu przy Maszynowej) do ronda Inwalidów po 

północnej stronie ulicy Rokicińskiej. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0061SW 

Remont fontanny w Parku Widzewskim przy al. 

Piłsudskiego. 

Działka W-27—29/19. 

Remont w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

W0068OJ 

"Niebieski Rowerek" - ogólnodostępne Olechowsko-

Janowskie Miasteczko Ruchu Drogowego. 

SP 141 w Łodzi, ul. Zakładowa 35, W-35 91/23, 91/25, 

91/26. 

1. Wykonanie projektu budowy Miasteczka Ruchu 

Drogowego. 2. Wykonanie budowy Miasteczka Ruchu 

Drogowego w tym: przygotowanie terenu, budowa ścieżek 

drogowych, chodników wewnętrznych i ogrodzenia, 

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

zagospodarowanie terenów zieleni wraz z wykonaniem 

elementów małej architektury (8 ławek, 4 tablice 

informacyjne, tablica z regulaminem, 4 kosze na śmieci). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0072OJ 

Przystanek autobusowy: Zakładowa/ Cynarskiego. 

Działka W 35-71/63. 

Budowa przystanku na ul. Zakładowej przy Cynarskiego. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0088MI 

Remont i modernizacja świetlicy wraz z toaletami i 

pomieszczeniami przyległymi w budynku OSP Mileszki. 

Ul. Pomorska 439A. 

W ramach zadania wykonane będą: odnowa i malowanie 

ścian, wykonanie okładziny dolnej części ścian, remont 

podłogi, dostosowanie toalet do wymogów bezpieczeństwa 

i estetyki, montaż systemu klimatyzacji mający na celu 

podniesienie standardu obiektu, z którego korzysta lokalna 

społeczność. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

W0094SW 

Działająca fontanna w Parku Widzewskim. 

Park Widzewski - położony pomiędzy ulicami: Niciarnianą, 

Sobolową i aleją Piłsudskiego. 

Nr działki W27-23/5. 

Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz wybudowanie nowej fontanny w 

miejscu dotychczasowej, o podobnych gabarytach, z 

nowoczesnym automatycznym systemem obsługi. Jest to 

jedyna fontanna w tej części Łodzi i od wielu lat pozostaje 

nieczynna. Jej działanie przywróciłoby blask Parkowi 

Widzewskiemu. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0098SW 

PIRACKI PLAC ZABAW NA SKWERZE PRZY 

WODNYM RYNKU. 

Ul. Wodna, skwer przy Wodnym Rynku 

Projekt zakłada wybudowanie placu zabaw, który 

charakterem będzie nawiązywał do nazwy ulicy, przy 

której powstanie. Ogrodzony teren z 4 ławkami, 4 koszami 

i specjalną nawierzchnią. Główną atrakcją będzie statek 

piracki z drabinkami i zjeżdżalnią, 4 bujaki -wieloryby, 

piaskownica - plaża i 2 huśtawki. Miejsce, które ma 

sprawiać radość i wspierać rozwój dzieci. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0105ST 

Poprawa wyglądu wewnętrznego Przychodni 

Lekarskiej Cereo-Med.  

Ul. Zbocze 18A, W12-398/26. 

Głównych celem realizacji zadania jest podniesienie 

jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W tym 

zakresie chcemy wykonać remont korytarzy i gabinetów 

lekarskich, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie 

ścian, zakup 40 krzeseł, wymiana drzwi do gabinetów ok. 

8. Remont poczekalni w Poradni dla Dzieci Zdrowych i 

Chorych, malowanie ścian, wymiana drzwi ok.6, wymiana 

wykładzin podłogowych, zakup 18 krzeseł, zakup                    

2 przewijaków dla niemowląt. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

W0112SW 

Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do 

Parku Źródliska - ETAP 1. 

Fragment placu Zwycięstwa - ulica łącząca  

ul. Targową z al. Piłsudskiego, zlokalizowana na 

wysokości posesji pl. Zwycięstwa 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. 

Brak estetyki oraz miejsc do parkowania samochodów i 

autokarów. Pora na zmianę i przebudowę. Przewiduje się 

budowę 30 wyróżnionych posadzką miejsc parkingowych 

dla samochodów osobowych, miejsc dla autokarów, 

nasadzenie szpaleru 14 drzew ozdobnych wzdłuż ulicy oraz 

poszerzenie chodnika. Koncepcja w załączeniu. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0116ST 

Zwiększenie częstotliwości przejazdu autobusów linii 

54, 54A, 58. 

Osiedle Stoki. 

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozkładem jazdy 

autobusy linii 54. 54A kursują 2 razy w ciągu 1 godz. w 

okresie 8-10 (godz. dojazdu do pracy) oraz 16-17 i 18 - 19 

(godz. powrotu z pracy). Projekt zakłada zwiększenie o 6 

kursów na dzień częstotliwości  przejazdu autobusów w 

ww. godzinach. Przyjęto stawkę 7,67 zł za 1 km jazdy 

autobusem 12-metrowym. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0117AN 

Bezpieczny Andrzejów z bezpiecznymi drogami. 

Wykonanie chodnika po północnej stronie ul. Rataja. 

Północna strona ul. Rataja, od przystanku autobusowego 

przy posesji nr 48 do skrzyżowania z ul. Gajcego. 

Budowa chodnika z kostki brukowej ułożonej  

na podbudowie z kruszywa i wzmocnionym podłożu z 

gruntu stabilizowanego cementem wraz z ułożeniem 

krawężników oraz wykonaniem koryta w gruncie. Łączna 

długość chodnika to 800 m. Cel w kolejnym roku to 

bezpieczne skomunikowanie osiedla Andrzejów  

z dworcem PKP - realizacja poprzez zgłoszenie do budżetu 

obywatelskiego dokończenia budowy chodnika od 

skrzyżowania Rataja/Gajcego do Taborowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

W0118AN 

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na 

ul. Gajcego między SP 204 a przystankiem kolejowym. 

Działki 1/8; 1/11; 120; 121/2; 116/1; 116/2; 659/9; 659/9; 

659/10; 659/13; 659/14.  

Mieszkańcy regularnie korzystają z ul. Gajcego  

w celu dotarcia do m. in.: przystanku kolejowego 

Andrzejów, szkoły podstawowej nr 204, kościoła. Dla 

poprawy bezpieczeństwa należy: utworzyć wyniesione 

wspólne przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów 

przez ul. Szaniawskiego i Taborową, dopuścić rowerzystów 

do ruchu po chodniku (utworzyć ciąg pieszo - rowerowy), 

połączyć ciąg z planowaną drogą rowerową wzdłuż  

ul. Rokicińskiej (w ramach jej remontu). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0119AN 

Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Gajcego i 

Zakładowej. 

W40-677/2, dawna krańcówka autobusów. 

Nasadzenie różnego rodzaju kwiatów, obsianie trawą i 

zabezpieczenie obrzeży krawężnikami. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0121AN 

Wyprawka szkolna dla Andrzejowa. 

osiedle Andrzejów. 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0122AN 

Dywanik asfaltowy w bocznych uliczkach (sięgaczach) 

w ul. Gajcego. 

Ul. Gajcego. 

Położenie dywaniku asfaltowego w bocznych uliczkach ul. 

Gajcego, w których istnieje wodociąg, kanalizacja sanitarna 

i nitka gazociągu, nie przewiduje się budowy następnych 

doposażeń co umożliwia doprowadzenie stanu ulicy do 

poziomu XXI wieku. Dotychczasowe równanie i 

wysypywanie tłuczniem nie przynosi oczekiwanych 

efektów 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0127DL 

Wyprawka szkolna dla Doliny Łódki. 

Dolina Łódki. 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

W0131MI 

Budowa zaplecza sanitarnego, socjalnego  

oraz technicznego boiska wielofunkcyjnego - Osiedle 

MILESZKI. 

Działki o numerach 243/13, 235/4, 234/6.  

Zakres zadania obejmuje budowę infrastruktury do boiska 

wielofunkcyjnego: a. budowa zaplecza sanitarnego, szatni, 

pomieszczenia gospodarczego na sprzęt sportowy; b. 

wykonanie przyłączy elektrycznego, wodociągowego, 

biologicznej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem do 

studni chłonnej; c. wykonanie oświetlenia i monitoringu 

boiska. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0132MI 

Wyprawka szkolna dla Mileszek. 

Osiedle Mileszki. 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0133MI 

Utwardzenie odcinka 450 m ul. Taborowej  

od ul. Kosodrzewiny do wysokości posesji  

ul. Sołecka 17E - dywanik asfaltowy bez modyfikacji 

podbudowy. 

Działka W43-24/1. 

Przedłużenie istniejącego dywanika asfaltowego na 

długości 150 m w ciągu ulicy Taborowej do ul. 

Kosodrzewiny do wysokości posesji ul. Sołecka 17E. 

Szerokość dywanika do 2,5 m. Wykonany bez modyfikacji 

podbudowy, jedynie niwelacja istniejącej drogi gruntowej. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0135MI 

Remont ogrodzenia wraz z wymianą bram wjazdowych 

i furtek na teren Publicznej Szkoły Podstawowej „ 

Mileszki".  

Ul. Pomorska 437. Obręb W44, nr działki 235/4.  

Rewitalizacja ogrodzenia i zamknięcie terenu podniesie 

poziom bezpieczeństwa i umożliwi stworzenie przyjaznego 

miejsca do rekreacji. Rewitalizacja ma polegać na : 

rozbiórce istniejącego ogrodzenia i odtworzeniu go do 

stanu pierwotnego. Teren ten i znajdujący się na nim plac 

zabaw udostępniany jest mieszkańcom osiedla . 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 
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W0137NO 

Przywracanie pamięci historycznej na temat historii 

osiedla Nowosolna. 

Nieruchomość położona na działce nr 92/1  

w obrębie W46 o adresie: ul. Rynek Nowosolna 1.  

Zadanie polega na: 1. wykonaniu makiety w skali 1:10 

starego kościoła, który obecnie znajduje się w muzeum 

oraz umiejscowienie jej w miejscu posadowienia starego 

kościoła, 2. wykonaniu granitowego monumentu z bardzo 

krótką historią Nowosolnej oraz nazwiskami wszystkich 

mieszkańców pochowanych na cmentarzu do roku 1945. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0138NO 

Wyprawka szkolna dla Nowosolnej. 

Osiedle Nowosolna. 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0140NR 

Siłownia plenerowa przy ul. Dyspozytorskiej. 

Ul. Dyspozytorska przy ul. Zakładowej, działka  

nr 59/5 obręb W37.   

Wykonanie siłowni plenerowej wraz z zakupem  

i montażem specjalistycznej nawierzchni sportowej i 

stanowisk sportowych oraz ogrodzeniem terenu. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0142NR 

Wyprawka szkolna dla Osiedla Nr 33. 

Osiedle Nr 33. 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0148OJ 

Budowa placu zabaw „Janów" za Galerią Hetmańską. 

Obszar W-35 fragment działki 55/6 o powierzchni 400 m² 

przy ul. Juranda ze Spychowa (obszar wyłączony z ruchu 

samochodowego) w pobliżu Galerii Hetmańskiej. 

Obszar znajdujący się przy ulicy wyłączonej  

z ruchu, będący miejscem spacerowym mieszkańców 

osiedla OJ. Po stronie wschodniej al. Hetmańskiej nie 

znajduje się żaden nowoczesny, bezpieczny plac zabaw. OJ 

to osiedle bardzo licznie zamieszkałe przez rodziny  

z dziećmi. Stworzenie placu zabaw to spełnienie marzeń 

rodziców o możliwości wszechstronnego kształtowania 

rozwoju dzieci. To spełnienie marzeń dzieci o radosnej 

zabawie w gronie rówieśników. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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W0151OJ 

Hetmańska bezpieczna dla pieszych - montaż azyli 

bezpieczeństwa. 

Działki: W35-52/5; W35-102/23; W35-141/15; W34-

140/24; W34-137/26; W34-90/23; W34-112/2; W34-111/2. 

W ramach zadania na skrzyżowaniach z ul. Hetmańską, 

ulicami: Juranda ze Spychowa (zachodnia strona), Zagłoby, 

H. Brodatego, należy zamontować azyle bezpieczeństwa 

dla pieszych wraz z odblaskami. Dodatkowo należy 

zmniejszyć szerokość pasów ul. Hetmańskiej do 3 metrów 

wymalowując pośrodku przestrzeń wyłączoną z ruchu 

zamiast podwójnej linii ciągłej - od ul. H. Brodatego do ul. 

Billewiczówny. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0155OJ 

Wyprawka szkolna dla dzieciaków - ufundowanie 100 

najbiedniejszym dzieciom z osiedla wyprawek 

szkolnych. 

Osiedle Olechów-Janów. 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

z Olechowa i Janowa wyprawek szkolnych. W przypadku 

podręczników właścicielem będzie szkolna biblioteka, 

która wypożyczy je na okres roku szkolnego, a w kolejnym 

wypożyczy najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe 

rzeczy przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0156OJ 

Osiedlowa Karta Rabatowa dla mieszkańców Olechowa 

i Janowa 

Osiedle Olechów-Janów. 

Stworzenie oraz rozprowadzenie do skrzynek pocztowych 

drukowanych kart rabatowych od lokalnych sklepów lub 

punktów usługowych (zarejestrowanych w Łodzi oraz 

niezrzeszonymi w sieciach handlowych). Celem zadania 

jest poinformowanie mieszkańców osiedli o ofercie 

handlowej lokalnych sprzedawców m.in. promocjach. 

Karty rabatowe dostarczane byłyby przez cały rok raz w 

miesiącu. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0161OJ 

Projekt i przebudowa ulicy Wojewódzkiego w Łodzi - 

położenie asfaltu na ulicy wraz z poboczem pod miejsca 

parkingowe. 

Ul. Wojewódzkiego (od ul. Cynarskiego w kierunku 

wschodnim). Nr działki: W35-65/16. 

a. Wykonanie projektu przebudowy ww. odcinka ulicy 

Wojewódzkiego. b. Wykonanie przebudowy ww. odcinka 

ulicy (około 150m), tj. położenie asfaltu bądź innego 

trwałego materiału na gruntowym obecnie odcinku. c. 

Wyrównanie i utwardzenie poboczy (asfaltem bądź innym 

trwałym materiałem, np. kostką) pod prostopadłe miejsca 

parkingowe po obu stronach ulicy. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 
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W0162OJ 

Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Wojewódzkiego, 

Cynarskiego oraz na odcinku Zakładowej od ulicy 

Wojewódzkiego do Cynarskiego. 

Działki nr 65/16, 65/18, 71/63 w obrębie W-35. 

Nasadzenia drzew wzdłuż pasa drogowego ulic 

Wojewódzkiego, Cynarskiego, Zakładowa na odcinku od 

ul. Wojewódzkiego a Cynarskiego. Drzewa posadzone o 

obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16. Pielęgnacja 

posadzonych drzew. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0164OJ 

Gruntowna przebudowa placu zabaw i boiska przy 

ulicy Wojewódzkiego, stworzenie nowoczesnego palcu 

zabaw i siłowni plenerowej. 

W35-53/25, ulica Wojewódzkiego. 

Przebudowa placu zabaw i boiska, usunięcie starych 

urządzeń i zastąpienie ich nowymi urządzeniami 

przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży: zjazd linowy, trzy 

duże zestawy zabawowe, zestaw sprawnościowy, labirynt, 

zestaw wspinaczkowy, stół do piłkarzyków, zestawy 

karuzeli i huśtawek, piaskownica. Siłownia plenerowa 

posiadająca 12 urządzeń:. Ogrodzenie, alejki parkowe, 

ławki, stojaki na rowery, nasadzenia drzew. Nawierzchnia 

amortyzująca, ogrodzenie, alejki parkowe, ławki, stojaki na 

rowery nasadzenia drzew oraz tablica informacyjna. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0166SW 

Małe żagle dla wielkiej Łodzi. 

Działka: 172/2 i działka 133/1.  

Udostępnienie 2 stawów na rzece Jasień (przy ul. 

Przędzalnianej i w parku nad Jasieniem) dla sportów 

wodnych (żeglarstwo, kajaki) oraz popularyzacja 

żeglarstwa dzięki prowadzeniu szkółki żeglarskiej dla 

najmłodszych - dzieci w wieku 7-14. Zadanie polega na 

przygotowaniu zaplecza do uprawiania sportów wodnych - 

budowa pływających pomostów wraz z miejscem do 

slipowania. oraz zakup sprzętu - 5 jachtów klasy Optymist, 

5 kajaków, ponton z silnikiem do zabezpieczenia zajęć na 

wodzie. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0169SW 

Zagospodarowanie skweru im. Leona Niemczyka na 

potrzeby placu zabaw inspirowanego eksponatami z 

filmu „Kingsajz". 

Działka nr w25-46/4. 

Plac zabaw dla rodzin z dziećmi, stworzony z elementów 

powstałych na gruncie scenografii z filmu „Kingsajz" 

Juliusza Machulskiego. Plac obejmowałby m.in. 

zjeżdżalnię przypominającą duży but na obcasie, kręcący 

się imbryk do herbaty oraz wiele innych elementów 

zainspirowanych filmem. Zieleń miejska zostałaby 

nienaruszona lub wykorzystana na potrzeby placu. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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W0170SW 

Wyprawka szkolna dla Starego Widzewa. 

Stary Widzew 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0177SW 

Zagospodarowanie skweru przy ul. Wodnej 33/47 na 

plac zabaw wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych i 

urządzeniem zieleni. 

Ul. Wodna 33/47, W24-92/8. 

Zadanie dotyczy części w/w działki oznaczonej  

w załączniku nr 1. 1. Rekultywacja zieleni na powierzchni 

800 m² wraz z nasadzeniami (drzewa kwitnące - 10 szt.). 2. 

Urządzenie i ogrodzenia placu zabaw o powierzchni 220 m² 

wraz z wyposażeniem (piaskownica, huśtawka podwójna, 

huśtawka równoważnia, karuzela, zestaw zabawowy, ławki 

4 szt., kosze na śmieci 2 szt.).  3 Utwardzenie płytami 

ażurowymi (obsianymi trawą) i oddzielenie żywopłotem 

(długość 50 mb) obecnych miejsc parkingowych o 

powierzchni 220 m². 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0182ST 

Świetlica osiedlowa „Stoki". 

Ul. Szczytowa 7, nr działki W12-223/1. 

Remont i adaptacja pomieszczeń dawnej świetlicy, przy ul. 

Szczytowej 7. Wyposażenie w sprzęty do zajęć dla dzieci i 

młodzieży. Prowadzenie Świetlicy Osiedlowej „Stoki". 

Organizacja zajęć w zakresie: plastyki, tanecznych (jazz, 

taniec nowoczesny, taniec ludowy), żywa historia, koło 

odkrywców: matematyka, fizyka, chemia, geografia dla 

dzieci i młodzieży szkół podstawowych -

ponadgimnazjalnych. Zajęcia bezpłatne. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0184ST 

BUDOWA PARKINGU GÓRSKA-PIENINY. 

Działka W12-209/59. 

Budowa parkingu utwardzonego z kostki brukowej o 

wymiarach 20 x 30 m, dla mieszkańców ulic Górska/ 

Pieniny na wysokości Górska 14/16 w obrębie działki 

W12-209/59. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0186ST 

Wyprawka szkolna dla Stoków. 

Osiedle Stoki. 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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W0187ST 

Zielone osiedle Stoki. Posadzenie alei drzew na ulicach 

osiedlowych. 

Ulice: Telefoniczna, Giewont, Graniowa, Zaspowa, 

Edwarda, Czechosłowacka -na działkach w pasach 

drogowych tych ulic - załącznik graficzny. 

Posadzenie drzew w jednostronnych szpalerach w pasach 

zieleni wymienionych ulic, po analizie wykonalności przez 

ZDiT i ZZM. Oszacowano średnio 20 szt. na każdej ulicy, 

co daje łącznie 200 szt. drzew. Sugerowane gatunki to 

klony pospolite, lipy drobnolistne i graby, gdy jest więcej 

miejsca i wiśnie ozdobne, grusze ozdobne, mirabelki w 

miejscach wąskich i szczupłych. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0188ST 

STOKI PRZECIW ENTROPII - konkurs na 

rewaloryzację przestrzeni publicznych na osiedlu Stoki 

z lat 40. XX w. 

Obszar w granicach ulic: Telefoniczna - Pieniny - Zbocze - 

Dębowskiego - Potokowa - Giewont, które są własnością 

lub we władaniu gminy, tj. działki lub ich fragmenty nr 

ewid.: 207-223 z wyłączeniem działek nr: 222, 225, 210 

oraz działki nr: 226, 310, 398-400, 402. Obszar W-12, 

osiedle Widzew Stoki (wg załączonej mapki). 

Konkurs urbanistyczny na stworzenie szczegółowego 

projektu zagospodarowania przestrzeni publicznych (ich 

uporządkowanie, uatrakcyjnienie) dla zaniedbanego, 

zabytkowego osiedla Stoki. Spójny projekt kompleksowych 

działań rewaloryzacyjnych dla całości osiedla (REMONTY 

BRUKOWANYCH ULIC, UZUPEŁNIENIE/NAPRAWA 

NAWIERZCHNI, SCHODÓW, MURKÓW, 

UPORZĄDKOWANIE ZIELENI, WPROWADZENIE 

LUB WYMIANA INFRASTRUKTURY I MAŁEJ 

ARCHITEKTURY ETC.) będzie mógł być stopniowo 

wdrażany np. przez Radę Osiedla. Wybór prac: mieszkańcy 

osiedla (głosowanie) oraz jury specjalistów. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0189ST 

Przeciągnięcie kabla światłowodowego i umożliwienie 

podłączenia szybkiego Internetu światłowodowego 

mieszkańcom okolic Strykowska/Kraterowa/Jarowa. 

Trójkąt ulic Strykowska/Kraterowa/Jarowa, w tym ulice 

Sabały i Mateusza. Numery działek: W6-121/2, W6-69/2, 

W6-38/1, W6-97/4, W6-30/2.  

Zadanie polega na przeciągnięciu kabla światłowodowego 

(dokonanie wykopu, wprowadzenie rur z kablem i 

doprowadzenie światłowodu), umożliwiającego 

podłączenie szybkiego Internetu mieszkańcom okolic 

Strykowska/Kraterowa/Jarowa (w tym ulic Sabały i 

Mateusza). Obecnie mieszkańcy tego trójkąta ulic mają 

dostęp do Internetu stacjonarnego o prędkości maksymalnej 

do 10 Mb/s. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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W0199WW 

Edukacja dla każdego - adaptacja  

i wyposażenie sali konferencyjno - warsztatowej na 

potrzeby środowiska lokalnego i szkoły. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Czajkowskiego 

14. 

Generalny remont i wyposażenie sali wykładowej o 

charakterze multimedialnym przeznaczonej do 

prowadzenia zajęć w ramach rozwijania zainteresowań 

uczniów i aktywizacji mieszkańców osiedla. Malowanie, 

założenie podłogi, 10 lamp, 16 rolet w sali o powierzchni 

120 m². Zakup 50 stolików, 100 krzeseł, montaż katedry, 

multimediów - tablica interaktywna, rzutnik, laptop, 

wizualizer, nagłośnienie. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0200WW 

Młodzieżowy Klub Miłośników Języka Angielskiego, 

zajęcia dla młodzieży  

z Widzewa-Wschodu. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Czajkowskiego 

14. 

Zadanie polega na zorganizowaniu bezpłatnych zajęć 

pozalekcyjnych z języka angielskiego dla starszych dzieci i 

młodzieży z osiedla Widzew-Wschód. Projekt obejmuje 

dostosowanie sali lekcyjnej, w której będą odbywać się 

zajęcia i wyposażenie jej w 16 stanowisk komputerowych 

oraz tablicę multimedialną z projektorem i 

oprogramowaniem do nauki języka angielskiego. Zajęcia 

będą dostępne dla wszystkich chętnych w wieku 12-17 lat. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0201WW 

Wyprawka szkolna dla Widzewa Wschodu. 

Widzew Wschód 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0206WW 

 Rower miejski dla Widzewa Wschodu. 

Widzew Wschód. 

Budowa 2 stacji rowerowych na osiedlu Widzew Wschód 

(proponowane lokalizacje: Rondo Inwalidów, Rondo 

Sybiraków). 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 



298 

 

ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

W0207WW 

Instalacja sygnalizacji świetlnej na rondzie Sybiraków 

na osiedlu Widzew-Wschód. 

Skrzyżowanie z ruchem okrężnym ulic Puszkina  

i Przybyszewskiego - rondo Sybiraków. 

Modernizacja skrzyżowania z ruchem okrężnym ulic 

Puszkina i Przybyszewskiego polegałaby na zainstalowaniu 

sygnalizacji świetlnej dla ruchu samochodowego, 

tramwajowego i pieszego. Jest to niezwykle potrzebne, 

głównie z powodu kolizji i wypadków, jakie mają miejsce 

na tym skrzyżowaniu - przede wszystkim ostatnie 

wydarzenie, kiedy w wypadku samochodowych zginął 

ojciec z dwójką dzieci, skłania ku podjęcia działań 

modernizacyjnych. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0213ZA 

Lepszy Podolski - rozbudowa sieci elektrycznej w parku 

pod eventy plenerowe. 

Park Podolski działka nr 44 wg załączonej mapki.  

Zadanie ma na celu wybudowanie małej rozdzielni 

elektrycznej umożliwiającej podłączenie odbiorników 

prądu w czasie imprez plenerowych w Parku Podolskim. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0220SW 

Kompleks rekreacyjno- spacerowy. 

Rodzinny Ogród Działkowy „ Księży Młyn"  

w Łodzi o powierzchni 32 ha. W26 Dz. Nr 140/3 od strony 

ul. Milionowej 18 przy Tatrzańskiej. Własność: Gmina 

Miasto Łódź. W26 Dz. Nr 138/2 od strony ul. 

Tymienieckiego 33a. Własność Skarb Państwa. W26 Dz. 

Nr 174/2 od ulicy Przędzalnianej 74. Własność: Gmina 

Miasto Łódź. 

Kompleks rekreacyjno - spacerowy będzie dostępny dla 

szerokiej społeczności lokalnej. Stanie się centrum 

wypoczynku zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci, 

będzie miejscem spędzania czasu całych rodzin. W/w 

zadanie zawiera dwuczęściowy kompleks. W skład 

pierwszego wchodzi aleja spacerowa. Na wyznaczonej 

trasie zaplanowany został plac zabaw dla dzieci. Drugą 

część stanowi aleja spacerowa i plac rekreacyjno- 

wypoczynkowy m. in z ławeczkami, z dużą altaną 

ogrodową z grillem, betonowymi stołami: do ping-ponga  

i gry w szachy, chińczyka. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0222ZA 

Wyprawka szkolna dla Zarzewa. 

Osiedle Zarzew. 

Celem zadania jest ufundowanie najbiedniejszym dzieciom 

wyprawek szkolnych. W przypadku podręczników 

właścicielem będzie szkolna biblioteka, która wypożyczy je 

na okres roku szkolnego, a w kolejnym wypożyczy 

najbardziej potrzebującym uczniom. Pozostałe rzeczy 

przekazywane w formie rzeczowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 



299 

 

ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 
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W0231SW 

Budowa hali tenisowej na istniejącym korcie w Parku 

im. 3 Maja - możliwość całorocznej nauki i 

doskonalenia gry w tenisa ziemnego dla dzieci i 

młodzieży. 

Park 3 Maja, nr działki W15-3/1. 

Projekt wpisuje się w planowaną gruntowną przebudowę 

kompleksu sportowego Łodzianka Celem jest poszerzenie 

bazy sportowo-rekreacyjnej i zapewnienie możliwości 

całorocznej nauki i doskonalenia gry w tenisa ziemnego dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewiduje się budowę hali 

tenisowej na jednym z pięciu istniejących tu kortów 

tenisowych z jednoczesną wymianą nawierzchni na 

sztuczną. Cechy: stała konstrukcja nośna, pokrycie 

zapewniające prawidłowe doświetlenie i warunki 

termiczne, możliwość podnoszenia ścian, instalację 

oświetlenia, zapewnienie wentylacji i ogrzewania w 

sezonie zimowym. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0235SW 

Uporządkowane parkowanie na Widzewie - więcej 

miejsc parkingowych. 

Ul. Milionowa (od Kilińskiego do Śmigłego-Rydza). 

Zadanie ma polegać na uporządkowaniu miejsc 

parkingowych wzdłuż ulicy Milionowej. Aktualnie 

samochody parkują po obu stronach jedni równolegle do 

osi jezdni. Planowane jest wymalowanie miejsc 

parkingowych prostopadłych lub skośnych po jednej i po 

drugiej stronie ul. Milionowej (naprzemian co kilkaset 

metrów oraz uzupełnienie przeciwną strony znakami B-36 

zakaz zatrzymywania się, a następnie znakiem B-36 z 

adnotacją „koniec") oraz wymalowanie torów jazdy. Dzięki 

temu ulica nie będzie sprawiać wrażenia parkingu, uwolni 

się chodniki zawłaszczone w dużej części przez parkujące 

na nich auta. Liczba dostępnych miejsc zostanie 

zwiększona, a dzięki parkowaniu naprzemiennemu utworzą 

się naturalne szykany. Dodatkowo w miejscu 

rozpoczynającym i kończącym pas parkingowy można 

wprowadzić niedrogie betonowe donice z 

niewymagającymi i dość dużymi roślinami. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0238SW 

Remont południowej strony chodnika  

na ul. Tymienieckiego. 

Południowa strona ul. Tymienieckiego pomiędzy ul. 

Przędzalnianą a końcem płotu posesji nr 25. 

Kontynuacja remontu chodnika na południowej stronie ul. 

Tymienieckiego wraz z wyznaczeniem miejsc 

parkingowych oraz postoju taksówek na jezdni. Dodatkowo 

budowa antyzatoki autobusowej i przeniesienie przystanku 

autobusowego linii 55 w kierunku Janowa w pobliże sklepu 

Carrefour Express. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 
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W0242SW 

Cywilizowane parkowanie - chodnik dla pieszych, 

parking dla aut. 

Działka nr W22-17/44, fragment przy ul. Neonowej. 

Wyznaczenie i utworzenie miejsc parkingowych 

prostopadłych do ul. Neonowej. 

Wniosek złożony po 

terminie. 

W0255WW 

Artystyczna rewitalizacja przejścia podziemnego przy 

Rondzie Inwalidów, ul. Rokicińska. 

Działki W19-183/68, W19-183/32, W19-183/73, W19-

108/8, W19-184/84, W19-110/3. 

Odnowienie w artystyczny sposób przejścia podziemnego 

przy Rondzie Inwalidów, ul. Rokicińska, w formie murala 

lub mozaiki. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0258ZA 

Naprawa zniszczonych trawników przy  

ul. Częstochowskiej. 

Ul. Częstochowska od Nieszawskiej do posesji 64. 

Naprawa zniszczonych przez parkujące samochody 

trawników, a także montaż barier trawnikowych i 

nasadzenia z krzewów ozdobnych uniemożliwiających 

niszczenie zieleni w przyszłości. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0279OJ 

Zazieleńmy Olechów - Stwórzmy Park. 

Działki nr: W35-97/14; W35-219/6; W35-98/3 południowo 

- zachodnim rogu przy skrzyżowaniu ulic Zakładowej i 

Odnowiciela (teren między SP 141 a Kościołem). 

Projekt zakłada zagospodarowanie zdegradowanej 

przestrzeni i przekształcenie jej na zieloną strefę 

wypoczynku. Projektowane miejsce znajduję się w 

południowo - zachodnim rogu przy skrzyżowaniu ulic 

Zakładowej i Odnowiciela (teren między SP 141 a 

Kościołem). W ramach projektu planowane są nasadzenia 

drzew i krzewów oraz założenie trawnika; budowa alejek 

parkowych; zakup i montaż elementów małej architektury 

(ławki, kosze na śmieci, rzeźba/pomnik). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0282ST 

Zielone Stoki - górskie drzewa na Stokach. 

Działka wzdłuż ul. Czecha (nr działki 71/113). 

Zadanie polega na nasadzeniu wzdłuż ul. Czecha szpaleru 

iglastych drzew typu świerk biały albo świerk serbski. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

W0283ST 

Nowy, nieduży park na Stokach. 

Ul. Gubałówka, działka nr 71/57 – równoległa do ul. 

Krokusowej. 

Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni zielonej, 

nasadzenie drzew i krzewów tworzące aleje spacerowe 

wraz z częściowym utwardzeniem w/w alejek, utworzenie 

trawnika. Możliwe docelowe wejście na teren parku z ulicy 

Krokusowej 51, na ten moment wejście możliwe od ul. 

Gubałówka. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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W0284ST 

Porządne drogi na Stokach - remont stockich ulic. 

Ul. Czecha (na odcinku od Janosika do Gubałówki), ul. 

Gubałówka (działki nr 71/114 i 71/34; 71/102 do ulicy 

Giewont) 

Zadanie polega na wykonaniu kanalizacji burzowej w/w 

ulic, wymianie nawierzchni na porządną asfaltową oraz na 

budowie chodników. Aktualnie te ulice są w opłakanym 

stanie, a brak kanalizacji burzowej powoduje olbrzymie 

kałuże podczas nawet niewielkich opadów deszczu. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

W0301MI 

Budowa chodnika wzdłuż całej ul. Malowniczej wraz z 

wiatami przystankowymi. 

Osiedle Mileszki. 

Na całej długości ul. Malowniczej brak chodnika dla 

pieszych, jak również brak pobocza. Wiaty przystankowe 

bez zadaszeń 16 szt. 

Wniosek wycofany 

przez Wnioskodawcę. 

 

PONADOSIEDLOWE 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

L0009 

Miejska plaża w centrum miasta. 

Dz. numer 172/2 obręb W-25, dz. numer 126/6 obręb W-

25. 

Stworzenie miejskiej plaży w centrum miasta w kwartale 

ulic: Tymienieckiego, Przędzalniana, Milionowa i al. 

Śmigłego - Rydza oraz zagospodarowanie przestrzeni 

wokół zbiornika „Przędzalniana”. Planowane jest 

powstanie zieleni, mebli miejskich, punktu do grillowania 

etc. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0011 

Schron w parku Poniatowskiego - miejsce dla 

ciekawych Łodzi. 

Działka: 5/32 i 5/1. 

W ramach zadania część pomieszczeń powinna być 

zaadaptowany na tzw. escape room - pokoje zagadki. 

Zagadki powinny być w tematyce łódzkich ciekawostek 

dotyczących historii. Inna część pomieszczeń powinna być 

wykorzystywana przez stowarzyszenia łódzkie, do 

wykładów i jako powierzchnia wystawiennicza. W okolicy 

powinny stanąć schrony jednoosobowe z II WŚ. W 

sprawie schronów jednoosobowych należy porozumieć się 

z właścicielami, na terenie którym one się znajdują. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0015 

Przejezdna Włókniarzy. 

Skrzyżowanie Włókniarzy/Konstantynowska działki P17-

15/57, P17-13/62, P17-1/23. 

Usprawnienie ruchu na najbardziej zakorkowanym 

skrzyżowaniu na ul. Włókniarzy stanowiącej drogę 

krajową nr 1. Dobudowanie po jednym pasie ruchu na 

ulicy Legionów przy Włókniarzy oraz na 

ul. Konstantynowskiej przy Włókniarzy umożliwi 

wyznaczenie dwóch pasów ruchu do skrętu w lewo 

i dwóch na wprost. Zwiększy to przepustowość na 

lewoskręcie na którym tworzą się korki blokujące 

wcześniejsze skrzyżowania Konstantynowskiej z Unii 

i Legionów z Kasprzaka. Możliwe będzie również 

skrócenie cyklu lewoskrętu co spowoduje wydłużenie 

cyklu przejazdu na Włókniarzy. Więcej 

http://zielona_lodz.manifo.com/rozsadny-transport. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0016 

Kraina wodnych szaleństw SKS Start. 

Teren klubu sportowego Start przy św. Teresy, działka B2 

7-13 8/24. 

W Łodzi brakuje basenów a szczególnie odkrytych. Na 

terenie Startu działają stare dwa baseny kryte wymagające 

remontu. Projekt zakłada dobudowanie basenu 

zewnętrznego z podgrzewaną wodą, będzie wykonany dla 

całego kompleksu basenów z podgrzewaniem i 

zjeżdżalniami, a wybudowany basen będzie jego 

pierwszym elementem. Więcej 

http://zielona_lodz.manifo.com/kraina-wodnych-

szaleństw. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0018 

Chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym na 

wybranych odcinkach - dajmy rowerzystom wybór. 

Popiełuszki od Maratońskiej do Łyżwiarskiej - działki od 

P22-61/wszystkie 94 - 100, 301/36, 38, 40, 46, 48, 50, 

nieparzyste 111- 125, parzyste 124 - 184, wszystkie 188-

193, 197, nieparzyste 201-207, 218, 365/311, 312; 11 

Listopada od Okulickiego do Brzoskwiniowej - działki 

B7-36/5, 36/3, 27/3, 22; Łagiewnicka od Sikorskiego do 

mostku nad Bzurą - działki B12-1/22; Brzezińska od 

Kasprowicza do Hanuszkiewicza - działki W47-388/9; 

Limanowskiego/Aleksandrowska od Brukowej do 

Wareckiej wraz z Brukową od Helskiej do 

Limanowskiego - działki B31-62/4, 63/24, 63/26, B44-

239, 5/60, Konstantynowska od Krańcowej do ścieżki 

biegnącej wzdłuż zachodniego ogrodzenia Ogrodu 

Botanicznego - działki P25-2/34, 2/37; Warszawska od 

przejazdu przy Skrzydlatej do Wycieczkowej - działki 

B22-495/5, 6, 16, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 54, 

56, 340/4, 13, 24, 29, 32, 34, 50, 52, 339/2, 3. 

Wprowadzenie oznakowania C16+T22 (droga dla 

pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym) na 

wybranych odcinkach. Rozwiązanie takie pozwala 

rowerzystom wybrać, czy chcą jechać jezdnią 

(doświadczeni, jadący szybko), czy chodnikiem 

(niedoświadczeni, jadący wolno, bojący się ruchu 

samochodowego) i jest korzystne w następujących 

sytuacjach: substandardowa droga rowerowa / ciąg pieszo 

- rowerowy (wąski, dziurawy itp.), dawna (zlikwidowana) 

droga rowerowa, ruchliwa jezdnia i chodnik z niewielką 

liczbą pieszych. W Łodzi obowiązuje m.in. na ul. 

Przybyszewskiego. Szczegółowy opis proponowanych 

odcinków znajduje się w załączniku. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0023 

Budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Rojnej 

pomiędzy ulicą Szczecińską i ulicą Masłochów. 

Działki: B39-24/6 i B38-35/5 - zlokalizowane w pasie 

drogowym ulicy Rojnej. 

Ułożenie ok. l,5 kilometra chodnika wzdłuż odcinka 

ul. Rojnej pokrytego asfaltem, pozbawionego pobocza 

i chodnika. Ulica ta jest jedyną drogą umożliwiającą 

dojście do krańcówki autobusowej linii 96 i 78A dla 

mieszkańców ulicy Rojnej oraz szeregu ulic sąsiednich. Z 

drogi tej często korzystają dzieci i młodzież udające się do 

szkół podstawowych i gimnazjów na osiedlu Teofilów. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0024 

Zakup pojazdu do przesadzania dużych drzew. 

Łódź. 

Zakup trzyosiowego pojazdu wyposażonego w mechanizm 

do przesadzania dużych drzew (średnica łopat 90" lub 

więcej). Dzięki niemu nowe inwestycje, jak np. budowa 

Orientarium w Parku na Zdrowiu, nie będą się wiązać z 

koniecznością drastycznej wycinki drzewostanu. Miasto 

dysponując taką maszyną, będzie mogło planować nowe 

nasadzenia dużych drzew w miejscach szczególnie 

pozbawionych zieleni. Niewielki wydatek, korzyści 

olbrzymie. 

Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=:lNFZt-

BMsA4. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0025 

Zielone tory. 

Wyremontowane / zmodernizowane w ostatnich latach 

odcinki torowisk wydzielonych z jezdni. al. Rydza-

Śmigłego, ul. Przybyszewskiego (od wiaduktu do ronda), 

wiadukt Żabieniec wraz z pętlą, ul. Paderewskiego, al. 

Politechniki, ul. Kilińskiego (od ronda do Odyńca), ul. 

Pabianicka (od Dubois do IKEA wraz z pętlą), al. 

Włókniarzy (od Legionów do Limanowskiego) ~ 12,6 km. 

Nałożenie ziemi do wysokości główki szyny na całej 

szerokości torowiska; obsianie trawą. Zwiększenie 

komfortu podróży poprzez zmniejszenie poziomu hałasu 

dobiegającego spod wagonu; cel drugorzędny dodanie 

kolorytu naszym miejskim arteriom. Zielone torowiska 

mogą również pozytywnie wpływać na nastrój kierowców 

poruszających się po naszym mieście. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

L0026 

Budowa 5 legalnych przejść dla pieszych przez tory 

PKP, łączących Widzew i Janów ze Stokami 

i Mileszkami. 

Przejście nr l oś ul. Widzewskiej pomiędzy działkami 

W22-87/3 a W15-254/1, przejście nr 2 os. 

ul. Henrykowskiej przy ul. Wagonowej i Maszynowej tj. 

pomiędzy działkami W21-46/5 a W14-393, przejście nr 3 

oś ul. Puszkina na północ od działki W19-1/41, przejście 

nr 4 oś ul. Augustów na północ od działki W34-2/26, 

przejście nr 5 oś trasy Książąt Polskich na północ od 

działki W34-77. 

Każde z przejeść ma być wyposażone w elementy tylko 

niezbędne prawnie aby być legalnym przejściem dla 

pieszych przez tory kolejowe, wykonane w klasycznej 

formie z płytami betonowymi w międzytorzu 

i ewentualnie barierami ochronnymi oraz umożliwiające 

pokonanie głębokich rowów melioracyjnych okalających 

torowiska. Od każdego krańcowego toru kończącego 

przejście dla pieszych przez tory, w bezpośrednim dojściu 

ma być wysypana ścieżka kruszywem łupanym, 

zagęszczona mechanicznie albo uwalcowana. 

Maksymalnie 1,5 m szeroka, umożliwiająca przejście 

przez okalające błoto i glinę. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0030 

Maszt flagowy - największy w Polsce maszt 

z największą flagą narodową. 

W19-183/72. 

Maszt flagowy stylizowany na Maszt Wolności na 

Rondzie Zgrupowania AK Radosław w Warszawie. Maszt 

powinien być widoczny z daleka, a duża łopocząca na 

wietrze flaga (min 8 x 12 m
2
) powinna zapierać dech w 

piersiach i napawać nas dumą z naszego kraju. Lokalizacja 

- np. przy wjeździe do Łodzi z Autostrady A1 - Rondo 

Inwalidów. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0033 

Fitness park - teren rekreacyjny z siłownią plenerową i 

placem zabaw. 

Obręb B44, działki: 108/8 i 108/10. Teren zielony 

pomiędzy ulicami: Inowrocławską, Żubardzką 

i al. Włókniarzy. 

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe: zasadzenie 20 szt drzew i 30 szt krzewów 

liściastych oraz wybudowanie siłowni plenerowej z 

przyrządami do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych w 

ilości 10 szt, placu zabaw dla dzieci z 5 szt zabawek, 

ustawionymi na bezpiecznym podłożu amortyzującym 

upadki oraz alejek spacerowych z ławkami. Oświetlenie 

terenu 8 latarniami parkowymi. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 



306 
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Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

L0037 

Arturówek Rozbudowa XXI w. Wodny Plac Zabaw. 

B14-2271, B14-21/3, B14-6/1, B14-21/1. 

Postawienie wodnego placu zabaw podobny powstał w 

Tychach. Pod budowę może być wykorzystany teren po 

dawnym asfaltowym boisku w ten sposób nie będzie strat 

w zieleni. Zostanie uporządkowany teren niepasujący do 

otoczenia. Plac zabaw będzie wyposażony w system 

oczyszczania wody lub będzie podłączony do kanalizacji. 

Drugim elementem projektu będą dmuchane zjeżdżalnie 

ustawione na wodzie podobne powstały na zalewie w 

Głownie czy w Olsztynie. Dofinansowane będzie 

utrzymanie porządku w Lesie Łagiewnickim. Projekt ten 

razem z planowanymi inwestycjami przez miasto 

(Wymiana alejek i rozbudowa placu zabaw) spowoduje 

powstanie atrakcyjnej przestrzeni. Więcej 

http://zielona_lodz.manifo.com/zazielenimy-lodz 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0040 

Powołanie kursowania autobusu trasą: pl. Wolności, 

Drewnowska, Solec (cmentarz Mania), Srebrzyńska, 

al. Unii, Drewnowska, pl. Wolności. 

Śródmieście, Bałuty, Polesie. 

Autobus umożliwi objazd do szkół, przedszkoli, miejsc 

pracy, miejsc kultu, ośrodków zdrowia i kultury oraz 

miejsc przesiadkowych na inne linie komunikacji 

Miejskiej. Linia wymaga trzech dodatkowych 

przystanków do już istniejących na innych trasach 

autobusów. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0041 

Wysoki przystanek tramwajowy przy rondzie 

Solidarności. 

Działka: 321/2 i 320/1. 

Budowa wyniesionego przystanku po wschodniej stronie 

ronda Solidarności przy budynku Green Horizont, a także 

naprzeciwko Wydziału Prawa i Administracji. Wyniesiony 

przystanek skróci czas dotarcia do tramwaju dla 

pracowników biurowca i studentów. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0042 

Ulica Piotrkowska przyjazna pieszym. 

Ul. Piotrkowska od Piłsudskiego do pl. Wolności oraz 

znaki na skrzyżowaniach ul. Piotrkowskiej z innymi 

ulicami. Działki Sl-536/4 oraz S6-26/14. 

Zmiana znaków „Strefa ruchu" na „Strefa zamieszkania" 

na ul. Piotrkowskiej, aby piesi mogli chodzić również 

jezdnią, wyznaczenie znakami pionowymi parkowania na 

jezdni, równolegle do krawężnika, po jednej ze stron ulicy, 

w celu umożliwienia parkowania na czas dostaw oraz 

obsługi klienta przez TAXI, wyłączenie sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniach z ul. Piotrkowską w celu 

upłynnienia ruchu, podniesienie słupków przy 

skrzyżowaniach z ulicami Roosevelta i Moniuszki. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0046 

Utworzenie linii autobusowej 53B w relacji Brzeziny - 

Nowosolna. 

Ulica Brzezińska, miejscowości Natolin, Teolin, Lipiny, 

Paprotnia Brzeziny Gminy Łódź. Nowosolna i Brzeziny. 

Ułatwienie mieszkańcom gmin Nowosolna i Brzeziny 

dotarcia do Łodzi, poprzez częstsze skomunikowanie 

MPK. Linie 53 obecnie kursują obecnie zbyt rzadko, 

dlatego dodatkowa linia 53B, która kursowałaby do 

przystanku Nowosolna 10 razy dziennie (w tym dwa razy 

w nocy) pozwoliłaby ułatwić dotarcie do granic Łodzi i 

dalszą podróż innymi pojazdami MPK. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0049 

Remont ulicy Struga na odcinku od al. Włókniarzy do 

ul. Łąkowej. 

Działki: P17-57/6; P17-57/7; P17-13/35; P17-13/34; P17-

57/8. 

Przebudowa ul. Struga, z budową chodników, przebudową 

kolizji z infrastrukturą, remontem odwodnienia i 

oświetlenia na odcinku ok. 600 m, oraz przebudową znaj 

dującego się na tym odcinku przystanku autobusowego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0050 

Utworzenie ronda Popiełuszki (wysepka) u zbiegu ulic 

Popiełuszki i Maratońskiej. 

Działki: P24-365/311; P24-365/312. 

Utworzenie ronda (wysepki) na skrzyżowaniu ulic 

Popiełuszki i Maratońskiej, wraz z odpowiednim 

oznakowaniem poziomym i pionowym. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0051 

Skanalizowanie ul. Lublinek. 

Działki P37-123/3 P37-123/4 P37-123/5 P37-97 P37-88. 

Skanalizowanie najgęściej zabudowanego odcinka 

ul. Lublinek. To wstyd, że ulica znajdująca się 500 m od 

oczyszczalni nie miała podpięcia do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0055 

Odwodnienie i remont nawierzchni ul. Tatarczanej. 

Ul. Tatarczana na odcinku od posesji nr 25 do Rojnej. 

Odwodnienie ulicy wraz z remontem nawierzchni. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0058 

Rondo Pomorska/Edwarda. 

Działka W16-1/10. 

Budowa ronda na skrzyżowaniu Pomorska/Edwarda. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0066 

Rondo pinezkowe na osiedlu Mireckiego. 

Skrzyżowanie al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

Wykonanie ronda pinezkowego na skrzyżowaniu al. Unii 

Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej wraz z kompletem 

oznakowania pionowego oraz poziomego (na wzór rondo 

Kusocińskiego / Juszczakiewicza). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0075 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Krokusowej i Pomorskiej. 

Skrzyżowanie Krokusowej i Pomorskiej. 

Wybudowanie sygnalizacji ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0078 

Budowa miejsc postojowych przy wejściu do ogrodu 

botanicznego od strony ul. Kusocińskiego. 

P-25, działka 210/17 i 210/13. 

Budowa miejsc postojowych dla osób przyjeżdżających do 

Ogrodu Botanicznego. Miejsca powinny być usytuowane 

ukośnie w stosunku do osi jezdni, na obecnie istniejącym 

trawniku. Ze względu na biegnącą w linii trawnika trasę 

wodociągu winny one być zbudowane z płyt ażurowych 

łatwych w demontażu. Obecny układ komunikacyjny 

(samochody parkujące na ulicy) stwarza zagrożenie dla 

ruchu drogowego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0079 

Udostępnienie estetycznych automatycznych toalet 

miejskich we wskazanych przez mieszkańców 

miejscach wypoczynku i punktach handlowych. 

Park Poniatowskiego działka P29 - 1/1, Park Źródliska 

działka W24 - 328/45, Park przy al. Kobro działka W25 - 

82/2, Park Zdrowie działka P16 - 41/4, Park Julianowski, 

przy ul. Zdrojowej działka B26 - 5/44, Park Staromiejski 

przy ul. Północnej działka B47 - 420/21, ul. Zielona 

działka S1 - 388/3, ulica Zamenhoffa/Piotrkowska działka 

S6 - 351/41. 

W 2015 roku przeprowadziliśmy badanie pośród 

mieszkańców Łodzi, które wykazało, że w przestrzeni 

miejskiej zdecydowanie brakuje toalet miejskich -- 

zwłaszcza takich, które byłyby dostępne w dogodnych 

godzinach i wszechstronnie dostosowane do potrzeb 

zarówno osób starszych, niepełnosprawnych czy matek z 

dziećmi. Szczególne braki zauważono w okolicy miejsc 

handlowych jak ulica Piotrkowska oraz w parkach. 

Proponujemy instalację 8 nowych toalet. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0080 

Naładuj telefon jadąc MPK. 

Łódź. 

Montaż USB w pojazdach MPK, w pobliżu biletomatów 

lub przy siedzeniach lub w poręczach , 1000 portów USB. 

Tramwaje po 2 szt autobusy krótkie 1szt, autobusy długie 

2 szt 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0083 

Parkowa strefa psiego treningu, sprawności i zabawy w 

Parku Źródliska. 

Działki W25-54/11. 

Wydzielona strefa w parku Źródliska gdzie wszyscy 

wielbiciele psów mogliby ze swoimi czworonogami 

trenować ich sprawność (agility) na specjalnych 

stanowiskach i dobrze się przy tym bawić. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0084 

Zieleń, rewitalizacja przy bibliotece Piłsudskiego. 

Skwer przy bibliotece wojewódzkiej Piłsudskiego. 

Dosadzenie drzew kwitnących, rekultywacja trawnika, 

dosadzenie drzew 5 szt 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0086 

Wspólnie chodnikiem na Podchorążych. 

Ulica Podchorążych na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. 

Deca. 

Budowa nowego chodnika z płyt betonowych na 

podbudowie z kruszywa i wzmocnionym podłożu. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0088 

Mecz drużyn NBA w Łodzi. 

Łódź. 

Zaproszenie do Łodzi dwóch drużyn najpopularniejszej 

ligi koszykówki na świecie np. Washington Wizards z 

Marcinem Gortatem. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0089 

Renowacja krańcówki autobusowej przy Rondzie 

Inwalidów. 

Krańcówka autobusowa przy Rondzie Inwalidów i salonie 

Mercedes-Benz, niedaleko dworca Łódź-Widzew. 

Odnowienie nawierzchni asfaltowej oraz wysepek 

przystankowych. Zaprojektowanie zadaszenia wysepek, 

zamontowanie ławek, siedzisk pod zadaszeniem, koszy na 

śmieci a także oświetlenia, zieleńce, zieleń towarzysząca 

oraz postawienie nowego pomieszczenia dla pracowników 

MPK w miejsce starego (buda z blachy) znajdującego się 

obok krańcówki. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0094 

Bezpieczne przystanki autobusowe na Placu 

Barlickiego. 

Działka P19-283. 

Wykonanie buspasa na środku jezdni w obu kierunkach z 

przystankami po środku ulicy (podwyższone perony, dwie 

wiaty przystankowe), wykonanie przejść dla pieszych 

pomiędzy nowopowstałymi peronami przystanków oraz 

między przystankami a pl. Barlickiego oraz zachodnią 

pierzeją ulicy Żeromskiego. Przebudowa ulicy, tak, aby 

jezdnie przebiegały pomiędzy peronami przystanków, 

a chodnikami po obu stronach ulicy na ww. jej odcinku. 

Przystanek wzorowany na przystanku 

Narutowicza/Tramwajowa. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0096 

Pielęgnacja drzew w centrum. 

Drzewa w centrum, szczególnie wschód śródmieścia. 

Usuwanie jemioły. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0097 

Budowa fontanny wraz z wybiegiem dla psów 

w sąsiedztwie ŁDK. 

S6-63/7. 

Budowa fontanny (ewentualnie odtworzenie istniejącej w 

latach 80-tych) wraz z wybiegiem dla psów w sąsiedztwie 

ŁDK. Fontanna klasyczna lub w kształcie kuli na wzór 

tych w pasażu Rubinsteina lub Schillera. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0099 

Wymiana sprzętu informatycznego dla Zespołu Szkół 

Społecznych STO. 

G3-3. 

Wymiana 10 zestawów komputerowych oraz dokupienie 3 

laptopów do pracowni informatycznej i multimedialnej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0100 

Boisko wielofunkcyjne. 

Marysińska 61/67. 

Boisko do koszykówki, siatkówki, dwa kosze do 

koszykówki i miejsce do zawieszenia siatki, oraz boisko 

do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej wraz z 

wyposażeniem. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0101 Modernizacja szkoły. 
Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0102 

Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej 

Cereo - Med przy al. Zbocze 18A. 

W12-398/26. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i pomalowanie 

ścian, co znacznie poprawi jej estetykę. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0118 

Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: Zaspokój łódzki 

głód mieszkaniowy! 

331 

Wyremontowanie pustostanu przy ul. Pomorskiej 53. 

Mieszkania w wyremontowanej kamienicy zostaną 

przeznaczone na lokale socjalne i komunalne. Dziś 

w kolejce po mieszkanie od miasta czeka 4,8 tys., łodzian 

- zmieńmy ich los. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0119 

Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: Miejski program 

antysmogowy. 

Łódź. 

Utworzenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 

Miasta Łodzi. Dofinansowanie wymiany pieców na paliwo 

stałe na bardziej niskoemisyjne źródła ciepła wraz z 

realizacją kampanii informacyjnej o niskiej emisji, karach 

za palenie śmieciami w rejonach o szczególnym 

zagrożeniu niską emisją. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0121 

Boisko ze sztuczną murawą, szatniami z prysznicami, 

oświetlenie. 

Osiedle Złotno, skrzyżowanie ulic Cyganka i 

Spadochroniarzy. 

Boisko ze sztuczną murawą, szatniami, prysznicem 

i latarnie. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0122 

Odnowienie parkingu przy pl. Zwycięstwa - wygodniej, 

bezpieczniej i nowocześniej. 

W24-56/3. 

Przebudowanie parkingu, wymiana nawierzchni, 

wyznaczenie ok. 170 miejsc parkingowych, ukośnie 

wzdłuż dwóch jednokierunkowych uliczek, zasadzenie 

drzew pomiędzy wybranymi miejscami parkingowymi. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0123 

Tylko dobre projekty w BO = dopuszczone głosowanie 

"przeciw". 

Nie dotyczy. 

Modyfikacja systemu informatycznego do obsługi 

głosowania na budżet obywatelski w taki sposób aby 

mieszkańcy mieli możliwość zagłosowania przeciwko 

projektowi z którym się nie zgadzają. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0127 

Większa częstotliwość kursowania autobusu 62. 

Rokicie, Ruda Pabianicka, Chojny. 

Obecnie autobus 62 kursuje z częstotliwością co pół 

godziny. Zwiększenie częstotliwości co 15 minut w godz. 

6.00-9.00 oraz 14.00-18.00 w dni powszednie co daje 14 

kursów więcej codziennie. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0129 

Bezpieczny pieszy i duży i mały - sygnalizacja świetlna 

na przejściu dla pieszych przez ul. Traktorową. 

Działka B42-54/46. 

Po ostatnich remontach ul. Rojnej usunięto większość 

sygnalizatorów świetlnych, w tym na skrzyżowaniu z ul. 

Traktorową. Ulica Traktorowa jest jedną z najbardziej 

ruchliwych ulic, a poza tym uczęszczana przez wiele 

pokoleń łodzian, od przedszkolaków PM 115 i uczniów, 

SP 182, PG 17 aż po osoby starsze, dla których potrzebne 

jest bezpieczne przejście z sygnalizacją świetlną. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0131 

Priorytet dla komunikacji publicznej na 

ul. Łagiewnickiej. 

Ul. Łagiewnicka pomiędzy ul. Dolną a Julianowską / 

Inflancką. 

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach 

Łagiewnicka / Dolna, Łagiewnicka / Stefana, Łagiewnicka 

/ Kowalska. Obecnie działająca sygnalizacja powoduje, że 

autobusy i tramwaje tracą do 4 minut stojąc pod 

sygnalizatorem. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0132 

Aktualizacja oznakowania bezpieczeństwo 

użytkowników ulicy. 

Ul. Drewnowska, skrzyżowanie z ul. Zachodnią 

(pomiędzy ul. Zgierską a ul. Zachodnią) w kierunku 

zachodnim. 

Zastąpienie znaku nakazu C-2 (nakaz jazdy w prawo za 

znakiem) znakiem C-6 (nakaz jazdy prosto lub w prawo) 

umożliwi to przy obecnym ustawieniu sygnalizacji 

świetlnej bezpośredni dojazd do Manufaktury/al. 

Włókniarzy bez konieczności skręcania do Lutomierskiej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0134 

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 

Ul. Piotrkowska pomiędzy pl. Wolności 

a al. Mickiewicza/Piłsudskiego. 

Ustawienie 18 znaków B-33 z ograniczeniem do 10km/h z 

umieszczoną pod nimi tabliczką T-22 dotyczy rowerów.  

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0137 

Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej dla 

ruchu samochodowego, pieszego, tramwajowego i 

rowerowego u zbiegu ul. Zgierskiej oraz Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus. 

Działka 407/43. 

Wykonanie sygnalizacji świetlnej dla ruchu 

samochodowego na ul. Zgierskiej (w kierunku Łodzi oraz 

Zgierza), dwóch sygnalizatorów przy przejściu dla 

pieszych przez ul. Zgierską, dwóch sygnalizatorów dla 

tramwajów poruszających się wzdłuż ul. Zgierskiej, 

dwóch sygnalizatorów na przejściu dla pieszych przez ul. 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz dwóch 

sygnalizatorów dla ruchu rowerowego przy przejściu dla 

pieszych przez ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0139 

Centrum Pomocy Psychologicznej dla osób w kryzysie. 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro 

Europa ul. Wrześnieńska 64.  

Profesjonalna pomoc psychologów - interwentów 

kryzysowych, terapeutów i pedagogów. Pomoc dla osób, 

które znalazły się w sytuacji utraty bliskiej osoby, chęci do 

życia, zdrowia, pracy, mieszkania, doświadczyły 

katastrofy, uczestniczyły w wypadku, doświadczających 

przemocy fizycznej, psychicznej, kryzysie rodzinnym. 

Całodobowa pomoc indywidualna, grupowa, telefon 

interwencyjny, Skype. Oferta skierowana jest do osób z 

woj. łódzkiego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0143 

Remont drogi dojazdowej do Miejskiego Klubu 

Tenisowego, Park J. Poniatowskiego, ul. Żeromskiego 

117. 

Obręb P-28, działki 5/32 i 5/24. 

Remont i modernizacja drogi poprzez wprowadzenie 

elementów małej architektury jednolitej stylistycznie z 

istniejącymi już na terenie parku kostka granitowa cięta w 

układzie rzymskim, dosadzenie krzewów po wschodniej i 

południowej części dojazdu, postawienie słupków i 

barierek. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0147 

BEZPIECZNIE PRZED SZKOŁĄ - przebudowa 

odcinka drogi przy ulicy Niciarnianej. 

Działki W14 -17/2, 17/6. 

Remont 120 metrów odcinka drogi, frezowanie 50 m 

asfaltu oraz 70 m odcinka drogi szutrowej, położenie 

nawierzchni asfaltowej na całym odcinku drogi, ułożenie 

wzdłuż nowopowstałej drogi krawężników. Ww. odcinek 

jezdni jest drogą dojazdowa do Zespołu Szkół 

Specjalnych, do której dowożone są dzieci 

niepełnosprawne ruchowo oraz Szpitala CKD. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0153 

Stworzenie Parku im. Katarzyny Kobro u zbiegu 

ul. W. Polskiego, al. Palki oraz ul. Bł. Anastazego 

Pankiewicza (w sąsiedztwie ASP). 

B-54, działki 62/10, 62/15, 62/16.  

Wykonanie alejek o zróżnicowanej nawierzchni wokół 

istniejącego zbiornika wodnego - stawu; 10 oświetlonych i 

wyłożonych kostką stanowisk przeznaczonych do 

ekspozycji obiektów przestrzennych w tym rzeźb i 

instalacji; oświetlenie terenu (ok. 25 latarni oraz ok 39 

punktów świetlnych służących wyeksponowaniu 

znajdujących się na terenie Parku obiektów); ławki (ok. 

60) oraz kosze na śmieci; nasadzenia korespondujące z już 

istniejąca roślinnością w tym drzewa, krzewy, róże i 

rabaty kwiatowe. Powstanie także ponad 20 tys. m
2
 

trawników. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0154 

Kieszonkowy plac zabaw przy skrzyżowaniu ulicy 

Milionowej i Sosnowej. 

W25-158/17. 

Utworzenie kieszonkowego placu zabaw, który znalazłby 

się ścisłej zabudowie miasta przy skrzyżowaniu ulicy 

Milionowej i Sosnowej. Plac zabaw dla dzieci z 

piaskownicą, drabinkami i innymi urządzeniami do zabaw 

dla najmłodszych, w tym uczniów sąsiadującej 

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej skupiającej dzieci z 

całej Łodzi i nie tylko. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0156 

Naprawa nawierzchni jezdni skrzyżowania Kilińskiego 

- Przybyszewskiego. 

G5-22/35. 

Naprawa nawierzchni jezdni skrzyżowania Kilińskiego i 

Przybyszewskiego. Likwidacja kocich łbów wraz 

z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0161 

Pomnik łódzkiej działaczki społecznej. 

Kwartał ulic: Piotrkowska, Tuwima, al. Schillera, 

pl. Komuny Paryskiej. Najlepiej patrząca na Urząd Miasta 

Łodzi. 

Pomnik interaktywny, nowatorski, pokazujący pracę 

i zaangażowanie działaczek społecznych pracujących na 

rzecz Łodzi. Powinien patrzeć w stronę UMŁ stale 

monitorując pracę władz miasta i urzędników. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0162 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 

Pomorska i Edwarda/Krokusowa. 

Działka W16-1/10. 

Budowa sygnalizacji świetlnej na czterowlotowym 

skrzyżowaniu ulic Pomorska i Edwarda/Krokusowa. 

Z uwagi na duże natężenie ruchu oraz złożony układ 

pierwszeństwa przejazdu jest to jedno 

z najniebezpieczniejszych skrzyżowań w tej części Łodzi. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0163 

Wyprowadźmy Łódź z XIX w.: EkoOGRÓD 

ULICZNY (mini zbiorniki retencyjne). 

Ul. Więckowskiego, pas zieleni przyulicznej pomiędzy 

Żeligowskiego a Piotrkowską. 

Utworzenie na pasach zieleni przyulicznych oraz 

niewykorzystanych częściach chodników 10 ogrodów 

deszczowych - mini zbiorników retencyjnych. Zadanie 

obejmuje korektę nawierzchni chodnika i ukształtowanie 

jej tak, by woda deszczowa spływała do przygotowanych 

pasów zieleni - zbiorników retencyjnych. W miejscach to 

umożliwiających należy do zieleni doprowadzić wodę z 

rynien pobliskich kamienic. Realizacja przyczyni się do 

zazieleniania, zatrzymania i wykorzystania wód 

opadowych, oczyszczania powietrza, promowania tego 

typu rozwiązań w innych obszarach. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0164 

Cichy przystanek przy szpitalu WAM. 

Działki: P28-41/26; P30-2/50; P30-2/39, S1-342/9. 

Montaż paneli akustycznych wzdłuż przystanków 

tramwajowych na trasie WZ przy szpitalu WAM, aby 

obniżyć poziom hałasu. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0165 

Bezpieczne przejście dla pieszych - Piotrkowska. 

Działki: S1-536/4; S6-26/14; S6-322/6; S6-189/18; S1-

63/3, S1-342/9. 

W ramach zadania na skrzyżowaniach ulic: Zamenhofa, 

Tuwima, Jaracza, Próchnika z ul. Piotrkowską, mają 

zostać zamontowane pinezki wymuszające zmniejszenie 

prędkości, aby piesi mogli bezpieczniej przejść przez pasy 

przy jednoczesnym wyłączeniu sygnalizacji świetlnej - 

montaż w odległości tak jak na ul. 

Nawrot/Dowborczyków. Obecne wyniesienie ul. 

Piotrkowskiej nie wymusza na kierujących zmniejszenia 

prędkości do względnie bezpiecznej prędkości 30km/h. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0167 

Bezpieczne przejście dla pieszych - pasaż Rubinsteina. 

Działka: S6-8/43. 

W ramach zadania na al. Kościuszki przed przejściami dla 

pieszych na wysokości ul. 6 Sierpnia, pasażu Rubinsteina 

mają zostać zamontowane pinezki wymuszające 

zmniejszenie prędkości, aby piesi mogli bezpieczniej 

przejść przez pasy - montaż w odległości tak jak na ul. 

Nawrot. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0173 

Woonerf na 6 Sierpnia na wysokości Placu Barlickiego. 

Ulica 6 Sierpnia na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy 

Żeromskiego, (nr działki: 106104_9.0019.13/9). 

Budowa woonerfu na odcinku 6 sierpnia między 

ul. Gdańską a Żeromskiego na wysokości Placu 

Barlickiego (rewitalizująca Polesie część większej całości 

- śródmiejskiego szlaku pieszo-rowerowego łączącego 

Park na Zdrowiu, NCŁ oraz Park 3 Maja, podnoszącego 

komfort życia niezmotoryzowanych mieszkańców strefy 

wielkomiejskiej, łącząc ich z parkami). Wskazane 

lokowanie na 6 Sierpnia kolejnych woonerfów, placów 

zabaw, parków kieszonkowych dla matek z dziećmi, 

prowadzenie szlaku EUROYELO. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0175 

Nocny autobus linii N3 we wszystkich kursach przez 

przystanek Pabianicka / Chocianowicka (0671) - 

dojazd do/z zajezdni. 

Wytrasowanie linii nocnej N3 we wszystkich kursach, w 

obu kierunkach, przez przystanek 

Pabianicka/Chocianowicka (0671) oraz likwidacja wjazdu 

na pętlę IKEA (zawracanie na Pabianickiej przy 

Chocianowickiej). 

Wytrasowanie linii nocnej N3 tak, aby w obu kierunkach 

obsługiwała przystanek Pabianicka / Chocianowicka 

(0671) oraz nie dojeżdżała do pętli IKEA zapewniając 

nocny dojazd do/z zajezdni pracownikom MPK od strony 

Dąbrowy oraz Chojen. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0182 

Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz stworzenie 

infrastruktury wokół boiska. 

Obręb - B-41, działki 33/20, 33/22, 33/25, 33/63, 33/66. 

Wymiana nawierzchni na sztuczna trawę, ogrodzenie płyty 

boiska płotkiem, postawienie zaplecza szatniowo - 

sanitarnego – kontenery, ustawienie trybun dla kibiców na 

160 miejsc, monitoring kamerowy, zakup wyposażenia 

sportowego - bramki stałe, bramki przenośne, piłki do gry 

w piłkę nożną, mała architektura, uporządkowanie terenu 

wokół boiska, nasadzenia krzewów, zakup stolików i 

ławeczek do gry w szachy oraz ławek parkowych. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0184 Park Julianowski im. A. Mickiewicza. 
Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0188 

Poszerzenie sieci rowerów miejskich - Park na 

Zdrowiu/Osiedle Montwiłła-Mireckiego. 

P16-33/6. 

Stanowisko średniej wielkości (15 miejsc, 10 rowerów) do 

wypożyczania rowerów. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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L0189 

Budowa noclegowni dla bezdomnych mężczyzn I etap. 

Działki 255/6 i 273, ul. Spokojna/Siostrzana. 

Wybudowanie budynku noclegowni, oraz wyposażeniu w 

podstawowe media. Budynek będzie dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt przeznaczony 

będzie docelowo na 200 osób. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0199 

Bezpieczne skrzyżowanie. 

Obręb S-2, działka 164/25. 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ul. Sterlinga i ul. Jaracza. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0200 

Remont ul. Sporna. 

B54-60/47. 

Przebudowa ulicy lokalnej wraz z budową chodników, 

przebudową kolizji z infrastrukturą, budową odwodnienia 

i oświetlenia na odcinku ul. Źródłowa - ul. Pankiewicza. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0204 

Łódź - nowy start. 

Łódź. 

Wykupienie obligacji komunalnych. Rozpoczęcie spłaty 

zadłużenia miasta. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0207 

Ekonomia po łó(lu)dzku. 

Szkoły ponadgimnazjalne na terenie miasta. 

Zorganizowanie serii prezentacji multimedialnych 

połączonych z wykładami i dyskusją oraz 

przeprowadzenie dwuetapowego konkursu w którym 

główną nagrodą jest wyjazd do europarlamentu, 

sponsorowany przez europosła. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0208 

Łódzkie Becikowe - czyli wyprawka dla 

nowonarodzonego Łodziaka! 

Łódź. 

Ufundowanie wzorem fińskiego becikowego podstawowej 

wyprawki dla nowonarodzonych Łodziaków w pierwszym 

tygodniu życia. W wyprawce znalazłyby się m.in. 

pieluchy, ubranka, kocyk, pościel. Całość zapakowana w 

pudełko. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0209 

Kupuję u łódzkiego sprzedawcy! 

Łódź. 

Oznaczenie sklepów i firm zarejestrowanych w Łodzi 

(płacących w naszym mieście podatki) za pomocą naklejki 

na drzwi. Promowanie ich działalności poprzez reklamę 

zachęcającą do robienia zakupów wśród lokalnych 

przedsiębiorców (małe firmy) w lokalnej telewizji i radiu. 

Zadanie ma na celu poinformowanie mieszkańców o 

lokalnych firmach. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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L0212 

Droga powrotna - innowacyjny ekologiczny ośrodek 

reintegracji społecznej dla osób doświadczających 

bezdomności lub zagrożonych nią. 

Ul. Wojska Polskiego 49, działki 102/9, 102/10. 

Mieszkania wspierane dla 50 osób doświadczających 

bezdomności i nią zagrożonych. Ośrodek z miejskim 

ogródkiem (warzywno – zielarsko - kwiatowym - funkcja 

m.in. ekonomiczna: sprzedaż nadwyżki plonów), 

pracownią re-/upcyclingową (uzupełniającą finansowanie 

placówki: wytwórstwo przedmiotów, komercyjna oferta 

warsztatów). Lokatorzy to osoby objęte indywidualnymi 

programami wychodzenia z bezdomności/kontraktem 

socjalnym pod opieką asystentów. Pobyt w ośrodku - 1 

rok. Asystent monitoruje realizację programu/kontraktu. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0215 

Zapomniane łódzkie murale - renowacja dawnych 

murali reklamowych przy ul. Limanowskiego 22 

(skrzyżowanie z ul. Zachodnią). 

B46-244/1. 

Renowacja dwóch dawnych murali reklamowych 

znajdujących się na budynku przy skrzyżowaniu 

ul. Limanowskiego i Zachodniej. Przywrócenie wyglądu 

pierwotnego wyglądu muralu pawia (reklama PSS 

„Społem") oraz piłki nożnej (reklama Totalizatora 

Sportowego). Renowacja zgodnie z wytycznymi 

rewitalizacji miasta i zakładające docelową rewitalizacje 

kamienicy. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0216 

Żłobki i Przedszkola 24 godzinne w każdej dzielnicy! 

Łódź. 

Przedłużenie godzin pracy wybranych żłobków 

i przedszkoli (po l w każdej dzielnicy) o godziny nocne l 

weekendy w postaci dyżurów. Celem zadania jest 

zapewnienie opieki poza godzinami otwarcia placówek i 

tym samym łatwiejszy powrót na rynek pracy matek 

zwłaszcza samotnych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0217 

Uruchomienie nowej nocnej linii komunikacji 

miejskiej. 

Kurs po trasie 51, od Śródmieścia przez Łagiewniki do 

Zgierza. 

Ważne by trasa nowej linii jak najbardziej pokrywała się z 

trasą 51, autobusy powinny jeździć raz na godzinę. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0223 

Budowa ścieżek rowerowych w rejonie rynku w 

Nowosolnej umożliwiająca dojazd mieszkańcom do 

szkoły, kościoła, sklepów. 

W46: 371/2; 55, W45: 375/1; 245; 386/4, W47: 388/9; 

301; 390/7, W48: 382/2; 163/1, W47: 384/2; 390/7, W47: 

390/7, W47: 384/2, W48: 376/7; 163/1. 

Koncentryczna ścieżka rowerowa umożliwiająca dojazd 

mieszkańcom z najgęściej zaludnionych części osiedla 

Nowosolna do jej rynku, na którym skupia się życie 

kulturalne (szkolą, przedszkole), religijne (kościół), 

handlowe (sklepy, apteki, bank). Ścieżka ma na celu m.in. 

umożliwienie samodzielnego i bezpiecznego dojazdu do 

SP nr 202 dzieciom, oraz, dowożenie i odbieranie 

rowerem dzieci do przedszkoli (Miejskiego nr 228 oraz 

Przedszkola Montessori). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0227 

Uratujmy zabytkową halę sportową przy 

ul. Pogonowskiego 82. Stwórzmy miejsce całorocznej 

aktywności wszystkich mieszkańców. 

Działka 40/1. 

Wyremontujmy zabytkową halę sportową i stwórzmy 

miejsce gdzie przez cały rok możliwa będzie różnorodna 

aktywność łodzianek i łodzian. Dostępny dla wszystkich 

obiekt rekreacyjny położony w centrum miasta oferować 

ma przestrzeń dla wszystkich grup wiekowych i dla 

różnorodnych potrzeb (sportowe, artystyczne, edukacyjne, 

integracyjne). Niech hala powróci do życia, a w raz z nią 

niech rozkwitnie aktywność łodzian. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0228 

Zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów w środkach 

komunikacji miejskiej. 

Łódź. 

Monitoring taboru na określonej relacji lub okresie (linie 

nocne) w trybie online, połączony z centrum nadzoru ITS 

i/lub służbami porządkowymi. Pasażerowie będą lepiej 

chronieni a czas reakcji służb w sytuacjach zagrażających 

życiu lub zdrowiu się skróci. Dodatkowa funkcjonalność 

to podgląd (GPS), gdzie na trasie znajduje się pojazd oraz 

możliwość emitowania komunikatów słownych i 

wizyjnych np. z centrum powiadamiania / kryzysowego. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0232 

Budowa drogi rowerowej i modernizacja chodnika 

wzdłuż ulicy Obywatelskiej. 

Odcinek od Waltera - Janke do ulicy Nowe Sady wzdłuż 

Obywatelskiej. 

Budowa drogi rowerowej na odcinku 915 metrów wraz z 

modernizacją ciągu pieszego. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0234 

Reaktywacja boiska piłkarskiego "Niciarka" 

(bo Widzew nie ma gdzie trenować). 

Osiedle Stoki, ul. Niciarniana 3/5 (Park Baden-Powella), 

działka nr 6/3, obręb W-15. 

Przebudowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego 

trawiastego, instalacja ławek i wiat z ławkami dla 

rezerwowych oraz budowy lekkiego ogrodzenia 

i ewentualną instalację oświetlenia. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0236 
Udrożnienie i remonty przewodów kominowych 

w mieszkaniach i budynkach miasta. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0237 

Karaoke w nocnych autobusach. 

Nocne linie autobusowe. 

Odtwarzanie karaoke w nocnych autobusach 

z wykorzystaniem aktualnej infrastruktury, oraz 

uzupełnienie jej o brakujące elementy. Karaoke od 26 

maja2017 r. do 15 października 2017 r. na kursach pt-sob 

od początku kursu do godz. 2.30. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0238 

Golf dla Łodzi - sport i rekreacja. 

Teren po dawnym poligonie Brus - okolice ul. Krańcowej, 

Konstantynowskiej -ZŁOTNO. 

Budowa miejskiego 9-dołkowego pola golfowego wraz z 

niezbędną infrastrukturą. Docelowo rozbudowa do 

pełnowymiarowego 18-dołkowego.  

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0240 

Od-Kup-My Łódź. 

Ustawienie w kluczowych punktach miasta (na miejskich 

nieruchomościach) ultradźwiękowych odstraszaczy 

ptaków, zainstalowanie specjalnych gołębników dla gołębi 

poza obszarami miejskimi, regulacja populacji gołębi 

poprzez podawanie gołębiom karmy ze środkami 

antykoncepcyjnymi. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0243 
Droga rowerowa wzdłuż ul. Kolumny (od Rzgowskiej 

do ul. Tomaszowskiej). 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0246 Łódzka woda najlepsza dla rowerzystów. 
Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0247 
Ping pong, bule, szachy, warcaby i karty w łódzkich 

parkach i skwerach. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 
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L0248 

Rondo na skrzyżowaniu Biegunowa-Krańcowa. 

Skrzyżowanie ul. Krańcowej i ul. Biegunowej (działka 

729 w obrębie P-5, 2/2 w obrębie P-15, 761/2 w obrębie 

P-13 i 1/18 w obrębie P-15). 

Pojazdy wyjeżdżające z ul. Krańcowej od północy mają 

bardzo słabą widoczność, co powoduje konieczność 

znacznego wysunięcia pojazdu w stronę środka 

skrzyżowania. Ruch w tym miejscu nasila się ze względu 

na rozbudowę osiedli mieszkaniowych położonych na 

Starym Złotnie i korzystania z tej drogi przez wielu 

mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego wybierających 

drogę przez osiedle Złotno do sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ul. Biegunowej i ul. Krańcowej, a nie ul. 

Rąbieńską. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0250 

13tego każdego miesiąca komunikacja miejska za 

darmo. 

MPK Łódź. 

13tego każdego miesiąca komunikacją miejską 

pojedziemy za darmo. Akcja "Dzień bez biletu". 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0251 

Łódź gra w bule - tereny do gry w parkach - 

bulodromy. 

Inicjatywa zachęcająca do aktywności w parkach. 

W każdym parku budowa bulodromu, tablicy 

informacyjnej, 4 ławek, kosze na śmieci oraz stojak na 

rowery. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0252 

Łódzka rzeka - poziomy mural wzdłuż trasy W-Z. 

Trasa W-Z (cała lub na wybranych odcinkach). 

Łódź musi pływać a w Łodzi nie ma dużej rzeki dlatego 

poziomy mural na betonowych płytach trasy W-Z sprawi, 

że nawiązując do inicjatywy murale w Łodzi, zyska swoją 

rzekę. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej 

L0253 

Otwarcie kąpieliska w Lesie Łagiewnickim. 

Las Łagiewnicki, Łagiewniki, przy zbiorniku wodnym 

21/3. 

Oczyszczenie wody, 2 stojaki na rowery, poprawa 

kondycji plaży. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0255 

Mural poziomy na trasie W-Z. 

Trasa W-Z. 

Stworzenie 10 murali poziomych na trasie W-Z 

z nawiązaniem do powiedzenia "Łódź miastem murali". 

Zwiększenie świadomości mieszkańców i nie tylko w 

temacie "Street Art.". 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0256 

Całoroczna szklarnia edukacyjna. 

G3-3. 

Całoroczna szklarnia ogrzewana, służąca do ekologicznej 

uprawy warzyw i owoców oraz edukacyjnych 

eksperymentów biologicznych. Przy Zespole Szkół 

Społecznych STO. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0257 

Witacz - Symbol Łodzi na wjeździe do miasta z 

autostrady A1. 

Rondo na ul. Józefiaka w pobliżu węzła Łódź-Wschód. 

Stworzenie rzeźby w postaci „witacza" na rondzie na ul. 

Józefiaka. Rzeźba ma witać przyjezdnych po zjeździe z 

największego łódzkiego węzła autostradowego. Forma ma 

zostać wyłoniona w konkursie. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0260 Łódzki Festiwal Fantastyki Kapitularz 2017. 
Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0261 

Woonerf - podwórzec na ul. Kołłątaja. 

Działki: 83/1, 83/2. 

Remont i przekształcenie ulicy w strefę uspokojonego 

ruchu. Nasadzenia, zieleń ozdobna, modernizacja 

oświetlenia ulicznego, miejsca postojowe, likwidacja 

różnic wysokościowych pomiędzy chodnikiem a jezdnią. 

Nawierzchnia chodników i jezdni z kostki 

o uszlachetnionej nawierzchni. Elementy małej 

architektury. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0263 Usunięcie krawężników w obrębie dróg rowerowych. 
Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0265 

Naziemne przejście dla pieszych przez al. Piłsudskiego 

na wysokości ul. Targowej. 

Piłsudskiego/Targowa. 

Naziemne przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej 

przez al. Piłsudskiego na wysokości ul. Targowej 

umożliwiające cywilizowane dojście z obu stron ulicy na 

perony tramwajowe. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0266 

Ruchome leżaki w parku Źródliska. 

Park Źródliska I i II. 

Zakup 200 wytrzymałych metalowych leżaków na wzór 

tych z zabytkowych paryskich parków. Osoby 

odwiedzające park mogą przestawiać je w dogodne dla 

nich miejsca w obrębie parku. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0268 
Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Bandurskiego 

i al. Wyszyńskiego. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0269 

Budowa alei lipowej. 

Od ul. Chryzantem wzdłuż W. Polskiego (numery 

parzyste) do ul. Głowackiego. 

Wymiana chodnika na kostkę na odcinku 1 km, oraz 

montaż podświetlenia drzew. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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L0271 

Pocałuj i jedź - miejsce do zatrzymywania na 

skrzyżowaniu Mickiewicza/Kościuszki dla kierowców 

wysadzających pasażerów przy dworcu 

przesiadkowym. 

Katedralna 1/30, 19/22, 8/42, 1/15. 

Wyznaczenie 4 miejsc do zatrzymywania. Po jednym 

przed wjazdem na skrzyżowanie w każdym z 4 kierunków 

ruchu. Ustawienie 4 znaków zakaz postoju i wymalowanie 

oznakowania K+R (ok.. 2m
2
). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0273 

Rewolucja 1905 r. - pamiętajmy o naszej historii! 

ul. Włókiennicza 1. 

Zakup tablicy pamiątkowej upamiętniającej Davida 

Dubinsky'ego. Tablica powinna być zlokalizowanej na 

ścianie szczytowej kamienicy przy ulicy Włókienniczej 1 - 

w miejscu, gdzie zamieszkał z rodziną po przybyciu do 

miasta w 1895 roku. Dubinsky w trakcie Rewolucji 1905 

roku należał do związku zawodowego piekarzy 

i współorganizował strajk, za który został wydalony 

z miasta. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0280 

Rewitalizacja Parku Staromiejskiego (część 

zachodnia). 

Działka B-47. 

Oświetlenie min. 70 lamp, nasadzenie drzew i krzewów 

kwitnących, monitoring min. 4 punkty. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0287 

Przejście dla pieszych na al. Politechniki. 

Pomiędzy domem studenta IV (al. Politechniki 7) 

a wydziałem Budownictwa Architektury i Inżynierii 

Środowiska (al. Politechniki 6). Działka P29-65/28. 

Należy wybudować szerokie, dobrze oświetlone przejście 

dla pieszych, oraz obok przejazd dla rowerów. Przejście 

dostosowane winno być do osób z 

niepełnosprawnościami. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0288 

Z miejską kartą seniora roczna migawka za 100 zł. 

Łódź. 

Możliwość zakupu rocznej migawki przez seniorów 

posiadających miejską kartę seniora za 100 zł. Obecnie 

taka migawka kosztuje 450 zł. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0289 

Kukurydziany Labirynt. 

Labirynt na polu kukurydzy - bezpieczna zabawa dla 

dzieci, młodzieży, dorosłych. Po prostu dla całych rodzin. 

Idealna alternatywa spędzenia wolnego czasu w sytuacji 

zamkniętego Lunaparku czy podczas przebudowy Ogrodu 

Zoologicznego. Fajna zabawa dla dzieci pozostających w 

Łodzi w czasie wakacji. Codziennie inne wyzwanie. 

Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 



323 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

L0290 

Budowa drogi rowerowej oraz remont i budowa 

chodnika. 

Ulica Waltera-Janke od ul. Wyszyńskiego do ul. 

Obywatelskiej. Działki 25/41; 25/8; 25/10; 25/43; 25/44, 

37/48, 37/43, 37/49, 100/77 - Obręb P-36., 515/16; 

515/19; 515/2; 595/52; 595/65; 595/61; 595/49; 595/73; 

595/83; 595/36; 595/35; 595/34; 595/66- Obręb P-27. 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Waltera-Janke od 

ul. Wyszyńskiego do ul. Obywatelskiej po zachodniej 

stronie ul. Waltera-Janke oraz remont chodnika od ul. 

Wyszyńskiego do ul. Pienistej i budowa chodnika od ul. 

Pienistej do ul. Obywatelskiej po zachodniej stronie ul. 

Waltera-Janke. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0298 

Poprawa dostępności wybranych przystanków 

komunikacji zbiorowej. 

Przystanki tramwajowe - autobusowe oraz tramwajowe: 

Narutowicza / Tramwajowa, Narutowicza / Kopcińskiego, 

Kościuszki / A. Struga, Kościuszki / Zielona, 

Franciszkańska/ Wojska Polskiego, Wojska Polskiego / 

Zgierska, Zgierska / targowisko Dolna. 

Modernizacja przystanków tramwajowych i tramwajowo-

autobusowych poprzez utworzenie dodatkowych przejść 

dla pieszych. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0299 

Ulica Kusocińskiego - wygodna i bezpieczna. 

P25-210/17. 

Uspokojenie i reorganizacja ruchu na Kusocińskiego w 

okolicy pawilonu "Agata". 3 przejścia piesze, 1 przejazd 

rowerowy, wyodrębnienie pasów rowerowych, 1 poduszek 

berlińskich, oznakowanie, zatoczki parkingowe 7 sztuk, 

chodnik 160 m. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0301 

Opracowanie analizy wykonalności powołania Zarządu 

Transportu Aglomeracyjnego w ramach Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego. 

Łódź. 

Przeprowadzenie analizy możliwości i opłacalności 

powołania związku transportowego (Zarządu Transportu 

Aglomeracyjnego) dla aglomeracji łódzkiej w oparciu o 

stowarzyszenie Łódki Obszar Metropolitalny działającego 

na podobnych zasadach jak Zarząd Transportu 

Regionalnego w Helsinkach (Helsingin seudun liikenne, 

HSL). 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0305 

Zdrowie dla młodych. 

Wszystkie szkoły podstawowe na terenie miasta. 

Zdrowy dodatek do jedzenia dla uczniów raz w tygodniu. 

Jedzenie polskie, sezonowe od polskich rolników, np. 

jabłko, gruszka, śliwka, czereśnie. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

L0307 

Wykonanie nawierzchni ulicy Wykowej, chodnika, 

ścieżki rowerowej i garbów zwalniających 

punktowych. 

Ul. Wykowa. 

Wykonanie ulicy Wykowej, odcinek od Rąbieńskiej 

do Kotarbińskiego plus ścieżka rowerowa, chodnik, garby, 

kanalizacja deszczowa. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0308 

Poszerzenie przebicia pod wiaduktem na 

ul. Drewnowskiej, wykonanie jezdni, chodnika, ścieżki 

rowerowej. 

Ul. Drewnowska. 

Poszerzenie przejazdu pod wiaduktem, usunięcie gruntu 

na odcinku od skrzyżowania z Borową. Przełożenie 

instalacji do odwiertów pod wiaduktem od strony 

północnej jezdni. Wykonanie nawierzchni, chodnika, 

ścieżki rowerowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0309 

Sprzęt do aktywności fizycznej młodzieży #rugby. 

Stadion Klubu Sportowego Budowlani Łódź, ul. Górnicza 

5. 

Zakup nowego wyposażenia dla dzieci z projektu 

"Wyciągamy dzieci z bramy". 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0311 Automaty rowerowe. Rowerzysto zrób to sam. 
Wniosek nie spełnił 

wymogów formalnych. 

L0317 

Woonerf - podwórzec miejski na ulicy P.O.W, między 

Jaracza a Rewolucji 1905, przestrzeń przyjazna dla 

rowerów i pieszych. 

S1-451/16. 

Stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni miejskiej. 

Dzięki przekształceniu ulicy w jednokierunkową dla aut 

(w kierunku do ul. Rewolucji 1905) możliwe będzie 

wygospodarowanie miejsc parkingowych, kontrapasu dla 

rowerów oraz bezobsługowej stacji naprawy rowerów. 

Woonerf będzie stanowił estetyczną wizytówkę dla osób 

przyjeżdżających do miasta na nowy dworzec Łódź - 

Fabryczna. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0318 

Realizacja ulicy Zawilcowej. 

Cała ulica od nr 1 do 17. 

Realizacja na wzór ul. Daliowej i Morelowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

L0319 

Przejezdna i zielona ULICA CZERWONA. 

Ulica Czerwona na całych odcinku, także fragment ulicy 

Piotrkowskiej (skrzyżowanie Piotrkowskiej i Czerwonej). 

Likwidacja starych torów tramwajowych, poprowadzenie 

ulicy Czerwonej w miejscu dawnej wysepki (przy ulicy 

Piotrkowskiej) z bezpośrednim wjazdem w ulicę 

Milionową. Poszerzenie ulicy do dwóch pasów ruchu w 

kierunku ulicy Wólczańskiej oraz jednym pasem w 

kierunku Piotrkowskiej rozszerzającym się do 2 lub 3 

pasów przy wjeździe w ul. Piotrkowską. Wymiana 

nawierzchni, namalowanie pasów ruchu, miejsc 

postojowych, zwłaszcza z uwzględnieniem miejsc dla 

rodziców dowożących dzieci do szkoły, nasadzenia drzew 

i krzewów ozdobnych, utworzenie chodników oraz 

trawników zabezpieczonych barierkami. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0320 

Uporządkowane parkowanie wzdłuż ulicy 

Tymienieckiego - poprawa estetyki w centrum. 

Ul. Tymienieckiego (od Kilińskiego do Piotrkowskiej). 

Uporządkowanie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 

Tymienieckiego, wymalowanie miejsc parkingowych 

prostopadłych lub skośnych po jednej i po drugiej stronie 

ul. Tymienieckiego (naprzemian co kilkaset metrów oraz 

uzupełnienie przeciwnej strony znakami B-36 zakaz 

zatrzymywania się, a następnie znakiem B-36 z adnotacją 

koniec), wymalowanie torów jazdy. Dodatkowo w miejscu 

rozpoczynającym i kończącym pas parkingowy można 

wprowadzić niedrogie betonowe donice z 

niewymagającymi drzewkami. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0323 

Ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy 

Rąbieńskiej - budowa ścieżki rowerowej i chodnika 

wzdłuż Rąbieńskiej od Szczecińskiej do Traktorowej. 

P41-49, P2-1/3 , P2-1/5, P4-5/5. 

Budowa 2750 m ścieżki rowerowej o szerokości 1.50 m 

oraz chodnika z płyt 35 x 35 cm o szerokości 1.75 m 

wzdłuż ulicy Rąbieńskiej od ulicy Szczecińskiej do 

Traktorowej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0326 

Wykonanie nowego chodnika - bezpieczeństwo dla 

pieszych przy lotnisku. 

P34-1. 

Budowa nowego chodnika o długości ok. 700 m, 

szerokość 1,5-2 m na ul. Pienistej od ul Franciszka Plocka 

do ul Mączka (osiedle Nowe Polesie). Aktualnie trzeba iść 

po płytach betonowych, po których jeżdżą szybko 

samochody. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 
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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Uzasadnienie 

stanowiska Komisji 

L0333 

Budowa ogólnodostępnej trasy rolkowo-nartorolkowej 

dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych w Łagiewnikach / Arturówku - 

Etap 1. 

B14-30/2, B14-30/4 B14-30/6, B14-28 i dalej B14-2/8, 

B14-2/18, B14-18/4, B14-17/2, B14-15/2, B14-5/6, B14-

6/30, B14-6/19. 

Półtorakilometrowy odcinek bezpłatnej, ogólnodostępnej 

asfaltowej trasy (narto) rolkowej zapewniającej 

bezpieczeństwo użytkowania, wydzielony, oznakowany o 

szerokości 2-2,5 m; bez dodatkowego sztucznego 

oświetlenia; 800 metrów wymaga budowy, a 750 metrów - 

adaptacji. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

L0334 

Wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego. 

B-45-18,4, 18/5, 18/7. 

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią 

o wymiarach 4453,75 m
2
. Obiekt przystosowany do gry w 

piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny oraz 

siatkówkę. Wytyczona bieżnia prosta wzdłuż jednego 

boku boiska (od strony szkoły, 6200 ze skocznią w dal). 

Wyposażenie boiska we własne oświetlenie umożliwi 

wydłużenie godzin użytkowania. 

Wniosek wycofany przez 

Wnioskodawcę. 

L0336 

ALEJA KASZTANOWA NA UL. WODNEJ - miejsce 

przyjazne dla mieszkańców i inwestorów. 

Ul. Wodna na odcinku od ul. Nawrot do ul. Tuwima. 

Przebudowa ul. Wodnej na odcinku od ul. nawrót do ul. 

Tuwima wraz z posadzeniem drzew, wyznaczeniem 

terenów zielonych, remontem chodników dla Strefy 

Wielkomiejskiej. 

Doraźna Komisja ds. 

Budżetu Obywatelskiego 

podtrzymała negatywną 

opinię jednostki 

merytorycznej. 

 

3. Wyniki głosowania na zadania osiedlowe i ponadosiedlowe do budżetu obywatelskiego  

na 2017 rok. 

Ustalenie wyników głosowania odbyło się przy zachowaniu następujących zasad ujętych 

w ww. Zarządzeniu: 

 „§ 19.1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych głosów 

na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych  

pod głosowanie, oddzielnie dla zadań osiedlowych w każdym rejonie Łodzi i zadań 

ponadosiedlowych oraz sporządzeniu list z wynikami, odrębnych dla każdego z podanych 

rodzajów zadań, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez propozycje dwóch albo więcej 

zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Miejski Zespół  

ds. Konsultacji, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. W przypadku, gdy propozycje zadań, o których mowa w ust. 2, nie zostały 

rekomendowane do realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 20, losowania nie stosuje 

się, uznając te propozycje za równorzędne. 

§ 20. 1. Rekomendowane do realizacji są te propozycje zadań z list, o których mowa  

w § 19 ust. 1, które uzyskały największą liczbę głosów, z zastrzeżeniami określonymi  

w ust. 2-5, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych dla zadań na 

danym osiedlu i dla zadań ponadosiedlowych.  

2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację propozycji kolejnego 

zadania z list, o których mowa w ust. 1, zostaje uwzględniona pierwsza z propozycji zadań  

z dalszych miejsc na listach, której szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia kwoty 

środków przewidzianej dla zadań na danym osiedlu albo dla zadań ponadosiedlowych  

z zastrzeżeniami z ust. 3-5. 

3. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 1 i 2, na listach,  

o których mowa w § 19 ust. 1, wśród propozycji zadań rekomendowanych do realizacji znajdą 

się zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym lub zakupów (innych niż zakup 

usług), dotyczące tej samej lokalizacji, to rekomendację, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowuje 

propozycja tylko tego zadania, która otrzymała największą liczbę głosów, pozostałe propozycje 

tracą rekomendację, a środki przewidziane dla nich są rozdzielane w sposób określony w ust. 1-

5.  

4. Jeśli wśród propozycji zadań rekomendowanych do realizacji, o których mowa  

w ust. 3, będą propozycje zadań osiedlowych i ponadosiedlowych, to rekomendację zachowuje 

jedynie propozycja zadania osiedlowego z największą liczbą głosów.  

5. Środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania osiedlowe, 

niewykorzystane mimo zrealizowania dyspozycji, o których mowa w ust. 1-4  

albo niewykorzystane ze względu na niewystarczającą liczbę/brak złożonych propozycji zadań 

w danym osiedlu, powiększają kwotę środków przeznaczonych na propozycje zadań 

ponadosiedlowych.”  

 

a) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do budżetu obywatelskiego 

zgłoszone w rejonie Bałuty. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 
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Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) 
Kwota po 

weryf. 

Liczba głosów 

ważne/wszystkie 

Osiedle: Bałuty-Centrum 

1. B0009BC Nowoczesna diagnostyka obrazowa na 

osiedlu Bałuty-Centrum. 

Lokalizacja - Obręb B- 49, działka nr 30/57. 

800000,00 zł 2483/2846 

2. B0008BC Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na 

osiedlu Bałuty-Centrum. 

Lokalizacja - Obręb B-45, działka 22/6, 22/4, 

22/5, 22/3. 

250000,00 zł 2393/2755 

3. B0095BC „Boisko dla wszystkich". 

Lokalizacja - Nr działki B-29, 268/4. 

996505,18 zł 1644/1831 

4. B0066BC "W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa 

boiska wielofunkcyjnego i siłowni 

plenerowej na terenie SP 65. 

Lokalizacja - Działka nr B28-200/10. 

340000,00 zł 1244/1402 

5. B0064BC Zostań Mistrzem, ćwicz w SP 65. 

Lokalizacja - Działka nr B28-200/10. 

3000,00 zł 1064/1216 

6. B0065BC Książki dla moli i molików. 

Lokalizacja - Działka nr B28-200/10-SP 65. 

1000,00 zł 987/1133 

7. B0005BC Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Bałuty-

Centrum. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na 

działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg 

i Transportu w Łodzi w granicach 

administracyjnych osiedla Bałuty-Centrum.  

988672,00 zł 829/849 

8. B0106BC "Język obcy dobrze znać" - multimedialna 

pracownia językowa. 

Lokalizacja - Numer działki - 339/11, PG 12. 

42000,00 zł 794/966 

9. B0105BC "Jesteśmy w sieci"- pracownia komputerowa. 

Lokalizacja - Numer działki - 339/11, PG 12. 

95000,00 zł 783/954 

10. B0122BC Montaż oświetlenia w parku między ul. 

Lutomierską, a ul. Drewnowską. 

Lokalizacja - Działki nr: B45-280/23, B45-

280/25, B45-280/26, B45-280/16. 

280000,00 zł 713/735 

11. B0200BC Wniosek na budowę fit parku - siłowni 

plenerowej ze ścieżką zdrowia. 

Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7. 

355050,00 zł 651/684 

12. B0176BC Budowa sygnalizacji świetlnej. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Lutomierskiej 

i ul. Piwnej, działka nr B46- 229/27. 

500000,00 zł 565/599 

13. B0017BC Ścieżka rowerowa Limanowskiego. 

Lokalizacja - Chodnik wzdłuż 

Limanowskiego od Grunwaldzkiej do 

WłókniarzyB45-144/40, B45-144/39, B45-

144/35, B29-204/15, B45-144/33, B45-

144/26, B45-144/5, B45-29I/1, B45-296, 

B45-294, B45-295, B45-293, B44-244/1. 

40000,00 zł 536/544 
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14. B0201BC "Nowe okno na świat" - nowoczesna 

pracownia komputerowa w szkole. 

Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7. 

54680,00 zł 523/553 

15. B0273BC „Akcja NO-TE-S - NOwoczesna 

TEchnologia w Szkole" - mobilna pracownia 

komputerowa. 

Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulska 1/7. 

38310,00 zł 516/546 

16. B0244BC Zielono na Starych Bałutach. Posadzenie 

krzewów przy ul. Lutomierskiej. 

Lokalizacja - Ul. Lutomierska (od Zachodniej 

do al. Włókniarzy). 

72000,00 zł 442/455 

17. B0241BC Zieleń na Starych Bałutach - posadzenie 

drzew i krzewów ul. Dolnej - poprawa 

otoczenia Rynku Bałuckiego. 

Lokalizacja - Ul. Dolna (od Zgierskiej do 

Łagiewnickiej). 

22000,00 zł 441/447 

18. B0019BC Polskie łąki przenosimy do miast. 

Lokalizacja - Park na rogu Hipotecznej i 

Pojezierskiej B29-210/30, B29-210/31, B29-

207/5, B29-210/27, B29-210/26, B29-210/32, 

B29-210/25, B29-210/24, B29-210/2, B29-

210/1. 

148000,00 zł 433/441 

19. B0121BC Remont chodnika przy ul. Lutomierskiej. 

Lokalizacja - Ul. Lutomierska.  

960000,00 zł 421/431 

20. B0069BC Przebudowa skrzyżowania ul. 

Limanowskiego / Sierakowskiego, remont 

ul. Sierakowskiego (od ul. Wrześnieńskiej do 

ul. Limanowskiego). 

Lokalizacja - Działki nr B-45, 239/10, 

144/10. 

480000,00 zł 416/431 

21. B0003BC Rewitalizacja Placu Piastowskiego. Budowa: 

placu zabaw, boiska, siłowni, street 

workoutu, pielęgnacja zieleni. 

Lokalizacja - Zieleniec miejski między: 

Bazarową, Rybną i Lutomierską. 

970000,00 zł 374/385 

22. B0068BC SPACERNIAK - chodnik wzdłuż ogrodzenia 

działek ul. Drewnowska od strony 

ul. Gandhiego od nr 2 do 22. 

Lokalizacja - Teren ogólnodostępny 

pomiędzy północnym ogrodzeniem dwóch 

ogródków działkowych przy ul. 

Drewnowskiej, a blokami mieszkalnymi 

znajdującymi się przy ul. Gandhiego od nr 2 

do 22 oraz Szkołą Plastyczną. Chodnik 

przechodzący przez działki 103/11, 25, 37, 

39, 40, 42, 44, 45, 46 i 102/28, 31, 23, 14, 22 

i 101/42, 43 i 278/49, 50, 51, 70, 40 i 279/1 i 

280/24, 26, 28 i 282/1, 2.  

299150,00 zł 367/379 
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23. B0073BC Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. 

Mackiewicza 9. 

Lokalizacja - Działka B-28-147/2. 

303300,00 zł 328/353 

24. B0022BC Lutomierska / Czarnkowska - chodnik 

zamiast błota. 

Lokalizacja - Południowa strona ul. 

Lutomierskiej. Działka B45-183/70.  

2800,00 zł 320/329 

25. B0184BC Remont pomieszczeń szatni szkolnej w 

budynku SP 55. 

Lokalizacja - Budynek szkoły. 

97200,00 zł 260/285 

26. B0199BC Wyposażenie pracowni komputerowej w SP 

55. 

Lokalizacja - Działka nr B28-147/3. 

30000,00 zł 248/275 

27. B0024BC Budowa bazy rekreacyjno - wypoczynkowej 

na potrzeby edukacyjne i mieszkańców 

osiedla. 

Lokalizacja - Nr działek: 107, 110, 111. 

510000,00 zł 248/256 

28. B0083BC Podwórzec przy Urzędniczej. 

Lokalizacja - Obręb B-28, działka nr 637/1, 

fragmenty działek nr: 489/2, 489/7, 564/6, 

549/10,564/3, 564/6. 

270000,00 zł 238/244 

29. B0149BC Teren rekreacyjny - Gandhiego. 

Lokalizacja - Ul. Gandhiego 21, działka B45-

85/78 na wysokości I klatki schodowej. 

66000,00 zł 237/243 

30. B0013BC Ułożenie nowego chodnika oraz budowa 

miejsc postojowych przy ul. Olsztyńskiej 18. 

Lokalizacja - Obręb B-28, działki 166/1, 

166/2. 

75000,00 zł 228/255 

31. B0157BC Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek 

postojowych przy ul. Sierakowskiego. 

Lokalizacja - Działka nr: B28-193/21, B28-

159/13, ul. Sierakowskiego od końca 

wyremontowanego chodnika do ul. 

Olsztyńskiej. 

191200,00 zł 219/235 

32. B0011BC Skwerek pod lipami. 

Lokalizacja - Działka nr 97/6 obręb B-45. 

27000,00 zł 218/224 

33. B0155BC Wymiana chodnika oraz budowa miejsc 

parkingowych przy ul. Ks. Brzóski. 

Lokalizacja - Działki nr: B28-207/14, B28-

207/16, B28-207/20, B28-235/22, B28-235/2, 

B28-235/1, B28-235/3, B28-106/61, B28-

106/5, po zachodniej stronie ul. Ks. Brzóski 

od ul. Pojezierskiej do końca bl. 59 przy ul. 

Ks. Brzóski 36. 

144700,00 zł 216/231 

34. B0258BC Renowacja i modernizacja ogrodu 

przedszkolnego przy PM 149 (ul. Murarska 

42). 

Lokalizacja - Nr działek: B49-43/9, 43/10, 

43/12, 43/13, 43/14. 

22000,00 zł 212/220 
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35. B0145BC Zakup automatycznego defibrylatora - 

urządzenia niezbędnego do udzielania 

pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia 

życia. 

Lokalizacja - DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr 

działki B-28 204/18. 

5500,00 zł 211/214 

36. B0146BC Zakup ławek ogrodowych dla potrzeb dzieci 

głęboko upośledzonych mieszkańców DPS. 

Lokalizacja - DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr 

działki B-28 204/18. 

2700,00 zł 209/215 

37. B0173BC "Laboratorium Smaków"- wdrożenie 

programu "Nauczanie przez gotowanie" - 

badanie składu i zmian w strukturze 

żywności, wyposażenie pracowni kulinarno-

naukowej. 

Lokalizacja - PG 6, ul. Limanowskiego 124a. 

20000,00 zł 197/228 

38. B0029BC Zakup książek i audiobooków dla MBP. 

Lokalizacja - MBP Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 

118 c. 

10000,00 zł 193/203 

39. B0156BC Wymiana chodnika oraz budowa zatoczki 

postojowej przy ul. Mackiewicza. 

Lokalizacja - Działka nr: B28-142/16, B28-

142/23, wzdłuż SP, boiska do 

ul. Mackiewicza 35. 

100000,00 zł 172/182 

40. B0186BC Zakup nowości książkowych, zestawu 

komputerowego, kserokopiarki oraz rzutnika 

multimedialnego. 

Lokalizacja - Filia nr 17 MBP, ul. 

Mackiewicza 35. 

11000,00 zł 172/177 

41. B0147BC Zakup telewizora 50 cali do utworzenia sali 

telewizyjnej w DPS. 

Lokalizacja - DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr 

działki B-28 204/18. 

3500,00 zł 137/139 

42. B0140BC Remont chodnika, założenie płyt ażurowych, 

wymiana krawężników, ul. Urzędnicza 14 

strona wschodnia i północna. 

Lokalizacja - Działki: 453, 455/5. 

41300,00 zł 137/142 

43. B0096BC Utworzenie siłowni w Bursie Szkolnej nr 11. 

Lokalizacja - Ul. Drewnowska 153/155. 

15100,00 zł 136/139 

44. B0141BC Docieplenie ścian budynku i stropodachu, 

wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 

Lokalizacja - Żłobek 14, przy ul. Pawiej 20, 

obręb B-46 działka nr 183/14. 

330000,00 zł 119/120 

45. B0249BC Zakup i montaż "Źródełka Wody Pitnej". 

Lokalizacja - SP 55. 

3444,00 zł 112/132 
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46. B0158BC Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek 

postojowych po północnej stronie przy 

ul. Jana. 

Lokalizacja - Działka nr: B28 - 59/5, 59/1, 

59/6, 59/7, 59/2, 78/4, od ul. Sierakowskiego 

do ul. Marii Piotrowiczowej. 

134000,00 zł 111/116 

47. B0159BC Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek 

postojowych przy ul. Sierakowskiego 54-56. 

Lokalizacja - Działka nr: B28- 193/21, od ul. 

Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50a. 

51900,00 zł 109/119 

48. B0154BC Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek 

postojowych przy ul. Jana. 

Lokalizacja - Działki nr: B28-59/5, B28-59/1, 

B28-59/6, B28-59/7, B28-59/2, B28-78/4 na 

odcinku od ul. Sierakowskiego do ul. Marii 

Piotrowiczowej (strona południowa). 

142000,00 zł 106/111 

49. B0074BC Uporządkowanie terenu zielonego (trawniki) 

i utwardzenie ścieżki gruntowej. 

Lokalizacja - Działki nr: B 28-147/5, 147/8. 

69000,00 zł 96/98 

50. B0071BC Remont chodnika oraz zatoki ziemnej. 

Lokalizacja - Działka nr B-28-166/2. 

45500,00 zł 96/102 

51. B0245BC Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne warsztaty 

dla dzieci. 

Lokalizacja - SP lub PG na terenie osiedla. 

10280,00 zł 86/86 

52. B0086BC Chodnik dla małych i dużych na 

Wrocławskiej. 

Lokalizacja - Fragmenty działek nr 564/3, 

564/6. 

35000,00 zł 74/76 

53. B0082BC Suchą nogą wzdłuż Piekarskiej - remont i 

budowa chodników. 

Lokalizacja - Działki nr: 442/16, 459/1, 453. 

200000,00 zł 74/77 

54. B0183BC Utworzenie parkingu dla samochodów 

osobowych przez utwardzenie destruktem 

asfaltowym terenu. 

Lokalizacja - Działka nr B45 -85/78. 

60000,00 zł 55/59 

55. B0107BC Wykonanie elewacji budynku PMS 1. 

Lokalizacja - Ul. Gandhiego 26, nr działki: 

B45-67/8. 

145200,00 zł 50/57 

Osiedle: Bałuty-Doły 

1. B0023BD Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: PG nr 

14 i ZSZS nr 2. 

Lokalizacja - Nr działek: 5/22, 5/36, 5/37, 

5/38, 5/39, 5/42. 

785000,00 zł 2812/3371 

2. B0137BD WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH 

sprawdź: 

https://www.facebook.com/workoutparklodz/. 

Lokalizacja - Park im. "Szarych Szeregów"- 

działka nr 82/2 w obrębie B-50, 

w sąsiedztwie placu zabaw.  

75400,00 zł 618/631 
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3. B0004BD Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Bałuty-

Doły. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na 

działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg 

i Transportu w Łodzi w granicach 

administracyjnych osiedla Bałuty-Doły.  

865088,00 zł 588/596 

4. B0042BD ZACZYTANA MARYNARSKA - zakup 

książek i audiobooków do biblioteki. 

Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 6, 

ul. Marynarska 9. 

10000,00 zł 543/566 

5. B0211BD Rewitalizacja Parku Helenów. 

Lokalizacja - Działka nr: B48- 179/11. 

630000,00 zł 474/483 

6. B0153BD Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik 

wodny przy Akademii Sztuk Pięknych). 

Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska 

Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Pałki) - 

działki nr 62/19, 62/8 w obrębie B-54.  

7000,00 zł 468/474 

7. B0163BD Remont zabytkowej altany w Parku Helenów. 

Lokalizacja - Działka nr: B48-179/11. 

900000,00 zł 464/470 

8. B0219BD Podniesienie przystanku tramwajowego. 

Lokalizacja - 2 przystanki na skrzyżowaniu 

ul. Głowackiego i Wojska Polskiego. 

340000,00 zł 449/453 

9. B0252BD Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe 

- przeciwdziałanie patologii społecznej wśród 

najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty. 

Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w 

dzielnicy Bałuty w rejonie ulic: Marysińska, 

Marynarska, Sporna- Zagajnikowa, Wojska 

Polskiego, Górnicza, Okopowa, 

Franciszkańska, Łagiewnicka, Krzyżowa, 

Żabia, Dolna. 

197500,00 zł 409/413 

10. B0161BD Renowacja Skweru Gdańskiego. 

Lokalizacja - Miejski park w obrębie ulic: 

Wojska Polskiego - Głowackiego - 

Sucharskiego. 

255000,00 zł 383/385 

11. B0230BD Budowa bezpiecznego placu zabaw o 

powierzchni 500m2 w Parku Ocalałych. 

Lokalizacja - Działka nr: B54-14/7. 

502900,00 zł 375/378 

12. B0152BD Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do 

ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska 

Polskiego, a Dworcem Północnym. 

Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska 

Polskiego - obręb B48 - działki: 104/6, 104/7, 

104/8, 104/9. 

75360,00 zł 337/354 

13. B0062BD Siłownia na wolnym powietrzu. 

Lokalizacja - Rejon ulic: Czarnieckiego - 

Zbożowa - Marysińska, działka B49, nr 

568/77. 

60000,00 zł 330/338 

14. B0103BD Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12. 

Lokalizacja - MBP Filia nr 12. 

10000,00 zł 308/331 
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15. B0239BD Park Muzyki - 20 rzeźb i instalacji grających 

muzykę na wietrze. 

Lokalizacja - Park Ocalałych / Park Helenów. 

200000,00 zł 285/293 

16. B0099BD Zamiast bramy i trzepaka. 

Lokalizacja - Teren o wymiarach 96m x 23m 

położony przy budynku SP 58 wzdłuż 

ul. Młynarskiej 42/46. Obręb: B47, działki o 

nr ewid.88/3, 88/4 i 88/5. 

912700,00 zł 266/272 

17. B0148BD Remont ul. Harcerskiej. 

Lokalizacja - Ul. Harcerska. 

800000,00 zł 265/271 

18. B0231BD Poprawa bezpieczeństwa wokół SP 45 i XIII 

LO z inicjatywy Rady Rodziców. 

Lokalizacja - Działki nr: B47-395/25; B47-

399/5; B47-399/3; B47-399/6; B47-395/11; 

B47-395/12; B47-395/13; B47-395/14; B47-

395/15. 

87800,00 zł 255/265 

19. B0039BD Remont chodnika w ul. Niemojewskiego. 

Lokalizacja - Północny chodnik ul. 

Niemojewskiego, działki nr 809/14, 809/15, 

809/1. 

97200,00 zł 221/224 

20. B0257BD Dodatkowe zajęcia dla dzieci. 

Lokalizacja - Działki nr: B47- 399/1, 399/5-6. 

60700,00 zł 217/225 

21. B0087BD Restart Bałuty: Odnowa miejsc 

parkingowych na ul. Czarnieckiego, Szklanej 

i Zbożowej. 

Lokalizacja - Działki: B49-568/87; 568/84; 

568/81; 568/79; 568/76; 568/74; 568/72; 

549/14; 568/77; 568/41; 561/9. 

549500,00 zł 214/215 

22. B0139BD Remont chodnika na wysokości 

nieruchomości Marynarska 54a wraz 

z uporządkowaniem nawierzchni ulicy 

dojazdowej. 

Lokalizacja - Chodnik działka o nr 634/2, 

ulica dojazdowa - cześć działek nr 568/70, 

568/59, 576/1, 577, 578/1.  

195000,00 zł 211/226 

23. B0037BD Remont chodnika w ul. Kolińskiego. 

Lokalizacja - Południowy chodnik, działka nr 

668/2 i 668/9. 

132250,00 zł 198/201 

24. B0215BD Zielony skwer łączący pokolenia. 

Lokalizacja - Skwer przy ul. Sojczyńskiego 

między ulicami: Marynarską a Kolektywną 

(między blokami). 

750000,00 zł 194/203 

25. B0088BD Restart Bałuty: Nasze podwórko z 

dzieciństwa - modernizacja boiska do 

koszykówki, remont chodników oraz 

dosadzenie zieleni. 

Lokalizacja - Pomiędzy ulicami 

Czarnieckiego, Szklaną, a Zbożową, nr 

działek: B49-568/77; 568/42; 568/43. 

261400,00 zł 190/192 
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26. B0097BD Pracownia komputerowa w SP 58. 

Lokalizacja - UL. Młynarska 42/46, działki 

nr: B-47 88/4 i 88/5. 

84080,00 zł 187/195 

27. B0084BD "Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca 

wschodni i zachodni Park Staromiejski. 

Lokalizacja - Działka B47-351/40. 

3000,00 zł 186/187 

28. B0038BD Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i 

Niemojewskiego. 

Lokalizacja - Ul. Jonschera, działka nr 809/15 

oraz ul. Niemojewskiego, działka nr 809/14. 

7400,00 zł 173/176 

29. B0100BD „Kolorowa szkoła" - pokoloruj ściany w 

budynku SP 58. 

Lokalizacja - Obręb B-47, na działce o nr 

ewid. 88/3, 88/4 i 88/5 przy ul. Młynarskiej 

42/46. 

152500,00 zł 164/170 

30. B0078BD Bałuty Doły OD-NOWA: utworzenie miejsc 

parkingowych wraz z chodnikiem. 

Lokalizacja - Wzdłuż ulicy łączącej ul. 

Franciszkańską z Marysińską 90c, teren 

położony na tyłach Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego przy ul. Franciszkańskiej 137, 

działki nr: 495/105, 495/145, 495/252, 

495/146, 495/147. 

190000,00 zł 164/170 

31. B0091BD Zagospodarowanie "łącznika" na wysokości 

ul. Łagiewnicka 45 a - ul. Młynarska. 

Lokalizacja - RO Bałuty Doły. 

836000,00 zł 158/166 

32. B0085BD Uporządkowanie terenu położonego w 

historycznej dzielnicy Łodzi przy ul. 

Szendzielarza 1/3/5. 

Lokalizacja - Działki numer: 60/32, 

częściowo 60/45, 60/38, 60/39 w obrębie B-

48. 

116800,00 zł 143/150 

33. B0213BD Remont ul. Rysowniczej na odcinku od ul. 

Szklarskiej do ul. Marysińskiej. 

Lokalizacja - Ul. Rysownicza na odcinku od 

ul. Szklarskiej do ul. Marysińskiej. 

670000,00 zł 138/142 

34. B0187BD Budowa szkolnego boiska przy PG 18. 

Lokalizacja - Ul. Mostowskiego 23/27, nr 

działki: B53-70/5.  

885000,00 zł 137/139 

35. B0166BD Wymiana parkietu na sali gimnastycznej - SP 

153. 

Lokalizacja - Ul. Obrońców Westerplatte 28. 

32000,00 zł 128/132 

36. B0251BD Budowa zjazdów na parkingi osiedlowe przy 

ul. Zmiennej. 

Lokalizacja - Zjazdy na wysokości bloku 133 

i 134, działka nr: B50-223/13. 

40000,00 zł 126/131 

37. B0002BD Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na 

Źródłowej do parku. 

Lokalizacja - Przejście dla pieszych na 

Źródłowej łączące parki. 

8000,00 zł 126/132 
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38. B0191BD Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w 

bezpieczny plac zabaw. 

Lokalizacja - Działki nr: 78/1, 78/2, 78/3, 

78/4, 78/5. 

38500,00 zł 118/122 

39. B0120BD Remont chodnika przy ul. Zachodniej. 

Lokalizacja - Ul. Zachodnia – od 

skrzyżowania z ul. Limanowskiego w 

kierunku ul. Lutomierskiej. 

462450,00 zł 116/118 

40. B0167BD Remont i modernizacja szatni w SP 153. 

Lokalizacja - Ul. Obrońców Westerplatte 28. 

80000,00 zł 115/117 

41. B0180BD Skok w dal w SP 30. 

Lokalizacja - Ul. Rysownicza 1/3, działka nr 

B49-326/4. 

75000,00 zł 110/110 

42. B0165BD Bezpieczna droga do SP 153. 

Lokalizacja - Działka nr 89/31. 

36000,00 zł 107/111 

43. B0189BD Modernizacja wejścia do przedszkola i 

modernizacja szatni. 

Lokalizacja - Działka nr: B50-78/2. 

43300,00 zł 106/124 

44. B0238BD "Ciągniemy Doły w górę". 

Lokalizacja - Działki nr: B50-111/31, B50-

111/15, B50-111/49, B50-111/50, B50-

111/16. 

855480,00 zł 106/107 

45. B0169BD Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF. 

Lokalizacja - Ul. Obrońców Westerplatte 28. 

5000,00 zł 98/100 

46. B0032BD Termomodernizacja budynku Żłobka 27. 

Lokalizacja - Ul. Franciszkańska 167/171, 

Obręb B-49; działka nr 487/14. 

300000,00 zł 94/95 

47. B0160BD Stworzenie miejsca wypoczynku i zabaw dla 

najmłodszych - budowa placu zabaw. 

Lokalizacja - Okolice ul. Krawieckiej, działki 

nr: 56/23, 56/29, 56/16, 56/68, 56/32. 

100000,00 zł 93/108 

48. B0210BD Rewitalizacja ul. Mostowskiego wraz ze 

stworzeniem dodatkowych miejsc 

parkingowych. 

Lokalizacja - Numer działki: B50-149/9. 

1600000,00 zł 84/84 

49. B0193BD Nowoczesna pracownia komputerowa oknem 

na świat. Modernizacja i remont pracowni 

komputerowej PG 18. 

 Lokalizacja - Działka nr: B53-70/5. 

110000,00 zł 81/82 

50. B0248BD TVI ŁÓDŹ (Telewizja Internetowa - Kultura 

w Łodzi). 

Lokalizacja - Działka nr: B48-58/5. 

90000,00 zł 79/92 

51. B0214BD "Czyste skarpety" - montaż bezpiecznej 

nawierzchni w ogródku PM 28. 

Lokalizacja - Ul. Racjonalizatorów 5. 

29943,12 zł 77/82 

52. B0143BD Modernizacja szkolnego boiska 

wielofunkcyjnego przy PG 10. 

Lokalizacja - Działka nr B50 - 200/6. 

1000000,00 zł 71/74 
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53. B0168BD Bezpieczna droga do SP 153 cz. 2. 

Lokalizacja - Działki nr: 40/2, 40/6, ul. 

Obrońców Warszawy. 

12200,00 zł 69/70 

54. B0080BD Piłka dla każdego. 

Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy 

ZSP 10, ul. Strykowska 10/18. 

8000,00 zł 48/48 

55. B0190BD Modernizacja posadzki parkietowej i 

schodów PM 77. 

Lokalizacja - Działka nr: B50-78/2. 

41000,00 zł 18/18 

Osiedle: Bałuty-Zachodnie 

1. B0235BZ Centrum Sportowo - Rekreacyjne na 

Teofilowie i Romanowie przy SP 116: dla 

każdego od 2 do 99 lat. 

Lokalizacja - Ul. Ratajska 2/4. 

435000,00 zł 925/1045 

2. B0262BZ Zakup komputerów dla SP 116 w celach 

edukacyjnych dla dzieci. 

Lokalizacja - Ul. Ratajska 2/4, nr działki 

B36-113. 

67000,00 zł 886/1005 

3. B0236BZ Piłki dla dzieciaków z Teofilowa i 

Romanowa. 

Lokalizacja - Ul. Ratajska 2/4. 

2500,00 zł 870/991 

4. B0041BZ Budowa alejek typu parkowego z 

towarzyszącą infrastrukturą udrożniającą 

teren Lasku Romanowskiego dla celów 

wypoczynkowo rekreacyjnych. 

Lokalizacja - Działka nr 76, Lasek 

Romanowski w sąsiedztwie osiedla Zielony 

Romanów.  

215000,00 zł 234/252 

5. B0233BZ Boisko do siatkówki plażowej wraz z 

oświetleniem. 

Lokalizacja - Ul. Spadkowa 2. 

80000,00 zł 146/161 

6. B0175BZ Modernizacja drogi przed budynkiem DPS. 

Lokalizacja - Ul. Spadkowa 4/6. 

139750,00 zł 143/146 

7. B0115BZ Rewitalizacja parku im. Armii Łódź. 

Lokalizacja - Cześć terenu parku im. Armii 

Łódź-działki B37-52/13, 52/14 (część 

południowo-wschodnia). 

50000,00 zł 139/141 

8. B0232BZ Zakup akcesoriów sportowych na potrzeby 

uczniów szkół MOS 2. 

Lokalizacja - Ul. Spadkowa 2. 

1000,00 zł 124/140 

9. B0234BZ Zakup rzutników na potrzeby edukacyjne 

MOS 2. 

Lokalizacja - Ul. Spadkowa 2. 

3000,00 zł 113/128 

10. B0247BZ Żyj Pasją - Rozwój osobisty i sposoby jego 

realizacji. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe i 

kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 

63200,00 zł 53/61 
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11. B0208BZ Bezpiecznie do przystanku - budowa 

przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu 

Traktorowa - Chłopska.  

Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Chłopskiej i 

Traktorowej (południowy wlot) działki (B-

34): 20/52 , 20/28, 20/58, 20/51. 

12000,00 zł 33/33 

Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi 

1. B0206JM Rower publiczny dla Julianowa Marysina i 

Rogów. 

Lokalizacja - Łagiewnicka / Sowińskiego, 

Łagiewnicka / tzw. dołek - między 

Modrzewiową i Strumykową, ale po stronie 

Marysina, Warszawska / Wałbrzyska - 

Skrzydlata (przy wiadukcie kolejowym), 

Warszawska / Wycieczkowa, Łupkowa (SP 

142). 

600000,00 zł 704/712 

2. B0224JM Park Julianowski - naprawa mostka nad rzeką 

Sokołówka. 

Lokalizacja - Park Julianowski. 

45000,00 zł 561/566 

3. B0058JM Ul. Bukowa - julianowski podwórzec. 

Lokalizacja - Działki nr: 374/2, 374/3, 374/4. 

600000,00 zł 548/560 

4. B0031JM Park Julianowski remont budynku folwarku 

Marysin i budowa alejki do Muzeum 

Martyrologii Radogoszcz. 

Lokalizacja - Plac Pamięci Narodowej, 

Sowińskiego 3, Zgierska 139a działki B26-7, 

B26-6, B25-296, B26-724/3. 

355000,00 zł 515/519 

5. B0050JM Rowerem wzdłuż Wycieczkowej - likwidacja 

wybojów na drodze rowerowej. 

Lokalizacja - Droga rowerowa wzdłuż ul. 

Wycieczkowej od Strykowskiej do 

zakończenia przy Lesie Łagiewnickim, 

działki B14-33/12, B14-33/14, B14-33/16, 

B22-110/2, B22-339/2, B22-494/31, B22-

494/30, B21 -18/48, B21 -18/32, B21 -18/34. 

100000,00 zł 469/474 

6. B0034JM Ochrona Parku Julianowskiego przed 

hałasem i zanieczyszczonym powietrzem. 

Lokalizacja - Park Julianowski. 

199000,00 zł 463/466 

7. B0269JM Przebudowa fragmentów alejek parkowych w 

Parku im. Adama Mickiewicza w rejonie ul. 

Pogodnej i Zdrojowej. 

Lokalizacja - Działka nr B26-5/44. 

183281,00 zł 374/376 

8. B0172JM "Nasze okno na świat"- nowoczesna 

pracownia multimedialna dla uczniów SP 

120.  

Lokalizacja - Działka nr B21-2/20. 

34800,00 zł 345/350 

9. B0266JM Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich 

parkach. 

Lokalizacja - Park im. A. Mickiewicza. 

110000,00 zł 335/337 
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10. B0075JM WORKOUT PARK - SIŁOWNIA 

zewnętrzna dla każdego na Śmieciówce w 

Łagiewnikach (przy ul. Łupkowej). 

Lokalizacja - Działki numer B20-85 i / lub 

B20-87/15. 

180000,00 zł 312/313 

11. B0177JM Czyste osiedle Julianów-Marysin-Rogi - 

sprzątanie śmieci na publicznych terenach 

osiedla + akcja informacyjna. 

Lokalizacja - Działki nr: 493/6, 706/41 w 

obrębie B-22 oraz 408/11, 18/36, 3/249, 2/16, 

3/68, 3/71, 3/72, 3/85, 3/146, 3/147, 3/148, 

3/166, 3/167 w ob. B-21. 

12450,00 zł 253/258 

12. B0040JM KOLOROWY DOM - poprawa warunków 

mieszkaniowych w DPS Dom Kombatanta. 

Lokalizacja - Działki nr B-26-490/1 i B-26-

490/2. 

80000,00 zł 241/248 

13. B0072JM W DROGĘ - zakup 7-osobowego samochodu 

dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta. 

Lokalizacja - Działki nr B26-490/1 i B26-

490/2. 

80000,00 zł 219/225 

14. B0051JM Stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla 

mieszkańców DPS przy ul. Dojazdowej 5/7. 

Lokalizacja - Działka nr 204/14. 

218000,00 zł 201/209 

15. B0209JM Zielone Osiedle - posadzenie alei drzew na 

ul. Kryształowej i Stalowej na osiedlu 

Julianów - Marysin - Rogi. 

Lokalizacja - Ul. Kryształowa i Stalowa. 

15000,00 zł 193/194 

16. B0178JM Remont chodników wraz z uspokojeniem 

ruchu w ul. Sowińskiego na odcinku od ul. 

Łagiewnickiej do ul. Konarowej po stronie 

północnej. 

Lokalizacja - Ul. Sowińskiego. 

600000,00 zł 147/147 

17. B0216JM Budowa chodnika wzdłuż ul. Strykowskiej, 

na odcinku: od ul. Herbowej do ul. 

Łupkowej. 

Lokalizacja - Nr działek: B20-77/46, B20-

77/38, B20-77/33. 

596200,00 zł 130/130 

18. B0260JM Profesjonalna pracownia chemiczno - 

fizyczna wraz z zapleczem w PG 15. 

Lokalizacja - Ul. Sowińskiego 50/56; działka 

nr 179/5. 

89000,00 zł 118/118 

19. B0047JM Zaprojektowanie i zainstalowanie 3-barwnej 

sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na żądanie 

pieszego przy przejściu dla pieszych na ul. 

Strykowskiej przy ul. Stasia / Herbowa. 

Lokalizacja - Przejście dla pieszych przez ul. 

Strykowską przy przystankach autobusowych 

zlokalizowanych w pobliżu ulic Stasia / 

Herbowa. 

200000,00 zł 115/115 
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20. B0092JM Dokończenie rozpoczętych prac 

remontowych. 

Lokalizacja - Ul. Stokrotki od nr 5 do 13 a 

oraz Stokrotki 18-20. 

100000,00 zł 54/54 

21. B0102JM Wymiana starego ogrodzenia, remont drogi, 

chodników wewnętrznych, ciągów 

komunikacyjnych Żłobka 5. 

Lokalizacja - Działka B-25, 109/10. 

50000,00 zł 45/45 

Osiedle: Radogoszcz 

1. B0006RA Łódzki Rower Publiczny na osiedlu 

Radogoszcz. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na 

działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i 

Transportu w Łodzi w granicach 

administracyjnych osiedla Radogoszcz.  

741504,00 zł 1952/1980 

2. B0016RA Park Julianowski rozbudowa XXI wieku. 

Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i 

stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, 

działka nr 392/8 obręb B-5. 

500000,00 zł 1280/1300 

3. B0114RA Remont przejścia podziemnego pod ul. 

Zgierską na RADOGOSZCZU na wysokości 

ulic Jesionowej i Świtezianki. 

Lokalizacja - Ul. Zgierska - przejście 

podziemne na wysokości ulic Jesionowej i 

Świtezianki. 

466200,00 zł 1110/1125 

4. B0015RA Remont chodnika przy ul. 11 Listopada 

wzdłuż wschodniej strony od ul. 

Brzoskwiniowej do al. Włókniarzy.  

Lokalizacja - Ul. 11 Listopada. 

500000,00 zł 1067/1103 

5. B0057RA "Radogoszcz czyta" - zakup książek i 

audiobooków. 

Lokalizacja - Filia nr 28 MBP, ul. Motylowa 

13. 

10000,00 zł 998/1029 

6. B0067RA Plac zabaw dla PM 235, ul. Stawowa 28 - 

największego na Radogoszczu. 

Lokalizacja - Działki nr B4-19/20, B4-19/25. 

225000,00 zł 784/800 

7. B0197RA Modernizacja boisk przy SP 206 dla celów 

sportowych szkoły i osiedla. 

Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 

9. 

750000,00 zł 765/827 

8. B0090RA Przyjazna Nastrojowa - wymiana nawierzchni 

ul. Nastrojowej na "cichą". 

Lokalizacja - Działki nr: B8-345/30, B8-

329/3, B8-336/4. B8-337/2, B8-345/30. 

505000,00 zł 691/701 

9. B0225RA Zielony skwer przyjazny dla każdego - 

zagospodarowanie terenu między Filią 18 

biblioteki, a ul. Nastrojową. 

Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz, 

nieruchomość przy ul. Nastrojowej 76, (obręb 

B9, działka 68). 

75000,00 zł 684/691 
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10. B0174RA Rozpowszechnienie nowoczesnych 

technologii informacyjnych wśród uczniów, 

rodziców, nauczycieli SP 206 oraz 

środowiska lokalnego. 

Lokalizacja - Ul. Łozowa 9, nr działki 129/2. 

150000,00 zł 663/722 

11. B0164RA Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. 

Lokalizacja - Działki nr: B8-340/4, 339/2. 

550000,00 zł 631/661 

12. B0250RA RADO-DOGS - Zielony Zakątek dla 

mieszkańców osiedla ze szczególnym 

uwzględnieniem właścicieli psów i ich 

podopiecznych. 

Lokalizacja - Działka nr 318/1 w obrębie B-8. 

143600,00 zł 625/630 

13. B0151RA Artystyczna rewitalizacja przejścia 

podziemnego przy ul. Jesionowej / Zgierskiej 

/ Świtezianki. 

Lokalizacja - Działka nr B8-1/93. 

46000,00 zł 491/496 

14. B0202RA Wyrównanie i położenie nowej nawierzchni 

asfaltowej na boisku przy ul. Jesionowej 

umożliwiającej jazdę na rolkach. 

Lokalizacja - Boisko znajduje się na ul. 

Jesionowej 38 przy SP 122, PM i jeszcze 

jednej SP. 

155000,00 zł 446/448 

15. B0218RA Łącznik pieszo - rowerowy między osiedlem 

bloków przy ul. Liściastej oraz Zbiornikiem 

"Zgierska", a chodnikiem i drogą rowerową 

wzdłuż ul. Zgierskiej. 

Lokalizacja - Ul. Zgierska - na wysokości od 

Zbiornika "Zgierska" do ul. Liściastej; działki 

B5-392/4, B5-359/3, B5-381/2, B5- 381/3 

oraz B5-366/5. 

63000,00 zł 397/403 

16. B0012RA Przebudowa ul. Podbiałowej na odcinku od 

ul. Trawiastej do ul. Nagietkowej z 

wykonaniem dokumentacji projektowej.  

Lokalizacja - Obręb B-7, działka 163/15. 

440000,00 zł 390/397 

17. B0053RA "Nastrojowa Nastrojowa": wstęp do 

rewitalizacji ul. Nastrojowej, ustawienie 3 

symbolicznych "witaczy", konsultacje 

społeczne przygotowujące do wprowadzenia 

strefy Tempo-30. 

Lokalizacja - Działki nr: 151/2, 65/3, 64/9, 

63/2, 62/2, 57/10, 56/8, 337/2, 336/4. 

Odcinek Nastrojowej od al. Sikorskiego do 

wjazdu gospodarczego przy Biedronce u 

zbiegu ul. Nastrojowej i Świtezianki. 

130000,00 zł 330/336 

18. B0077RA Rekreacja i wypoczynek przy ul. Liściastej. 

Lokalizacja - Działka B5-362/2 teren przed 

istniejącym placem zabaw. 

190000,00 zł 303/307 

19. B0018RA Połączmy SKS Start z Parkiem 

Julianowskim. 

Lokalizacja - Teresy 51 działka B27-8. 

60339,39 zł 290/293 
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20. B0059RA Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików. 

Lokalizacja - Tereny niezabudowane i 

zalesione na obrzeżach osiedla, działki 

stanowiące własność miasta. 

30000,00 zł 289/294 

21. B0081RA Piłka dla każdego. 

Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy SP 

184, ul. Syrenki 19 a. 

8000,00 zł 277/281 

22. B0076RA Zadbana zieleń między osiedlami na ul. 

Liściastej. 

Lokalizacja - Działka B5-362/2 teren zielony 

wokół istniejącego placu zabaw. 

35000,00 zł 265/270 

23. B0222RA Suchą nogą do Biedronki - chodnik zamiast 

błota. 

Lokalizacja - Wzdłuż ul. Dereniowej - wąska 

ścieżka piesza łącząca ul. Czereśniową z 

szerszą częścią ul. Dereniowej, działka nr 

231/1. 

36170,00 zł 136/137 

24. B0192RA Ul. Helenówek przyjazna mieszkańcom. 

Lokalizacja - Działka nr: B7-11. 

20000,00 zł 90/93 

25. B0104RA Remont drogi dojazdowej do budynków w 

zabudowie szeregowej. 

Lokalizacja - Ul. Bema 70-70H. Numery 

działek: B9 162/3, 172/2 w części dotyczącej 

wjazdu. 

148000,00 zł 45/45 

Osiedle: Teofilów-Wielkopolska 

1. B0063TW Budowa kompleksu sportowego przy SP 71. 

Lokalizacja - Działka nr 71. 

740000,00 zł 6904/8035 

2. B0203TW Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w 

kompleksie sportowym wraz z zapleczem 

socjalnym przy SP 182. 

Lokalizacja - Ul. Łanowa 16, działki nr: 44/1, 

44/2, 44/3. 

1540000,00 zł 3459/3962 

3. B0007TW Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów 

- Wielkopolska. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na 

działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i 

Transportu w Łodzi w granicach 

administracyjnych osiedla Teofilów-

Wielkopolska.  

988672,00 zł 2199/2301 

4. B0079TW "Od Przedszkola do Seniora" - Przebudowa i 

modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego 

przy SP 56. 

Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44. 

913460,00 zł 1685/1897 

5. B0060TW Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 

48. 

Lokalizacja - Obręb geodezyjny B-41: działki 

Nr: 4/3; 4/4; 4/5. 

950000,00 zł 1497/1658 
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6. B0049TW Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - 

przejazd rowerowy przez Kaczeńcową. 

Lokalizacja - Południowa strona 

skrzyżowania Aleksandrowska / 

Kaczeńcowa, działka B35-79/72. 

35400,00 zł 1176/1236 

7. B0182TW Zadaszenie lodowiska. 

Lokalizacja - Ul. Wiernej Rzeki 2, nr działek: 

B41- 33/48. 

331700,00 zł 1139/1211 

8. B0035TW Języki obce narzędziem komunikacji - 

multimedialna pracownia językowa w PG 8. 

Lokalizacja - Ul. Żubardzka 26, nr działki: B-

44-119/1. 

65000,00 zł 1125/1357 

9. B0028TW Park sportowy: teren rekreacyjny z 

oświetleniem i boiskiem do gier 

zespołowych. 

Lokalizacja - Obręb B 44, działki: 108/8, 

108/10, 101/8. Teren zielony pomiędzy 

ulicami: Inowrocławską, Żubardzką i Al. 

Włókniarzy. 

400000,00 zł 954/1011 

10. B0144TW Budowa siłowni napowietrznej i placu zabaw. 

Lokalizacja - Teren obok lasku przy ul. 

Rojnej 56 w pobliżu SP 71. 

100000,00 zł 942/1016 

11. B0130TW Budowa małych tężni solankowych dla celów 

rekreacyjno-zdrowotnych mieszkańców 

osiedla Teofilów - Wielkopolska. 

Lokalizacja - Pomiędzy ul. Turoszowską 13, 

a ul. Woronicza 16. 

338000,00 zł 932/983 

12. B0036TW Modernizacja pracowni komputerowej w SP 

3. 

Lokalizacja - Numer działki B 42 - 12/32. 

75000,00 zł 860/977 

13. B0112TW Poprawa funkcjonalności ul. Łanowej - 

zielone parkingi. 

Lokalizacja - Pas drogowy na całej długości 

ulicy. 

654000,00 zł 688/713 

14. B0113TW Renowacja terenów sportowo-rekreacyjnych 

przy PG 17. 

Lokalizacja - Teren sportowy przy PG 17 

znajduje się w parku im. Władysława 

Andersa, pomiędzy ulicami Kwiatową i 

Klaretyńską. Graniczy z ogrodami 

działkowymi, kościołem przy ul. 

Klaretyńskiej oraz PM. Działka nr 50 w 

obrębie B43. 

75000,00 zł 584/658 

15. B0265TW Boisko plażowe Teofilów. 

Lokalizacja - Działka nr B41-33/20. 

200000,00 zł 577/607 

16. B0194TW Nowe książki dla Teofilowa - Dział 

Udostępniania MBP. 

Lokalizacja - Ul. Rojna 39. 

10000,00 zł 574/609 
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17. B0150TW Dopełnienie infrastruktury rowerowej na al. 

Włókniarzy. 

Lokalizacja - Działki nr: B44-42/97, 104, 

42/71, 42/72, 42/73, 42/74, 110/1, 110/2, 

42/77, 42/78, 42/79. 

350000,00 zł 550/565 

18. B0254TW Kropla w morzu potrzeb - doposażenie 

Bałuckiego Ośrodka Kultury na Żubardzkiej. 

Lokalizacja - Działka nr: 94/114. 

15650,00 zł 530/572 

19. B0108TW Więcej nowości wydawniczej dla biblioteki 

przy Żubardzkiej. 

Lokalizacja - MBP Filia 21. 

10000,00 zł 518/557 

20. B0134TW Prosto na rynek - remont ciągu pieszego przy 

PM 148 (wymiana nawierzchni, montaż 

ławek, koszy i oświetlenia). 

Lokalizacja - Obręb B-41, działki nr: 1/50, 

1/52, 1/121. 

204200,00 zł 468/504 

21. B0271TW Wzorcowe przedszkole - bezpieczna i 

przyjazna edukacja najmłodszych na 

świeżym powietrzu. 

Lokalizacja - PM 140. 

120000,00 zł 441/483 

22. B0263TW Renowacja skweru polegająca na: remoncie 

istniejących ścieżek, wykonanie nowych, 

zamontowanie lampy w części środkowej, 

nowe nasadzenia uzupełniające. 

Lokalizacja - Działka nr B40-559/2, skwer na 

rogu ul. Rojnej i Banachiewicza. 

97000,00 zł 424/452 

23. B0030TW Pracownia komputerowa z kompletnym 

wyposażeniem. 

Lokalizacja - PG nr 7, ul. Rojna 33. 

76000,00 zł 419/529 

24. B0094TW Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego 

dla podopiecznych DDP dla Osób 

Niepełnosprawnych. 

Lokalizacja - Nr działki B-42 42/2. 

5500,00 zł 347/358 

25. B0054TW Sprzęt sportowy dla łodzian na nieodpłatne 

zajęcia w wodzie organizowane przez 

MOSiR. 

Lokalizacja - Pływalnia "Wodny Raj", ul. 

Wiernej Rzeki 2 obręb B-41, działki 33/41, 

33/51, 33/54 i 33/57. 

24000,00 zł 337/375 

26. B0185TW Wykonanie docieplenia ścian budynku oraz 

dachu, wymiana c.o. w Żłobku 24. 

Lokalizacja - Ul. Rydzowa 7, działki nr: B41- 

1/84, 1/120, 1/122, 1/128, 2/1,2/4,2/5,2/6.  

300000,00 zł 304/340 

27. B0272TW Wzorcowe przedszkole - bezpieczna zabawa i 

nauka najmłodszych na świeżym powietrzu. 

Lokalizacja - PM140. 

50000,00 zł 298/332 

28. B0274TW Zakup książek dla Filii nr 11 MBP. 

Lokalizacja - Ul. Radka 8. 

5000,00 zł 297/304 
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29. B0129TW Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z 

siłownią pod chmurką na ul. Turoszowskiej. 

Lokalizacja - Pomiędzy blokami przy ul. 

Turoszowskiej 1 i 3, a blokiem przy ul. 

Gorzowskiej 8. Działka nr B-44, 57/43. 

155500,00 zł 291/304 

30. B0181TW Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i 

siłownia terenowa. 

Lokalizacja - Ul. Odrowąża 12, nr 

działek:B41-33/50, 33/53. 

320000,00 zł 262/298 

31. B0132TW Budowa boiska wielofunkcyjnego 

położonego na otwartym terenie przy ZSP 21 

przy ul. Żubardzkiej. 

Lokalizacja - Kwartał pomiędzy ulicami: 

Inowrocławską, Żubardzką, Włókniarzy, 

działki nr: B-44, 108/8, 108/10. 

700000,00 zł 254/269 

32. B0204TW Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej 

przy PG 13. 

Lokalizacja - Działka nr: B41-19/7. 

80000,00 zł 238/262 

33. B0135TW Nowa wiata przystankowa przy Biedronce. 

Lokalizacja - Obręb B-35, działka nr 79/80 

przy działce nr 79/24. 

17000,00 zł 229/239 

34. B0093TW Zakup drzwi wejściowych do DDP dla Osób 

Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a. 

Lokalizacja - Nr działki B-42 42/2. 

6400,00 zł 214/220 

35. B0264TW Remont budynku, tarasu i ogrodu PM 30. 

Lokalizacja - Działki nr: B41- 5/1, 5/2, 5/3, 

5/4, 5/5. 

530000,00 zł 210/218 

36. B0229TW Tablica multimedialna dla przedszkolaków z 

PM 48. 

Lokalizacja - Ul. Rojna 29/31, działki nr: 

B41-25/2, 26/10. 

13110,00 zł 207/217 

37. B0126TW Naprawa ogrodzenia wokół posesji przy ul. 

Rojnej 15 - DPS. 

Lokalizacja - Działka nr 20/1 obręb B-42. 

118000,00 zł 161/163 

38. B0025TW Remont tarasu przy budynku PM nr 128. 

Lokalizacja - Działka Nr 24/3. 

108000,00 zł 160/173 

39. B0125TW Wymiana kostki brukowej przy wjeździe na 

posesję przy ul. Rojnej 15 - DPS. 

Lokalizacja - Działka nr 20/1 obręb B-42. 

13200,00 zł 151/152 

40. B0131TW Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z 

drogami dojazdowymi pomiędzy ulicami: 

Turoszowską i Gorzowską. 

Lokalizacja - Działki nr: B-44, 57/41, 57/43, 

57/48, 57/61, 65/5, 65/12, 70/6. 

650000,00 zł 124/128 

41. B0171TW Modernizacja i doposażenie biblioteki 

szkolnej. 

Lokalizacja - PG 13, ul. Wici 16. 

30975,00 zł 121/125 
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42. B0138TW Remont jezdni i chodników wzdłuż ul. 

Gorzowskiej. 

Lokalizacja - Ul. Gorzowska od ul. 

Woronicza; Obręb: B-44; numery działek: 

4/10, 4/11, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7.  

780000,00 zł 76/77 

43. B0133TW Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z 

drogą dojazdową położonych przy ul. 

Gorzowskiej. 

Lokalizacja - Ul. Gorzowska - cała, działki 

nr: 57/48, 66/7, 71/4. 

1400000,00 zł 59/62 

44. B0205TW Innowacyjne wykorzystanie tarasu 

przedszkolnego do realizacji zadań 

dydaktycznych. 

Lokalizacja - PM 110. 

70000,00 zł 39/39 

Osiedle: Wzniesień Łódzkich 

1. B0256WL Remont ul. Moskule na odcinku od posesji 

Moskule 76 na odcinku około 150 m. 

Lokalizacja - Ul. Moskule od posesji nr 

Moskule 76. 

198000,00 zł 201/227 

2. B0048WL Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp 

oświetleniowych na istniejących słupach 

energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku 

od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 

20. 

Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od 

ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20. 

52000,00 zł 190/216 

3. B0212WL PRZYTULNA OKÓLNA - bezpieczna droga 

do placu zabaw: budowa chodników i 

uspokojenie ruchu kołowego: wysepki, znaki. 

Lokalizacja - Ul. Okólna działki nr: 183/12, 

1/3, a także ew. działki stanowiące 

poszerzenie ul. Okólnej , tzn. (156/1, 159/2, 

183/2). Odcinek około 2200 m ul. Okólnej 

objęty niniejszym formularzem 

zgłoszeniowym rozpoczyna się na 

skrzyżowaniu ze Strykowską i przebiega w 

kierunku północno-zachodnim do 

skrzyżowania z ul. Żółwiową. 

250000,00 zł 177/202 

4. B0246WL Żyj Pasją - Rozwój osobisty i sposoby jego 

realizacji. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe i 

kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 

63200,00 zł 159/182 

5. B0227WL Bezpieczeństwo to podstawa - budowa 

chodnika i oświetlenie przy ul. Strykowskiej 

(ok. 350 m). 

Lokalizacja - Od przystanku Strykowska - 

Imielnik Nowy do końca ulicy. Działki nr: 

B59-143/4, 144/4, 145/9, 145/8, 150/1, 150/3. 

250000,00 zł 32/34 
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6. B0228WL Sport to zdrowie - boisko do siatkówki 

plażowej i mini siłownia plenerowa. 

Lokalizacja - Ul. Żółwiowa 59/61, na działce 

nr 19/6, obręb B-58. 

60000,00 zł 23/23 

7. B0226WL Zdrowiej i szybciej - budowa parkingu 

rowerowego z wiatą i monitoringiem przy 

przystanku Strykowska - Imielnik Nowy. 

Lokalizacja - Działki nr: B59-143/4, 144/4. 

72100,00 zł 23/23 

Osiedle: Łagiewniki 

1. B0098LA Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. 

Okólna 183. 

Lokalizacja - Działka nr 62. 

150000,00 zł 240/270 

2. B0170LA BEZPIECZNY DZIEDZINIEC 

PRZYKLASZTORNY- budowa stref 

parkowania, odpoczynku dla rowerzystów i 

pieszych przy klasztorze OO. Franciszkanów. 

Lokalizacja - Działka B15-36/7. 

223630,00 zł 190/197 

3. B0237LA Ławki na przystankach MPK - Łagiewniki. 

Lokalizacja - Przystanki lokalnego transportu 

zbiorowego na osiedlu Łagiewniki lub ich 

sąsiedztwo. 

150000,00 zł 90/91 

4. B0045LA Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki. 

Lokalizacja - Działki nr: 25/25; 78/27; 78/26; 

168/5; 78/29; 164/3; 139/18; 120/8; 96/10; 

96/8; 78/55; 306/5; 306/3 wszystkie w 

obrębie B-11 oraz 162/4; 111; 27/5 wszystkie 

w obrębie B-10. 

12800,00 zł 88/88 

5. B0033LA Las Łagiewnicki - cisza i bezpieczeństwo. 

Lokalizacja - Las Łagiewnicki. 

100000,00 zł 76/77 

6. B0056LA Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną 

na skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. 

Czapli. 

Lokalizacja - Nr działki B14-7/60. 

50000,00 zł 74/75 

7. B0044LA Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. 

Kuropatwiej. 

Lokalizacja - Działka nr 7/35 oraz 7/60 w 

obrębie B-11 przy skrzyżowaniu ul. 

Łagiewnickiej i Kuropatwiej. 

5700,00 zł 70/70 

8. B0243LA Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa 

mieszkańców Łagiewnik poprzez budowę 

chodników i nasadzenia drzew alejowych i 

krzewów ozdobnych. 

Lokalizacja - Ul. Krecia od ul. Łagiewnickiej 

do ul. Skowrończej. 

260000,00 zł 62/62 

9. B0223LA Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych w 

Łagiewnikach. 

Lokalizacja - Osiedle Łagiewniki. 

47000,00 zł 58/59 

RAZEM: 98521/106238 
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b) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do budżetu obywatelskiego 

zgłoszone w rejonie Górna. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) 
Kwota po 

weryf. 

Liczba głosów 

ważne/wszystkie 

Osiedle: Chojny 

1. G0040CH Mały kompleks sportowy przy PG 43 i SP 

162. 

Lokalizacja - Działki G-29 59/3; 260; 261; 

262; 263; 264; 265/1; 270; 271/1; 274. 

380000,00 zł 1978/2191 

2. G0171CH Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i 

Zamknięta) SP 110 i PM 200. 

Lokalizacja - Działki G-28 463/72; 463/74; 

463/84 ; 581/9; 581/10. 

393750,00 zł 1783/1997 

3. G0009CH Krańcówka Kurczaki OdNowa – Etap I. 

Lokalizacja - Działki G-28 451/3, 451/4, 

444/2, 413 i G-27 417/184. 

800000,00 zł 1504/1553 

4. G0213CH Stawy Jana "Od Nowa" - Etap V budowa 

nowej toalety automatycznej i adaptacja 

istniejącej. 

Lokalizacja - Stawy Jana - Działka G-27. 

257000,00 zł 1283/1315 

5. G0127CH Ruch i rekreacja Chojen. 

Lokalizacja - Teren boiska ZSO nr 5, ul. 

Królewska 13/15. Działki G-27 537/12; 

537/13; 537/14; 537/15. 

250800,00 zł 947/1048 

6. G0001CH "Aktywator" – zespół instalacji i urządzeń 

rekreacyjnych i treningowych służących 

aktywizacji społecznej i ruchowej seniorów. 

Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne 

"Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. 

Rzgowska 170. 

340000,00 zł 936/1054 

7. G0214CH "Park na Górnej" - plac zabaw, tor 

rowerowy pumptrack, urozmaicenie terenu 

zielonego. 

Lokalizacja - Działki G-44 542/10, 543/1, 

215/1, 544/1, 15/2, 545/1, 542/7, 213/6, 

213/7, 211/4, 211/5, 212/18, 542/6, 217/7, 

226/5, 226/15, 224/47, 224/26 G-43 427/62, 

427/63. 

1150000,00 z

ł 

746/757 

8. G0262CH Coś dla dzieci i dorosłych - plac zabaw i 

siłownia plenerowa Kurczaki. 

Lokalizacja - Działka G-30 50. 

400000,00 zł 583/598 

9. G0088CH Zakup książek dla czytelników Filii 2 MBP. 

Lokalizacja - Ul. Natalii 4. 

10000,00 zł 521/533 

10. G0200CH Nowy chodnik na ul. Łazowskiego. 

Lokalizacja - Ul. Łazowskiego pomiędzy ul. 

Kongresową i Kosynierów Gdyńskich. 

350000,00 zł 520/552 
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11. G0216CH Aktywna Matka Polka. 

Lokalizacja - Rejon między ul. Cegielniana, 

Ustronna, Leszczyńskiej, Przednia. 

550000,00 zł 488/497 

12. G0012CH SP 162 - Przebudowanie świetlicy szkolnej. 

Lokalizacja - Ul. Strzelecka 5. 

45000,00 zł 419/433 

13. G0013CH SP 162 - Remont tarasu, chodnika wokół 

szkoły. 

Lokalizacja - Ul. Powszechna 15. 

175000,00 zł 417/428 

14. G0198CH Nowy chodnik na ul. Zagranicznej 

pomiędzy ul. Jutrzenki i Jana Bożego. 

Lokalizacja - Ul. Zagraniczna pomiędzy ul. 

Jutrzenki i Jana Bożego. 

90000,00 zł 413/446 

15. G0201CH Nowy chodnik na ul. Gładkiej i remont 

parkingu. 

Lokalizacja - Chodnik pomiędzy ul. 

Łazowskiego / Jutrzenki - obie strony ulicy. 

283500,00 zł 394/425 

16. G0010CH Rowery - Kontraruch na osiedlu Chojny. 

Lokalizacja - Ulice: Zamknięta, Wdzięczna, 

Strzelecka, Powszechna, Mieszczańska, 

Królewska, Obszerna, Sarmacka. 

14958,00 zł 382/389 

17. G0236CH Trzepak 2.0. Stacje street workout w 

łódzkich parkach. 

Lokalizacja - Stawy Jana. 

95000,00 zł 380/386 

18. G0199CH Otwarta impreza "Dzień Dziecka”. Impreza 

integracyjna dla mieszkańców, z naciskiem 

Rodzina. 

Lokalizacja - Kompleks sportowo-

rekreacyjny "Stawy Jana". 

50000,00 zł 351/385 

19. G0114CH Piłka dla każdego. 

Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy 

SP 109 ul. Pryncypalna 74. 

8000,00 zł 335/361 

20. G0014CH Bezpieczne Chojny – Wyniesione 

skrzyżowanie. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie 

Socjalna/Strzelecka. 

60000,00 zł 311/327 

21. G0154CH Bezpieczne ogrodzenie PM 200. 

Lokalizacja - Ul. Zamknięta 1, G-28; działki 

596; 597; 598/1. 

187600,00 zł 241/260 

22. G0017CH Bezpieczne Chojny – Bezpieczne przejście 

do szkoły dla uczniów SP 109. 

Lokalizacja - Ul. Pryncypalna. 

13500,00 zł 237/242 

23. G0019CH Bezpieczne Chojny – Zakup i montaż koszy 

na nieczystości. 

Lokalizacja - Obszar Komorniki / Sternfelda 

/ Św. Wojciecha / Rzgowska. 

6000,00 zł 205/209 

24. G0020CH Bezpieczne Chojny – Zakup i montaż koszy 

na nieczystości. 

Lokalizacja - Obszar Rzgowska / 

Kosynierów Gdyńskich / Pryncypalna / 

Dachowa. 

6000,00 zł 184/186 
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25. G0259CH Chojeńskie Przedszkole Orlika. 

Lokalizacja - Boiska typu Orlik na osiedlu 

Chojny. 

75000,00 zł 178/181 

26. G0016CH Bezpieczne Chojny – Wyniesione przejście 

dla pieszych. 

Lokalizacja - Ul. Zamknięta przy SP 110. 

16000,00 zł 151/153 

27. G0219CH Ustawienie koszy na śmieci na terenach 

wokół ul. Ogniskowej i Rolniczej. 

Lokalizacja - Działki 562/9, 572/13, 501/7, 

464/18, 609/15, 568/2, 570/3, 610/8, 624/5, 

612/10. 

8800,00 zł 141/144 

28. G0224CH Remont ulicy osiedlowej - Ogniskowa. 

Lokalizacja - Ogniskowa - od skrzyżowania 

z ulicą Kurczaki, wzdłuż bloków Ogniskowa 

5 i 8 (działki 463/84, 624/4, 624/5, 611/7, 

609/15, 580/28, 568/2, 570/3). 

400000,00 zł 130/131 

29. G0015CH Bezpieczne Chojny – Separatory. 

Lokalizacja - Ul. Socjalna. 

26000,00 zł 123/123 

30. G0221CH Ul. Strażnicza - od początku do końca 

miejska ulica. 

Lokalizacja - Działka G-30 436/20. 

800000,00 zł 109/112 

31. G0241CH Wymiana ogrodzenia w kompleksie 

zabudowań SP 162, ul. Strzelecka 5. 

Lokalizacja - Działki G-29 525/4, 523/1, 

521/1, 520, 519/5, 518, 517, 516/3, 515/2, 

515/1, 523/3, 526/6, 526/7, 527/4, 528/4, 

524/22, 524/24, 524/30. 

120000,00 zł 105/106 

32. G0222CH Montaż lustra sferycznego dla ul. 

Strażniczej. 

Lokalizacja - Ul. Kurczaki u zbiegu ul. 

Ideowa, Strażnicza. 

2000,00 zł 93/96 

33. G0220CH Montaż progów wyspowych na ul. 

Ogniskowej. 

Lokalizacja - Działki 572/13, 612/10. 

27000,00 zł 57/58 

34. G0126CH Modernizacja chodników przylegających do 

bloku przy ul. Ogniskowej 12. 

Lokalizacja - Obr. G-28, działki nr: 610/8, 

609/15, 580/28, 580/29, 562/10, 570/3. 

80000,00 zł 57/57 

suma z osiedla: 16702/17733 

Osiedle: Chojny-Dąbrowa 

1. G0135CD Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie 

SP 189. 

Lokalizacja - Ul. Kossaka 19, działka G-6 

29/22. 

940000,00 zł 3805/4413 

2. G0210CD "Młynek - cudowny odpoczynek" - zakup 

wyposażenia parku. 

Lokalizacja - Działki 48/15, 9/15. 

280000,00 zł 2194/2283 
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3. G0005CD W trosce o najmłodszych pacjentów i 

naszych seniorów modernizujemy i 

wyposażamy Przychodnię. 

Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne 

"Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. 

Tatrzańska 109. 

280000,00 zł 1779/2056 

4. G0004CD W trosce o naszych pacjentów 

modernizujemy i wyposażamy Przychodnię. 

Lokalizacja - Działki G-17 235/1, 235/3, 

235/4. 

305000,00 zł 1679/1957 

5. G0022CD Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Chojny 

-Dąbrowa. 

Lokalizacja - Granice administracyjne 

osiedla Chojny-Dąbrowa. 

988672,00 zł 1509/1553 

6. G0031CD Goja Park – budowa placu zabaw z 

prawdziwego zdarzenia przy ul. 

Gojawiczyńskiej. 

Lokalizacja - Plac zabaw zlokalizowany 

pomiędzy blokami 326 (ul. Gojawiczyńskiej 

13) i 312 (ul. Makuszyńskiego 7) oraz PM 

117 (ul. Kadłubka 38) - dz. Nr 201/72. 

426100,00 zł 1086/1158 

7. G0261CD Rewitalizacja Parku im. Dąbrowskiego. 

Lokalizacja - Park im. Dąbrowskiego, 

działki nr: 22/2, 22/24, 22/26, 22/31, 22/30, 

22/28, 22/32, 22/33 i fragmenty działek 8/4 

oraz 7/18 w obrębie G-14.  

810000,00 zł 1031/1059 

8. G0089CD Kompleks boisk przy SP 174. 

Lokalizacja - Ul. Gałczyńskiego Dz. G-17 

318/2. 

780000,00 zł 993/1045 

9. G0033CD Wymiana ogrodzenia PM 118. 

Lokalizacja - Ul. G. Zapolskiej 54. 

114000,00 zł 771/855 

10. G0029CD Zakup wyposażenia do MBP Filia 10. 

Lokalizacja - Ul. Kadłubka 40 

48700,00 zł 765/825 

11. G0155CD "Na ćwiczenia zawsze pora – od młodego do 

seniora" - siłownia zewnętrzna dla 

mieszkańców Osiedla Chojny - Dąbrowa. 

Lokalizacja - Teren przy budynku SP 64, ul. 

Anczyca 6. 

48400,00 zł 665/696 

12. G0032CD Remont chodnika biegnącego wzdłuż ul. 

Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. 

Śląskiej). 

Lokalizacja - Działki 159/4, 159/5, 159/6, 

330/14. 

383100,00 zł 624/669 

13. G0153CD Zielone Chojny - modernizacja parku. 

Lokalizacja - Park przy ul. Leczniczej, 

działki 56/4, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 

56/3, 56/13, 56/14, w obrębie G-14. 

915000,00 zł 536/547 
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14. G0149CD Taras w PM 102 - naszym miejscem do 

odpoczynku, zabawy, doświadczeń. 

Lokalizacja - Działka G-15 85/2, ul. Kołowa 

31. 

65000,00 zł 449/501 

15. G0094CD Parking dla pacjentów MP Dąbrowa przy ul. 

Tatrzańskiej 109 od strony ul. 

Dąbrowskiego. 

Lokalizacja - Działki G-17 1/77, 1/78. 

525000,00 zł 440/504 

16. G0148CD Ogrodzenie PM 102 – po pierwsze 

bezpieczeństwo. 

Lokalizacja - Działka G-15 85/2, ul. Kołowa 

31. 

25000,00 zł 415/464 

17. G0156CD „Biblioteka na miarę XXI wieku" - 

modernizacja biblioteki w SP 64. 

Lokalizacja - Ul. Anczyca 6. 

43390,00 zł 401/415 

18. G0117CD Zakup książek i sprzętu multimedialnego dla 

czytelników i użytkowników Filii nr 12 

MBP. 

Lokalizacja - Ul. Dąbrowskiego 91. 

8500,00 zł 363/376 

19. G0098CD Modernizacja tarasu PM 129. 

Lokalizacja - Ul. Tatrzańska 100. 

79950,00 zł 303/363 

20. G0202CD Kompleks sportowo - rekreacyjny PG 44 - 

dokończenie bieżni lekkoatletycznej. 

Lokalizacja - Działki G-17 14/23, 14/25. 

157000,00 zł 295/324 

21. G0091CD Zakup książek dla czytelników Filii 16 dla 

Dzieci i Młodzieży. 

Lokalizacja - Ul. Tatrzańska 124. 

7000,00 zł 286/301 

22. G0150CD Zakup nowości wydawniczych dla Filii 14 

MBP. 

Lokalizacja - Ul. Lenartowicza 16. 

8000,00 zł 276/291 

23. G0228CD Wzniesienie przejściach dla pieszych przy 

ul. Broniewskiego-Deotymy. 

Lokalizacja - Działka 182/82. 

70000,00 zł 254/268 

24. G0106CD Parking dla mieszkańców ul. Lenartowicza, 

Siarczanej, Krochmalnej. Część pierwsza. 

Lokalizacja - Działki G-15 117/33. 

133000,00 zł 237/249 

25. G0107CD Parking dla mieszkańców ul. Lenartowicza, 

Siarczanej, Krochmalnej. Część druga. 

Lokalizacja - Działki G-15 58/19, 58/18. 

68000,00 zł 228/240 

26. G0136CD Rozbudowa i modernizacja parkingu przy 

ul. Łukasińskiego między ul. Rzgowską i ul. 

Kasową.  

Lokalizacja - Działka G-14 45/11. 

160000,00 zł 221/225 

27. G0137CD Utworzenie parkingu przy ul. Łukasińskiego 

pomiędzy ul. Kasową i ul. J. Słowackiego. 

Lokalizacja - Działki G-14 45/1, 45/2, 45/6, 

45/7. 

200000,00 zł 218/222 

28. G0099CD Nauka języków obcych dziś szansą na 

lepsze jutro. 

Lokalizacja - Działki G-17 14/19,14/24. 

59000,00 zł 205/233 
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29. G0045CD Powiększenie istniejącej już górki oraz 

korony. 

Lokalizacja - Skwer trawnikowy przy ul. 

Gojawiczyńskiej po stronie nieparzystej, 

między blokami 11 i 13. 

150000,00 zł 203/209 

30. G0125CD Młodzi sportowcy - akademia sportu na 

osiedlu Chojny-Dąbrowa. 

Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w 

wybranych szkołach podstawowych na 

terenie osiedla Chojny- Dąbrowa. Autorzy 

projektu wytypowali szkoły, dysponujące 

infrastrukturą pozwalającą na prowadzenie 

zajęć sportowych dla dzieci. Szkoły te 

udostępnia sale gimnastyczne dla potrzeb 

projektu w wymiarze 2-4 godzin lekcyjnych 

tygodniowo. 

67500,00 zł 197/201 

31. G0258CD Przedszkole Orlika Chojny – Dąbrowa. 

Lokalizacja - Boiska typu Orlik na osiedlu 

Dąbrowa. 

75000,00 zł 171/177 

32. G0173CD Termomodernizacja budynku żłobka nr 19. 

Lokalizacja - Działki G-6-28/2 GUS 

106103_90006.28/2.  

700000,00 zł 162/164 

33. G0194CD Ul. Malczewskiego - remont chodnika i 

rekultywacja trawnika. 

Lokalizacja - Ul. Malczewskiego na odcinku 

od ul. Rzgowskiej do ul. Tetmajera (po 

południowej stronie), z wyłączeniem terenu 

przed SP nr 190. 

427347,00 zł 159/161 

34. G0190CD Budowa i remont miejsc postojowych w ul. 

Wyższej.  

Lokalizacja - Działki G-17 46/8, 47/19 oraz 

47/20, 47/21. 

350000,00 zł 156/164 

35. G0048CD Zakup nowości wydawniczych dla Filii 13 

MBP. 

Lokalizacja - Ul. Podhalańska. 

5000,00 zł 149/162 

36. G0195CD Miejsca parkingowe ekologiczne między ul. 

Malczewskiego oraz ul. Karpią. 

Lokalizacja - Działka G-16 191/33. 

146415,00 zł 149/149 

37. G0232CD Wykonanie miejsc postojowych z płyt 

ażurowych na odcinku ul. Podgórnej od 

numeru 60 do numeru 74. 

Lokalizacja - Działka G-15 140/20. 

95000,00 zł 145/148 

38. G0083CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Rydla 7 i 7a od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działki G-17 54/51, 54/49, 

54/75, 54/83, 54/80, 54/89. 

80000,00 zł 143/155 
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39. G0164CD Bezpieczny chodnik na Kraszewskiego – 

remont/przebudowa chodnika 

zlokalizowanego na ul. Kraszewskiego 

wzdłuż posesji 4 i 6. 

Lokalizacja - Działka G-15 29/35, 29/36, -

29/37, 29/29, 29/29. 

65450,00 zł 136/139 

40. G0074CD Zagospodarowanie terenu na 

ogólnodostępny parking przy ul. Felińskiego 

5a. 

Lokalizacja - Działka G-17 267/115. 

58000,00 zł 133/135 

41. G0191CD Radosny przedszkolak - wymiana 

ogrodzenia wraz z modernizacją placu 

zabaw przy PM 119. 

Lokalizacja - Działka nr ewidencyjny: 

106103 9.0017.107/3. 

96400,00 zł 120/127 

42. G0144CD Zagospodarowanie ogrodu PM 159. 

Lokalizacja - Ul. Łączna 53. 

197986,00 zł 117/122 

43. G0066CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Deotymy 5 od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 47/19. 

22000,00 zł 117/121 

44. G0097CD Budowa miejsc postojowych dla 

mieszkańców bloku 8 i 10 przy ul. 

Umińskiego. 

Lokalizacja - Działka G-17 305/20. 

113000,00 zł 112/120 

45. G0115CD Piłka dla każdego. 

Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy 

SP 38 ul. Krochmalna 21. 

8000,00 zł 108/108 

46. G0085CD Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami 

postojowymi wzdłuż budynków przy ul. 

Podhalańskiej 22, 24, 26, 28. 

Lokalizacja - Działki G-6 59/42, 59/32. 

800000,00 zł 94/97 

47. G0042CD Budowa miejsc parkingowych na skwerze 

trawnikowym z wyodrębnieniem i 

zachowaniem strefy zieleni. 

Lokalizacja - Skwer trawnikowy wzdłuż ul. 

Gojawiczyńskiej po stronie nieparzystej, od 

ul. Felińskiego do Śląskiej, działka G17-

201/106. 

79000,00 zł 90/91 

48. G0192CD Miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych na ul. Umińskiego. 

Lokalizacja - Działki G-17 298/14; Nr 

działki GUS 106103_9.0017.298/14.  

50000,00 zł 88/94 

49. G0082CD Remont drogi dojazdowej wzdłuż 

budynków przy ul. Malczewskiego 29. 

Lokalizacja - Działka G-16 191/33. 

100000,00 zł 79/80 

50. G0057CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Zapolskiej 50 od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 267/116. 

26000,00 zł 78/79 
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51. G0059CD Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami 

postojowymi wzdłuż budynku przy ul. 

Odyńca 41. 

Lokalizacja - Działka G-16 73/7, 73/20, 

73/8. 

200000,00 zł 77/78 

52. G0056CD Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku 

przy ul. Zapolskiej 45. 

Lokalizacja - Działka G-17 317/87, 317/93, 

317/89, 620. 

300000,00 zł 75/77 

53. G0203CD Budowa miejsc postojowych z płyt 

ażurowych. 

Lokalizacja - Ul. Umińskiego 2a . 

32000,00 zł 74/75 

54. G0054CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Umińskiego 4. 

Lokalizacja - Działka G-17 305/20. 

30000,00 zł 73/74 

55. G0118CD Remont chodnika wzdłuż bloku wraz z 

dojściem do parkingu dla osób 

niepełnosprawnych przy ul. Umińskiego 8. 

Lokalizacja - Działka G-17 305/20. 

25000,00 zł 71/74 

56. G0076CD Remont drogi dojazdowej wzdłuż 

budynków przy ul. Odyńca 65. 

Lokalizacja - Działka G-16 73/17. 

65000,00 zł 67/69 

57. G0064CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Gojawiczyńskiej 3 i 5 od strony klatek 

schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 201/119, 201/93, 

201/94, 201/95, 201/43, 201/96. 

122000,00 zł 64/66 

58. G0078CD Remont chodników wzdłuż budynków przy 

ul. Kruczkowskiego 1a, 3a, 5a od strony 

klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 267/109; 

267/124. 

82000,00 zł 61/64 

59. G0168CD Remont chodnika, parkingu i drogi 

dojazdowej. 

Lokalizacja - Działka G-17 267/116. 

295000,00 zł 57/57 

60. G0041CD Budowa ciągu pieszo – jezdnego łączącego 

blokowisko z ulicą główną oraz wyrównanie 

i utwardzenie terenu przed klatkami. 

Lokalizacja - Skwer trawnikowy przy bloku 

Gojawiczyńskiej 13, działka G17-201/72. 

493500,00 zł 57/58 

61. G0060CD Remont drogi dojazdowej i chodnika wzdłuż 

budynku przy ul. Nałkowskiej 6. 

Lokalizacja - Działka G-17 201/20. 

200000,00 zł 57/57 

62. G0081CD Remont chodników i drogi dojazdowej 

wzdłuż budynków przy ul. Leśmiana 3 

(chodnik) i Leśmiana 5 (chodnik i droga). 

Lokalizacja - Działki G-17 212/115, 

212/113. 

200000,00 zł 53/55 
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63. G0072CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Podgórnej 57 od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działki G-15 131/5 i 132/2. 

25000,00 zł 51/51 

64. G0071CD Remont chodników wzdłuż budynku przy 

ul. Kruczkowskiego 9 od strony klatek 

schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 260/61, 260/74, 

260/70. 

21000,00 zł 49/54 

65. G0069CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Gersona 5-7 od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 329/136. 

45000,00 zł 45/46 

66. G0077CD Remont drogi dojazdowej wzdłuż 

budynków przy ul. Kadłubka 1/9. 

Lokalizacja - Działka G-17 564/18. 

52000,00 zł 45/46 

67. G0068CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Kruczkowskiego 26 od strony klatek 

schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 201/89, 201/105. 

20000,00 zł 41/44 

68. G0061CD Remont drogi dojazdowej wzdłuż budynku 

przy ul. Kadłubka 42. 

Lokalizacja - Działka G-17 201/83 201/72. 

80000,00 zł 39/40 

69. G0073CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Felińskiego 17 od strony klatek 

schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 201/106, 

201/103, 201/102. 

27000,00 zł 32/33 

70. G0062CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Staffa 3 i 6 od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 108/16 i 112/15. 

60000,00 zł 31/31 

71. G0065CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Anczyca 5 od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-17 111/25. 

23000,00 zł 30/30 

72. G0080CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Broniewskiego 34a od strony klatek 

schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-15 114/33, 114/37. 

35000,00 zł 29/29 

73. G0086CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Ejsmonda 2a od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działki G-17 201/83, 201/34. 

18000,00 zł 28/28 

74. G0075CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Kadłubka 32. 

Lokalizacja - Działka G-17 170/24. 

42000,00 zł 28/30 

75. G0055CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Przyborowskiego 3 od strony klatek 

schodowych. 

Lokalizacja - Działki G-15 13/13 i 14/24. 

26000,00 zł 27/27 

76. G0058CD Remont chodnika wzdłuż budynku przy ul. 

Kołowej 25 od strony klatek schodowych. 

Lokalizacja - Działka G-15 75/22, 75/35, 

95/12. 

25000,00 zł 17/17 
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suma z osiedla: 26212/28405 

Osiedle: Górniak 

1. G0157GO Kolorowa szkoła – remont SP 10. 

Lokalizacja - Działka G-3 94/5. 

348000,00 zł 1416/1628 

2. G0128GO Remont chodników na pl. Reymonta oraz ul. 

Rzgowskiej i Przybyszewskiego. 

Lokalizacja - Działki G-3 67/1 i 74/4 oraz 

G-4 120/1, 120/3, 120/4, 120/11. 

870000,00 zł 270/275 

3. G0021GO Łódzki Rower Publiczny na osiedlu 

Górniak. 

Lokalizacja - Granice administracyjne 

osiedla Górniak. 

494336,00 zł 264/268 

4. G0132GO Renowacja sali gimnastycznej w SP 5. 

Lokalizacja - Ul. Łęczycka 23. 

100000,00 zł 186/204 

5. G0218GO Ławki na przystankach MPK. 

Lokalizacja - Przystanki lokalnego 

transportu zbiorowego na obszarze Górniaka 

lub ich sąsiedztwo. 

150000,00 zł 181/183 

6. G0161GO Pływający dom dla kaczek. 

Lokalizacja - Park im. Reymonta, działka 

G3-33/26. 

5000,00 zł 178/178 

7. G0037GO Bezpieczny Górniak. Etap pierwszy – 

pilotażowy. 

Lokalizacja - Działki: G-3 66/11; 66/12; 

47/5. 

275000,00 zł 169/178 

8. G0133GO Sportowa Szkoła - sprzęt sportowy na 

użytek społeczności szkolnej SP 5. 

Lokalizacja - Ul. Łęczycka 23. 

7430,00 zł 160/177 

9. G0131GO Interaktywna Szkoła na miarę XXI wieku - 

sprzęt multimedialny dla SP 5. 

Lokalizacja - Ul. Łęczycka 23. 

16800,00 zł 154/171 

10. G0049GO Zakup książek do Filii 5 MBP (Dla dzieci i 

młodzieży). 

Lokalizacja - Działka G-4 138/2. 

6000,00 zł 147/153 

11. G0239GO Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku. 

Lokalizacja - Działka G-3 23/23. 

5000,00 zł 139/142 

12. G0227GO Trzepak 2.0. Stacje street workout w 

łódzkich parkach. 

Lokalizacja - Park im. W. Reymonta, 

działka w obrębie G-3 33/26. 

136000,00 zł 139/140 

13. G0174GO Modernizacja boiska szkolnego w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym 1. 

Lokalizacja - Działka G-5 286/4. 

5000,00 zł 138/148 

14. G0145GO Górniak dla ludzi: Siłownia plenerowa na 

Osiedlu Górniak. 

Lokalizacja - Działka 42/10. 

60000,00 zł 135/144 

15. G0160GO Zielona Senatorska - rekultywacja pasa 

zieleni. 

Lokalizacja - Działki G-4 41/4, 41/8, 41/16. 

51000,00 zł 126/129 
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16. G0238GO Zazieleńmy ul. Piotrkowską. 

Lokalizacja - Działka G-3 23/23. 

13000,00 zł 115/121 

17. G0175GO Odnowienie i modernizacja elewacji w 

budynku internatu w SOSW 1. 

Lokalizacja - Działka G-5 286/4. 

100000,00 zł 109/118 

18. G0245GO Górniak dla ludzi: Krzewy przy ul. 

Sosnowej. 

Lokalizacja - Działka G4-42/4. 

25000,00 zł 109/118 

19. G0177GO Wymiana bram i furtek w ogrodzeniu w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym 1. 

Lokalizacja - Działka G-5 286/4. 

19573,00 zł 109/118 

20. G0159GO Zielona Dębowa - rewitalizacja drzewostanu 

dębów czerwonych. 

Lokalizacja - Działka G-4 66/4 - pas 

drogowy ul. Dębowej. 

52000,00 zł 105/109 

21. G0176GO Budowa parkingu na terenie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 1. 

Lokalizacja - Działka G-5 286/4. 

46000,00 zł 105/114 

22. G0178GO Odmalowanie ogrodzenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 1. 

Lokalizacja - Działka G-5 286/4. 

5000,00 zł 103/112 

23. G0050GO Zakup nowych książek dla Filii 1 MBP. 

Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 46/48, 

działka G-4 120/8. 

6000,00 zł 98/102 

24. G0158GO Rewitalizacja terenu. 

Lokalizacja - Działka G-5 7/24, 7/27. 

150000,00 zł 71/73 

25. G0211GO Zakup mebli rekreacyjnych do ogrodu przy 

5 DPS. 

Lokalizacja - Ul. Podgórna 2/14, działka G-

05 314/19. 

14200,00 zł 70/70 

26. G0087GO Odnowienie chodników w ul. Różyckiego. 

Lokalizacja - Działki G-2 63/5, 63/4. 

480000,00 zł 63/66 

27. G0212GO Naprawa fragmentu alejki parkowej, która 

stanowi dojazd do domów dziecka. 

Lokalizacja - Park im. Legionów, działka 

obręb G-3 195/3. 

257300,00 zł 60/61 

28. G0043GO Górniak dla Ludzi: Kosze na śmieci przy ul. 

Stockiej. 

Lokalizacja - Działka G-3 45/20. 

5000,00 zł 56/64 

29. G0123GO Naprawa chodnika na ul. Płockiej. 

Lokalizacja - Ul. Płocka od nr 40 do końca, 

chodnik po stronie północnej. 

77000,00 zł 37/37 

30. G0234GO "Skok w bok" - warsztaty twórcze oraz 

piknik rodzinny promujące zdrowy styl 

życia. 

Lokalizacja - Przedszkola i szkoły kl. I-III. 

82640,00 zł 32/35 

31. G0243GO "SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO" - 

remont kuchni i stołówki szkolnej w PG 40. 

Lokalizacja - Ul. Kaliska 25/27. 

74000,00 zł 28/29 
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32. G0253GO Żyj Pasją - Rozwój osobisty i sposoby jego 

realizacji. 

Lokalizacja - Placówki Oświatowe i 

Kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 

63200,00 zł 17/18 

suma z osiedla: 5089/5483 

Osiedle: Nad Nerem 

1. G0247NN Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych 

Obywateli.  

Lokalizacja - Placówki Oświatowe i 

Kulturalne na terenie osiedla, 

119600,00 zł 152/182 

2. G0147NN Remont chodników przy ul. Łaskowice i 

Chocianowickiej. 

Lokalizacja - Działka G-53 292/2, G-35 22, 

G-34 32/3. 

240000,00 zł 128/139 

3. G0183NN Remont zniszczonego mostu na rzeką Ner. 

Lokalizacja - Działki G-34 2/1 i 31. 

240000,00 zł 31/33 

4. G0196NN Tradycje Łodzi sprzed Łodzi. 

Lokalizacja - Działka G-21 3/11. 

87200,00 zł 26/26 

5. G0237NN "Skok w bok” - rodzinny piknik promujący 

zdrowy i aktywny styl życia. 

Lokalizacja - Działka G-53 27/12. 

53940,00 zł 23/23 

6. G0207NN POZNAJ SWÓJ KWADRAT - inicjowanie i 

wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw 

sąsiedzkich. 

Lokalizacja - Obszar osiedla Nad Nerem. 

76920,00 zł 10/10 

suma z osiedla: 370/413 

Osiedle: Piastów-Kurak 

1. G0230PK Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju 

uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka. 

Lokalizacja - Działka G-12 493. 

900000,00 zł 1417/1650 

2. G0105PK Remont i modernizacja szatni szkolnej w SP 

113. 

Lokalizacja - Ul. Unicka 6, Działki G-12 

317/2, 317/3, 317/5, 317/6. 

493500,00 zł 973/1157 

3. G0104PK Modernizacja pracowni informatyczno -j 

ęzykowej w SP 113. 

Lokalizacja - Ul. Unicka 6, Działki G-12 

317/2, 317/3, 317/5, 317/6. 

131600,00 zł 970/1151 

4. G0166PK Chodnikiem a nie jezdnią – bezpieczna 

droga do przedszkola i szkoły. 

Lokalizacja - Działka G-12 497/22. 

155000,00 zł 868/964 

5. G0095PK Bezpieczny, kolorowy plac zabaw w 

ogrodzie PM 89 oraz bezpieczne wejście do 

przedszkola. 

Lokalizacja - Działka G-12 496/4. 

47500,00 zł 840/935 

6. G0142PK WODNY PLAC ZABAW z miejscem do 

plażowania. 

Lokalizacja - Działka G-12 503/22, 503/24. 

909640,00 zł 692/716 
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7. G0172PK Rodzinne Pikniki na Górnej. 

Lokalizacja - Placyk przy Centrum Kultury 

Młodych - ul. Lokatorska 11 (działka 454/30 

Obręb G12. Obiekt Rekreacyjno - 

Wypoczynkowy „Stawy Jana". G-27 jako 

części działki o nr 746/27 - lokalizacja: ul. 

Rzgowska 247. Skwer Dubaniewicza w 

Łodzi - lokalizacja: ul. Strycharskiej (dz. nr 

503/22, 503/24, 503/49, 503/50, Obr.G-12). 

57800,00 zł 577/642 

8. G0223PK Rewitalizacja skweru. 

Lokalizacja - Skwer im. Dubaniewicza oraz 

działki: i G-12 503/1, 503/22, 503/24, 

503/33, 503/36, 503/41, 503/42, 503/43, 

503/49, 503/52, 503/26, 505/51. 

567000,00 zł 478/491 

9. G0034PK Wymiana ogrodzenia. Budowa zadaszonej 

piaskownicy, 2 domków dla dzieci i 2 

niskich ogrodzeń wokół huśtawek. 

Lokalizacja - Ogród PM 122, ul. Będzińska 

3. 

236250,00 zł 400/452 

10. G0251PK Zielony Kurak - posadzenie krzewów oraz 

naprawa zdewastowanych trawników. 

Lokalizacja - Ul. Astronautów (od 

Zaolziańskiej do Karpackiej) oraz 

Paderewskiego (od Zaolziańskiej do 

Paderewskiego 17). 

20000,00 zł 290/295 

11. G0102PK Remont chodników przy ul. Zaolziańskiej. 

Lokalizacja - Działki G-11 64/41, 64/42. 

460000,00 zł 265/275 

12. G0146PK Zakup książek oraz tablicy interaktywnej dla 

czytelników oraz użytkowników MBP. 

Lokalizacja - Ul. Paderewskiego 11a. 

20000,00 zł 227/236 

13. G0100PK Plac zabaw dla małych dzieci. 

Lokalizacja - Zieleniec ul. Karpacka / 

Chocimska (Cyklodrom, dawny Borek 

Lissnera). 

60000,00 zł 199/208 

14. G0121PK "Od małego do dużego - książka dla 

każdego". Zakup książek dla biblioteki przy 

ul. Bednarskiej. 

Lokalizacja - Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24. 

10000,00 zł 178/190 

15. G0134PK Wymiana kostki brukowej - chodnik. 

Lokalizacja - Ul. Strycharska od 1 do 7. 

30000,00 zł 177/184 

16. G0070PK Budowa kompleksu rekreacyjno - 

sportowego łącznie z ogrodzeniem terenu 

ZSEiU. 

Lokalizacja - Ul. Astronautów 19 - nr 

działki 97. 

909000,00 zł 174/187 

17. G0024PK Wykonanie projektu oraz przebudowa 

oświetlenia ulicznego. 

Lokalizacja - Ul. Astronautów. 

250000,00 zł 160/163 
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18. G0101PK Remont chodnika przy budynku 

Paderewskiego 31b i 31d. 

Lokalizacja - Działka G-13 206/52. 

70000,00 zł 156/161 

19. G0122PK "Kolorowa biblioteka małego człowieka". 

Doposażenie biblioteki przy ul. Bednarskiej. 

Lokalizacja - Filia 6 MBP, ul. Bednarska 24. 

7000,00 zł 143/152 

20. G0141PK Utworzenie alejki umożliwiającej 

połączenie ul. Pabianickiej z ul. 

Kosmonautów. 

Lokalizacja - Działka 43/2 w obrębie G-11. 

15000,00 zł 143/154 

21. G0051PK Wykonanie projektu i budowa parkingu przy 

ul. Astronautów. 

Lokalizacja - Działka G-11 91/21. 

426100,00 zł 140/142 

22. G0124PK Będzińska - szersza i czystsza - utwardzenie 

pobocza, poprawienie przejezdności. 

Lokalizacja - Działki G-11-57/14, 57/19. 

80000,00 zł 131/141 

23. G0116PK Położenie płyt chodnikowych. 

Lokalizacja - Od ul. Paderewskiego do 

ZSEiU 2 na długości ok. 100 m. 

70000,00 zł 80/85 

24. G0103PK Zakup nowości wydawniczych i 

odtwarzacza CD dla Biblioteki w WSS im. 

M. Kopernika. 

Lokalizacja - Ul. Pabianicka 62. 

3150,00 zł 74/76 

25. G0249PK Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych 

Obywateli.  

Lokalizacja - Placówki Oświatowe i 

Kulturalne na terenie osiedla. 

119600,00 zł 39/40 

26. G0244PK Częściowa wymiana starego ogrodzenia na 

nowe polepszające bezpieczeństwo posesji 

oraz estetykę okolicy. 

Lokalizacja - Ul. Będzińska 5, działka G-11 

62. 

100000,00 zł 18/18 

suma z osiedla: 9809/10865 

Osiedle: Rokicie 

1. G0109RO Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy 

SP 42. 

Lokalizacja - Ul. Przyszkole 42. 

435000,00 zł 2283/2631 

2. G0002RO Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody 

wizytówką Przychodni. 

Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne 

"Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. 

Cieszkowskiego 6. 

180000,00 zł 1296/1529 

3. G0003RO Zmieniamy Przychodnię – I Etap prac 

inwestycyjnych. 

Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne 

"Górna" ul. Felińskiego 7 Filia ul. 

Odrzańska 29. 

300000,00 zł 1274/1504 
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4. G0119RO Mini kompleks sportowy- budowa boiska do 

siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną 

siłownią. 

Lokalizacja - PG 41, ul. Bohdanowicza 11, 

działka 64 w obrębie G-10.  

104400,00 zł 950/1046 

5. G0025RO Wykonanie oświetlenia parku. 

Lokalizacja - Park "Sielanka" pomiędzy 

ulicami Pabianicką i Cieszkowskiego. 

515000,00 zł 710/738 

6. G0110RO Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu 

Rokicie. 

Lokalizacja - Przystanek kolejowy Łódź-

Pabianicka (G-10 78/116), skrzyżowanie al. 

Jana Pawła II i ul. Obywatelskiej (G-1 

325/15). 

247168,00 zł 566/585 

7. G0215RO Budowa oświetlenia drogi pieszo - 

rowerowej za ekranami wzdłuż ul. Jana 

Pawła odcinek Obywatelska - Pabianicka. 

Lokalizacja - Ciąg pieszo-rowerowy. 

252000,00 zł 490/507 

8. G0108RO Zakup książek dla czytelników i 

użytkowników Filii 8 MBP. 

Lokalizacja - Ul. Cieszkowskiego 11a. 

8000,00 zł 386/404 

9. G0111RO Jedyny taki plac zabaw Nowe Rokicie. 

Lokalizacja - Teren w obrębie ul. 

Brzozowskiego 7/9, Komfortowej 2/4, 

Rogozińskiego 10/12, Działka G-10 15/11. 

336115,00 zł 299/311 

10. G0204RO Ułożenie brakującego i koniecznego 

chodnika na odcinku ul. Piękna 42- ul. 

Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek 

wydeptanych w pasie zieleni. 

Lokalizacja - Działka G-1 321/72. 

16600,00 zł 240/258 

11. G0035RO "Kup nam Piękną książkę” – zakup książek 

dla czytelników biblioteki. 

Lokalizacja - Filia 11 MBP, ul. Piękna 

35/39. 

20000,00 zł 223/246 

12. G0231RO Modernizacja istniejących miejsc 

parkingowych. 

Lokalizacja - Ul. Piękna od ul. 

Cieszkowskiego do al. Politechniki. 

337000,00 zł 177/184 

13. G0260RO Przedszkole Orlika Rokicie. 

Lokalizacja - Boiska typu Orlik na osiedlu 

Rokicie. 

37500,00 zł 162/169 

14. G0235RO Wprowadzenie do szkoły 

ponadgimnazjalnej szafek dla uczniów. 

Lokalizacja - ZSTI ul. Politechniki 37. 

66500,00 zł 147/162 

15. G0205RO Kosze na psie odchody na trasie al. Jana 

Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym 

między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską. 

Lokalizacja - Działki G-10-4/116, 118/8, 

4/166. 

6350,00 zł 143/144 
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16. G0233RO Wykonanie miejsc postojowych z płyt 

ażurowych na odcinku ul. Pięknej od nr 51 

do nr 61. 

Lokalizacja - Działka G-1 259/18. 

147500,00 zł 129/135 

17. G0167RO Termomodernizacja budynku Żłobka 13. 

Lokalizacja - Ul. Rogozińskiego 2, działka 

G-10 24. 

450000,00 zł 118/121 

18. G0179RO Aktywnie i bezpiecznie – remont sali 

gimnastycznej w PG 38. 

Lokalizacja - Ul. St. Dubois 7/9 na działce 

nr 456/13 (obręb 23). 

199000,00 zł 115/119 

19. G0138RO Przebudowa chodnika i zatoczki 

parkingowej Rogozińskiego 13. 

Lokalizacja - Działka G-10 12/52. 

130000,00 zł 108/114 

20. G0180RO Przyjazna i bezpieczna szkoła - remont 

ciągów komunikacyjnych i szatni w PG 38. 

Lokalizacja - Ul. St. Dubois 7/9, działka 

456/13 (obręb 23). 

123000,00 zł 89/90 

21. G0181RO Sprzęt sportowy dla PG 38. 

Lokalizacja - Ul. St. Dubois 7/9, działka 

456/13 (obręb 23). 

50000,00 zł 86/89 

22. G0120RO Wymiana krawężników i remont chodników 

wraz z wjazdami do posesji po obu stronach 

ulicy Starogardzkiej na odcinku pomiędzy 

ulicą Reymonta i ulicą Odrzańską. 

Lokalizacja - Działki G-23 424/3, 424/2. 

490000,00 zł 71/73 

suma z osiedla: 10062/11159 

Osiedle: Ruda 

1. G0006RU Stawy Stefańskiego "OdNowa – Etap IV”. 

Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - Park 1-

go Maja. 

440000,00 zł 847/872 

2. G0246RU Powiększenie kompleksu sportowo – 

rekreacyjnego na Stawach Stefańskiego o 

tor rowerowy typu pumptrack. 

Lokalizacja - Działka G-51 1/38. 

172500,00 zł 706/724 

3. G0189RU "Młodzież kocha komputery" - czyli mądre 

korzystanie ze sprzętu IT w SP 125. 

Lokalizacja - Ul. Dzwonowa 18/20. 

54000,00 zł 602/677 

4. G0152RU Plac zabaw i rekreacji na Rudzie. 

Lokalizacja - Zadanie dotyczy terenu 

leżącego u zbiegu ulic: Brydżowej i 

Karowej na działce o nr G-42 370/2. 

120000,00 zł 451/473 

5. G0046RU Zakup lektur, nowości i gabloty 

informacyjnej, odnowienie wejścia w Filii 

17, ul. Rudzka 17. 

Lokalizacja - Działka G-40 441. 

15200,00 zł 356/370 

6. G0151RU Plac zabaw i rekreacji Ruda – Beczkowa. 

Lokalizacja - Działki G-24 96/10 i 97. 

200000,00 zł 330/339 
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7. G0208RU Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. 

Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie SP 

143. 

Lokalizacja - Ul. Kuźnicka 12, działka G-39 

69/6. 

85000,00 zł 298/305 

8. G0209RU Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. 

Budowa zewnętrznej siłowni na terenie SP 

nr 143 w Łodzi - 10 urządzeń.  

Lokalizacja - Ul. Kuźnicka 12, Działka G-39 

69/6. 

100000,00 zł 286/292 

9. G0007RU Przystanek "OdNowa" – postawienie wiat 

przystankowych. 

Lokalizacja - Przystanki komunikacji 

miejskiej na Osiedlu Ruda wzdłuż ul. 

Przestrzenna i Ekonomiczna. 

160000,00 zł 257/266 

10. G0184RU Budowa chodnika wzdłuż ul. Łukowej 

pomiędzy Pabianicką a Opiekuńczą - 

uzupełnienie brakujących odcinków. 

Lokalizacja - Działki G-24 111/42; 111/43; 

113/22(7); 113/24; 113/43, 111/21(7). 

Chodnik będzie znajdował się w pasie 

drogowym ulic: Łukowa (strona parzysta), 

Opałowa, Opiekuńcza. 

130000,00 zł 214/220 

11. G0225RU Przedszkole Orlika Ruda. 

Lokalizacja - Boiska typu ORLIK na osiedlu 

Ruda. 

19000,00 zł 212/214 

12. G0026RU Garaż do przechowywania samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych, mebli 

ogrodowych dla mieszkańców DPS i 

narzędzi. 

Lokalizacja - Ul. Rudzka 56 

10000,00 zł 111/113 

13. G0092RU Przebudowa nawierzchni i chodników po 

obu stronach jezdni na całej długości. 

Lokalizacja - Ul. Romana. 

300000,00 zł 110/110 

14. G0008RU Parking "OdNowa” – wyznaczenie miejsc 

postojowych przy PM 86. 

Lokalizacja - Część ul. Biernej i Jagiełły. 

200000,00 zł 98/98 

15. G0027RU Remont ogrodzenia. Remont ciągów 

komunikacyjnych. 

Lokalizacja - Ul. Starorudzka 5/7, działka 

2/13. 

80000,00 zł 85/88 

16. G0140RU Budowa chodnika z kostki /płyt betonowych 

na podbudowie z kruszywa i wzmocnionym 

podłożu. 

Lokalizacja - Wschodnia strona ul. 

Statutowej między ul. Demokratyczną i 

Przewodnią. 

69000,00 zł 75/75 

 

suma z osiedla: 

 

 

5038/5236 
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Osiedle: Wiskitno 

1. G0256WI I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno 

- Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

pieszych. 

Lokalizacja - Ul. Kolumny, działki G-57 

81/2 i 81/3. 

180000,00 zł 553/585 

2. G0170WI Bezpieczna droga do szkoły – dzieci SP 130. 

Lokalizacja - Działka 190/29. 

307700,00 zł 313/335 

3. G0169WI Sygnalizacja na żądanie na przejściu dla 

pieszych. 

Lokalizacja - Ul. Św. Rafała Kalinowskiego 

przy ul. Gościniec 1 przy SP 130. 

350000,00 zł 273/283 

4. G0229WI Wymiana bram garażowych w remizie OSP 

Wiskitno. 

Lokalizacja - OSP ul. Kolumny 312, 

Działka G-55 23/4. 

30000,00 zł 233/248 

5. G0197WI Utwardzenie drogi gruntowej Dzikich Pól 

przy użyciu płyt typu YOMB. 

Lokalizacja - Ul. Dzikich Pól - od działki 

107/1 (częściowo utwardzona płytą typu 

YOMB) do działki 107/9, obręb G-55. 

300000,00 zł 124/129 

6. G0139WI Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej. 

Lokalizacja - Działka G-55 576/2. 

63200,00 zł 77/80 

7. G0038WI "Hej psiaki, gdzie dzieciaki?” – psi 

ratownicy dla najmłodszych. 

Lokalizacja - Działki G-31 17/1;G-32 40/2. 

14600,00 zł 69/71 

8. G0255WI Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych 

Obywateli. 

Lokalizacja - Placówki Oświatowe i 

Kulturalne na terenie osiedla. 

119600,00 zł 36/36 

suma z osiedla: 1678/1767 

RAZEM: 74960/81061 

 

c) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do budżetu obywatelskiego 

zgłoszone w rejonie Polesie. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) 
Kwota po 

weryf. 

Liczba głosów 

ważne/wszystkie 

Osiedle: Karolew-RetkiniaWschód 

1. P0003KR Łódzki Rower Publiczny na osiedlu 

Karolew-Retkinia Wschód. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na 

działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i 

Transportu w granicach administracyjnych 

osiedla Karolew-Retkinia Wschód. 

865088,00 zł 1441/1466 

2. P0115KR Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

przy SP 164. 

Lokalizacja - Działka P27-189/5. 

1168186,00 zł 960/1024 
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3. P0071KR Modernizacja tarasu przy PM 133, ul. 

Krzemieniecka 22b. 

Lokalizacja - Działka P27- 18/5. 

98800,00 zł 861/962 

4. P0188KR Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 41. 

Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18, działka P26-

47/18. 

473000,00 zł 818/885 

5. P0114KR Remont szatni w budynku SP 164. 

Lokalizacja - Działka P27-189/5. 

134400,00 zł 809/867 

6. P0113KR Nowa pracownia komputerowa w SP 164. 

Lokalizacja - Działka P27-198/5. 

79200,00 zł 790/851 

7. P0187KR Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na 

pracownię do zajęć technicznych wraz z jej 

wyposażeniem w SP 41. 

Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18, działka P26-

47/18. 

112000,00 zł 752/812 

8. P0116KR Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-

sportowej przy SP 137. 

Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b, działki 

obręb P26, 93/30,93/45,93/46. 

151000,00 zł 725/777 

9. P0189KR Stacjonarne i mobilne nagłośnienie szkolnej 

sali gimnastycznej w SP 41. 

Lokalizacja - UL. Rajdowa 18, działka P26-

47/18. 

33000,00 zł 720/784 

10. P0157KR Doposażenie OSP "Retkinia" w sprzęt 

zwiększajacy skuteczność prowadzenia 

działań z zakresu ratownictwa 

przedmedycznego. 

Lokalizacja - Ul. Retkińska 129. 

10000,00 zł 690/717 

11. P0117KR MULTIMEDIALNA SZKOŁA 

(Modernizacja sal multimedialnych w 

SP137). 

Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b, działka 

P26-93/46. 

149900,00 zł 635/684 

12. P0118KR Modernizacja sanitariatów w SP 137. 

Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b, działka 

P26-93/46. 

139750,00 zł 613/661 

13. P0044KR Zakup książek i audiobooków dla filii 

bibliotecznej MBP Łodź-Polesie im. J. 

Augustyniaka do bezpłatnego 

wypożyczania. 

Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 67. 

60000,00 zł 561/592 

14. P0014KR "W zdrowym ciele zdrowy duch” 

Kompleksowy remont sali gimnastycznej i 

węzła sanitarnego w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1. 

Lokalizacja - Działki: 17/1,17/3. 

588000,00 zł 517/550 
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15. P0013KR Przejezdna Maratońska Wschód. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska-

Obywatelska, działki P26-114/202, P26-

114/204, P26-124/7. Skrzyżowanie 

Maratońska-Przełajowa, działki P26-123/92, 

P26-123/133. 

20000,00 zł 499/505 

16. P0165KR Skwer Aktywnych Pokoleń - ładna zieleń i 

uregulowane parkingi zamiast błotowiska i 

psich kup między blokami. 

Lokalizacja - Teren w ciągu 

komunikacyjnym osiedle-sklep, przy zbiegu 

ul. Żubrowej oraz ul. Norwida, działka 

144/27 oraz pobocze ul. Norwida, działki 

133/13 i 133/14. 

185950,00 zł 430/440 

17. P0087KR Parking Miasta Łodzi dla osiedli Karolew - 

Retkinia Wschód. 

Lokalizacja - Działka P27- 595/93. 

830000,00 zł 406/423 

18. P0190KR Uff… jak gorąco!!! Zakup klimatyzatorów 

na potrzeby zajęć oraz imprez cyklicznych 

dla dzieci i seniorów w Poleskim Ośrodku 

Sztuki Filia Karolew. 

Lokalizacja - Ul. Bratysławska 6a. 

17220,00 zł 346/370 

19. P0173KR Remont chodnika wzdłuż ul. 

Wróblewskiego na odcinku od ul. 

Bratysławskiej do wjazdu w osiedle - na 

wysokości kiosku z prasą. 

Lokalizacja - Działki: P27-409/1, P27-

409/15. 

17500,00 zł 309/313 

20. P0137KR Remont chodnika na ul. Karolewskiej 

między ul. Norwida a Wileńską. 

Lokalizacja - Ul. Karolewska, odcinek 

równoległy do torów tramwajowych po 

stronie wschodniej. 

140000,00 zł 291/298 

21. P0162KR Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej 

na odcinku od ul. Wróblewskiego do wjazdu 

przy "orliku" XXVI LO. 

Lokalizacja - Działki: P27-109/16, P27-

109/18, P27-109/25, P27-109/26, P27-

109/27, P27-109/28, P27-192/8, P27-

353/10. 

115000,00 zł 272/281 

22. P0161KR Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-

rowerowego na przedłużeniu ul. Balonowej 

w kierunku przejść dla pieszych 

skrzyżowania Maratońska/Retkińska. 

Lokalizacja - Działki P24-359/4, P24-

364/16, P24-365/296. 

87000,00 zł 258/258 

23. P0121KR Publiczne Gimnazjum 20 - budowa boiska 

wielofunkcyjnego. 

Lokalizacja - Ul. Olimpijska 9. 

790000,00 zł 242/245 
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24. P0086KR Zakup i montaż słupków z siatką do 

siatkówki w sali gimnastycznej SP 11, ul. 

Hufcowa 20A. 

Lokalizacja - Działka P25 - 193. 

8500,00 zł 239/241 

25. P0053KR Remont chodnika wzdłuż ul. 

Wróblewskiego na odcinku od ul. Mińskiej 

w kierunku przejazdu kolejowego przy 

Castoramie - dokończenie zadania. 

Lokalizacja - Działka P36 1/6 w pasie 

drogowym ul. Wróblewskiego (strona 

nieparzysta). 

150000,00 zł 238/241 

26. P0263KR Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub 

gimnazjum na terenie osiedla. 

10280,00 zł 237/241 

27. P0163KR Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej 

na wysokości parkingu przy XXVI LO. 

Lokalizacja - Działki: P27-109/18, P27-

109/25, P27-109/26. 

313000,00 zł 234/237 

28. P0141KR Zielone miejsca parkingowe przy 

Wileńskiej. 

Lokalizacja - Ul. Wileńska na odcinku 

pomiędzy ul. Żubrowej a ul. Wygodną, po 

stronie północnej i południowej, działka 

P27-176/27. 

175000,00 zł 229/235 

29. P0098KR Wymiana ogrodzenia wraz z wymianą 

podmurówki za słupkami, przęsłami oraz 

wymiana bramy i furtek przy PM 165. 

Lokalizacja - Działka P25-192/15. 

132000,00 zł 210/215 

30. P0261KR Oświetlenie ul. Hokejowej miedzy Armii 

Krajowej a Batalionów Chłopskich (przy 

"Lidlu"). 

Lokalizacja - Działki: P24-315/108, P24-

320/20, P24-32/22, P24-339/609. 

55000,00 zł 201/203 

31. P0180KR Zabudowa dwóch ławek na przystanku 

Retkińska/Krzemieniecka (1850). 

Lokalizacja - Przystanek autobusowy 

kierunek południowy nr przystanku 1850. 

4000,00 zł 191/191 

32. P0159KR Budowa chodnika łączącego ul. Narciarską 

z al. Waltera-Janke przez teren dawnej pętli 

tramwajowej "Bratysławska". 

Lokalizacja - Działki obręb P-27: 595/40, 

595/71, 595/82, 595/103. 

60000,00 zł 190/194 

33. P0280KR Osiedlowa Akademia Boksu. 

Lokalizacja - Obręb ulic Wileńska, 

Karolewska, Bandurskiego. 

41400,00 zł 178/187 

34. P0233KR Termomodernizacja budynku Żłobka 26. 

Lokalizacja - UL. Sprinterów 11. 

300000,00 zł 177/183 
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35. P0177KR Zabudowa wiaty na przystanku 

Maratońska/Obywatelska (0545). 

Lokalizacja - Działka P26-123/92. 

17000,00 zł 152/153 

36. P0174KR Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości 

posesji nr 18-26. 

Lokalizacja - Działka P26-106/86. 

45000,00 zł 121/124 

37. P0176KR Budowa parkingu dla samochodów przy ul. 

Wileńskiej pomiędzy ul. Retkińską a 

Kozietulskiego. 

Lokalizacja - Działki: P25-76/6, P25-78/1. 

98000,00 zł 121/123 

38. P0226KR Remont wjazdu na posesję PG 20. 

Lokalizacja - Działka 95/1. 

21000,00 zł 113/116 

39. P0179KR Zabudowa stojaków na rowery pod C.H. 

Retkinia przy Maratońskiej 24/32. 

Lokalizacja - Działka P26-123/35. 

18000,00 zł 101/102 

40. P0120KR Ławki gimnastyczne dla uczniów z PG 20. 

Lokalizacja - Ul. Olimpijska 9. 

860,00 zł 78/80 

41. P0250KR Przejrzysta szkoła. 

Lokalizacja - UL. Rajdowa 13, działka P26-

66. 

40000,00 zł 34/34 

suma z osiedla: 16989/17865 

Osiedle: Koziny 

1. P0186KO Nowoczesna szkoła to nowoczesne 

pracownie - modernizacja zaplecza 

dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz 

biblioteki Gimnazjum 19. 

Lokalizacja - Ul. Wapienna 17, działki 

219/13, 219/14. 

412000,00 zł 1773/2143 

2. P0275KO Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu 

SP 91. 

Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. 

127800,00 zł 573/642 

3. P0251KO Modernizacja pracowni komputerowej w SP 

91. 

Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45, działki 

262/1, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 

262/10, 262/11 w obrębie P-7. 

95000,00 zł 558/624 
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4. P0169KO Bezpieczne Koziny - stworzenie 

monitoringu miejskiego na osiedlu Koziny. 

Lokalizacja - Monitoring powinien zostać 

rozmieszczony w miejscach znanych policji 

i straży miejskiej, uznanych za 

niebezpieczne, bądź w tych, które mogą 

generować sytuacje prawdopodobnie 

zagrażające życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów 

nocnych (monopolowych), przy 

niedoświetlonych wylotach ulic, zaułkach, 

terenach rekreacyjnych, takich jak place 

zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicach 

urzędów lub placówek użyteczności 

publicznej związanych z obrotem gotówką, 

tj. poczta, agencje bankowe i bankomaty. 

483000,00 zł 509/522 

5. P0281KO Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w 

budynku SP 91. 

Lokalizacja - UL. Kasprzaka 45. 

129000,00 zł 453/513 

6. P0060KO SP 91 - podjazd dla niepełnosprawnych i 

miejsce postojowe. 

Lokalizacja - Działki: P7 262/6, P7 262/9, 

P7 244/48. 

70000,00 zł 447/505 

7. P0021KO Zakup książek i audiobooków dla 

użytkowników Biblioteki pod Baba Jagą z 

osiedla Koziny. 

Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna 

Łódź-Polesie, Filia 17, ul. Ossowskiego 4. 

9000,00 zł 389/408 

8. P0062KO Usprawnienie ruchu w obszarze 

skrzyżowania Kasprzaka - Drewnowska w 

godzinach szczytu komunikacyjnego. 

Lokalizacja - Okolice przystanku 

Kasprzaka/Drewnowska, działka P7-244/48. 

70000,00 zł 300/308 

9. P0111KO Budowa "siłowni pod chmurką" na osiedlu 

Koziny. 

Lokalizacja - Obręb P-7, działka nr 126/11. 

90500,00 zł 292/298 

10. P0237KO Wymiana stolarki okiennej w budynku BP 

Łódź-Polesie - Dział Udostępniania. 

Lokalizacja - Ul. Długosza 7/9, działki: 

330/11, 305/2. 

80000,00 zł 282/299 

11. P0084KO Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny 

dzieciom. 

Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a. 

35000,00 zł 244/256 

12. P0253KO Doposażenie placu zabaw w urządzenia do 

zabaw dla dzieci od 3 do 15 lat. 

Lokalizacja - Ul. Pietrusińskiego 25/27, 

działki 425/1, 424/3 w obrębie P7. 

35000,00 zł 236/248 
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13. P0112KO Budowa chodnika na osiedlu Koziny 

pomiędzy ulicami Wapienną i Ossowskiego. 

Lokalizacja - Obręb P7, działki:112/5, 

112/2. 

230000,00 zł 209/214 

14. P0005KO Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Koziny. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji 

odbędzie się na działkach zarządzanych 

przez Zarząd Dróg i Transportu, w 

granicach administracyjnych osiedla 

Koziny. 

247168,00 zł 203/206 

15. P0008KO Budowa parkingu osiedlowego. 

Lokalizacja - Numery działek: P7-271/7, 

P7-271/9, P7-271/11. 

305200,00 zł 195/197 

16. P0218KO Budowa zatok parkingowych. 

Lokalizacja - Działki 208/3 i 199/12, wzdłuż 

ul. Ossowskiego od nr 6 do 8. 

320000,00 zł 176/179 

17. P0045KO Nowe boisko to dla dzieci wszystko- 

przebudowa boisk sportowych na terenie 

istniejącego obiektu przy ul. Kasprzaka 20. 

Lokalizacja - Działki: P-07 210/35, P-07 

210/43, P-07 210/39, P-07 210/44, P-07 

210/40, P-07 210/36, P-07 210/45. 

350000,00 zł 168/172 

18. P0001KO Kasprzaka/Drewnowska-dodatkowe miejsca 

parkingowe. 

Lokalizacja - Trawnik przy bloku na rogu 

Kasprzaka i Drewnowskiej, działka P7-

129/42 

18000,00 zł 147/155 

19. P0108KO Remont chodnika wzdłuż ul. Gazowej po 

stronie wschodniej i zachodniej. 

Lokalizacja - Obręb P7, działki 378/19, 

330/13,330/4, 364/12, 378/5, 378/7, 378/18. 

294000,00 zł 134/138 

20. P0109KO Rekultywacja trawników wzdłuż ul. 

Gazowej po stronie wschodniej i zachodniej. 

Lokalizacja - Obręb P7, działki: 378/19, 

330/13, 330/4, 378/5. 

20481,45 zł 114/117 

21. P0211KO Remont chodnika w pasie drogowym ul. 

Waryńskiego - nitka wschodnia. 

Lokalizacja - Ul. Waryńskiego od ul. 

Srebrzyńskiej do ul. Długosza, działka P-7 

363/2. 

150000,00 zł 79/79 

22. P0268KO Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub 

gimnazjum na terenie osiedla. 

10280,00 zł 49/50 

23. P0078KO Montaż barierek trawnikowych. 

Lokalizacja - Działka 451/4, ul. Górna, z 

tyłu bloku ul. Waryńskiego 4. 

22500,00 zł 28/30 

 

suma z osiedla: 

 

7558/8303 
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Osiedle: Lublinek-Pienista 

1. P0017LP Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 

Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i 

tzw. parku leśnego na Lublinku. 

125000,00 zł 436/442 

2. P0049LP Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików. 

Lokalizacja - Tereny niezabudowane i 

obrzeża kompleksu leśnego Lublinek, 

działki stanowiące własność miasta. 

30000,00 zł 292/292 

3. P0228LP Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) 

przy ul. Dennej. 

Lokalizacja - Teren między ul. Denną a 

Pienistą, działki P35-7, P35-8. 

300000,00 zł 199/202 

4. P0229LP Remont ul. Falistej na odcinku od ul. 

Obywatelskiej do ul. Burzliwej. 

Lokalizacja - Ul. Falista. 

369500,00 zł 179/182 

5. P0034LP Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na 

odcinku od Pienistej do Rusałki - dojście do 

placu zabaw. 

Lokalizacja - Działki: P-36 101/1, P36 

102/2, P-36 103/1. 

50000,00 zł 171/172 

6. P0035LP Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na 

odcinku od Obywatelskiej do Dennej - 

dojście do przystanku autobusowego. 

Lokalizacja - Działki: P-36 101/1, P-36 

102/2, P-36 103/1. 

65000,00 zł 171/171 

7. P0047LP Utwardzenie kruszywem kamiennym 

stabilizowanym mechanicznie ok. 510 mb 

terenów gruntowych na odcinku od ul. 

Lublinek do ul. Maratońskiej. 

Lokalizacja - Działka nr 114/3 obręb P-37. 

249560,00 zł 163/165 

8. P0105LP Plac zabaw dla dzieci w Parku „Na 

Smulsku”. 

Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-

100/5, 

100000,00 zł 99/101 

9. P0230LP Wymiana nawierzchni ul. Burzliwej od ul. 

Falistej do ul. Sztormowej. 

Lokalizacja - Działki P33-65/17, P33-65/6. 

217000,00 zł 98/100 

10. P0037LP Remont chodnika (nitka wschodnia) wraz z 

wymianą zniszczonych krawężników w 

pasie jezdni wzdłuż ul. Obywatelskiej na 

odcinku od ul. Wł. Króla do ul. Sztormowej. 

Lokalizacja - Działka P-33 91/3. 

78750,00 zł 94/96 

11. P0038LP Remont chodnika (nitka wschodnia), 

przebudowa istniejących zjazdów wraz z 

wymianą zniszczonych krawężników w 

pasie jezdni wzdłuż ul. Obywatelskiej na 

odcinku od ul. Pienistej do Wł. Króla. 

Lokalizacja - Działka P-33 91/3. 

105750,00 zł 91/91 
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12. P0269LP Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub 

gimnazjum na terenie osiedla. 

10280,00 zł 85/86 

13. P0140LP Budowa chodnika między przystankiem 

autobusowym Nowe Sady/Waltera Janke a 

przejściem dla pieszych na tym 

skrzyżowaniu. 

Lokalizacja - Działka P36-37/46. 

19000,00 zł 65/66 

14. P0036LP Budowa chodników na odcinku od 

istniejącego peronu przystanku komunikacji 

miejskiej do chodnika o nawierzchni 

asfaltowej zlokalizowanego wzdłuż ulicy 

Waltera – Janke wraz z sporządzeniem 

dokumentacji projektowej w zakresie w/w 

zadania. 

Lokalizacja - Działki: P-36 25/41, P-36 

37/43. 

46250,00 zł 55/57 

15. P0129LP Montaż punktów oświetleniowych na ul. 

Żaglowej. 

Lokalizacja - Ul. Żaglowa. 

103000,00 zł 41/41 

suma z osiedla: 2239/2264 

Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko 

1. P0074RS Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu 

Retkinia Zachód-Smulsko. 

Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego, okolice PG 

22, skrzyżowanie Al.Wyszyńskiego - 

ul.Armii Krajowej, okolice Pałacu 

Młodzieży, krańcówka Wyszyńskiego, ul. 

Łyżwiarska między ul. Kolarską i ul. 

Szermierczą. 

617920,00 zł 1647/1677 

2. P0016RS Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii 

Krajowej. 

Lokalizacja - Działki: P25-202/65, P25-

202/90, P25-202/15,P25-202/14. 

77000,00 zł 1065/1093 

3. P0131RS Zielone Smulsko II - budowa chodnika w 

pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. 

Kolarską wraz z rekultywacją terenu i 

nasadzeniem drzew. 

Lokalizacja - Obręb P-23, działki: 445/7, 

153/7, 154/10, 153/5,1757/9, 1757/8, 

1757/7, 96/4, 1757/6, 91/4, 1439/25, 1757/3, 

1759/59,362/183, 91/3,362/180, 1756/7, 

362/177, 14/26, 907, 905/1, 904, 900/1, 

1155, 898, 897/1, 771/2, 896/1, 153/6. 

541500,00 zł 839/849 
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4. P0240RS Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt 

audiowizualny dla młodzieży i 

mieszkańców osiedla w XXXIII LO. 

Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116, 

działka 68/4. 

190500,00 zł 770/835 

5. P0241RS Mobilna pracownia komputerowa w XXXIII 

LO. 

Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116, 

działka 68/4. 

50000,00 zł 761/826 

6. P0028RS Nie dziurą w płocie i nie po błocie - 

przejście między SP 19, PM 170 i 

lodowiskiem. 

Lokalizacja - Działka P-24 307/35, fragment 

płotu wokół szkoły w północnej części 

działki przy lodowisku. 

13000,00 zł 711/738 

7. P0012RS Przejezdne Maratońska Zachód. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska - 

Plocka, działki P24-365/320, P24-

365/321,P24-386. Skrzyżowanie 

Maratońska-Armii Krajowej działka P24-

365/318. 

10000,00 zł 638/641 

8. P0040RS Bezpieczna droga do domu i szkoły - 

budowa oświetlenia chodnika. 

Lokalizacja - Działka P22-73 - chodnik 

biegnący wzdłuż wschodniego ogrodzenia 

SP 6 i LO XXXIII (ul. Kusocińskiego 116) 

pomiędzy terenem szkolnym a boiskiem 

Orlik. 

47000,00 zł 632/641 

9. P0050RS Dbamy o kondycję w ciepłej i bezpiecznej 

sali gimnastycznej SP 19 i PG 21. 

Lokalizacja - Działka P 24 307/35. 

710000,00 zł 559/581 

10. P0033RS Zakup książek i audiobooków dla 

czytelników MBP Łódź-Polesie Filia Nr 8. 

Lokalizacja - Ul. ks. J. Popiełuszki 17. 

20000,00 zł 488/498 

11. P0130RS Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. 

Zapaśniczej. 

Lokalizacja - Chodnik z obu stron ul. 

Zapaśniczej, na odcinku pomiędzy ul. 

Gimnastyczną i Kolarską. 

200000,00 zł 444/446 

12. P0248RS Rozbudowa szatni na lodowisku Retkinia, 

wraz z zapleczem socjalnym. 

Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. 

Popiełuszki 13b. 

300000,00 zł 378/397 

13. P0010RS Remont szatni w budynku SP 6. 

Lokalizacja - Szatnia usytuowana jest w 

piwnicy budynku przy ul. Kusocińskiego 

116, działka P22-68/4. 

332500,00 zł 359/366 

14. P0085RS „Zwinne przedszkolaki” – budowa placu 

zabaw PM 55. 

Lokalizacja - Działka P22 -7/5. 

155000,00 zł 351/356 
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15. P0242RS Rozbudowa auli na potrzeby poszerzenia 

oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej 

Pałacu Młodzieży. 

Lokalizacja - Działka P24-307/26. 

944342,34 zł 330/331 

16. P0246RS Remont szatni i pryszniców na lodowisku 

Retkinia. 

Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. 

Popiełuszki 13b. 

100000,00 zł 325/343 

17. P0247RS Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na 

osiedlu Retkinia. 

Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. 

Popiełuszki 13b. 

85000,00 zł 315/317 

18. P0119RS "Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa" - 

całkowita wymiana ogrodzenia. 

Lokalizacja - PM 173, al. Wyszyńskiego 62, 

działki 309/5, 309/6. 

135000,00 zł 313/341 

19. P0127RS Program rozwoju aktywności ruchowej u 

dzieci w oparciu o zajęcia ogólnorozwojowe 

z elementami koszykówki. 

Lokalizacja - XXXIII LO, ul. 

Kusocińskiego 116. 

60000,00 zł 227/250 

20. P0135RS "Retkinia na sportowo" - rozgrywki 

sportowe, na obiektach lokalnych, dla 

amatorów przez cztery pory roku. 

Lokalizacja - Osiedle Retkinia Zachód-

Smulsko. 

125000,00 zł 225/225 

21. P0264RS Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub 

gimnazjum na terenie osiedla. 

10280,00 zł 222/222 

22. P0126RS Nowoczesna szkoła - rozbudowa bazy 

dydaktycznej PG 22. 

Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 100. 

132000,00 zł 218/218 

23. P0222RS Remont tarasów oraz chodników 

znajdujących się w ogrodzie PM 170. 

Lokalizacja - ul. Popiełuszki 13a. 

125000,00 zł 191/191 

24. P0009RS Termomodernizacja budynku Żłobka 28. 

Lokalizacja - Ul. Wyszyńskiego 102, obręb 

P-24, działka nr 305. 

330000,00 zł 190/192 

25. P0076RS Piłka dla każdego. 

Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy 

SP 19 (ul. Balonowa 1). 

8000,00 zł 120/121 

26. P0128RS Rodzinny piknik sportowy "Bo sport to 

zdrowie i dobra zabawa". 

Lokalizacja - Boisko "Orlik" ul. 

Kusocińskiego 114. 

7000,00 zł 119/122 

27. P0018RS Edukacja-klucz do zdrowia. 

Lokalizacja - Przychodnia 39, ul. 

Maratońska 71. 

50000,00 zł 37/37 
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suma z osiedla: 12474/12854 

Osiedle: Stare Polesie 

1. P0043SP Boisko wielofunkcyjne. 

Lokalizacja - Działka P30 -21/1, teren 

przylegający do SP 46 przy ul. Żwirki 

11/13. 

1010000,00 zł 2866/3433 

2. P0147SP Staropoleskie Centrum Łączności ze 

światem. 

Lokalizacja - Działki: P9-290/17, P9-

290/21, P9-290/22. 

165000,00 zł 1745/2144 

3. P0124SP Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni 

szkolnej. 

Lokalizacja - SP 36, działka P9-382/5. 

230000,00 zł 1292/1534 

4. P0110SP Otwarta szkoła. 

Lokalizacja - SP 36, działka P9-382/5. 

32800,00 zł 1264/1509 

5. P0146SP Staropoleskie Centrum Zajęć Pozaszkolnych 

- ośrodek zajęć twórczych. 

Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku 

Strzelców Kaniowskich 52/54. 

95000,00 zł 1068/1318 

6. P0149SP Remont kuchni w PM 23. 

Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105, działka 

P20-116/7. 

80000,00 zł 991/1236 

7. P0007SP Wykonanie chodników, parkingu oraz 

ogrodzenia i rekultywacji terenów zielonych 

wokół budynku Specjalistycznej Przychodni 

dla Dzieci. 

Lokalizacja - Specjalistyczna Przychodnia 

dla dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. 

Struga 86, obręb P-18, dzialka nr 3. 

445000,00 zł 698/812 

8. P0151SP Nowoczesna szkoła łączy pokolenia. 

Lokalizacja - PG 26, al. 1 Maja 89. 

130000,00 zł 691/818 

9. P0004SP Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Stare 

Polesie. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji 

odbędzie się na działkach zarządzanych 

przez Zarząd Dróg i Transportu w granicach 

administracyjnych osiedla Stare Polesie. 

741504,00 zł 645/663 

10. P0023SP Uzupełnienie zieleni - zieleń niska i wysoka 

w pasach drogowych oraz przestrzeniach 

publicznych na terenie Starego Polesia. 

Lokalizacja - Pasy drogowe oraz 

przestrzenie publiczne na terenie Starego 

Polesia. 

200000,00 zł 560/568 

11. P0101SP Plac Hallera. Bezpieczny plac dla 

wszystkich. 

Lokalizacja - Działka P17-30/14. 

149900,00 zł 539/548 
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12. P0256SP Wędrujące drzewa - mobilna zieleń 

wygrywa z betonem. 

Lokalizacja - UL. Żeromskiego - chodniki 

po obu stronach ulicy na odcinku od ul. 

Legionów do ul. Próchnika. 

115500,00 zł 537/570 

13. P0235SP Kot z neonu wraca do domu! 

Lokalizacja - UL. Legionów 48. 

18940,00 zł 525/548 

14. P0216SP Oprawa zabytkowego Parku 

Poniatowskiego - wyeksponowanie 

południowego wejścia do parku: budowa 

szyldu, minipawilonu w dawnym stylu. 

Lokalizacja - Park im. ks. J. 

Poniatowskiego, działki 5/32, 5/24. 

125000,00 zł 487/503 

15. P0029SP Siłownia zewnętrzna przy ZSP 19, ul. 

Żeromskiego 115. 

Lokalizacja - Działka P-28 8/1. 

112078,00 zł 472/562 

16. P0139SP Remont jezdni i chodników na ul. 6-go 

Sierpnia (odcinek Żeromskiego-Gdańska). 

Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie. 

900000,00 zł 421/443 

17. P0102SP MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - 

wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw 

sąsiedzkich. 

Lokalizacja - Obszar osiedla. 

105840,00 zł 408/458 

18. P0150SP Szkoła XXI wieku - modernizacja pracowni 

komputerowej w SP 160. 

Lokalizacja - Ul. Struga 24a. 

78000,00 zł 374/454 

19. P0136SP Piękne trawniki a nie śmietniki na ul. 

Kopernika. 

Lokalizacja - Działki P20-98/6, P20-98/5, 

P20-98/2, P20-98/3, trawniki na ul. 

Kopernika przy nr 35,37,38,39. 

106250,00 zł 369/395 

20. P0138SP Ławki na przystankach MPK. 

Lokalizacja - Przystanki lokalnego 

transportu zbiorowego lub ich sąsiedztwo - 

osiedle Stare Polesie. 

150000,00 zł 339/347 

21. P0046SP Bezpieczne przejście dla pieszych, oraz 

dodatkowe miejsca parkingowe – 

Żeligowskiego. 

Lokalizacja - Działka P-17 31/17. 

978000,00 zł 323/327 

22. P0026SP Rekultywacja zieleni na Starym Polesiu - 

al.1 Maja. 

Lokalizacja - Nr działek: 2/97,12/6,12/1, 

obręb P-17 - pas drogowy al. 1 Maja (od ul. 

Zielonej do al. Włókniarzy). 

200000,00 zł 320/327 

23. P0072SP Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, celem 

poprawy sprawności fizycznej seniorów z 

Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1-go Maja 

24/26. 

Lokalizacja - Ul. 1-go Maja 24/26. 

11000,00 zł 291/320 
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24. P0030SP Zakup książek i audiobooków dla 

użytkowników MBP Łódź-Polesie z osiedla 

Stare Polesie. 

Lokalizacja - Ul. Struga 33. 

22000,00 zł 269/291 

25. P0220SP Remont chodnika w pasie drogowym ul. 6 

Sierpnia (nitka północna i południowa) na 

odcinku od ul. Lipowej do ul. Żeromskiego. 

Lokalizacja - Ul. 6 Sierpnia (ul. Lipowa-ul. 

Żeromskiego). 

236225,00 zł 234/244 

26. P0154SP POSPRZĄTAJ PO PSIE / STARE 

POLESIE. 

Lokalizacja - Trójkąt ulic na Starym 

Polesiu: ul. Legionów (działka P9-104/60), 

ul. św. Jerzego ( działka P9-83/2), ul. 

Cmentarna (działka P9-82/12). 

2400,00 zł 212/221 

27. P0031SP Krzewy na Starym Polesiu. 

Lokalizacja - Nr działek: 77/23, 

77/20,77/12, 77/18, 77/19,77/20, 77/21, 

77/4, obręb P-30 - pas drogowy ul. 

Radwańskiej 

94200,00 zł 190/197 

28. P0039SP Wykonanie nowego chodnika. 

Lokalizacja - Ul. Skłodowskiej-Curie, strona 

południowa, nowy chodnik od ul. Łąkowej 

do numeru 24 włącznie. 

182500,00 zł 172/182 

29. P0164SP Parklet dla Łodzi. 

Lokalizacja - Ul. Więckowskiego na 

odcinku pomiędzy ul. Wólczańską, a ul. 

Gdańską, działka P9-437/2. 

35000,00 zł 168/173 

30. P0144SP Nowe oblicze ul. Zamenhofa. 

Lokalizacja - Działki: P20-160/3, P20-

160/4. 

291480,00 zł 159/168 

31. P0070SP Zakup sprzętu nagłaśniającego, 

umożliwiającego organizowanie zabaw 

tanecznych, prelekcji itp. w Domu 

Dziennego Pobytu. 

Lokalizacja - Ul. 1-go Maja 24/26. 

1700,00 zł 152/180 

32. P0125SP Rewitalizacja przestrzeni sportowo-

rekreacyjnej "SPORT STREFA 21" w XXI 

LO, ul. Kopernika 2. 

Lokalizacja - Działka P20-143/9. 

145000,00 zł 138/140 

33. P0019SP Budowa dwóch miniboisk sportowych na 

terenie osiedla Stare Polesie przy ZSS 2. 

Lokalizacja - Teren przy ZSS 2, ul. 

Karolewska 30/34, działka P18-51/4. 

780000,00 zł 136/141 

34. P0266SP Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub 

gimnazjum na terenie osiedla. 

10280,00 zł 132/133 
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35. P0067SP Dodatkowe miejsca do siedzenia przy 

przystanku tramwajowym - Gdańska-Struga. 

Lokalizacja - Działka P20-199/22, miejsce 

obok przystanku tramwajowego, ulokowane 

bliżej ul. Struga. 

10000,00 zł 131/140 

36. P0153SP Renowacja terenów zielonych i wymiana 

chodnika przy posesji Legionów 130/140 

(strona północna, zachodnia i wschodnia). 

Lokalizacja - Ul. Legionów 130/140. 

43000,00 zł 93/96 

37. P0061SP Sprzęt sportowy dla seniorów na 

nieodpłatne zajęcia organizowane przez 

MOSiR. 

Lokalizacja - Hala Sportowa, ul. ks. 

Skorupki 21. 

20300,00 zł 68/70 

38. P0134SP Remont klatki schodowej budynku 

frontowego oraz prześwitu bramowego w 

budynku frontowym przy al.1 Maja 34. 

Lokalizacja - Działka P9-305. 

36700,00 zł 63/74 

39. P0148SP Żyj pasją. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe, szkoła 

tańca, hala sportowa. 

61600,00 zł 37/38 

suma z osiedla: 19579/22325 

Osiedle: Zdrowie-Mania 

1. P0089ZM Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej 

dla DPS "Włókniarz", ul. Krzemieniecka 

7/9. 

Lokalizacja - Działka P16-50. 

29500,00 zł 216/233 

2. P0091ZM Zakup profesjonalnego wyposażenia do 

Pokoju Intensywnej Opieki Medycznej dla 

DPS „Włókniarz”, ul. Krzemieniecka 7/9. 

Lokalizacja - Działka P16-50. 

4290,00 zł 216/231 

3. P0092ZM Zakup aparatu do terapii skojarzonej dla 

DPS „Włókniarz” ul. Krzemieniecka 7/9. 

Lokalizacja - Działka P16-50. 

25200,00 zł 205/221 

4. P0090ZM Zakup telewizora 55 cali LED do sali 

telewizyjnej DPS „Włókniarz”, ul. 

Krzemieniecka 7/9. 

Lokalizacja - Działka P16-50. 

5500,00 zł 195/209 

5. P0093ZM Zakup maszyny myjącej do dużych 

powierzchni dla DPS „Włókniarz” ul. 

Krzemieniecka 7/9. 

Lokalizacja - Działka P16-50. 

12000,00 zł 184/198 

6. P0082ZM Wymiana czterech wiat na przystankach 

autobusowych na ul. Krakowskiej. 

Lokalizacja - Przystanek Krakowska-

Biegunowa nr 404, Krakowska-

Michałowicza nr 407, Krakowska-Minerska 

nr 408, Krakowska-Minerska nr 402. 

140000,00 zł 150/162 
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7. P0083ZM Przebudowa ciągu pieszego w części 

południowo-zachodniej Parku im. 

Piłsudskiego. 

Lokalizacja - Obręb P-16, działki 

1/1,32/1,33/6,33/7. 

79400,00 zł 139/145 

8. P0048ZM Pieszo i rowerem koło Górki Retkińskiej – 

utwardzenie błotnistej ścieżki. 

Lokalizacja - Ścieżka łącząca 

Kusocińskiego z Konstantynowską, 

biegnąca wzdłuż ogródków działkowych na 

wschód od Górki Retkińskiej - działki P25 

1/9, P25 198/72, P25 197/3. 

45000,00 zł 138/152 

9. P0080ZM Plac zabaw na osiedlu Zdrowie. 

Lokalizacja - Działka nr 456 obręb P-15 - 

ul. Krakowska 29. 

250000,00 zł 134/144 

10. P0063ZM Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej. 

Lokalizacja - Działka P6-247, bliżej 

restauracji. 

12000,00 zł 122/124 

11. P0202ZM Oświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. 

Zyndrama z ul. Rokitny (dwie lampy 

parkowe). 

Lokalizacja - Działka P15-314/38. 

23000,00 zł 115/127 

12. P0258ZM Remont chodnika na ul. Krakowskiej. 

Lokalizacja - Ul. Krakowska, od ul. 

Minerskiej do ul. Rzeszowskiej, numery 

parzyste od 24 do 46. 

215000,00 zł 115/119 

13. P0103ZM Wiata na przystanku autobusowym na ul. 

Biegunowej przy ul. Kusej. 

Lokalizacja - Przystanek autobusowy nr 

156. 

25000,00 zł 89/99 

14. P0065ZM Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod 

mostem przy ul. Drewnowskiej. 

Lokalizacja - Działka P6-356/2, fragment 

chodnika dochodzący wzdłuż torów 

kolejowych do chodnika i ścieżki rowerowej 

przy ul. Drewnowskiej. 

1200,00 zł 79/80 

15. P0094ZM Nowy chodnik na ul. Solec. Rekultywacja 

zieleni w obrębie skrzyżowania ul. Solec i 

Borowej. 

Lokalizacja - Chodnik: obręb P6, działki: 

257/5,257/6,257/4,257/3,257/11,257/1. 

Rekultywacja zieleni: obręb P6, działki; 

249/9, 249/10, 273/9,257/10, 248/9, 248/10, 

257/8, 257/7,249/11,249/7,249/8. 

98000,00 zł 78/78 

16. P0064ZM Remont chodnika wzdłuż torów 

kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską 

i Grzybową. 

Lokalizacja - Działka P6-259/12, chodnik 

dł. 152 metrów. 

80000,00 zł 73/74 
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17. P0104ZM Modernizacja chodnika przy osiedlu 

BOTANICUM. 

Lokalizacja - Chodnik przy ul. 

Konstantynowskiej między numerem 28 

oraz 30/32. 

40000,00 zł 65/70 

18. P0107ZM ZSO 7 kreuje - modernizacja terenów 

przyszkolnych. 

Lokalizacja - Ul. Minerska 1/3, działka P15-

512/10. 

310000,00 zł 58/66 

19. P0066ZM Miejsce odpoczynku przy moście 

kolejowym przy ul. Drewnowskiej. 

Lokalizacja - Działka P6-356/2, miejsce 

obok mostu kolejowego. 

3250,00 zł 44/46 

20. P0210ZM Ustawienie ławek wzdłuż ul. Biegunowej 

miedzy ul. Krakowską i Wieczność. 

Lokalizacja - Działka P6-267. 

10000,00 zł 42/43 

21. P0069ZM Miejsce odpoczynku na osiedlu Mania. 

Lokalizacja - Działka P6-206/1, na 

wysokości Perłowej 16. 

2750,00 zł 25/26 

22. P0273ZM Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych 

Obywateli. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe i 

kulturalne na terenie osiedla. 

119600,00 zł 16/16 

23. P0259ZM Uspokojenie ruchu kołowego na al. Unii 

Lubelskiej na wysokości kąpieliska "Fala". 

Lokalizacja - Działka P16-47/1. 

35000,00 zł 16/18 

24. P0267ZM Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub 

gimnazjum na terenie osiedla. 

10280,00 zł 15/17 

25. P0201ZM Zabudowa dwóch ławek na przystanku 

Kusocińskiego 61 (1962). 

Lokalizacja - Przystanek autobusowy 

kierunek zachodni. 

4000,00 zł 11/11 

26. P0215ZM Fascynująca Brazylia - piknik przybliżający 

kulturę Brazylii. 

Lokalizacja - Park im. Marszałka 

Piłsudskiego, od strony skrzyżowania ul. 

Krzemienieckiej i Retkińskiej lub przy 

muszli koncertowej, działka P16-44/12. 

11000,00 zł 6/6 

27. P0178ZM Zabudowa ławki na przystanku 

Krzemieniecka/Bandurskiego (0415) przy 

DPS "Włókniarz". 

Lokalizacja - Działka P16-42/14. 

2000,00 zł 2/2 

suma z osiedla: 2548/2717 

Osiedle: Złotno 

1. P0225ZL Modernizacja pracowni komputerowej w SP 

169. 

Lokalizacja - Działka P4-121/10. 

75000,00 zł 384/402 
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2. P0224ZL Zakup sprzętu nagłośnieniowo-

oświetleniowego na uroczystości na Złotnie. 

Lokalizacja - SP 169, działka p4-121/10. 

26000,00 zł 329/345 

3. P0254ZL Czyste lasy na Złotnie. 

Lokalizacja - Działki: P2-37/5, P2-38/18, 

P2-37/7, P2-36/18, P2-4, P2-10/2, P13-1/10, 

P2-16. 

4900,00 zł 319/321 

4. P0238ZL Doposażenie biblioteki będącej jedynym 

ośrodkiem kultury na Złotnie w sprzęt 

niezbędny przy organizacji czasu wolnego 

dzieciom i emerytom. 

Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38. 

13500,00 zł 249/255 

5. P0181ZL Uspokojenie ruchu kołowego na ul. 

Krakowskiej. 

Lokalizacja - W pasie drogowym ul. 

Krakowskiej. 

20000,00 zł 215/216 

6. P0213ZL Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na 

Złotnie. 

Lokalizacja - Działka P13-1/20. 

46000,00 zł 208/209 

7. P0270ZL Wydanie książki pokazującej historię Złotna 

i Zdrowia w okresie od końca XIX wieku do 

połowy XX wieku. 

Lokalizacja - Osiedle Złotno. 

20000,00 zł 124/128 

8. P0231ZL Zajezdnia Muzealna Brus - remont toalet dla 

zwiedzających. 

Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115. 

50000,00 zł 93/93 

9. P0245ZL Zdalnie sterowany raj RC. 

Lokalizacja - Róg ul. Konstantynowskiej i 

ul. Juszczakiewicza, działka P21-39/19. 

89000,00 zł 91/91 

10. P0278ZL Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni 

drogi ul. Grenadierów w obrębie 

skrzyżowania z ul. Rąbieńską. 

Lokalizacja - Działka nr 49 w obrębie P-41. 

14250,00 zł 85/85 

11. P0096ZL Zajezdnia Muzealna Brus – zakup ławek dla 

zwiedzających. 

Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115. 

15000,00 zł 74/74 

12. P0097ZL Zajezdnia Muzealna Brus – przejście dla 

pieszych przez Konstantynowską na 

wysokości ul. Lontowej. 

Lokalizacja - Rejon skrzyżowania 

Konstantynowska-Lontowa. 

40000,00 zł 72/72 

13. P0095ZL Zajezdnia Muzealna Brus – zakup 

stylizowanych koszy na śmieci. 

Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115. 

10000,00 zł 66/66 

14. P0234ZL MOJE OSIEDLE-MOI SĄSIEDZI - 

wsparcie realizacji oddolnych inicjatyw 

sąsiedzkich. 

Lokalizacja - Obszar osiedla. 

76920,00 zł 59/59 
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15. P0274ZL Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych 

Obywateli. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe i 

kulturalne na terenie osiedla. 

119600,00 zł 31/31 

suma z osiedla: 2399/2447 

Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego 

1. P0198MM Przystanek Roweru Miejskiego. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie Al. Unii 

Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

123584,00 zł 536/620 

2. P0252MM Wymiana starej stolarki okiennej na 

plastikową i drzwi wejściowych w SP 40. 

Lokalizacja - Działka P6-342. 

154500,00 zł 414/505 

3. P0209MM Poprawa estetyki osiedla Mireckiego, w tym 

otoczenia SP 40 i LO XVIII - budowa 

miejsc postojowych, stojaków rowerowych, 

rekultywacja trawników i nasadzenia z 

krzewów. 

Lokalizacja - Ul. Barona "Smukłego" (od 

Srebrzyńskiej do Perla), ul. Perla (od Barona 

do Praussa), ul. Praussa (od Perla do Unii 

Lubelskiej), oraz trawniki wzdłuż ul. 

Srebrzyńskiej (pod blokami). 

220000,00 zł 389/474 

4. P0271MM Osiedlowe kino letnie. 

Lokalizacja - Działka P6-342. 

9900,00 zł 353/435 

5. P0272MM Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 

7-12 lat. 

Lokalizacja - Działki: 336/14, 343/2,345/8, 

343/3, 344/18, 341, 344/12, 243/3. 

3000,00 zł 296/378 

6. P0194MM Uzdrowisko na osiedlu - tężnia solankowa. 

Lokalizacja - Działka: P6-336/14. 

194350,00 zł 140/145 

7. P0055MM Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. 

Barona "Smukłego" do ul. Jarzynowej. 

Lokalizacja - Działka P-6 336/14. 

50000,00 zł 138/142 

8. P0196MM Kompleks rekreacyjny dla społeczności 

lokalnej. 

Lokalizacja - Działka P6-336/14. 

105000,00 zł 138/140 

9. P0100MM Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla 

pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na 

przedłużeniu asfaltowej alei Parku 

Piłsudskiego. 

Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. 

Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości 

dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-

354/6. 

50000,00 zł 132/135 

10. P0057MM Izba Pamięci - Osiedlowe Centrum 

Integracji - modernizacja - I etap. 

Lokalizacja - Ul. Perla 2, część budynku 

zaadaptowana na Izbę Pamieci, działka P6 

350/3. 

90000,00 zł 129/131 
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11. P0058MM Bezpieczeństwo pieszych na osiedlu 

Mireckiego (al. Unii Lubelskiej). 

Lokalizacja - Przejście dla pieszych przy 

skrzyżowaniu al. Unii Lubelskiej (ul. 

Praussa przy przystanku autobusowym linii 

nr 83). 

25000,00 zł 123/124 

12. P0199MM Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Perla 

(od Al. Unii Lubelskiej do ul. Barona 

"Smukłego"). 

Lokalizacja - Działki: P6-35/3, P6-350/7, 

P6-350/8. 

52000,00 zł 121/124 

13. P0088MM Zakup książek i audiobooków dla 

użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. 

Montwiłła-Mireckiego. 

Lokalizacja - Ul.Perla 9. 

10000,00 zł 104/106 

14. P0002MM Bezpieczne przejście przez ulicę do Parku 

na Zdrowiu - Srebrzyńska. 

Lokalizacja - Działka P16-28/29. 

62700,00 zł 103/105 

15. P0204MM Mini-zdrój na osiedlu. 

Lokalizacja - Skwer na skrzyżowaniu Al. 

Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

30000,00 zł 80/80 

16. P0195MM Powrót słupa. 

Lokalizacja - Skwer na skrzyżowaniu 

Al.Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

5000,00 zł 76/79 

17. P0166MM Wymiana ławek parkowych i koszy na 

śmieci na osiedlu. 

Lokalizacja - Osiedle im. Montwilła-

Mireckiego. 

44500,00 zł 74/75 

18. P0079MM Naprawmy ul. Jarzynową! 

Lokalizacja - Odcinek ul. Jarzynowej od ul. 

Solec do ul. Srebrzyńskiej. 

260000,00 zł 50/53 

19. P0239MM Dostosowanie estetyki budynku szkoły 

XVIII LO do estetyki ogólnoosiedlowej - 

Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego. 

Lokalizacja - Działka P6-340. 

63500,00 zł 38/39 

20. P0193MM "Opowiemy Wam historię" - realizacja 

filmu dokumentalnego o historii osiedla im. 

J. Montwiłla-Mireckiego i jego 

mieszkańców. 

Lokalizacja - Osiedle im. Montwilła-

Mireckiego. 

20000,00 zł 30/31 

21. P0265MM Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub 

gimnazjum na terenie osiedla. 

10280,00 zł 25/27 

22. P0191MM Rzeźba - symbol osiedla im. J. Montwilła-

Mireckiego. 

Lokalizacja - Skwer na skrzyżowaniu 

Al.Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej. 

65000,00 zł 18/18 
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suma z osiedla: 3507/3966 

RAZEM: 67293/72741 

 

d) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do budżetu obywatelskiego 

zgłoszone w rejonie Śródmieście. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) 
Kwota po 

weryf. 

Liczba głosów 

ważne/wszystkie 

Osiedle: Katedralna 

1. S0077KA Wyspa Kreatywnego Gimnazjalisty - 

poznaję - tworzę - odpoczywam. 

Lokalizacja - Ul. Jaracza 26. 

262500,00 zł 1867/2345 

2. S0035KA Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie 

SP 14. 

Lokalizacja - Ul. Wigury 8/10. 

1027000,00 z

ł 

1323/1559 

3. S0040KA Modernizacja pracowni informatyczno-

językowej w SP 70. 

Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 22. 

192600,00 zł 1249/1549 

4. S0008KA Zakup sprzętu medycznego dla poradni 

rehabilitacyjnej. 

Lokalizacja - Przychodnia Śródmieście, ul. 

Próchnika 11. 

75000,00 zł 1143/1326 

5. S0054KA Upowszechnianie nowoczesnych technologii 

informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli 

szkoły podstawowej. 

Lokalizacja - SP nr 23, ul. Gdańska 16. 

79500,00 zł 1082/1360 

6. S0012KA Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom 

w poradni pediatrycznej. 

Lokalizacja - Przychodnia Śródmieście, ul. 

Piotrkowska 113. 

30000,00 zł 1008/1186 

7. S0052KA Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy 

mikroklimat, zdrowi łodzianie. 

Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego 

(znajduje się między ul. Kilińskiego a ul. 

Sienkiewicza, równolegle do ul. 

Abramowskiego i ul. Tylnej). 

211000,00 zł 727/742 

8. S0056KA Budowa sportowego boiska 

wielofunkcyjnego. 

Lokalizacja - SP nr 2. 

474000,00 zł 618/705 

9. S0090KA Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja 

pasów zieleni. 

Lokalizacja - Ul. Abramowskiego. 

150000,00 zł 449/456 

10. S0100KA Zazieleńmy ul. Narutowicza. 

Lokalizacja - Ul. Narutowicza na odcinku 

od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. 

243000,00 zł 399/404 
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11. S0023KA Zakup książek - nowości wydawniczych dla 

czytelników Filii 11 MBP Łódź-

Śródmieście. 

Lokalizacja - Ul. Próchnika 7. 

5000,00 zł 329/352 

12. S0085KA Ławki na przystankach MPK - Katedralna. 

Lokalizacja - Przystanki lokalnego 

transportu zbiorowego na obszarze osiedla 

Katedralna lub ich sąsiedztwo. 

150000,00 zł 327/346 

13. S0045KA Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Wigury. 

Lokalizacja - Na odcinku od. Ul. 

Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. 

171600,00 zł 319/330 

14. S0014KA Remont tarasów wraz z okalającymi 

murkami. 

Lokalizacja - PM nr 99, ul. Sienkiewicza 

108. 

56370,95 zł 312/329 

15. S0034KA Renowacja chodnika. 

Lokalizacja - Ul. Wigury. 

1000000,00 z

ł 

272/275 

16. S0099KA Perła modernizmu w enklawie zieleni - 

nowoczesne śródmiejskie przedszkole. 

Lokalizacja - PM nr 58, pl. Komuny 

Paryskiej 2. 

80000,00 zł 253/299 

17. S0098KA Wyrównanie szans dzieci poprzez edukację 

multimedialną. 

Lokalizacja - PM nr 58, pl. Komuny 

Paryskiej 2. 

15000,00 zł 236/280 

18. S0076KA Instalacja sygnalizacji świetlnej. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Kilińskiego 

z ul. Fabryczną. 

850000,00 zł 231/235 

19. S0053KA Dodatkowe przejścia dla pieszych. 

Lokalizacja - Pl. Wolności. 

10000,00 zł 228/234 

20. S0025KA Zakup książek dla dzieci i młodzieży. 

Lokalizacja - MBP Łódź-Środmieście, Filia 

nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 14. 

5000,00 zł 220/238 

21. S0050KA Zakup nowości książkowych dla 

użytkowników Filii Bibliotecznej nr 9 dla 

Dorosłych MBP Łódź-Śródmieście. 

Lokalizacja - Ul. Brzeźna 10. 

10000,00 zł 210/216 

22. S0027KA Zakup książek - nowości wydawniczych dla 

czytelników Działu Gromadzenia MBP 

Łódź-Śródmieście. 

Lokalizacja - Ul. Struga 14. 

6000,00 zł 202/218 

23. S0015KA Estetyczne tablice informacyjne dla 

przystanków komunikacji miejskiej - 

numery linii i nazwa przystanku. 

Lokalizacja - Przystanki komunikacji 

miejskiej w centrum Łodzi. 

100000,00 zł 194/199 

24. S0104KA Kino Seniora - Łódzka Akademia Kultury 

50+. 

Lokalizacja - Ul. Piotrkowska 203/205. 

152516,00 zł 187/206 
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25. S0030KA Chodniki, zielone trawniki to szczęśliwe ze 

Wschodniej ludziki!! 

Lokalizacja - Ul. Wschodnia na odcinku od 

ul. Pomorskiej do ul. Północnej. 

370000,00 zł 186/189 

26. S0026KA Zakup książek dla czytelników Działu 

Informacyjno-Bibliograficznego MBP Łódź-

Śródmieście. 

Lokalizacja - Ul. Struga 14. 

5000,00 zł 175/190 

27. S0044KA Doposażenie Domu Dziennego Pobytu w 

fotel masujący dla pensjonariuszy. 

Lokalizacja - Ul. Piotrkowska 203/205. 

7000,00 zł 151/157 

28. S0062KA Zbiór otwarty - społeczny dom kultury. 

Lokalizacja - Pusty lokal miejski z oferty 

lokali dla kreatywnych lub inny pusty lokal 

na parterze w Śródmieściu, np. ul. 

Piotrkowska 128. 

59500,00 zł 147/150 

29. S0105KA 1000 darmowych biletów na wydarzenia 

kulturalne (kina, teatry) dla seniorów ze 

Śródmieścia. 

Lokalizacja - Ośrodki kultury (teatry, kina) 

działające na terenie osiedla Katedralna. 

22500,00 zł 144/144 

30. S0055KA Parklet dla Łodzi - Śródmieście Katedralna. 

Lokalizacja - Ul. Struga, na odcinku 

pomiędzy ul. Piotrkowską i al.. Kościuszki. 

35000,00 zł 140/144 

31. S0097KA Lustra drogowe. 

Lokalizacja - Ul. Sienkiewicza. 

4800,00 zł 130/133 

32. S0080KA Darmowe zajęcia capoeiry dla dzieci 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

zamieszkałych na terenie Osiedla. 

Lokalizacja - Dotyczy mieszkańców całego 

Osiedla Katedralna. 

17040,00 zł 126/129 

33. S0031KA Piłka dla każdego. 

Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy 

ZSG (ul. Sienkiewicza 88). 

8000,00 zł 123/127 

34. S0019KA Termomodernizacja budynku Żłobka nr 16. 

Lokalizacja - Ul. Zachodnia 55a. 

250000,00 zł 122/123 

35. S0078KA Galeria Czynna - lotna galeria sztuki w 

łódzkich pustostanach. 

Lokalizacja - Puste lokale z oferty lokali dla 

kreatywnych lub inne puste lokale w 

Śródmieściu-Katedralna. Lokalizacja 

zmienna; np. lokal przy ul. Sienkiewicza 

61a, 104 m2, parter. 

24900,00 zł 120/125 

36. S0029KA Poprawa malowania sierżantów rowerowych 

na ul. Sienkiewicza. 

Lokalizacja - Na odcinku od al. Piłsudskiego 

do ul. Narutowicza. 

11000,00 zł 94/97 
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37. S0066KA Zabezpieczenie ścian, prześwitu bramowego 

oraz elewacji wszystkich budynków i 

filarów przezroczystą powłoką hydrofobową 

"anty-mocz". 

Lokalizacja - Ul. Sienkiewicza 71. 

11000,00 zł 77/77 

38. S0096KA Wielka poprawa bezpieczeństwa maluczkich 

poprzez zainstalowanie prędkościomierzy w 

ciągu ul. Rewolucji 1905 r. 

Lokalizacja - Za przejściem dla pieszych 

przy SP nr 70 a przed skrzyżowaniem z ul. 

Kilińskiego. 

50000,00 zł 60/60 

39. S0079KA Fascynująca Brazylia - piknik przybliżający 

kulturę Brazylii. 

Lokalizacja - Park im. Sienkiewicza. 

11000,00 zł 55/56 

40. S0101KA Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych 

Obywateli. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe i 

kulturalne na terenie osiedla. 

119600,00 zł 35/36 

41. S0022KA Wybory Miss Ulicy Piotrkowskiej 2017 - I 

edycja. 

Lokalizacja - Ul. Piotrkowska. 

400000,00 zł 23/24 

suma z osiedla: 15293/17350 

Osiedle: Śródmieście-Wschód 

1. S0061WS Modernizacja pracowni komputerowej w 

VIII LO. 

Lokalizacja - Ul. Pomorska 105. 

85000,00 zł 1158/1330 

2. S0041WS W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i 

doposażenie sali gimnastycznej i 

przebieralni w VIII LO. 

Lokalizacja - Ul. Pomorska 105. 

155000,00 zł 1081/1243 

3. S0107WS Modernizacja zewnętrzna XII LO. 

Lokalizacja - Al. Anstadta 7. 

250000,00 zł 1060/1244 

4. S0010WS Zakup sprzętu medycznego dla poradni 

rehabilitacyjnej. 

Lokalizacja - Przychodnia Akademicka 

"PaLMA", ul. Lumumby 14. 

70000,00 zł 1053/1218 

5. S0011WS Remont holu głównego oraz urządzenie 

recepcji i szatni w szpitalu ginekologiczno-

położniczym. 

Lokalizacja - Ul. Sterlinga 13. 

300000,00 zł 1000/1162 

6. S0009WS Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w 

poradni ginekologicznej Przychodni 

Śródmieście. 

Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 / 

ul. Sterlinga 19. 

68000,00 zł 991/1148 

7. S0036WS Budowa boiska wielofunkcyjnego z 

nawierzchnią poliuretanową przy PG nr 3, 

ostatni etap rewitalizacji ul. Zacisze. 

Lokalizacja - Ul. Zacisze 7/9. 

859000,00 zł 893/1043 
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8. S0001WS Wschód Śródmieścia - plac zabaw. 

Lokalizacja - Park im. Matejki. 

75000,00 zł 886/1011 

9. S0068WS Odnowa i zagospodarowanie zieleńca 

osiedlowego w obrębie ulic: Wierzbowa, 

Źródłowa, Pomorska. 

Lokalizacja - Działka nr 69/96 obręb S-2. 

499680,00 zł 804/893 

10. S0037WS Zimowe ferie marzeń dla dzieci z ubogich 

rodzin. 

Lokalizacja - PG nr 3, ul. Zacisze 7/9. 

18230,00 zł 781/884 

11. S0060WS Rewitalizacja Parku im. Staszica. 

Lokalizacja - Osiedle Śródmieście Wschód. 

730000,00 zł 726/731 

12. S0005WS Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla 

rowerzystów poruszających się po centrum 

Łodzi - pasy, sierżanty, śluzy rowerowe. 

Lokalizacja - Obszar ograniczony ulicami: 

Kilińskiego, Kopcińskiego, Północną i 

Narutowicza. 

68300,00 zł 576/586 

13. S0120WS Nowa Jaracza - remont ul. Jaracza przy 

parku Staszica. 

Lokalizacja - Na odcinku od ul. Wierzbowej 

do ul. Uniwersyteckiej. 

447500,00 zł 516/520 

14. S0115WS Zazieleńmy ul. Narutowicza. 

Lokalizacja - Na odcinku od ul. POW do ul. 

Kilińskiego. 

150000,00 zł 434/436 

15. S0072WS Prowadzenie Punktu Wsparcia Społecznego. 

Lokalizacja - Śródmieście - Wschód. 

170600,00 zł 428/529 

16. S0074WS Kwiecisty Park Staszica. 

Lokalizacja - Obszar ograniczony ulicami: 

Narutowicza, Uniwersytecka, Jaracza, 

Wierzbowa. 

8000,00 zł 411/414 

17. S0071WS Przyjazne zielone podwórko. 

Lokalizacja - Ul. Jaracza 40 (dz. 447/6, 

obręb S-1). 

602000,00 zł 400/499 

18. S0004WS Wschód Śródmieścia - piękniejsza 

Wierzbowa - ratujmy zieleń uliczną. 

Lokalizacja - Ul. Wierzbowa na odcinku od 

ul. Narutowicza (od granicy inwestycji w 

nowe skrzyżowanie) do pl. Pokoju. 

85000,00 zł 398/401 

19. S0013WS Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja 

prowadzonych działań. 

Lokalizacja - Śródmieście - Wschód. 

520600,00 zł 384/391 

20. S0024WS Zakup książek - nowości wydawniczych dla 

czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-

Śródmieście. 

Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r. nr 84. 

5000,00 zł 367/380 

21. S0051WS Zakup nowych książek dla czytelników 

MBP Łódź-Śródmieście - filii nr 7. 

Lokalizacja - Ul. Lumumby 12. 

5000,00 zł 327/346 
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22. S0118WS Położenie nowego chodnika na ul. 

Uniwersyteckiej. 

Lokalizacja - Odcinek między ul. 

Narutowicza a pl. Pokoju. 

760000,00 zł 284/285 

23. S0048WS Piękniejsza Jaracza - odnowa budynku 

frontowego i zastąpienie ogrodzenia ścianą z 

podświetloną roślinnością. 

Lokalizacja - Ul. Jaracza 40. 

129900,00 zł 277/277 

24. S0028WS Chcemy czytać więcej NOWOŚCI. 

Lokalizacja - MBP Łódź-Środmieście, Filia 

nr 6, ul. Narutowicza 91a. 

6000,00 zł 252/262 

25. S0039WS Doposażenie Domu Pomocy Społecznej w 

Łodzi w sprzęt ogrodowy. 

Lokalizacja - Ul. Narutowicza 114. 

33200,00 zł 243/247 

26. S0119WS Modernizacja placu zabaw. 

Lokalizacja - Plac na wschód od bloku pod 

adresem ul. Wierzbowa 4. 

180000,00 zł 236/255 

27. S0075WS Ławki na przystankach MPK - Śródmieście 

Wschód. 

Lokalizacja - Przystanki lokalnego 

transportu zbiorowego na obszarze osiedla 

Śródmieście-Wschód lub ich sąsiedztwo. 

150000,00 zł 219/220 

28. S0038WS Na Osiedlu Radiostacja - wymiana 

nawierzchni, rekultywacja zieleni, parkingi 

dla rowerów. 

Lokalizacja - Ul. Tkacka 12/14. 

350000,00 zł 194/196 

29. S0070WS Psie stacje i kosze na psie odchody. 

Lokalizacja - Osiedle Radiostacja. 

15259,40 zł 183/183 

30. S0007WS Budowa wyniesionego przejścia dla 

pieszych do Parku Helenowskiego. 

Lokalizacja - Ul. Północna, zachodnia strona 

skrzyżowania ul. Północnej z al. Anstadta, 

działka 1/29, 12/1 obręb S-2. 

50000,00 zł 183/187 

31. S0002WS Wschód Śródmieścia - wymiana wiat 

przystankowych. 

Lokalizacja - Ul. Narutowicza / ul. 

Kopcińskiego - przystanek tramwajowy 

kierunek wschodni (nr przystanku 588), 

przystanek tramwajowy kierunek zachodni 

(nr przystanku 589). 

36000,00 zł 163/164 

32. S0047WS Bezpieczna Piramowicza - rozbudowa 

monitoringu miejskiego. 

Lokalizacja - Ul. Piramowicza. 

275000,00 zł 150/151 

33. S0069WS Nasze Dzieci Naszą Dumą - modernizacja i 

zakup wyposażenia do PM nr 125. 

Lokalizacja - Ul. Małachowskiego 14/20. 

234090,00 zł 143/143 
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34. S0112WS Poprawa bezpieczeństwa pieszych w drodze 

do szkół poprzez zmianę organizacji 

sygnalizacji świetlnej. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Sterlinga z 

ul. Rewolucji 1905 r., lewoskręt z ul. 

Sterlinga w ul. Rewolucji 1905 r. 

26000,00 zł 137/137 

35. S0058WS Parklet dla Łodzi - Śródmieście Wschód. 

Lokalizacja - Ul. Rewolucji 1905 r., na 

odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. 

Sterlinga. 

35000,00 zł 135/135 

36. S0111WS Wielka poprawa bezpieczeństwa maluczkich 

poprzez zainstalowanie prędkościomierzy w 

ciągu ul. Rewolucji 1905 r. przy SP nr 1. 

Lokalizacja - Pas drogowy ul. Rewolucji 

1905 r. za ul. Sterlinga. 

50000,00 zł 128/129 

37. S0073WS Przebudowa placu zabaw przy PM nr 220. 

Lokalizacja - Ul. Jaracza 68. 

55000,00 zł 120/121 

38. S0042WS Międzypokoleniowa pracownia 

informatyczna "Internet dla seniora" w PG 

nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego. 

Lokalizacja - Ul. Sterlinga 24. 

74500,00 zł 117/119 

39. S0003WS Wschód Śródmieścia - bezpieczne przejście 

dla pieszych. 

Lokalizacja - Ul. Matejki w śladzie ul. 

Jaracza. 

36000,00 zł 87/89 

40. S0049WS Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 

12 MBP Łódź-Śródmieście przy Szpitalu 

Klinicznym im. Barlickiego. 

Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego 22. 

4000,00 zł 78/80 

41. S0110WS Dofinansowanie dodatkowych zajęć 

sportowych dla uczniów klas 1-3. 

Lokalizacja - SP nr 79. 

18000,00 zł 77/78 

42. S0116WS Robotyka w szkole. Budowanie i 

programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub 

gimnazjum na terenie osiedla. 

10280,00 zł 75/76 

43. S0033WS Zajęcia z animacji komputerowej w SP 79. 

Lokalizacja - Ul. Pomorska 138. 

19300,00 zł 74/74 

44. S0057WS Wypłytowanie nawierzchni przystanku 

autobusowego nr 0361 wraz z dojściami. 

Lokalizacja - Przystanek ul. Konstytucyjna / 

ul. Małachowskiego. 

30000,00 zł 42/43 

suma z osiedla: 18271/20060 

RAZEM: 33564/37410 
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e) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego w rejonie Widzew. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) 
Kwota po 

weryf. 

Liczba głosów 

ważne/wszystkie 

Osiedle: Andrzejów 

1. W0107AN Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa 

wjazdu i parkingu przy SP 204. 

Lokalizacja - Ul. Gajcego 7/11. 

117285,00 zł 528/570 

2. W0083AN Zakup kserokopiarki kolorowej i nowych książek 

dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie. 

Lokalizacja - Działka W-40 1/18. 

25000,00 zł 417/446 

3. W0108AN Modernizacja i wyposażenie szatni uczniowskiej w 

SP 204. 

Lokalizacja - Ul. Gajcego 7/11. 

113925,00 zł 397/424 

4. W0123AN Utwardzenie ul. Niecałej płytami ażurowymi. 

Lokalizacja - Ul. Niecała. 

300800,00 zł 355/394 

5. W0120AN Minisiłownia na powietrzu. 

Lokalizacja - Obręb W41 działka nr 656/1, ul. 

Serenady 10. 

37555,00 zł 293/315 

6. W0044AN Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 

m, strona nieparzysta. 

Lokalizacja - Ul. Ogińskiego. 

160000,00 zł 191/210 

7. W0265AN Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 167/180 

8. W0028AN Remont budynków garażowych i sali posiedzeń 

(Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Andrzejów). 

Lokalizacja - Działka W-40 660/3. 

94000,00 zł 154/158 

9. W0069AN Doświetlenie ulicy Szancera. 

Lokalizacja - Ul. Szancera. 

120000,00 zł 127/131 

10. W0264AN Żyj pasją - rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe i kulturalne na 

terenie osiedla, hala sportowa. 

63200,00 zł 24/24 

suma z osiedla: 2653/2852 

Osiedle: Dolina Łódki 

1. W0125DL Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na 

skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic 

Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4. 

80000,00 zł 445/658 

2. W0082DL Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. 

Brzezińską wraz z dojściem do przystanków 

autobusowych i ich oświetleniem. 

Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87. 

160000,00 zł 435/648 
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3. W0126DL Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. 

Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej. 

Lokalizacja - Obręb W3, działki: 7/20, 7/21, 7/17, 

7/18. 

20400,00 zł 422/635 

4. W0303DL Odwodnienie i utwardzenie ulicy Brylantowej oraz 

ulicy Koniakowskiej na odcinku od Herbowej do 

Brylantowej. 

Lokalizacja - Działki W1-247/2, W1-248/7, W1-

265/2. 

270000,00 zł 94/102 

5. W0129DL Boisko do koszykówki ulicznej dla mieszkańców 

ulicy Beskidzkiej i okolic. 

Lokalizacja - Działka W6-271. 

86000,00 zł 63/63 

6. W0124DL Poprawa bezpieczeństwa w pasie drogowym oraz 

walorów przestrzeni publicznej w rejonie ulic 

Beskidzkiej i Kierpcowej. 

Lokalizacja - Działki: W6-237/1, W6-204/21, W6-

204/22, W6-204/23. 

85350,00 zł 54/57 

7. W0128DL Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej. 

Lokalizacja - Działki:W1-168/12, W1-169/4, W1-

172/9, W1-174/3, W1-177/20, Wl-178/13, W1-

182/8, W1-184/7, W1-187/2, Wl-188/8. 

190050,00 zł 44/44 

8. W0266DL Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 24/24 

9. W0267DL Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych 

Obywateli. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe i kulturalne na 

terenie osiedla. 

119600,00 zł 4/4 

suma z osiedla: 1585/2235 

Osiedle: Mileszki 

1. W0272MI Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej Mileszki, Pomorska 437. 

Lokalizacja - Działka o numerze 235/4. 

128781,00 zł 320/334 

2. W0073MI Remont ogrodzenia wraz z wymianą bram 

wjazdowych i furtek na teren Publicznej Szkoły 

Podstawowej „Mileszki". 

Lokalizacja - Działka W44 235/4. 

50000,00 zł 270/282 

3. W0130MI Uczymy się świata. 

Lokalizacja - Osiedle Mileszki. 

42400,00 zł 212/223 

4. W0077MI Utwardzenie nawierzchni jezdni w ul. Mileszki od 

wjazdu z ul. Pomorskiej (płytami jumbo) do pełnego 

wykorzystania środków do wysokości kwoty 

260000 zł brutto. 

Lokalizacja - ul. Mileszki. 

260000,00 zł 161/163 

5. W0269MI Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 52/52 
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6. W0134MI Utwardzenie odcinka 150 m ul. Taborowej od ul. 

Malowniczej do ul. Kosodrzewiny - dywanik 

asfaltowy bez modyfikacji podbudowy. 

Lokalizacja - Działka W39-13/1. 

210000,00 zł 51/51 

7. W0078MI Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na 

Mileszkach. 

Lokalizacja - Osiedle Mileszki. 

14000,00 zł 39/39 

8. W0270MI MOJE OSIEDLE - MOI SĄSIEDZI, animacja i 

wsparcie realizacji inicjatyw sąsiedzkich. 

Lokalizacja - Obszar osiedla. 

76920,00 zł 15/15 

9. W0271MI Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych 

Obywateli. 

Lokalizacja - Placówki Oświatowe i Kulturalne na 

terenie osiedla. 

119600,00 zł 9/9 

suma z osiedla: 1129/1168 

Osiedle: Nowosolna 

1. W0036NO Boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej, ul. 

Grabińska 3. 

Lokalizacja - SP 202, działka W45-222/1. 

330000,00 zł 221/225 

2. W0302NO Dokończenie budowy chodnika w ul. Grabińskiej. 

Lokalizacja - Budowa chodnika w ul. Grabińskiej na 

odcinku od posesji nr 10 do posesji nr 23 (firma 

Amii). 

330000,00 zł 219/224 

3. W0139NO Remont ul. Majowej metodą stabilizacji na odcinku 

od ul. Goździkowej do końca. 

Lokalizacja - Działki nr 569/9, 569/8, 901/1 w 

obrębie W-47. 

180047,04 zł 215/217 

4. W0274NO Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 149/152 

5. W0136NO Pikniki rodzinne „Poznajmy się" w Nowosolnej. 

Lokalizacja - Rynek w Nowosolnej - plac przed 

Urzędem Gminy oraz remizą strażacką (nr działek 

W46-92/1 i W46-91/1). 

303000,00 zł 124/127 

suma z osiedla: 928/945 

Osiedle: Nr 33 

1. W0084NR WYGODNY PRZYSTANEK. 

Lokalizacja - Działka nr 83/27 obręb W37. 

120000,00 zł 85/85 

2. W0050NR BEZPIECZNA ULICA - budowa progów 

spowalniających. 

Lokalizacja - Działki nr 59/4 i 59/5 obręb W-37. 

11000,00 zł 55/55 

3. W0143NR Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33. 

Lokalizacja - Teren osiedla nr 33. 

20000,00 zł 52/52 

4. W0102NR Budowa i przebudowa chodnika na długości 1,5 km 

przy ul. Zakładowej. 

Lokalizacja - Ul. Zakładowa - od ul. Transmisyjnej 

do autostrady A1. Działka W37-83/30. 

230000,00 zł 49/49 
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5. W0141NR Budowa chodnika na ul. Olechowskiej od ul. 

Zakładowej do granicy osiedla. 

Lokalizacja - Osiedle Nr 33. 

230000,00 zł 47/47 

6. W0031NR Bezpieczne, ciche, rowerowe i zielone osiedle! 

Lokalizacja - Działki: W35-168/11, W35-168/12, 

W35-168/8, W35-167/12, W35-121/9, W35-120/9, 

W35-119/10, W35-169/8; W35-170/11. 

80000,00 zł 45/45 

7. W0277NR Drzewa przy ul. Rokicińskiej. 

Lokalizacja - Ulica Rokicińska, na odcinku od ul. 

Transmisyjnej do granicy osiedla. 

65000,00 zł 15/15 

8. W0275NR Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 5/5 

9. W0276NR Żyj pasją - rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe i kulturalne na 

terenie osiedla, hala sportowa. 

119600,00 zł 1/1 

suma z osiedla: 354/354 

Osiedle: Olechów-Janów 

1. W0039OJ Ogrodzenie terenu SP 205 i PG 36. 

Lokalizacja - Działka W-53 210/1, Dąbrówki 1. 

106000,00 zł 1411/1538 

2. W0157OJ Rower Miejski na Olechowie i Janowie. 

Lokalizacja - Działki: W 35-71/62, W 35-140/141 - 

Olechów-Janów. 

247168,00 zł 1345/1369 

3. W0101OJ Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc 

parkingowych w ul. Ziemowita. 

Lokalizacja - Ul. Ziemowita. 

450000,00 zł 1188/1312 

4. W0163OJ Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy 

Wojewódzkiego. 

Lokalizacja - W 35-67/6 ,W35-67/24, W35-68/18 

ulica Wojewódzkiego. 

595000,00 zł 1138/1159 

5. W0159OJ Ciechocinek na Olechowie - budowa tężni w Parku 

Źródła Olechówki. 

Lokalizacja - Park Źródła Olechówki, działki nr 

134/9; 135/3 obręb W-35. 

415000,00 zł 1134/1149 

6. W0040OJ Rowerem na Olechów i Janów. 

Lokalizacja - Ciąg: ul. Przybyszewskiego, al. 

Książąt Polskich, ul. Zakładowa - na odcinku od ul. 

Augustów do ul. Olechowskiej. 

8700,00 zł 778/794 

7. W0147OJ Miejsce parkingowe dla samochodów osobowych 

przy obiektach sportowych na osiedlu "Janów". 

Lokalizacja - Przy ul. Skrzetuskiego pomiędzy 

kortem tenisowym MOS a marketem 

„BIEDRONKA". 

134008,85 zł 707/800 

8. W0038OJ Remont i modernizacja szatni dla dzieci i młodzieży 

w SP 205. 

Lokalizacja - Ul. Dąbrówki 1. 

161000,00 zł 697/724 
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9. W0104OJ Skwer gier miejskich dla osiedla Olechów-Janów - 

ETAP I. 

Lokalizacja - Osiedle Olechów - Janów, w rejonie 

ul. Jana Skrzetuskiego i ul. Piasta Kołodzieja, 

działki nr 37/23, 38/21,39/22,38/20, 39/26 w obrębie 

W35. 

693000,00 zł 633/641 

10. W0160OJ Darmowe obiad dla 100 najbiedniejszych dzieci ze 

szkół podstawowych i gimnazjum na Olechowie i 

Janowie. 

Lokalizacja - Osiedle Olechów-Janów. 

120000,00 zł 592/598 

11. W0153OJ Siłownia zewnętrzna. 

Lokalizacja - Tereny rekreacyjne na Janowie przy 

ul. Skrzetuskiego, działka W35, między Orlikiem a 

boiskiem do piłki siatkowej. 

150000,00 zł 407/413 

12. W0152OJ Kładka dla pieszych z podjazdem dla wózków. 

Lokalizacja - Działki: W35-215/5; W35- 37/14; 

W35-38/22; W35-37/23; W35-38/21. 

250000,00 zł 394/404 

13. W0158OJ Nowe przystanki autobusowe (zadaszone i z 

ławkami) wzdłuż al. Hetmańskiej, ul. Zakładowej i 

al. Książąt Polskich. 

Lokalizacja - Hetmańska - Juranda ze Spychowa nr 

1811 wiata 4-przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, 

Hetmańska - Zagłoby nr 1809 wiata 4-przęsłowa z 

ławką na trzech przęsłach, Hetmańska - Dąbrówki nr 

1827 wiata 4-przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, 

Zakładowa - Hetmańska nr 1418 wiata 4-przęsłowa 

z ławką na trzech przęsłach, Zakładowa - 

Hetmańska nr 1408 wiata 3-przęsłowa z ławką na 

dwóch przęsłach, Zakładowa – Olechowska nr 1420 

wiata 3-przęsłowa z ławką na dwóch przęsłach, 

Zakładowa - Książąt Polskich nr 1421 wiata 3-

przęsłowa z ławką na dwóch przęsłach, Książąt 

Polskich - Zakładowa nr 0418 wiata 3-przęsłowa z 

ławką na dwóch przęsłach. 

150000,00 zł 362/369 

14. W0070OJ Chodniki dla Hetmańskiej. 

Lokalizacja - Działka W35-52/3. 

60000,00 zł 337/346 

15. W0041OJ Budowa alejki w Parku Źródła Olechówki. 

Lokalizacja - Po zachodniej stronie obecnego placu 

zabaw dla dzieci. 

55000,00 zł 332/338 

16. W0154OJ Plac do street workout (zestaw urządzeń do ćwiczeń 

siłowych). 

Lokalizacja - Działki W35-134/9 lub W35-135/3. 

69800,00 zł 306/312 

17. W0055OJ Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla 

biblioteki na Janowie. 

Lokalizacja - Dział Gromadzenia, Opracowania, 

Udostępniania i Informacji Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21. 

22800,00 zł 281/285 
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18. W0037OJ Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt 

komputerowy dla czytelników Biblioteki przy ul. 

Zakładowej 50. 

Lokalizacja - Filia nr 11 MBP Łódź-Widzew, ul. 

Zakładowa 50. 

17600,00 zł 222/226 

19. W0280OJ Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa. 

Lokalizacja - Zieleńce przy skrzyżowaniu ul. 

Hetmańskiej z ul. Zakładową (północno-zachodni 

narożnik). 

3000,00 zł 211/213 

20. W0149OJ UL Dąbrówki/Zakładowa - bezpieczna droga do 

szkoły. 

Lokalizacja - Działki: W35-71/63; W35-71/28; 

W35-98/3; W35-71/53. 

10000,00 zł 190/197 

21. W0066OJ Utwardzenie ok. 110 m chodnika ulicy 

Wojewódzkiego oraz budowa nowych miejsc 

postojowych po północnej stronie ulicy. 

Lokalizacja - Działka W35-65/16. 

750000,00 zł 170/173 

22. W0146OJ ZIELONE PARKINGI DLA JANOWA. 

Lokalizacja - Teren zadania zlokalizowany jest przy 

ulicy Longinusa Podbipięty na działkach nr W35-

37/33; W35-134/22 

235030,40 zł 162/168 

23. W0080OJ Budowa brakującego fragmentu chodnika na ul. 

Zagłoby. 

Lokalizacja - Ul. Zagłoby pomiędzy ul. Ketlinga i 

Podbipięty strona północna, działka W-35 230/3. 

160000,00 zł 134/136 

24. W0278OJ Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 130/131 

25. W0026OJ Budowa ulicy Piasta Kołodzieja na odcinku 95 

metrów na północ od ul. Zakładowej. 

Lokalizacja - Działka W35-9/7. 

450000,00 zł 96/98 

26. W0144OJ Zielone i przyjazne osiedle. Nasadzenia zimozielone 

wzdłuż ul. Zagłoby. 

Lokalizacja - Ul. Zagłoby. 

50000,00 zł 91/93 

27. W0145OJ EKOMIEJSCA POSTOJOWE NA UL. 

BILLEWICZÓWNY. 

Lokalizacja - Teren zadania zlokalizowany jest przy 

ul. Billewiczówny na działce nr W35-145/30 na 

wysokości adresu Oleńki Billewiczówny 6 oraz 

poczty przy Maćka z Bogdańca 16. 

100000,00 zł 86/86 

28. W0079OJ Zwiększenie ilości miejsc postojowych na Janowie 

poprzez zmianę organizacji ruchu. 

Lokalizacja - Ul. Maćka z Bogdańca działki: 29/30, 

102/23,29/50, 229/1, ul. Podbipięty działki: 37/33, 

102/26, 134/22, obręb W-35. 

5500,00 zł 79/80 
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29. W0150OJ Bezpieczniej na ul. Zagłoby - nowe miejsca 

parkingowe. 

Lokalizacja - Działki: W35-52/5; W35-102/23; 

W35-141/15; W34-140/24; W34-137/26; W34-

90/23; W34-112/2; W34-111/2. 

50000,00 zł 75/75 

suma z osiedla: 13688/14227 

Osiedle: Stary Widzew 

1. W0014SW Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni 

rehabilitacji w Miejskim Centrum Medycznym 

„Widzew". 

Lokalizacja - Obręb W-27 - działka ewidencyjna 

20/4. Własność miasta Osiedle Stary Widzew. 

223000,00 zł 1539/1843 

2. W0011SW Remont parkingu przy Miejskim Centrum 

Medycznym „Widzew", al. Piłsudskiego 157. 

Lokalizacja - Obręb W-27 - działka 20/4. 

180000,00 zł 1492/1798 

3. W0033SW Siłownia pod chmurką. 

Lokalizacja - Działka W27-23/5. 

39000,00 zł 1166/1413 

4. W0167SW NOWOCZEŚNIAKI - edukacyjnie i sportowo 

wokół SP 37. 

Lokalizacja - UL. Szpitalna 9/11, działka W22-15/2. 

159246,00 zł 1136/1381 

5. W0053SW Zakup sprzętu i luster do sali fitness dla XXIII LO. 

Lokalizacja - Działka W27-21/5. 

30000,00 zł 1055/1303 

6. W0172SW BOISKO WIELOFUNKCYJNE „PRZY 

CZWÓRCE". 

Lokalizacja - Boisko usytuowane jest na terenie SP 

4, przy al. Piłsudskiego 101 na działce 33/2. 

830000,00 zł 744/829 

7. W0244SW Rewitalizacja Parku Nad Jasieniem etap 1 - nowe 

aleje. 

Lokalizacja - Działki W26-132/3, W26-133/1. 

646000,00 zł 629/657 

8. W0243SW Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem. 

Lokalizacja - Działka W26-130/8 

225220,00 zł 501/530 

9. W0007SW Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Stary Widzew. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach 

zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w 

Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Stary 

Widzew. 

617920,00 zł 494/506 

10. W0173SW Budowa boiska do piłki nożnej przy PG 28. 

Lokalizacja - Działka W23-14/3. 

645000,00 zł 487/612 

11. W0074SW Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródliska I. 

Lokalizacja - Park Źródliska I, istniejący plac zabaw 

w parku od strony ul. Fabrycznej. 

136700,00 zł 481/486 

12. W0174SW Szafki szkolne dla uczniów PG 28. 

Lokalizacja - Działka W23-14/3. 

11000,00 zł 476/599 

13. W0234SW Workout w Parku Nad Jasieniem. 

Lokalizacja - Działka W26-133/1. 

203000,00 zł 472/504 

14. W0067SW Wykonanie instalacji oświetleniowej na alejce 

biegnącej wzdłuż osiedla, od strony parku. 

Lokalizacja - Działka W-26 129/3, Park nad 

Jasieniem. 

310000,00 zł 448/477 
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15. W0022SW Remont chodników z uwzględnieniem miejsc 

parkingowych na ul. Fabrycznej przy posesji nr 22 

oraz całej Żelaznej. 

Lokalizacja - Obręb W25, działka 110, 111, 

112,113, 114. 117.118,119, 120, 121, 106/2 osiedle 

Księży Młyn. 

600000,00 zł 359/418 

16. W0233SW Stacja roweru miejskiego przy ul. 

Niciarnianej/Piłsudskiego. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic 

Niciarniana/Piłsudskiego. 

123584,00 zł 297/303 

17. W0232SW Ratujmy ostatni fragment puszczy łódzkiej - 

wykonanie zadrzewień w Parku 3 Maja. 

Lokalizacja - Park 3 Maja. Działki W15-3/4, W15-

3/1, W15-5/8. 

3500,00 zł 284/286 

18. W0171SW Pracownia językowa w SP 29. 

Lokalizacja - W25-136 

38750,00 zł 248/260 

19. W0224SW Zmieniamy Park Widzewski - powiększamy i 

upiększamy. 

Lokalizacja - Działki nr 22/2 i 27/7 obręb W27. 

505150,00 zł 231/234 

20. W0032SW Mia100 Fontann - odbudowa fontanny w Parku 

Widzewskim. 

Lokalizacja - Park Widzewski. 

700000,00 zł 229/232 

21. W0226SW Utworzenie Parku Starowidzewskiego na terenie po 

byłym ogródku jordanowskim przy ul. Józefa. 

Lokalizacja - Ul. Józefa po stronie parzystej 

/północnej, W22 -4/8, W22- 4/10. 

160000,00 zł 206/208 

22. W0048SW Termomodernizacja budynku żłobka nr 7. 

Lokalizacja - Ul. Szpitalna 11. 

700000,00 zł 202/213 

23. W0176SW Ławki na przystankach MPK - Stary Widzew 

Lokalizacja - Stary Widzew. 

150000,00 zł 192/199 

24. W0010SW Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. 

Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-

Widzew, Filia nr 2. 

5000,00 zł 176/178 

25. W0099SW Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na 

Księżym Młynie. 

Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-

Widzew Filia nr 5 ul. Wilcza 7. 

12000,00 zł 175/177 

26. W0063SW Porządkowanie osiedlowej przestrzeni - budowa 

miejsc postojowych przy ulicy Gołębiej. 

Lokalizacja - Działka 151/10 , wschodnia strona ul. 

Gołębiej. 

250000,00 zł 175/176 

27. W0024SW Osiedlowe Centrum Nauki na „Księżym Młynie" w 

PG 32. 

Lokalizacja - Ul. Fabryczna 4. Nr działki 42/12, 

obręb W-25. 

134000,00 zł 162/172 

28. W0247SW Równo chodnikiem - remont ulic Konstytucyjnej i 

Neonowej. 

Lokalizacja - Ul. Neonowa wzdłuż garaży oraz przy 

działce Neonowa 9. 

1000000,00 zł 157/160 
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29. W0229SW Urozmaicamy nasadzenia na Widzewie. 

Lokalizacja - Al. Piłsudskiego od ul. Konstytucyjnej 

do węzła Widzew Stadion. 

100000,00 zł 141/146 

30. W0248SW Równo chodnikiem - remont ulicy Neonowej 

Lokalizacja - Działki nr 17/44 i 20/7 w obrębie 

W22. 

300000,00 zł 139/141 

31. W0246SW Równo chodnikiem - remont ulicy Konstytucyjnej. 

Lokalizacja - Chodnik przy działkach Konstytucyjna 

44, 44A, 44B. 

220000,00 zł 126/130 

32. W0168SW ZIELONO MI I CZYSTO - montaż śmietników w 

kwadracie ulic Józefa, Piłsudskiego, Tunelowa, 

Konstytucyjna. 

Lokalizacja - Osiedle w kwadracie ulic Józefa, 

Tunelowa, Aleja Piłsudskiego, Konstytucyjna, 

działki: W-22-3/13, W-22-16, W-22-9/2, W-22-

9/10, W-22-2/27, W-22-22/34, W-22-22/20, W-22-

32/7, W-22-2/33, W-22-35/2, W-22-97/55, W-22-

33/1 Osiedle Stary Widzew. 

45000,00 zł 121/126 

33. W0245SW Równo chodnikiem - remont ulicy Elana. 

Lokalizacja - Ul. Elana pomiędzy działkami 

Konstytucyjna 44, 44A, 44B, 42,42A, 42B oraz 

chodnik pomiędzy SP 37 i Żłobkiem 7. 

972000,00 zł 117/120 

34. W0100SW Zakup dwóch zestawów komputerowych dla 

czytelników Biblioteki przy Wilczej. 

Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-

Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza. 

5000,00 zł 116/117 

35. W0228SW Budowa drogi rowerowej z nawierzchni asfaltowej 

w śladzie dawnej bocznicy kolejowej od ul. 

Niciarnianej do ul. Sobolowej. 

Lokalizacja - Część działki W 27- 26/10. 

400000,00 zł 110/110 

36. W0110SW Punkt Charytatywny Pomocy Żywnościowej, 

Wolontariatu i Edukacji. 

Lokalizacja - Stary Widzew 

60000,00 zł 103/104 

37. W0114SW Utworzenie miejsc postojowych przy ul. 

Popowskiego. 

Lokalizacja - Działki:W25 - 103/53, W25-104, 

W25-103/35. 

250000,00 zł 96/97 

38. W0225SW Ul. św. Kazimierza Jagiellończyka - schludna i 

estetyczna. 

Lokalizacja - Ul. św. Kazimierza, W 22-32/7. 

100000,00 zł 88/89 

39. W0237SW Przejścia dla pieszych na ul. Tymienieckiego. 

Lokalizacja - Al. Tymienieckiego na wysokości ul. 

Księży Młyn. 

16000,00 zł 84/87 

40. W0086SW Rewitalizacja ogródka wewnętrznego w PM 138. 

Lokalizacja - Ul. Przędzalniana 40, działka 283/13. 

102200,00 zł 83/84 

41. W0240SW Ustawienie ławek na przystanku ul. Tymienieckiego 

– Księży Młyn (przy poczcie). 

Lokalizacja - Ul. Tymienieckiego - Księży Młyn 

(przy poczcie) – przystanek autobusowy kierunek 

zachodni, nr przystanku 1232. 

10000,00 zł 74/75 
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42. W0165SW Modernizacja wjazdu i chodnika oraz utworzenie 

miejsc postojowych przy PM 10. 

Lokalizacja - Działka nr 126/3. 

120500,00 zł 61/61 

43. W0092SW Wysoki żywopłot odseparowujący zieleniec przy 

ulicy Paryskiej od zgiełku ulicy Piłsudskiego. 

Lokalizacja - Zieleniec przy ulicy Piłsudskiego 131 

(naprzeciwko centrum handlowego Tulipan, obok 

ulicy Paryskiej). 

7000,00 zł 55/56 

44. W0249SW Zbiorcza 11 na nowo! 

Lokalizacja - Ul. Zbiorcza 11, działka W26-128/12. 

167740,00 zł 54/57 

45. W0239SW Tydzień sąsiedzki na Księżym Młynie. 

Lokalizacja - Zabytkowa część osiedla Księży Młyn. 

50000,00 zł 48/48 

46. W0175SW Piknik archeologiczny na Wójtowskim Młynie. 

Lokalizacja - Nr działki 137/2. 

36000,00 zł 47/49 

47. W0236SW Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 43/44 

48. W0241SW Stojaki rowerowe na ul. Tymienieckiego pod pocztą. 

Lokalizacja - Chodnik na ul. Tymienieckiego obok 

Urzędu Pocztowego Nr 1 (Filia przy ul. Księży 

Młyn 1). 

1400,00 zł 41/41 

49. W0227SW Restauracja elewacji SALI GIMNASTYCZNEJ 

XXIII LO. 

Lokalizacja - Al. Marszałka J. Piłsudskiego 159. 

150000,00 zł 33/35 

50. W0178SW Wyposażenie Hali Sportowej przy ul. 

Małachowskiego 7 w nowy sprzęt nagłośnieniowy. 

Lokalizacja - W15, działka nr 5/5. 

60000,00 zł 16/16 

51. W0008SW Utwardzenie podwórka Miejskiego Centrum Terapii 

i Profilaktyki Zdrowotnej. 

Lokalizacja - Miejskie Centrum Terapii i 

Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego, 

ul. Niciarniana 41, dotyczy działek nr 19/1 i 19/5 

osiedle Stary Widzew. Właścicielem obiektu oraz 

gruntu jest Miasto Łódź. Miejskie Centrum użytkuje 

obiekt i grunt na podstawie umowy nieodpłatnego 

użytkowania-akt notarialny repertorium A nr 

825/2015. 

55000,00 zł 10/10 

suma z osiedla: 16019/17997 

Osiedle: Stoki 

1. W0059ST Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 

Janosika i Telefonicznej. 

Lokalizacja - Działki: W12-30/20, W12-30/29, 

W12-76/26, W12-76/27, W12-76/31, W12-76/32, 

W12-76/33, W12-76/34. 

500000,00 zł 602/619 

2. W0295ST Tężnia, zdrowie i długie życie mieszkańców 

Stoków, Sikawy i Podgórza. 

Lokalizacja - Park im. gen. Zaruskiego. Działka nr 

222/42. 

365000,00 zł 539/548 
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3. W0111ST Modernizacja szkolnej szatni i zakup szafek 

ubraniowych dla uczniów SP 139. 

Lokalizacja - Ul. Giewont 28 

65000,00 zł 470/472 

4. W0030ST Nowości książkowe dla Biblioteki na Stokach. 

Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-

Widzew Filia 1, ul. Skalna 2. 

18000,00 zł 366/369 

5. W0103ST WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY 

SPRZĘT OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

ŁÓDŹ-SIKAWA GWARANCJĄ POPRAWY 

BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. 

Lokalizacja - Działka nr 27, obręb W-9. 

60025,00 zł 356/361 

6. W0046ST Remont chodnika i drogi dojazdowej przy 

Przychodni Lekarskiej CEREO-MED, ul. Zbocze 

18A, wraz z budową miejsc parkingowych. 

Lokalizacja - Obręb W-12 , działki nr: 398/26, 

402/38, 398/102. 

160000,00 zł 319/334 

7. W0291ST Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację 

dokującą przy ul. Pieniny/Telefoniczna. 

Lokalizacja - Działka W12-208/19, Osiedle Stoki. 

123584,00 zł 301/302 

8. W0297ST LEPSZA NAWIERZCHNIA ULIC DLA 

STOKÓW. 

Lokalizacja - Ul. Giewont (od ul. Telefonicznej do 

ul. Brzezińskiej), ul. Pstrowskiego - cała, ul. 

Prezydenta - cała, ul. Raszyńska - cała, ul. 

Powstańców Śląskich - cała, ul. Krasińskiego - cała, 

ul. Sawickiej - cała, ul. Połoniny - cała. 

19350,00 zł 292/298 

9. W0115ST Utwardzenie drogi gruntowej płytami typu Jomb, 

remont zjazdów wraz z ciągiem pieszym. 

Lokalizacja - Obręb W11, działki: 155/2, 155/8, 

155/9, 155/19. 

484050,00 zł 251/258 

10. W0292ST Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację 

dokującą przy ul. Zbocze 19, parking. 

Lokalizacja - Działka W12-215/81, Osiedle Stoki. 

123584,00 zł 242/250 

11. W0294ST ROWEROWY SZAŁ = Większa Mobilność 

Mieszkańców Stoków, Sikawy i Podgórza. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji rowerowych na 

działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg i 

Transportu w granicach administracyjnych Osiedla 

Stoki. 

247168,00 zł 233/234 

12. W0093ST Zajęcia sportowe na stadionie na Stokach. 

Lokalizacja - Stadion na Stokach . 

61000,00 zł 220/224 

13. W0057ST „Dywanik asfaltowy" na ul. Skalnej. 

Lokalizacja - Działki: W12-395/11, W12-395/13. 

164066,62 zł 211/217 

14. W0190ST Budowa boiska do street workout (zestaw urządzeń 

do ćwiczeń siłowo-gimnastycznych) wraz z 

nawierzchnią i oświetleniem. 

Lokalizacja - W9-17/4. 

89000,00 zł 207/211 
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15. W0106ST WICHROLANDIA - PLAC ZABAW DLA 

AKTYWNYCH PRZEDSZKOLAKÓW, 

MAŁYCH, MNIEJSZYCH I STARSZAKÓW. 

Lokalizacja - Zadanie ma być realizowane na terenie 

ogrodu przedszkolnego PM 93 na ulicy Wichrowej 

1a. Nr działki W11- 115/1. 

59500,00 zł 203/203 

16. W0296ST 100 KOSZY czyli Czyste Osiedle i wyższy komfort 

życia jego mieszkańców. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie koszy na śmieci na 

działkach zarządzanych przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej w granicach administracyjnych Osiedla 

Stoki. 

69000,00 zł 196/197 

17. W0095ST Modernizacja wiat przystankowych na ul. 

Telefonicznej. 

Lokalizacja - Od Telefoniczna - Pieniny do 

Telefoniczna - Działki. 

136000,00 zł 183/186 

18. W0081ST MODERNIZACJA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY 

KOŚCIELE NA UL. JANOSIKA. 

Lokalizacja - Części działek - Nr działek GUS: 

106106_9.0009.345/33; 106106_9.0009.345/34; 

106106_9.0009.345/37; 106106_9.0009.345/49, 

obręb W-9. 

412500,00 zł 176/176 

19. W0289ST Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację 

dokującą przy ul. Telefonicznej okolice zajezdni 

MPK. 

Lokalizacja - Działka W13-29/22. Osiedle Stoki. 

123584,00 zł 170/174 

20. W0192ST Wymiana nawierzchni i budowa ciągów pieszo-

jezdnych wraz z małą architekturą, 

zagospodarowanie terenów zielonych. 

Lokalizacja - Działka nr 28/11 W-9 we władaniu 

ZDiT- chodnik wzdłuż budynku Gimnazjum nr 33, 

Janosika 136. Działka nr 175/4 W-9 -chodnik 

wzdłuż budynku szkoły od strony północnej, teren 

za budynkiem ZOZ „Janosik", wjazd na teren boiska 

szkolnego- w administracji Gimnazjum nr 33. 

360000,00 zł 127/127 

21. W0087ST Utwardzenie ul. Gazdy na odcinku od ul. 

Telefonicznej do ul. Żlebowej. 

Lokalizacja - Działki nr 332/1, 332/36 obręb W-13. 

570000,00 zł 124/125 

22. W0109ST Zakup zestawu multimedialnego oraz nowości 

książkowych dla Filii nr 7. 

Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia 7, ul. Skalna 

2. 

7600,00 zł 124/126 

23. W0056ST „Dywanik asfaltowy" na ul. Dębowskiego. 

Lokalizacja - Działka W12-418/50. 

262582,00 zł 120/125 

24. W0290ST Łódzki Rower Publiczny - rozbudowa o stację 

dokującą przy Stacji PKP Stoki. 

Lokalizacja - Działka 139/2 obręb W-14. 

123584,00 zł 112/112 
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25. W0181ST Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni 

wokół Domu Kultury „Ariadna". 

Lokalizacja - Ul. Niciarniana 1/3. Działka nr W15-

6/6. 

175000,00 zł 105/113 

26. W0293ST Remont nawierzchni ul. Skalnej wraz z parkingiem 

przy istniejącej kotłowni. 

Lokalizacja - W12-219/100. 

250000,00 zł 101/103 

27. W0287ST Zjazd tyrolski (linowy) w Parku im. Baden-Powella. 

Lokalizacja - Park im. Baden-Powella w okolicy 

górki, nr działki W15-5/10. 

20000,00 zł 99/100 

28. W0193ST Czekasz i wiesz - przystanki przy Czechosłowackiej. 

Lokalizacja - Ulica Czechosłowacka przy 

Oskardowej: przystanek autobusowy kierunek 

zachodni nr przystanku 094, przystanek autobusowy 

kierunek wschodni nr przystanku 095. 

98600,00 zł 83/83 

29. W0179ST Gimnazjalne Centrum Edukacji Czytelniczej i 

Medialnej. 

Lokalizacja - PG 30 przy ul. Nowogrodzkiej 6/14. 

Na ten cel przeznaczone zostaną dwa połączone ze 

sobą pomieszczenia (razem 84,10 m2). 

Pomieszczenia są częściowo przygotowane do tego 

celu. 

112220,00 zł 81/98 

30. W0183ST OGRÓD PRZEDSZKOLNY - NOWY CHODNIK. 

Lokalizacja - Działka W9 - 175/4. 

10500,00 zł 79/81 

31. W0185ST Budowa chodnika wzdłuż ul. Listopadowej. 

Lokalizacja - Teren od ul. Brzezińskiej do ul. 

Tadeusza. 

250000,00 zł 77/77 

32. W0285ST NASZ PIĘKNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY. 

Lokalizacja - ul. Janosika 136, działka 175/4, obręb 

W9. 

25700,00 zł 77/77 

33. W0281ST Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 73/73 

34. W0054ST Budowa oświetlenia ulicy Wodospadowej. 

Lokalizacja - Odcinek północny ulicy 

Wodospadowej numery 22 do 54. 

150000,00 zł 64/65 

35. W0298ST Wykonanie zadrzewień w Parku im. Baden - 

Powella. 

Lokalizacja - Działki W15-5/10,W15-8/11. 

10500,00 zł 58/59 

36. W0286ST Doposażenie placu zabaw w Parku im. Baden-

Powella. 

Lokalizacja - Park im. Baden-Powella w okolicy 

górki, nr działki W15-5/10. 

20000,00 zł 57/57 

37. W0091ST Oświetlenie na ul. Wodospadowej. 

Lokalizacja - Ul. Wodospadowa (północny odcinek - 

od Telefonicznej). 

60000,00 zł 40/41 
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38. W0288ST PIŁKOCHWYTY oraz POPRAWA JAKOŚCI i 

ZWIĘKSZENIE FUKCJONALNOŚCI BUDYNKU 

PRZY OBIEKCIE SPORTOWYM - POTOKOWA 

12. 

Lokalizacja - Nr działki: W12-403/43. 

44265,55 zł 32/32 

39. W0300ST Ogrodzenie terenu szkolnego Zespołu Szkół 

Poligraficznych od strony ulicy Edwarda. 

Lokalizacja - Na działkach 320/7, 320/9 i 320/5 w 

obrębie W-14. 

70000,00 zł 25/26 

40. W0194ST Wykonanie ogrodzenia miasteczka Ruchu 

Drogowego - Motodrom wraz z wyposażeniem w 

sprzęt rowerowy i serwisowy. 

Lokalizacja - W-15, działka nr: 5/5, ul. 

Małachowskiego 9. 

131800,00 zł 22/22 

41. W0075ST Modernizacja terenu za budynkiem mieszkalnym 

Pieniny 16-20 wraz z wjazdami łączącymi ten teren 

z jezdnią. 

Lokalizacja - Działki: W12 - 207/24, 208/22, 

208/23, 208/25, 208/30. 

150000,00 zł 13/13 

42. W0180ST Modernizacja terenu za budynkiem mieszkalnym 

Pieniny 22-28 oraz wjazdu łączącego ten teren z 

jezdnią. 

Lokalizacja - Działka W12 - 207/24 

116000,00 zł 13/13 

43. W0191ST Poprawa bezpieczeństwa w pasie drogowym oraz 

walorów przestrzeni publicznej w rejonie 

skrzyżowania Kobzowa/Spiska, Beskidzka/Spiska, 

Kierpcowa/Beskidzka. 

Lokalizacja - Ul. Beskidzka, ul.Kobzowa, ul. Spiska, 

ul. Kierpcowa. 

163400,00 zł 2/2 

suma z osiedla: 7245/7383 

Osiedle: Widzew-Wschód 

1. W0006WW Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-

Wschód. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach 

zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w 

Łodzi w granicach administracyjnych osiedla 

Widzew-Wschód. 

988672,00 zł 2221/2261 

2. W0208WW Bezpłatna, ogólnodostępna strefa zdrowia, rekreacji 

i relaksu w pobliżu Lasku Widzewskiego. 

https://www.facebook.com/widzewska.strefazdrowia 

Lokalizacja - Działki nr W20-18/1, W20-31 

zlokalizowane przy ul. Augustów 11 („dzikie pola" 

między Laskiem Widzewskim a ul. Augustów). 

1100000,00 zł 1754/1778 

3. W0012WW Remont i doposażenie Przychodni Batory. 

Lokalizacja - Ul. Elsnera 19, wynajem od 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego. 

257000,00 zł 1346/1506 

4. W0015WW Remont i doposażenie Przychodni Batory. 

Lokalizacja - Ul. Gorkiego 21a 

118000,00 zł 1287/1446 
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5. W0043WW Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy 

Przybyszewskiego. 

Lokalizacja - Ulica Przybyszewskiego na odcinku 

od Ronda Sybiraków do ul. Augustów. 

500000,00 zł 1186/1203 

6. W0202WW Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12. 

Lokalizacja - Działka nr 203/8 obręb W-19, ul. 

Jurczyńskiego 1/3. 

506192,21 zł 942/1091 

7. W0047WW Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 

30 A. 

Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-

Widzew, Filia nr 3. 

5000,00 zł 922/989 

8. W0049WW Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS 

Widzew Łódź. 

Lokalizacja - Ul. Czernika 1/3. 

170000,00 zł 887/1010 

9. W0045WW Kompleksowy remont ulicy Szafera. 

Lokalizacja - Ul. Szafera. 

1260000,00 zł 864/942 

10. W0195WW Modernizacja i remont sali gimnastycznej w SP 199, 

ul. Elsnera 8. 

Lokalizacja - Działka 375/55 w obrębie W-21. 

286000,00 zł 858/906 

11. W0203WW Remont nawierzchni jezdni ulicy Bartoka wraz z 

wymianą nawierzchni chodników i miejsc 

postojowych (odpowiednio na płytki betonowe i 

kostkę ażurową). 

Lokalizacja - Ulica Bartoka na długości ok. 450 

metrów od budynku nr 67, tj. Budynku Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, aż do 

nieruchomości blok nr 449 przy ul. Bartoka 47 

zgodnie z załączoną mapą. Działki gruntu w obrębie 

ewidencyjnym W-21 - 173/230, 173/228, 173/229. 

(Ze względu na złożoność projektu możliwe jest 

zmniejszenie ujętej w propozycji ilość metrów, tj. 

450, aby „zmieścić się" w środkach wynikających z 

budżetu obywatelskiego). 

1550000,00 zł 777/793 

12. W0197WW Modernizacja i remont kuchni w SP199. 

Lokalizacja - Ul. Elsnera 8. 

143700,00 zł 734/779 

13. W0009WW „Międzypokoleniowa Akademia Pasji w SP 34" - 

bezpłatny angielski, taniec, multimedia, rzeźba, 

sport, planszówki dla mieszkańców osiedla. 

Lokalizacja - Ul. Ćwiklińskiej 9, działka 5/55. 

260000,00 zł 733/778 

14. W0198WW Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury 

powierzchniowej - chodniki i parkingi, osiedle 

Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Lokalizacja - Działka 641/14 w obrębie W-21 (ul. 

Milionowa). 

900000,00 zł 681/719 

15. W0196WW Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka. 

Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-

Widzew Filia Nr 8, ul. Bartoka 27. 

5000,00 zł 664/679 
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16. W0204WW Stworzenie i wyposażenie sal terapeutycznych w 

PM 206 z oddziałami integracyjnymi. 

Lokalizacja - ul Lermontowa 7, nr działki: W19-

196/42. 

62000,00 zł 637/694 

17. W0252WW Uporządkowanie trawnika i nasadzenie kwiatów na 

skrzyżowaniu ul. Gorkiego i Rokicińskiej. 

Lokalizacja - Działki: W19-184/86 i 183/68. 

63350,00 zł 613/623 

18. W0062WW Kolorowa szatnia w SP 114. 

Lokalizacja - Działka W21-351/18. 

189000,00 zł 542/548 

19. W0085WW Strefa multimedialna 502. 

Lokalizacja - Dom Kultury „502", ul. Gorkiego 16, 

działka 284/51 w obrębie W-19. 

75000,00 zł 534/576 

20. W0251WW Boisko plażowe dla mieszkańców. 

Lokalizacja - Działka W20-18/1. 

210000,00 zł 521/528 

21. W0042WW Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla 

pieszych w ciągu ul. Przybyszewskiego na 

skrzyżowaniu z ul. Haška. 

Lokalizacja - Ulica Przybyszewskiego, ulica Haška. 

10000,00 zł 506/510 

22. W0250WW Nowe przeszkody w skateparku na Widzewie. 

Lokalizacja - Skatepark im. Igora Kowalewskiego, 

ul. Przybyszewskiego. 

150000,00 zł 426/438 

23. W0256WW Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 368/374 

24. W0205WW Dzień BEZ marketów na Górce Widzewskiej. 

Lokalizacja - Górka Widzewska - park. 

8500,00 zł 360/364 

25. W0253WW Młodzieżowy Klub Miłośników Języka 

Angielskiego, zajęcia dla młodzieży z Widzewa-

Wschodu. 

Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w 

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

przy ul. Czajkowskiego 14. 

148400,00 zł 254/259 

26. W0020WW Wymiana ogrodzenia i remont ciągów 

komunikacyjnych w żłobku nr 6. 

Lokalizacja - Działka W21-374/12. 

72000,00 zł 194/197 

27. W0254WW Edukacja dla każdego -adaptacja i wyposażenie sali 

konferencyjno - warsztatowej na potrzeby 

środowiska lokalnego i szkoły . 

Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w 

budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

przy ul. Czajkowskiego 14. 

128580,00 zł 177/182 

28. W0089WW Piłka dla każdego. 

Lokalizacja - Boisko wielofunkcyjne przy ZSO 8, 

ul. Czernika 1/3. 

8000,00 zł 137/141 

 

 

suma z osiedla: 

 

 

 

 

21125/22314 
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Osiedle: Zarzew 

1. W0003ZA KINO LETNIE w Parku Podolskim na Osiedlu 

Zarzew. 

Lokalizacja - Działki numer 54/9 oraz 54/10 na 

osiedlu Zarzew (Park Podolski). 

60000,00 zł 2586/2851 

2. W0023ZA Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 

SP 193 dla mieszkańców Widzewa. 

Lokalizacja - Ul. Standego 1, nr działki W30 - 

57/2/4. 

850000,00 zł 2396/2651 

3. W0018ZA Mała, ale prawdziwa TĘŻNIA solankowa dla 

Zarzewa - zdrowe powietrze z parku dla wszystkich 

mieszkańców. 

Lokalizacja - Działki nr 17/50 i 17/37, 17/56 w 

obrębie W-30. 

354500,00 zł 1471/1505 

4. W0217ZA "Cool school" - multimedialna pracownia języka 

angielskiego. 

Lokalizacja - Ul. Standego 1, SP 193, nr działki: 

W30-57/4. 

7700,00 zł 1016/1152 

5. W0218ZA Z technologią informatyczną po wiedzę i przygodę. 

Lokalizacja - Ul. Standego 1, SP 193, nr działki: 

W30-57/4. 

15200,00 zł 851/975 

6. W0219ZA "BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA 

CZŁOWIEKA" - remont biblioteki szkolnej w SP 

193. 

Lokalizacja - Ul. Standego 1. 

30000,00 zł 826/948 

7. W0013ZA Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Zarzew. 

Lokalizacja - Rozmieszczenie stacji na działkach 

zarządzanych przez Zarząd Dróg i Transportu w 

Łodzi w granicach administracyjnych osiedla 

Zarzew. 

494336,00 zł 781/791 

8. W0262ZA Sport na ZARZEWIE przy PG 31. 

Lokalizacja - Teren boiska przy PG 31. 

150000,00 zł 548/615 

9. W0001ZA Bezpieczny pieszy - przejście na połączeniu dwóch 

części Parku Podolskiego. 

Lokalizacja - Obręb W30 działki 18/76, 18/70. 

36000,00 zł 538/548 

10. W0090ZA Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy działkami a 

Osiedlem Majowym. 

Lokalizacja - Działki: 162/46,162/43, 162/12, 208/4. 

Chodzi o teren od zakrętu utwardzonej 

płytami/asfaltem ulicy „Nurta" Kaszyńskiego do 

końca ogrodzenia Osiedla Majowego (długość około 

200-220 m). 

390000,00 zł 529/543 

11. W0021ZA Park Osiedlowy Zarzew. 

Lokalizacja - PM 142 ul. Brzechwy 3,działki: W30-

22/7, W30-22/5, W30-22/3, W30-19/87. 

54000,00 zł 486/515 
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12. W0259ZA Zielony Zarzew - część 1. Obsadzenie ozdobnymi 

drzewami i krzewami zarzewskich ulic, 

rekultywacja trawników oraz utworzenie parkingów 

(zastąpienie dzikich parkingów). 

Lokalizacja - Ulica Milionowa na odc. od ul. 

Łęczyckiej do ul. Do Folwarku; ul. Tatrzańska na 

odc. od ul. Milionowej do ul. Zbaraskiej. 

860000,00 zł 455/464 

13. W0263ZA Bez barier do kościoła i do szkoły (PG 31). 

Lokalizacja - Działki: W30-37/34, W30-40/3. 

110000,00 zł 445/505 

14. W0019ZA Instalacja dwóch wandaloodpornych poideł 

miejskich w Parku Podolskim. 

Lokalizacja - űródła wody pitnej w Parku 

Podolskim. Montaż 2 wandaloodpornych poideł w 

obu częściach parku. 

84000,00 zł 421/437 

15. W0064ZA Budowa miejsc parkingowych w ul. Nurta 

Kaszyńskiego. 

Lokalizacja - Działka 160/3, ul. Nurta 

Kaszyńskiego. 

240000,00 zł 403/410 

16. W0097ZA Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa na wolnym 

powietrzu. Bouldering dla dzieci i zaawansowanych 

wspinaczy. 

Lokalizacja - Park Podolski (działka do konsultacji). 

110000,00 zł 384/387 

17. W0261ZA Żegnamy poprzednie tysiąclecie. Nowe komputery 

w PG 31. 

Lokalizacja - Działka W30-36/12, Gimnazjum nr 31. 

95480,00 zł 370/428 

18. W0216ZA Wymarzona klasa. 

Lokalizacja - Ul. Standego 1, SP 193, nr działki 

W30-57/4. 

5000,00 zł 355/388 

19. W0215ZA Pracowania Muzyczna na miarę XXI wieku. 

Lokalizacja - Ul. Standego 1, SP 193, nr działki 

W30-57/4. 

20500,00 zł 347/389 

20. W0017ZA Każdy dorosły na Zarzewie znajdzie w naszej 

bibliotece książkę dla siebie. 

Lokalizacja - Filia nr 10 dla Dorosłych, MBP Łódż-

Widzew, ul. Tatrzańska 63. 

10000,00 zł 346/358 

21. W0211ZA Psia Oaza - wybieg dla psów na Nowym Osiedlu na 

Zarzewie. 

Lokalizacja - Działka nr W198/21. 

26300,00 zł 269/273 

22. W0210ZA „Trzeźwa myśl"-wyposażenie sali terapeutycznej w 

meble oraz materiały edukacyjne 

Lokalizacja - Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze 

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi nr działki W31-

4/27. 

7300,00 zł 253/264 

23. W0209ZA Piknik integracyjny. 

Lokalizacja - Działka W31-4/27. 

16700,00 zł 243/254 

24. W0025ZA Zarzew bez drzew - spróbujmy temu zaradzić! 

Lokalizacja - Ul. Łęczycka (na terenie osiedla 

Zarzew). 

10500,00 zł 233/244 
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25. W0016ZA Kolorowy Świat Moli Książkowych - zakup książek, 

worków sako i foteli obrotowych do Biblioteki dla 

dzieci i młodzieży. 

Lokalizacja - Filia Nr 9 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Łódź - Widzew, ul. Tatrzańska 63. 

6000,00 zł 231/235 

26. W0004ZA Montaż elektronicznych tablic wyświetlających czas 

odjazdu tramwajów na przystanku tramwajowym al. 

Śmigłego-Rydza /ul. Zbaraska. 

Lokalizacja - Zespół przystanków tramwajowych 

MPK Łódź al. Śmigłego-Rydza/Zbaraska nr 1139 i 

1155. 

120000,00 zł 202/206 

27. W0076ZA Termomodernizacja budynku Żłobka 23. 

Lokalizacja - Ul. Tatrzańska 27/29. 

330000,00 zł 187/193 

28. W0223ZA Skwer im. Darii "Duśki" Trafankowskiej. 

Lokalizacja - Park Podolski I, obok placu zabaw dla 

dzieci, od strony al. Śmigłego-Rydza. 

704390,00 zł 185/188 

29. W0113ZA Wymiana chodnika na ul. Częstochowskiej od ul. 

Tatrzańskiej do nr 61/62. 

Lokalizacja - Obręb W28, działki: 64/16, 112/17, 

112/18, 112/26, 112/31, 112/32, 112/33. 

427000,00 zł 155/159 

30. W0005ZA Bezpieczny pieszy - przejście przez ulicę 

Przędzalnianą do szkoły, sklepu, Parku Podolskiego. 

Lokalizacja - Działka W29-123/7— przejście dla 

pieszych przez ulicę Przędzalnianą przy sklepie 

Biedronka. 

36000,00 zł 148/150 

31. W0071ZA Budowa przyjaznego dzieciom środowiska do zabaw 

i nauki poprzez odnowienie parkietów w salach 

dydaktycznych PM 146. 

Lokalizacja - Obręb W-30 działki o numerach 61/2, 

61/4, 61/6, 61/5. 

60000,00 zł 146/150 

32. W0212ZA Wielkie huśtanie - huśtawka gniazdowa na Nowym 

Osiedlu. 

Lokalizacja - Działka nr 198/13 w obrębie W30. 

8000,00 zł 118/122 

33. W0002ZA Bezpieczny pieszy - przejście przez ulicę Łęczycką. 

Lokalizacja - Działka W29-250/31— przejście dla 

pieszych przez ulicę Łęczycką pomiędzy ulicami 

Poznańską i Płocką. 

36000,00 zł 87/89 

34. W0260ZA Projekt Łodzi - tańczą młodzi. 

Lokalizacja - Pawilon handlowy nr 48, działka nr 

19/179 - UKS Tiger Team. 

24000,00 zł 76/79 

35. W0257ZA Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 

robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 

Lokalizacja - Szkoła podstawowa lub gimnazjum na 

terenie osiedla. 

10280,00 zł 61/61 

36. W0214ZA Częściowa wymiana starego ogrodzenia na nowe w 

ramach poprawy wizerunku i bezpieczeństwa. 

Lokalizacja - Działka nr W30-21/6. 

110000,00 zł 12/12 
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37. W0221ZA Utwardzenie dojazdu do 3 bram, 4 miejsca 

postojowe przy 3 bramach wjazdowych. 

Doprowadzenie oświetlenia. 

Lokalizacja - Obręb W31 działki nr 1/7, 1/12, 1/13, 

1/14, 1/20. 

160800,00 zł 11/13 

suma z osiedla: 18171/19552 

RAZEM: 82897/89027 

 

f) Wyniki głosowania na propozycje zadań ponadosiedlowych zgłoszonych do budżetu 

obywatelskiego. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) Kwota po 

weryf. 

Liczba głosów 

ważne/wszystkie 

1. L0069 Przywróćmy Łodzi Lunapark. 

Lokalizacja - Rejon Pienista, Sołtyka, Maczka. 

700000,00 zł 7348/7444 

2. L0061 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z 

oddziałów onkologicznych. 

Lokalizacja - Uniwersytecki Szpital Kliniczny 

numer 4 im. Marii Konopnickiej, ul. Sporna 

36/50, oddziały onkologiczne dla dzieci starszych 

(VI) i młodszych (VII). 

30000,00 zł 7166/7294 

3. L0004 Łódź najbezpieczniejsze miasto w Polsce: 80 

publicznych defibrylatorów AED w przestrzeni 

miejskiej. 

Lokalizacja - Autobusy i tramwaje MPK Łódź, 

place i punkty przesiadkowe w centrum i na 

osiedlach miasta, przychodnie, szkoły, 

przedszkola. 

680000,00 zł 7117/7169 

4. L0210 Rower miejski dla Widzewa. 

Lokalizacja - W19-184/105, W21-629/76, W19-

81/16, W19-196/42-Widzew Wschód, W27-23/5 

- Stary Widzew, W12-225 - Stoki, W47-303/3 - 

Nowosolna, W40-660/3 - Andrzejów, W35-

71/62, W35-140/141 - Olechów-Janów. 

1235840,00 zł 5703/5777 

5. L0062 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z 

Pałacu hospicjum stacjonarnego. 

Lokalizacja - PAŁAC - hospicjum stacjonarne 

dla dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla 

Dzieci), ul. Dąbrowskiego 87. 

117559,20 zł 5482/5578 

6. L0028 Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze 

szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który 

niszczy nasze drzewa. 

Lokalizacja - Łódź. 

70000,00 zł 5154/5205 

7. L0012 Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja 

sprawdzonych działań. 

Lokalizacja - Łódź. 

716400,00 zł 5106/5245 
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8. L0241 Dla mnie Widzew to cały świat - budowa 

pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika 

Sobolewskiego. 

Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce 

nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o 

adresie Al. Piłsudskiego 138. 

375000,00 zł 4877/4976 

9. L0029 Skrócenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej 

i nadanie jej priorytetu poprzez 

przeprogramowanie OSSR. 

Lokalizacja - Łódź. 

100000,00 zł 4847/4890 

10. L0059 Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie 

basenu "Anilana". 

Lokalizacja - ul. Sobolowa 1. 

2487500,00 zł 4771/4857 

11. L0105 Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt 

przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim 

zoo. 

Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. 

Konstantynowska 8/10. 

2450000,00 zł 4571/4713 

12. L0053 Dofinansowanie działalności Ośrodka 

Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. 

Lokalizacja - Obręb B-16, działka 45/9. 

130000,00 zł 4404/4452 

13. L0001 Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe 

etap 2. 

Lokalizacja - Ul. Św. Teresy, ul. Krakowska, ul. 

Siewna, ul. Złotno/Rąbieńska, ul. Pojezierska, ul. 

Grodzieńska, ul. Kowieńska, ul. Parkowa, ul. 28 

Pułku Strzelców, ul. Organizacji WIN, ul. 

Zawiszy, ul. Łagiewnicka, ul. 

Lodowa/Widzewska/Wałowa, ul. Niższa, ul. 

Broniewskiego, ul. Felińskiego/Tatrzańska, ul. 

Felińskiego, ul. Kilińskiego, ul. Wydawnicza, ul. 

Zgierska, ul. Zielona, ul. Żeligowskiego. 

330000,00 zł 4233/4275 

14. L0038 Bezpieczne ścieżki rowerowe. 

Lokalizacja - Ścieżki rowerowe w mieście. 

220000,00 zł 4056/4083 

15. L0003 Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem 

poważny pomnik dla małych i dużych łodzian. 

Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic 

Piotrkowskiej i Mickiewicza. 

400000,00 zł 3774/3874 

16. L0014 Wykonanie automatycznych Toalet Miejskich w 

pobliżu pętli autobusowych i tramwajowych oraz 

na przystankach przesiadkowych. 

Lokalizacja - Pętla Kurczaki – działka G28-

451/3, osiedle Chojny, Pętla Wydawnicza – 

działka W23-12/3, osiedle Stary Widzew, Pętla 

Dąbrowskiego – działka S2-177/9, osiedle 

Śródmieście Wschód. 

600000,00 zł 3687/3735 

17. L0034 Montaż windy zewnętrznej dla dzieci 

niepełnosprawnych, uczących się w Gimnazjum 

43. 

Lokalizacja - Ul. Powszechna 15. 

500000,00 zł 3680/3872 
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18. L0233 Na ratunek pacjentom z niewydolnością 

oddechową - zakup sprzętu medycznego dla 

potrzeb Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. 

Lokalizacja - Obręb B8 działki: 329/5, 336/6, ul. 

Nastrojowa 10. 

303000,00 zł 3659/3773 

19. L0007 Nowoczesny transport sanitarny na Bałutach. 

Lokalizacja - Obręb B-49, działka 145/5, 

użytkowanie Osiedle Bałuty Doły. 

350000,00 zł 3603/3845 

20. L0036 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXIII 

LO. 

Lokalizacja - Działka W27-21/5. 

750000,00 zł 3405/3885 

21. L0235 Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej 

oraz uporządkowanie i zagospodarowanie 

terenów zielonych dla potrzeb Pierwszego 

Stacjonarnego Hospicjum. 

Lokalizacja - B-27, działka 52/2, ul. Pojezierska 

45/51. 

1309800,00 zł 3210/3412 

22. L0206 Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie miejsca 

do kąpieli, aranżacja terenów zielonych wokół 

stawu III i zagospodarowanie stawu w tym 

postawienie fontanny. 

Lokalizacja - Działki B-14-22/1; B-14-21/1 i B-

14-21/3. 

900000,00 zł 2942/2971 

23. L0195 PRZYJAZNY PLAC DĄBROWSKIEGO - 

przebudowa placu Dąbrowskiego w kierunku 

zwiększenia jego użyteczności dla mieszkańców. 

Lokalizacja - Działka nr 179/8 w obr. S-2. 

2480000,00 zł 2941/2960 

24. L0031 Auto dla psów ratowniczych. 

Lokalizacja - G31-17/1, G32-40/2. 

260000,00 zł 2900/2940 

25. L0054 GNIAZDO ŁÓDŹ-Centrum Sportowo-

Rekreacyjne Teofilów. 

Lokalizacja - ul. Wiernej Rzeki 2, działki: B41-

33/20, 33/19, 33/21, 33/22, 33/23, 33/25, 33/26, 

33/66, 33/63, 33/68, 33/70. 

2470000,00 zł 2746/2849 

26. L0186 Park Julianowski im. A. Mickiewicza. 

Lokalizacja - Park Julianowski. 

710000,00 zł 2734/2757 

27. L0039 Rewitalizacja Parku nad Jasieniem. 

Lokalizacja - Działka 133/1. 

1334000,00 zł 2609/2648 

28. L0081 Wyremontujmy muszlę koncertową w parku na 

Zdrowiu. 

Lokalizacja - Park na Zdrowiu. 

560000,00 zł 2420/2450 

29. L0032 Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru 

Publicznego. 

Lokalizacja - Rowery towarowe będą elementem 

Łódzkiego Roweru Publicznego, zatem będą w 

systemie już rozlokowanych stacji na terenie 

całego miasta. Będą dokowane w stacjach 

rozmieszczonych już w Łodzi. 

50000,00 zł 2379/2404 
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30. L0138 RADOŚĆ DZIECKA - organizacja dwóch 

festynów i ozdobienie muralami terenu wokół SP 

152 oraz postawienie wiaty rowerowej z 20 

stojakami rowerowymi. 

Lokalizacja - P20-25. 

53000,00 zł 2360/2735 

31. L0019 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XV LO. 

Lokalizacja - Działka nr 143/4. 

821000,00 zł 2304/2492 

32. L0178 Aktywni cały rok - hala pneumatyczna nad 

boiskiem przy Gimnazjum nr 19. 

Lokalizacja - ul. Wapienna 17, działki 219/13 

,219/14, 219/12, 219/11, 219/10, 219/6, 219/3. 

744800,00 zł 2303/2570 

33. L0312 Bezpłatna ogólnodostępna tężnia solankowa 

zlokalizowana w miejscu zamku duchów w 

byłym Lunaparku. 

Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w 

Łodzi, dz. ewid. 33/5 w obrębie P-16 - przy 

głównej alei północ-południe na terenie dawnego 

Lunaparku i planowanej zadaszonej scenie. 

600000,00 zł 2258/2287 

34. L0258 Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie 

Botanicznym. 

Lokalizacja - P-25 działki nr 24/33 i 24/32. 

245000,00 zł 2253/2298 

35. L0067 Unowocześnienie i doposażenie lodowiska 

"Bombonierka". 

Lokalizacja - Ul. Stefanowskiego 28, działka nr 

84/11, obręb P-30. 

500000,00 zł 2248/2280 

36. L0254 Strefa Kultury Kina Charlie: Rewitalizacja 

budynku wraz z podwórkiem na posesji 

Piotrkowska 203/205 oraz zaadaptowanie go dla 

potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych - 

I etap. 

Lokalizacja - S8-21/17. 

960000,00 zł 2232/2266 

37. L0141 Wzgórze trzech wież i dziesięciu zjeżdżalni na 

terenie dawnego lunaparku w Parku im. J. 

Piłsudskiego (II etap Lunapark inaczej). 

Lokalizacja - Działka 33/6, obręb P-16. 

2485000,00 zł 2229/2266 

38. L0017 Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd 

przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie 

Zachodnia/Drewnowska, Zachodnia/Bazarowa, 

Bazarowa/Rybna, cała ul. Bazarowa. Działki: 

B46-229/27, B46-301/9, B46-301/6, B47-174/76, 

B46-237/18. 

27500,00 zł 2144/2173 

39. L0152 Ratujmy najstarsze drewniane zabytkowe 

budynki w Łodzi. 

Lokalizacja - B-16, działka 43. 

890000,00 zł 2045/2064 



415 

 

40. L0196 STREFA PARKOWANIA DLA MELOMANA - 

budowa parkingu i chodników wokół 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej na ul. 

Sosnowej. 

Lokalizacja - Działka 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. 

1400000,00 zł 1933/1987 

41. L0262 Rewitalizacja Rudy, metamorfoza Stawów 

Stefańskiego. 

Lokalizacja - G51-1/38, G51-4/51, G51-4/14, 

G51-4/15, G51-4/16, G51-4/17, G51-4/47. 

510000,00 zł 1923/1943 

42. L0095 Przebudowa przejścia pieszego do Centrum 

Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu 

Medycznego - uproszczenie dojścia dla 

pacjentów, studentów i pracowników. 

Lokalizacja - W14-7/7, W14-8/54 . 

150000,00 zł 1867/1883 

43. L0136 Budowa windy i remont parkingu w ŁCDNiKP 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Lokalizacja - Działka S2, 247/1. 

680950,00 zł 1717/1883 

44. L0027 Złota jesień w nowej przestrzeni 2-go DPS – 

nowy podwórzec dla seniorów. 

Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich 32, działka 100/1. 

129000,00 zł 1713/1879 

45. L0002 Ulica Wierzbowa - przyjazna dla mieszkańców, 

pieszych, kierowców i rowerzystów. 

Lokalizacja - Ulica Wierzbowa na odcinku od 

Narutowicza (od granicy inwestycji w nowe 

skrzyżowanie) do Placu Pokoju - działki S2-

233/20, S2-218/9, S2-357/8. 

1050000,00 zł 1704/1808 

46. L0270 Budowa prawoskrętu na ul. Drewnowskiej w al. 

Włókniarzy (jadąc od Manufaktury). 

Lokalizacja - Odcinek Drewnowskiej 50m po obu 

stronach jezdni na odcinku Włókniarzy-

Kasprzaka. 

300859,24 zł 1646/1672 

47. L0021 Zielona i cicha ul. Kamińskiego. 

Lokalizacja - S2-28/12, S2-62/1, S2-163/4. 

1339380,00 zł 1580/1690 

48. L0126 Park Helenów powrót do XIX w. 

Lokalizacja - Park Helenów. 

1760000,00 zł 1569/1594 

49. L0205 Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie, 

aranżacja i postawienie nowego placu zabaw dla 

dzieci - PAJĘCZYNY. 

Lokalizacja - Działka B14-6/1. 

1100000,00 zł 1567/1582 

50. L0006 Łódź Trek: platforma relaksacyjna stylizowana 

na statek kosmiczny z kultowej sagi Star Trek. 

Lokalizacja - Działki przy ul. Pienistej nr: 155, 

154, 153, 152/1 i 152/2 p-32. 

2400000,00 zł 1543/1553 



416 

 

51. L0202 AED - Życie dla Łodzi - program publicznego 

dostępu defibrylatorów AED. 

Lokalizacja - Miejsca użyteczności publicznej 

posiadające całodobowa ochronę wraz z 

oznaczeniami AED i instrukcjami udzielania 

pierwszej pomocy. 

320000,00 zł 1536/1554 

52. L0146 Sekcje specjalistyczne Straży Miejskiej (Animal 

Patrol, Eko Straż, Sekcja Konna) chronią tereny 

zielone. 

Lokalizacja - Tereny zielone miasta Łodzi 

przeznaczone do rekreacji i wypoczynku 

mieszkańców zarządzane przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej (parki miejskie, Las Łagiewnicki, 

Uroczysko Lublinek, Ruda Pabianicka). 

100000,00 zł 1512/1548 

53. L0048 Renowacja i promocja sieci znakowanych 

szlaków turystycznych miasta Łodzi (pieszych i 

rowerowych). 

Lokalizacja - Łódź. 

58500,00 zł 1483/1492 

54. L0110 Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym 

dostępna bez skierowania lekarskiego. 

Lokalizacja - Park Źródliska. 

18500,00 zł 1444/1467 

55. L0203 ONKOpunkt dla łodzian - 5 dzielnicowych 

punktów wsparcia psychologicznego dla chorych 

onkologicznie i ich rodzin. 

Lokalizacja - Miejskie budynki użyteczności 

publicznej w każdej z 5 dzielnic, jak domy 

kultury, przychodnie, domy dziennego pobytu. 

159000,00 zł 1444/1462 

56. L0239 Zakup specjalistycznej łodzi hybrydowej dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddziału 

Ratownictwa Wodnego. 

Lokalizacja - Siedziba OSP ORW, ul. Pojezierska 

92. 

39900,00 zł 1430/1509 

57. L0174 Remont ulicy Wróblewskiego na odcinku od al. 

Politechniki do Proletariackiej. 

Lokalizacja - Działki: G1-1/27; G2-124/64; P29-

65/31. 

2485000,00 zł 1362/1376 

58. L0166 Mapa tras tramwajów i autobusów na 

przystankach i w pojazdach MPK. 

Lokalizacja - Przystanki oraz pojazdy MPK. 

50000,00 zł 1349/1358 

59. L0060 Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o 

sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6. 

Lokalizacja - G-12 działki: 317/2 317/3 317/5. 

933450,00 zł 1329/1457 

60. L0142 Przyjazny Dom Dziecka - przebudowa budynku 

gospodarczego na placówkę opiekuńczo - 

wychowawczą typu socjalizacyjnego. 

Lokalizacja - Działka B-35, 71/5, ul. 

Aleksandrowska 123. 

1110000,00 zł 1318/1346 
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61. L0071 Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na 

skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Lodowej. 

Lokalizacja - Działki nr: G7-217/97, G7-217/67, 

G7-217/170, G7-217/72, G7-217/145. 

1200000,00 zł 1241/1254 

62. L0085 Stop zaśmiecaniu Łodzi! Stop oblepianiu słupów 

i rynien ulotkami kredytów! 

Lokalizacja - Łódź. 

120000,00 zł 1215/1220 

63. L0074 Odpowiednia lektura, darmowa kultura - zakup 

nowości wydawniczych dla użytkowników 

Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty. 

Lokalizacja - ul. Rojna 39. 

100000,00 zł 1089/1144 

64. L0128 Remont kładki dla pieszych nad al. 

Wyszyńskiego na wysokości ulic: Hubala oraz 

Tomaszewicza. 

Lokalizacja - Działki: P25-202/56; P25-202/60; 

P25-202/63; P25-202/66; P25-202/72. 

2000000,00 zł 1083/1091 

65. L0020 Rozminowanie terenu na poligonie „Brus". 

Lokalizacja - P13-1/20, P13-1/17, P13-1/21. 

730000,00 zł 1066/1072 

66. L0107 Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem 

do Muzeum Kinematografii i do Parku Źródliska. 

Lokalizacja - Fragment placu Zwycięstwa - ulica 

łącząca ul. Targową z al. Piłsudskiego, 

zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 

2. 

2487500,00 zł 1063/1069 

67. L0140 Samochód do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

Lokalizacja - Działka B-28, 204/18, DPS ul. 

Sierakowskiego 65. 

80000,00 zł 1057/1066 

68. L0283 Boiska sportowe = pokolenia zdrowe - 

przebudowa i modernizacja boisk sportowych 

przy SP 91, ul. Kasprzaka 45. 

Lokalizacja - Obręb P-07, działki: 262/1, 262/5, 

262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 262/10 i 262/11. 

1118000,00 zł 1057/1167 

69. L0144 Mini park odpoczynku, edukacji przyrodniczej i 

informacji historyczno - turystycznej dla dzieci, 

rodziców i seniorów. 

Lokalizacja - Działka S1-450/2. 

348150,00 zł 1036/1131 

70. L0116 Wyprowadźmy Łódź z XIX w.: Szlak 

OGRODÓW DESZCZOWYCH. 

Lokalizacja - Obszar Żeligowskiego - 

Mickiewicza / Piłsudskiego - Kopcińskiego - 

Północna / Ogrodowa. 

100000,00 zł 1034/1052 

71. L0244 Zadbać o Park 3 Maja. 

Lokalizacja - W15-3/4, W15-3/1. 

1451900,00 zł 1023/1030 

72. L0211 Pies Parki na Olechowie. 

Lokalizacja - Działki: 46/20 i 47/20, Obręb W-

35. 

160000,00 zł 1008/1017 

73. L0225 Na boisko wpadaj śmiało to jest teren jakich 

mało, Feniks talenty poznaje w świat oddaje. 

Lokalizacja - G13-217, ul. Karpacka 61. 

2404796,00 zł 1002/1093 
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74. L0145 Ogólnomiejski kompleks do ćwiczeń 

kalistenicznych workout Park na Zdrowiu 

https://www.facebook.com/workoutparklodz/ 

Lokalizacja - Działka P16-33/6 Park 

Piłsudskiego, północna część parku w pobliżu 

siłowni plenerowej na wschód od boiska do piłki 

nożnej.  

152300,00 zł 997/1004 

75. L0201 Oprawa zabytkowego Parku Poniatowskiego - 

wyeksponowanie wejść i jego historycznego 

wizerunku. 

Lokalizacja - Działki 5/32, 5/24. 

1025000,00 zł 963/984 

76. L0224 Remont ulicy Przędzalnianej od ul. 

Przybyszewskiego do ul. Rydza Śmigłego. 

Lokalizacja - Obręb W-29 działka 123/7. 

2471193,00 zł 954/966 

77. L0177 BOISKO PIŁKARSKIE "NAD NEREM" - 

Renowacja modernizacja boiska piłkarskiego w 

Parku Osiedlowym nad Nerem. 

Lokalizacja - Działka 768 w obrębie G-53. 

502700,00 zł 924/982 

78. L0327 Budowa drogi rowerowej, remont i budowa 

chodnika. 

Lokalizacja - Ulica Pienista, Maczka, Sołtyka, 

Plocka, Denna od ul. Obywatelskiej do ul. 

Rusałki, Obywatelska od ul. Pienistej do ul. 

Sztormowej. Działki nr 1; 56; 152/2, 153, 154, 

155, 10/3, 11, 12, 13; 14; 15; 16/1; 16/2; 17; 

18/1; 18/2; 19/12; 19/14; 20/5; 22/4; 23/1; 24/4; 

29/5; 25/6; 26/5; 30/12; 30/14; 31/17; 32/4; 33/4; 

33/5; 34/10; 35/5; 37/7; 37/12; 38/14; 39/7; 40/8; 

41/13; 41/12; 42/9; 42/7; 42/4 - Obręb P - 34, 1/1 

- Obręb P - 35; 35/3; 25/31; 25/41; 37/43; 26/16; 

25/35; 32/3; 33/3; 34/10; 101/1; 100/177; 28/9; 

27/41; 27/35; 27/44 102/2 - Obręb P- 36, 91/3 

Obręb P-33. 105/7, 147/12, 147/11, 147/10, 70, 

61/11, 67 - Obręb P-32. 

2450000,00 zł 918/930 

79. L0133 Ul. Kasprzaka chce nowej rewitalizacji. 

Lokalizacja - Ul. Kasprzaka (Srebrzyńska - 

Drewnowska). 

2487500,00 zł 916/934 

80. L0321 Zmiany w rejonie rynku Górniak - proste 

chodniki i dużo zieleni. 

Lokalizacja - Ul. Piotrkowska na odcinku od 

przejścia dla pieszych przy rynku Górniak do ul. 

Pabianickiej. 

154000,00 zł 915/928 

81. L0077 Zajezdnia Muzealna Brus - remont budynku 

kuźni. 

Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115, działka 

40/1 w obrębie P-14. 

118500,00 zł 910/924 

82. L0064 Szkoła bez dyskryminacji - edukacja 

równościowa dla młodzieży. 

Lokalizacja - Całe miasto - szkoły gimnazjalne. 

60000,00 zł 905/909 
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83. L0296 Termomodernizacja budynku SP 40. 

Lokalizacja - P6-342. 

444150,00 zł 877/1000 

84. L0068 Remont i zagospodarowanie placu wokół Hali 

Sportowej MOSiR przy ul. ks. Skorupki 21. 

Lokalizacja - Ul. ks. Skorupki 21, działka nr 

93/10, obręb P-30. 

2400000,00 zł 871/880 

85. L0335 Bądź fit - bezpłatne zajęcia z Fitness i CrossFit. 

Lokalizacja - S6-273/14. 

30000,00 zł 866/883 

86. L0264 Łódzka przystań motocyklowa. 

Lokalizacja - P24-367/16, P24-367/15. 

29800,00 zł 866/884 

87. L0090 Sygnalizacja świetlna Bandurskiego / 

Kusocińskiego. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie Bandurskiego / 

Kusocińskiego. 

500000,00 zł 858/866 

88. L0332 Boisko wielofunkcyjne w parku "Nad Jasieniem". 

Lokalizacja - W26-133/1. 

1243250,00 zł 854/888 

89. L0249 Łódź Bass Fest. 

Lokalizacja - Park Zdrowie. 

190000,00 zł 851/869 

90. L0284 STOP budowie ścieżek rowerowych, które 

ograniczają szerokość jezdni! 

Lokalizacja - Łódź. 

20000,00 zł 843/852 

91. L0108 Zielony Parking w Centrum Miasta - Plac 

Komuny Paryskiej. 

Lokalizacja - Ul. Sienkiewicza / ul. Tuwima - 

Plac Komuny Paryskiej. 

87000,00 zł 831/835 

92. L0010 Elektroniczny system obsługi pacjentów 

Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola 

Jonschera. 

Lokalizacja - ul. Milionowa 14, nr działki: 168/9 

Stary Widzew. 

495750,00 zł 827/832 

93. L0063 Las Harcerski - Helenówek przyjazny dzieciom, 

spacerowiczom i rowerzystom. 

Lokalizacja - B1-14/1. 

25000,00 zł 808/814 

94. L0150 STOP tworzeniu stref „tempo 30" i obniżaniu 

dozwolonych prędkości dla aut! Badanie opinii 

Łodzian. 

Lokalizacja - Łódź. 

20000,00 zł 794/804 

95. L0035 Międzyszkolne Centrum Sportu i Rekreacji. 

Lokalizacja - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 19, ul. Żeromskiego 115.  

2375000,00 zł 767/832 

96. L0103 Zajezdnia Muzealna Brus - remont historycznego 

wagonu do nauki jazdy z 1950 r. 

Lokalizacja - Wagon tramwajowy nr 1234, 

własność Miasta Łodzi, w użyczeniu na rzecz 

MPK-Łódź Sp. z o.o. (obecne stacjonowanie: 

Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 

115). 

400330,00 zł 749/761 
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97. L0098 KRAINA EMOCJI - Sala terapeutyczna dla 

dzieci. 

Lokalizacja - PG 30, ul. Nowogrodzka 6/14, 

W15-47/5. 

75000,00 zł 739/759 

98. L0330 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Unii 

Lubelskiej / Srebrzyńska. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Unii Lubelskiej / 

Srebrzyńska. 

620000,00 zł 734/795 

99. L0291 Deptak "Botanik" - łącznik pieszo - rowerowy ul. 

Hufcowej i ul. Retkińskiej. 

Lokalizacja - P25-105/5, P25-105/6, P25-24/7. 

720000,00 zł 732/739 

100. L0022 „Co za głośno, to niezdrowo" - walczmy ze 

szkodliwym hałasem w szkołach. 

Lokalizacja - Nie dotyczy. 

600000,00 zł 706/728 

101. L0057 Parking park and ride: Rokicińska/Maszynowa. 

Lokalizacja - Działka W19-4/8. 

450000,00 zł 685/692 

102. L0104 Boisko wielofunkcyjne z bieżnią na terenie 

Szkoły Podstawowej 139 im. Wojska Polskiego. 

Lokalizacja - Ul. Giewont 28, działka 100, obręb 

W-11. 

755000,00 zł 670/681 

103. L0005 Historia Żołnierzy Wyklętych - prawda bez 

komunistycznej cenzury - seria wykładów dla 

mieszkańców miasta Łodzi. 

Lokalizacja - Aula wykładowa wytypowanej 

uczelni zlokalizowanej w Łodzi. 

18000,00 zł 669/688 

104. L0340 Zielony Górniak - przebudowa ul. 

Wróblewskiego, uporządkowanie ruchu 

drogowego, miejsc parkingowych, nasadzenia z 

drzew i krzewów ozdobnych. 

Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego na odcinku od 

Wólczańskiej do al. Politechniki. 

2400000,00 zł 666/672 

105. L0286 Remont kładki na al. Politechniki. 

Lokalizacja - P29-65/28. 

800000,00 zł 661/664 

106. L0346 Budowa chodnika na ul. Malowniczej. 

Lokalizacja - Ul. Malownicza od ul. Taborowej 

do granicy miasta (projekt), realizacja na odcinku 

około 1 km. 

950000,00 zł 648/659 

107. L0176 Sztuka życia - edukacja poprzez kulturę. 

Lokalizacja - Placówki oświatowe, teatry, 

instytucje kultury. 

195200,00 zł 643/692 

108. L0191 Modernizacja miejsca wyznaczonego do kąpieli. 

Lokalizacja - Arturówek, ul. Skrzydlata 75. 

100000,00 zł 638/646 

109. L0160 WenDo - kurs asertywności i samoobrony dla 

dziewczynek. 

Lokalizacja - Łódź - szkoły podstawowe, 

placówki wychowawcze i opiekuńcze. 

55000,00 zł 624/631 

110. L0114 Termomodernizacja i wymiana instalacji 

grzewczej w Zespole Tańca Ludowego 

"Harnam". 

Lokalizacja - G3-32/7, G3-33/23. 

400000,00 zł 598/614 
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111. L0282 Orientacja terenowa - stałe punkty kontrolne w 

Lesie Łagiewnickim. 

Lokalizacja - Północna część Lasu 

Łagiewnickiego, działki nr 66/2, 66/3, 66/4 w 

obr. B-15 i 1/10, 1/11, 40/1, 40/3 w obrębie B-16, 

własność: Miasto Łódź, osiedle: Łagiewniki. 

17000,00 zł 597/604 

112. L0277 Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego. 

Lokalizacja - Działki nr: S2-179/8; S2-180/3; S2-

177/7; S2-179/9. 

7000,00 zł 586/596 

113. L0345 Przebudowa ul. Eugeniusza. 

Lokalizacja - Osiedle Ruda. 

1200000,00 zł 577/622 

114. L0300 Remont / przebudowa ul. Jaracza na odcinku od 

ul. Kilińskiego do ul. POW. 

Lokalizacja - Ul. Jaracza na odcinku od ul. 

Kilińskiego do ul. POW bez skrzyżowań. 

2480000,00 zł 576/576 

115. L0342 Promenada parkowa wzdłuż ul. Biegańskiego. 

Lokalizacja - Odcinek pilotażowy od ul. 

Zgierskiej do ul. Orzeszkowej, wzdłuż Parku 

Julianowskiego, po obu stronach ulicy. 

1569784,00 zł 560/564 

116. L0073 Budowa placu zabaw przy SP 109. 

Lokalizacja - Ul. Pryncypalna 74, działka 189/46 

i 342/1, obręb G-26. 

190000,00 zł 554/570 

117. L0297 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. 

Warszawskiej wraz z przebudową chodnika. 

Lokalizacja - B22-495/16, B22-495/56, B22-

495/32, B22-495/33, B22-495/5, B22-495/36, 

B22-495/41, 37, 38, 39, 42, 43, 6, 47, 54, B22-

340/24, B22-340/50, 13, 29, 4, 32, 34, 52, B22-

339/3, B22-339/2. 

1200000,00 zł 542/546 

118. L0315 Człowiek nie wielbłąd! Pić musi. Projekt budowy 

punktów poboru wody pitnej na terenie 

Arturówka. 

Lokalizacja - B14: 6/11, 23/2, 18/4. 

310000,00 zł 540/545 

119. L0091 Remont ul. Północnej na odcinku od ul. 

Kilińskiego do ul. Sterlinga z wykorzystaniem 

mieszanki mineralno - bitumicznej z domieszką 

granulatu gumowego. 

Lokalizacja - Ul. Północna. 

1800000,00 zł 539/556 

120. L0112 Stop parkingowej samowoli przy Powiatowym 

Urzędzie Pracy! - budowa nowych miejsc 

parkingowych przy ul. Milionowej. 

Lokalizacja - W28-1/62, W28-1/63, W28-1/41. 

350000,00 zł 509/512 

121. L0180 Kwiaty, kwiaty! Wszędzie kwiaty - dywany 

kwiatowe na trawnikach wzdłuż ulicy 

Wólczańskiej. 

Lokalizacja - Miejskie trawniki przy ul. 

Wólczańskiej, przykładowe numery: 3, 5, 6, 17, 

14, 19, 49, 55,0 59, róg Andrzeja, róg 

Zamenhofa, róg Żwirki, róg Radwańskiej, 212 i 

inne przy Wólczańskiej. 

99000,00 zł 501/510 
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122. L0157 Milionowa od nowa - część 1 - ścieżka rowerowa 

wraz z ciągiem pieszym. 

Lokalizacja - W25-169/18, W25-169/15 - na 

odcinku ulicy Milionowej od Sosnowej do 

Kilińskiego. 

375000,00 zł 497/500 

123. L0343 Kompleksowa modernizacja ul. Beskidzkiej na 

odcinku od ul. Zjazdowej do ul. Okrętowej. 

Lokalizacja - Działki drogowe w pasie ulicy 

Beskidzkiej na odcinku od ul. Zjazdowej do ul. 

Okrętowej. 

1000000,00 zł 496/690 

124. L0220 Śpiewnik "Piosenki o Łodzi" i płyta pt. "Okno do 

mojego miasta" - z piosenkami o Łodzi. 

Lokalizacja - Łódź. 

35000,00 zł 491/549 

125. L0226 Ekologiczna Łódź Akademicka - budowa 

samowystarczalnych energetycznie wiat 

rowerowych z monitoringiem oraz oświetleniem 

LED. 

Lokalizacja - Centrum miasta. Lokalizacje przy 

Urzędzie Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104). 

Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ul. 

Piotrkowska 104a), Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8) 

oraz wszystkich wyższych uczelniach 

publicznych i ośrodkach użyteczności publicznej 

o charakterze sportowo - rekreacyjnym (np. 

Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, 

kompleks EC1, Fala). 

1500000,00 zł 490/494 

126. L0171 Remont ul. Deotymy od ul. Broniewskiego do ul. 

Dąbrowskiego. 

Lokalizacja - Obręb G-1 7, działki: 53/6, 53/9, 

47/19, 36/37, 26/5, 26/1 i 26/3.  

2376700,00 zł 490/503 

127. L0231 Łódź dostępna dla niewidomych - turystyczny 

przewodnik po Łodzi dla osób z dysfunkcją 

wzroku. 

Lokalizacja - Łódź. 

28300,00 zł 486/491 

128. L0314 Zajęcia socjoterapeutyczne dla bezdomnych 

kobiet i mężczyzn, prowadzone w placówkach 

dla bezdomnych. 

Lokalizacja - Schroniska dla bezdomnych kobiet 

i mężczyzn, noclegownie, schronisko dla 

bezdomnych kobiet z dziećmi. 

48000,00 zł 483/487 

129. L0092 Remont ul. Północnej na odcinku ul. Sterlinga do 

ul. Źródłowej z wykorzystaniem mieszanki 

mineralno - bitumicznej z domieszką granulatu 

gumowego. 

Lokalizacja - Ul. Północna. 

2000000,00 zł 481/488 
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130. L0198 Świetlice Artystyczne. Program edukacyjno - 

artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej 

wykluczeniem społecznym na terenie Polesia. 

Lokalizacja - Warsztaty realizowane w 

świetlicach środowiskowych, placówkach 

wsparcia dziennego na terenie Polesia. Część 

zajęć odbędzie się w instytucjach kultury, sztuki i 

nauki, będących partnerami projektu (np. w 

muzeum, w galerii sztuki, w teatrze, itd.), a także 

w przestrzeni publicznej (np. w parku). 

234000,00 zł 478/484 

131. L0093 Całkowity remont LO XXIV. 

Lokalizacja - Marysińska 61/67. 

1245000,00 zł 468/479 

132. L0310 Biegówki są fajne! Organizacja szkolenia z 

podstaw jazdy na nartach biegowych oraz 

bezpłatnej wypożyczalni nart. 

Lokalizacja - P16-33/6. 

29500,00 zł 465/469 

133. L0292 Wzorcowe przedszkole - utworzenie miasteczka 

ruchu drogowego dla przedszkolaków. 

Lokalizacja - Działki 96/6, 93/3, 96/1. 

120000,00 zł 464/478 

134. L0047 Budowa ul. Minerskiej. 

Lokalizacja - Cała ulica Minerska od ul. 

Krakowskiej do ul. Krańcowej. 

2000000,00 zł 463/468 

135. L0087 Redzikacja. 

Lokalizacja - Tereny zielone wokół lotniska. 

585000,00 zł 460/462 

136. L0338 Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich 

parkach. 

Lokalizacja - Park 3 Maja. 

95000,00 zł 451/452 

137. L0190 Aranżacja terenu Pływalni "Promienistych" przy 

ul. Głowackiego 10/12. 

Lokalizacja - Ul. Głowackiego 10/12. 

50000,00 zł 448/454 

138. L0072 "Łódź pamięta o Papieżu" - platforma 

multimedialna dla upamiętnienia 30-lecia wizyty 

Jana Pawła II w Łodzi. 

Lokalizacja - Działki 45/6 i 85/5 w obrębie S-9. 

19300,00 zł 438/444 

139. L0194 Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy 

Gościniec od nr 199 (skrzyżowanie z ul. 

Mozaikową) do nr 238 (połączenie z wiaduktem 

nad autostradą A1). 

Lokalizacja - Ul. Gościniec. 

800000,00 zł 436/446 

140. L0115 Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: Wincentego 

Pola 38 A - utworzenie na terenie nieruchomości 

wspólnej toalety i punktu poboru wody dla 

mieszkańców. 

Lokalizacja - Ul. Wincentego Pola 38A, dz. 

20/24 w obrębie B-44. 

120000,00 zł 436/438 

141. L0285 CHCEMY możliwości negatywnego głosowania 

na projekty Budżetu Obywatelskiego! 

Lokalizacja - Łódź. 

20000,00 zł 433/436 

142. L0294 Utworzenie Studia Nagrań w Pałacu Młodzieży. 

Lokalizacja - P24-307/26. 

58000,00 zł 428/438 
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143. L0348 Drzewa na Radwańskiej. Poprawa jakości życia 

mieszkańców oraz otoczenia gimnazjum 

Towarzystwa Edukacja i Politechniki Łódzkiej. 

Lokalizacja - Ul. Radwańska na odcinku od 

Inżynierskiej do Żeromskiego/Politechniki. 

1720000,00 zł 423/426 

144. L0044 OGRODOWA GRATKA dla Babci i dla Dziadka 

- stworzenie ogrodu z pięknymi 100-letnimi 

tulipanowcami w DPS Dom Kombatanta. 

Lokalizacja - Działki B26-490/1 i B26-490/2. 

143000,00 zł 421/425 

145. L0106 Wymiana ogrodzenia terenu DPS "Włókniarz" 

im. Jana Pawła II wraz z pięcioma bramami 

wjazdowymi oraz dwiema nowymi drogami 

przeciwpożarowymi. 

Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9, działka nr 

50. 

352000,00 zł 416/445 

146. L0328 Wyposażenie pracowni języka niemieckiego w 

PG 7. 

Lokalizacja - Ul. Rojna 33. 

21400,00 zł 414/473 

147. L0117 Wyprowadźmy Łódź z XIX wieku: adaptacja 

lokalu biurowego na mieszkania chronione. 

Lokalizacja - Ul. Św. Jerzego 12 - działka 41/3 w 

obrębie P-8. 

460000,00 zł 413/423 

148. L0052 Wymiana chodnika i odnowa przejść dla 

pieszych przy skrzyżowaniu ul. Północnej z ul. 

Sterlinga. 

Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Sterlinga z 

Północną - działki w obrębie S1: 243/8, 243/4, w 

obrębie B-48 działka nr 157/23. 

48000,00 zł 410/417 

149. L0322 Zwiększenie przepustowości ul. Tymienieckiego 

przy wjeździe w Piotrkowską. 

Lokalizacja - Ulica Tymienieckiego na wjeździe 

w Piotrkowską, na odcinku rozjechanym przez 

samochody próbujące skręcić w prawo w 

Piotrkowską. 

49000,00 zł 405/407 

150. L0313 Całoroczne centrum narciarstwa biegowego i 

sportów nartorolkowych. 

Lokalizacja - W15-5/8, ul. Małachowskiego 7. 

64000,00 zł 390/392 

151. L0275 Bookcrossing - miejski regał na książki na 

Dworcu Tramwajowym Centrum. 

Lokalizacja - Przystanek Piotrkowska Centrum 

(Mickiewicza / Kościuszki). 

10000,00 zł 387/390 
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152. L0229 Nagroda dla Kulturalnych Właścicieli psów - 

grywalizacja osiedlowa motywująca do 

sprzątania po psach. 

Lokalizacja - Wybrane lokalizacje na osiedlach, 

w parkach i wzdłuż ulic tam gdzie już są kosze na 

psie odchody oraz działki ewidencyjne. Bałuty 

Doły B-53 - 4, B-48 179/11, B-47 350/42, B-47 

360/3, Julianów Marysin Rogi B-26 4/3, B-26 

5/44, B-21 3/166, Radogoszcz B-5 362/2, B-5 

392/8, B-5 406/2, B-27 24/40, B-26 1/5, B-5 

216/9, B-9 10/73, Górniak G-3 33/26, G-3 33/16, 

G-3 195/3, G-3 240, Karolew Retkinia Wschód 

P-27 144/27, P-27 176/4, P-36 37/46, P-27 69/16, 

P-27 64/3, P-25 198/16, P-26 123/35, Stare 

Polesie P-28 5/32, P-20 214/3, P-9 1/20, P-29 

99/5, Zdrowie Mania P-25 24/33, P-16 44/12, P-

16 47/1, P-16 1/1, P-6 265, Katedralna S-6 477, 

S-6 63/12, S-6 89/17, S-6 189/17, S-6 273/14, S-

6 355/18, S-6 274/1, S-8 139/42, 8-828/59, 8-

985/5, Stary Widzew W-25 82/3, W-25 172/2, 

W-26 133/1, W-27 23/5, W-15 3/4, W -15 5/8, 

W-24, 89/15, W-25 46/4. 

665000,00 zł 384/388 

153. L0158 Parking przy skrzyżowaniu ulicy Milionowej i 

Sosnowej. 

Lokalizacja - G-4, działki 2/2, 2/3 przy 

skrzyżowaniu ulicy Milionowej i Sosnowej. 

50000,00 zł 380/384 

154. L0008 Wykonanie projektu oraz przebudowa chodników 

wraz z wykonaniem miejsc postojowych w ul. 

Astronautów w Łodzi. 

Lokalizacja - ul. Astronautów (G11-92/9). 

945000,00 zł 377/380 

155. L0337 Trzepak 2.0. Stacje street workout w łódzkich 

parkach. 

Lokalizacja - Zieleniec miejski położony między 

ulicami Lutomierską i Drewnowską przy KWP. 

95000,00 zł 375/376 

156. L0151 "Edukacja przyrodniczo - leśna". Bezpłatne 

wycieczki i warsztaty ekologiczne na terenie 

Lasu Łagiewnickiego. 

Lokalizacja - B-15, działka 75/3. 

300000,00 zł 371/379 

157. L0192 Montaż kabin wc wraz z serwisowaniem. 

Lokalizacja - Stawy Stefańskiego. 

40000,00 zł 371/375 

158. L0267 Płatne staże wakacyjne dla studentów w Urzędzie 

Miasta Łodzi. 

Lokalizacja - Urząd Miasta Łodzi. 

150000,00 zł 367/374 

159. L0013 Precz z obcym i brzydkim „WOONERFEM", 

niech żyje np. „ZACISZE" - organizacja 

konkursu na nową nazwę. 

Lokalizacja - nie dotyczy 

9777,00 zł 367/371 
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160. L0295 Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla każdego 

dziecka - modernizacja pracowni 

terapeutycznych WWR - Łódź, ul. Plantowa 7. 

Lokalizacja - 48/35, 48/37, 48/43. 

90000,00 zł 364/366 

161. L0331 Fontanna przed Aquapark FALA! Nowoczesna i 

podświetlana fontanna przed wejściem na FALĘ. 

Lokalizacja - Aquapark FALA. 

1204000,00 zł 355/360 

162. L0274 Rewolucja 1905 r. - wprowadźmy nowe lokalne 

święto! 

Lokalizacja - Łódź. 

30000,00 zł 353/355 

163. L0272 Śpioszki z łódzką grafiką dla nowonarodzonych 

łodzian. 

Lokalizacja - Łódź. 

438960,00 zł 349/352 

164. L0155 Milionowa od nowa - część 2 - ciąg pieszy z 

miejscami postojowymi. 

Lokalizacja - G3-30/9, chodnik wzdłuż ulicy 

Milionowej - część północna. 

461000,00 zł 340/342 

165. L0113 Przebudowa ul. POW na odcinku pomiędzy 

ulicami Jaracza i Rewolucji 1905 r. 

Lokalizacja - S1-451/16. 

1262500,00 zł 331/334 

166. L0347 Rewitalizacja ul. Lorentza. 

Lokalizacja - Ul. Lorentza pomiędzy ulicami 

Wapienną - Kasprzaka. 

900000,00 zł 327/333 

167. L0278 Górniak dla ludzi: przyszłość zależy od dzieci. 

Lokalizacja - Osiedle Górniak. 

122000,00 zł 323/334 

168. L0221 ŁĄCZYMY POKOLENIA - place zabaw i 

siłownie plenerowe w Parku Baden-Powella. 

Lokalizacja - W15-5/10. 

420586,00 zł 312/313 

169. L0045 Utworzenie instalacji oraz zaprojektowanie i 

umieszczenie tablicy na rondzie „Żołnierzy 

Wyklętych". 

Lokalizacja - Rondo „Żołnierzy Wyklętych" - na 

skrzyżowaniu alei Józefiaka i drogi dojazdowej 

do autostrady A1. 

70750,00 zł 306/312 

170. L0325 Budowa oświetlenia w ul. Pienistej na odcinku od 

ul. Maczka do ul. Plocka. 

Lokalizacja - Ul. Pienista na odcinku od ul. 

Maczka do ul. Plocka. 

250000,00 zł 304/306 

171. L0135 Woonerf - podwórzec miejski dla 

Racjonalizatorów. 

Lokalizacja - Działki 4/212, 4/152, 2/1, 4/97, 

4/206, 4/207, 4/205, 4/86, 4/211. 

900000,00 zł 298/300 

172. L0316 Łódzka Akademia Praworządności - Szanujmy 

swoją Konstytucję! 

Lokalizacja - Miejskie budynki użyteczności 

publicznej jak np. szkoły, biblioteki, domy 

kultury, domy seniora itp., zlokalizowane w 

każdej z pięciu dzielnic miasta. 

187000,00 zł 289/289 

173. L0306 Asystent - przyjaciel rodziny. 

Lokalizacja - Łódź. 

459840,00 zł 280/282 
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174. L0259 Woonerf 6 Sierpnia od-nowa, czyli naprawa 

pierwszego łódzkiego podwórca. 

Lokalizacja - Woonerf, ul. 6 Sierpnia. 

30000,00 zł 280/281 

175. L0111 Pole disc golf na Brusie (Majerka). 

Lokalizacja - P13-1/20. 

45000,00 zł 272/273 

176. L0329 Artystyczna rewitalizacja przejścia podziemnego 

przy ul. Pabianickiej / Rudzkiej na Rudzie. 

Lokalizacja - G40-1/74. 

39000,00 zł 272/276 

177. L0214 Budowa wiaty rowerowej dla uczniów XXI LO. 

Lokalizacja - Ul. Kopernika 2, działka 143/9, 

obręb 20. 

34000,00 zł 270/272 

178. L0183 Kompleks sportowo - rekreacyjny przystosowany 

do zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. 

Lokalizacja - W15-47/5, ul. Nowogrodzka 6/14. 

1900000,00 zł 259/272 

179. L0303 Mikrogranty na kulturę. 

Lokalizacja - Łódź. 

270000,00 zł 258/258 

180. L0197 Bezpieczne boisko PG44 - wymiana ogrodzenia. 

Lokalizacja - Obręb G17 działki: 

14/19,14/23,14/24,14/25. 

80000,00 zł 247/259 

181. L0065 Bezpieczeństwo pieszych na osiedlu Mireckiego 

(ul. Srebrzyńska). 

Lokalizacja - Przejście dla pieszych przy ul. 

Srebrzyńskiej (na wysokości numeru 83, wejście 

do parku im. Piłsudskiego). 

25000,00 zł 243/245 

182. L0193 Modernizacja nawierzchni chodnikowej. 

Lokalizacja - Ciąg chodników od ul. Ogrodowej 

do ul. Kasprzaka po stronie cmentarza, działki: 6 

/l6, 6/6, 1/20. 

800000,00 zł 233/238 

183. L0124 Przebudowa parkingu wraz z chodnikiem wzdłuż 

ul. Paderewskiego w celu poprawy 

bezpieczeństwa pieszych. 

Lokalizacja - G12-84/91; 84/89; 84/87; 84/80. 

1500000,00 zł 233/233 

184. L0169 Wolny chodnik pod paragrafem. 

Lokalizacja - Działki: S3-114, S4-1/69. 

56000,00 zł 223/226 

185. L0149 Bujaj się - czyli zagospodarowanie 

zdegradowanej przestrzeni i zakup huśtawek dla 

dzieci i dorosłych. 

Lokalizacja - Południowo - wschodni narożnik 

ulic Rewolucji i Kilińskiego, działki S1-290/14.  

50000,00 zł 213/217 

186. L0339 Woonerf na Cepowej - Teofilów przyjazny 

mieszkańcom. 

Lokalizacja - Działki nr: B32- 72/29, 72/28, 73/1, 

73/4. 

860000,00 zł 212/216 

187. L0218 Piknik dla seniorów. 

Lokalizacja - Jeden z parków miejskich w 

zależności od pozwolenia na zorganizowanie 

dużej imprezy. 

80000,00 zł 212/216 
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188. L0324 Remont nawierzchni drogi samochodowej, 

instalacja oraz naprawa istniejących lalami dla 

poprawy bezpieczeństwo ruchu pieszego i 

samochodowego. 

Lokalizacja - P32-70. 

1900000,00 zł 196/197 

189. L0043 Zagospodarowanie fos podokiennych w celu 

podwyższenia standardu usług świadczonych w 

DPS Dom Kombatanta. 

Lokalizacja - Działki B26-490/1 i B26-490/2. 

170000,00 zł 189/193 

190. L0070 Utworzenie radiowęzła w XXIV LO. 

Lokalizacja - Ul. Marysińska 61/67. 

17120,00 zł 187/192 

191. L0219 Strefa Wolontariatu Miejskiego. 

Lokalizacja - Obszary rewitalizowane Łodzi 

(dawna Strefa Wielkomiejska). 

46000,00 zł 187/194 

192. L0281 Zbudujmy (trwały) pomnik Kościuszki! 

Lokalizacja - SP 48, SP 54, SP 55, SP 56, SP 71, 

SP 101, SP 120, SP 122, SP 142, SP 153, SP 166. 

44500,00 zł 183/187 

193. L0130 Doprowadzenie do stanu użyteczności odcinków 

ulic Czołgistów i Płatowcowej. 

Lokalizacja - Odcinek ul. Czołgistów od 

Fizylierów do Płatowcowej oraz odcinek 

Płatowcowej od ul. Złotno do Płatowcowej 12. 

1800000,00 zł 182/183 

194. L0242 Sztuk Strefa - Otwarte Warsztaty Twórcze z 

elementami art-terapii w Pracowniach 

Artystycznych Lokali Kreatywnych. 

Lokalizacja - Ul. Sienkiewicza 61a. 

625000,00 zł 178/183 

195. L0304 Praktyczna wiedza dla młodych. 

Lokalizacja - Licea Ogólnokształcące (publiczne) 

na terenie miasta. 

17400,00 zł 174/180 

196. L0168 Chodnik dla pieszych Narutowicza - POW. 

Lokalizacja - Działka: S2-255/37. 

40000,00 zł 172/174 

197. L0187 Nowocześniej w szkole - pracownia 

komputerowa w XXIV LO. 

Lokalizacja - Ul. Marysińska 61/67. 

67500,00 zł 171/178 

198. L0344 Wielofunkcyjne boisko naszych marzeń przy 

Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi. 

Lokalizacja - Działka 320/7 i 320/9 w obrębie W-

14 - ul. Edwarda 41. 

800000,00 zł 165/169 

199. L0279 Remont istniejącej nawierzchni na ciągu pieszo - 

jezdnym na Cmentarzu Komunalnym "Doły" - 

część A, al. Palki 9. 

Lokalizacja - B-53/4. 

49500,00 zł 162/168 

200. L0302 Remont ul. Sasanek na odcinku od Zgierskiej do 

Świetlanej. 

Lokalizacja - Ul. Sasanek na odcinku od ul. 

Zgierskiej do ul. Świetlanej. 

1570000,00 zł 142/143 

201. L0109 Bezpiecznie do szkoły - przywrócenie 

sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 

prowadzącym do ZSM im. Moniuszki. 

Lokalizacja - Działka B42-35/5. 

355000,00 zł 139/140 
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202. L0213 Interaktywna aplikacja internetowa dedykowana 

kolejnym edycjom Budżetu Obywatelskiego. 

Lokalizacja - Biuro ds. Partycypacji Społecznej 

w Departamencie Komunikacji Społecznej i 

Zdrowia. 

150000,00 zł 123/126 

203. L0179 Remont dróg wewnętrznych i chodników w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

1. 

Lokalizacja - Działka G5-286/4. 

804000,00 zł 118/123 

204. L0120 Boisko szkolne. 

Lokalizacja - ZSO 7, ul. Minerska 1/3. 

1400000,00 zł 109/110 

205. L0293 Równe szanse dla mieszkańców ul. 

Wodospadowej. 

Lokalizacja - Ul. Wodospadowa na odcinku od 

położonej już kostki brukowej do ul. 

Telefonicznej. 

750000,00 zł 107/109 

206. L0185 Renowacja wiaty typu warszawskiego z lat 70 i 

zachowanie jej do celów muzealnych. 

Lokalizacja - Przystanek autobusowy Lodowa - 

Dąbrowskiego w kierunku północnym (nr 0469). 

27000,00 zł 107/107 

207. L0159 Edukacja obywatelska dla uczniów szkół 

gimnazjalnych. 

Lokalizacja - 20 szkół gimnazjalnych. 

60000,00 zł 105/105 

208. L0341 Przebudowa ul. Sterniczej. 

Lokalizacja - Ul. Sternicza na odc. od ul. 

Świętojańskiej do ul. Prądzyńskiego. 

900000,00 zł 96/103 

209. L0245 Mistrzostwa Łodzi w dronach. 

Lokalizacja - Atlas Arena. 

53000,00 zł 90/92 

210. L0276 Oznaczenie dostępności przystanków 

komunikacji miejskiej. 

Lokalizacja - Łódź. 

8800,00 zł 89/90 

211. L0076 Budowa miejsc postojowych przy Szkole 

Społecznej ul. Kusocińskiego. 

Lokalizacja - P-25, działka 210/17, 210/13. 

500000,00 zł 84/84 

212. L0082 Dzień sąsiada 2017 w Łodzi - kampania 

informacyjno-promocyjna. 

Lokalizacja - Łódź. 

80000,00 zł 78/81 

213. L0125 Stworzenie internetowego katalogu zieleni 

miejskiej. 

Lokalizacja - Nie dotyczy. 

30000,00 zł 76/77 

214. L0170 Polskiej Organizacji Wojskowej - bezpieczne 

miejsce dla pieszych i rowerzystów. 

Lokalizacja - Odcinek ul. Polskiej Organizacji 

Wojskowej od ul. Jaracza do ul. Narutowicza. 

40000,00 zł 74/76 

215. L0181 Wiata rowerowa przy pętli tramwajowej u zbiegu 

ulic Informatyczna, Ofiar Terroryzmu 11 

Września. 

Lokalizacja - W35-176/4, 177/1, W37-84/1. 

34000,00 zł 64/67 
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216. L0230 Bezpieczny klient. 

Lokalizacja - Działka S6-312/28, ul. Kilińskiego 

102/102a. 

20000,00 zł 38/39 

217. L0172 Wolny chodnik pod Prexerem. 

Lokalizacja - Działki: S1-128/8. 

160000,00 zł 28/28 

RAZEM: 254625/261568 

 

4. Podsumowanie wyników konsultacji. 

W konsultacjach budżetu obywatelskiego na 2017 r. zgłoszono 1572 wnioski, z tego –  

po analizie – 1188 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie, a 384 negatywnie (w tym 

253 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie przez Doraźną Komisję ds. Budżetu 

Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi). Najwięcej pozytywnie zaopiniowanych wniosków 

dotyczyło zadań na Widzewie – 230, a w dalszej kolejności na Bałutach – 227, na Górnej – 

220, ponadosiedlowych – 217, na Polesiu – 209 i w Śródmieściu – 85. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę wniosków złożonych dla poszczególnych osiedli: 

Rejon 

Ogólna 

liczba 

wniosków 

Nazwa osiedla 
Kwota dla 

osiedla 

Liczba 

zgłoszonych 

wniosków 

Bałuty 273 

Bałuty-Centrum (BC) 1 850 000 67 

Bałuty-Doły (BD) 1 680 000 66 

Bałuty Zachodnie (BZ) 440 000 16 

Julianów-Marysin-Rogi (JM) 600 000 27 

Łagiewniki (LA) 260 000 11 

Radogoszcz (RA) 1 280 000 30 

Teofilów-Wielkopolska (TW) 1 790 000 47 

Wzniesień Łódzkich (WL) 250 000 9 

Górna 260 

Chojny (CH) 1 330 000 38 

Chojny-Dąbrowa (CD) 1 920 000 87 

Górniak (GO) 870 000 42 

Nad Nerem (NN) 240 000 6 

Piastów-Kurak (PK) 910 000 32 

Rokicie (RO) 800 000 26 

Ruda (RU) 600 000 20 

Wiskitno (WI) 310 000 9 

Polesie 282 

Karolew-Retkinia Wschód (KR) 1 520 000 54 

Koziny (KO) 570 000 28 

Lublinek-Pienista (LP) 370 000 20 
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im. J. Montwiłła Mireckiego 

(MM) 
260 000 29 

Retkinia Zachód-Smulsko (RS) 1 140 000 31 

Stare Polesie (SP) 1 430 000 63 

Zdrowie-Mania (ZM) 310 000 34 

Złotno (ZL) 460 000 23 

Śródmieście 121 
Katedralna (KA) 1 570 000 70 

Śródmieście Wschód (WS) 860 000 51 

Widzew 300 

Andrzejów (AN) 390 000 15 

Dolina Łódki (DL) 270 000 10 

Mileszki (MI) 260 000 16 

Nowosolna (NO) 330 000 6 

Nr 33 (NR) 230 000 12 

Olechów-Janów (OJ) 920 000 42 

Stary Widzew (SW) 1 000 000 66 

Stoki (ST) 570 000 57 

Widzew-Wschód (WW) 1 550 000 35 

Zarzew (ZA) 910 000 41 

PONADOSIEDLOWE 9 950 000 334 

Suma końcowa 40 000 000 

1570  
(+2 wnioski 

złożone po 

terminie) 

 

Według raportu z aplikacji wspierającej budżet obywatelski zliczanie wyników –  

w terminie przewidzianym na głosowanie – tj. od 10 września do 9 października 2016 r., 

oddano łącznie 224 203 karty do głosowania. Żadna karta nie wpłynęła po terminie.  

Wśród oddanych kart do głosowania było 112 527 kart papierowych (wrzucanych do urn 

albo przesyłanych pocztą) oraz 111 676  kart interaktywnych (wypełnionych przez internet).  

Spośród wszystkich kart do głosowania, 204 467 kart było ważnych, natomiast 19 736 

nieważnych (9,65 %). Głównymi powodami unieważnienia kart było kilkukrotne głosowanie 

przez tę samą osobę oraz brak albo podanie błędnego numeru PESEL na karcie papierowej  

do głosowania. 

Najwięcej kart do głosowania oddano na zadania ponadosiedlowe – 79 065, a wśród 

zadań osiedlowych kolejno: na Bałutach – 45 832 karty, na Górnej – 33 773 karty, na Polesiu – 

27 361 kart, na Widzewie – 25 646 kart, na Śródmieściu – 12 526 kart.  
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Rejon Nazwa osiedla 
Liczba oddanych 

kart 

Bałuty 

Bałuty Centrum 10 457 

Bałuty Doły 6 434 

Bałuty Zachodnie 1 378 

Julianów-Marysin-Rogi 2 127 

Łagiewniki 497 

Radogoszcz 4 132 

Teofilów Wielkopolska 19 900 

Wzniesień Łódzkich 585 

Górna 

Chojny 5 405 

Chojny Dąbrowa 11 675 

Górniak 2 476 

Nad Nerem 313 

Piastów - Kurak 5 049 

Rokicie 5 982 

Ruda 1 943 

Wiskitno 774 

Polesie 

Karolew Retkinia Wschód 5 688 

Koziny 3 529 

Lublinek Pienista 630 

Montwiłła Mireckiego 856 

Retkinia Zachód Smulsko 3 719 

Stare Polesie 11 344 

Zdrowie Mania 649 

Złotno 662 

Śródmieście 
Katedralna 6 281 

Śródmieście Wschód 6 096 

Widzew 

Andrzejów 1 079 

Dolina Łódki 825 

Mileszki 430 

Nowosolna 393 

Nr 33 119 

Olechów Janów 3 721 

Stary Widzew 5 104 

Stoki 1 930 

Widzew Wschód 6 745 

Zarzew 5 150 

Ponadosiedlowe 78 261 
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W powyższej tabeli nie uwzględniono 1865 kart z niewłaściwymi (mieszanymi) 

wyborami zadań bądź kart bez wybranych zadań. 

Na zadania do budżetu obywatelskiego w IV edycji głosowało ogółem 149 230 osób  

(uwzględniono w tym 707 osób, które podały niekompletny numer PESEL lub w ogóle  

go nie podały), przy czym 138 597 głosowało z kartami ważnymi.  

W okresie konsultacji nie było postów na forum internetowym prowadzonym na stronie 

Urzędu Miasta Łodzi. 

W głosowaniu wybrano 218 zadań, w tym 196 osiedlowych i 22 ponadosiedlowe,  

na łączną kwotę 39.999.779,20 zł. 

Poniższa tabela prezentuje liczbę zadań wybranych do realizacji w poszczególnych 

osiedlach: 

Rejon Nazwa osiedla 

Liczba wniosków 

do realizacji  

w 2017 roku 

Kwota wniosków  

do realizacji w 2017 roku  

na danym Osiedlu 

[zł] 

Bałuty (42) 

 

Reszta: 

53.134,00 zł 

Bałuty Centrum 11 1.846.980,00 

Bałuty Doły 12 1.676.160,00 

Bałuty Zachodnie 2 436.000,00 

Julianów-Marysin-Rogi 1 600.000,00 

Łagiewniki 4 218.500,00 

Radogoszcz 5 1.279.504,00 

Teofilów Wielkopolska 5 1.789.722,00 

Wzniesień Łódzkich 2 250.000,00 

Górna (38) 

 

Reszta: 

98.076,00 zł 

Chojny 8 1.328.008,00 

Chojny Dąbrowa 5 1.919.000,00 

Górniak 6 865.766,00 

Nad Nerem 2 206.800,00 

Piastów - Kurak 2 910.000,00 

Rokicie 7 770.350,00 

Ruda 4 594.200,00 

Wiskitno 4 287.800,00 

Polesie (54) 

 

Reszta: 

28.888,00 zł 

Karolew Retkinia Wschód 5 1.516.948,00 

Koziny 4 566.800,00 

Lublinek Pienista 5 370.000,00 

Montwiłła Mireckiego 7 251.484,00 

Retkinia Zachód Smulsko 9 1.398.420,00 

Stare Polesie 6 1.428.040,00 

Zdrowie Mania 7 309.850,00 

Złotno 11 449.570,00 

Śródmieście 

(14) 
Katedralna 6 1.567.100,00 
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Reszta: 

2.900,00 zł 

Śródmieście Wschód 8 860.000,00 

Widzew (48) 

 

Reszta: 

133.799,00 zł 

Andrzejów 5 350.120,00 

Dolina Łódki 3 260.400,00 

Mileszki 4 195.461,00 

Nowosolna 1 330.000,00 

Nr 33 5 226.280,00 

Olechów Janów 8 915.268,00 

Stary Widzew 12 1.000.000,00 

Stoki 2 565.000,00 

Widzew Wschód 6 1.543.672,00 

Zarzew 2 910.000,00 

Ponadosiedlowe (22) 

 

Łączna kwota na zadania ponadosiedlowe: 

10.266.797,00 zł 

22 10.266.576,20 

 

Środki niewykorzystane na zadania osiedlowe w wysokości 316.797,00 zł, zgodnie  

z przyjętymi zasadami budżetu obywatelskiego, powiększyły kwotę do rozdysponowania  

na zadania ponadosiedlowe, która ostatecznie wyniosła 10.266.797,00 zł. W ramach tej kwoty 

realizowane będą 22 zadania na kwotę 10.266.576,20 zł. 

Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 220,80 zł.  

Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego rekomenduje do realizacji  

w 2017 roku 196 zadań osiedlowych i 22 zadania ponadosiedlowe (łącznie 218 zadań). Zadania 

te oznaczono żółtym tłem w wykazach zamieszczonych powyżej. 


