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Mini skwerek przy ul. Jana.
Teren pomiędzy ul. Jana, ul. Pojezierską, a parkanem PM 143.
Uporządkowanie terenu, ustawienie dwóch ławek, jednego kosza na
śmieci oraz utworzenie na żwirowym podłożu 10 m2 rabat kwiatowych.
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 MBP.
Filia nr 3 MBP, ul. Osiedlowa 6.
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 na kwotę 6000 zł
obejmuje wpływ 277 woluminów książek i 55 jednostek inwentarzowych
audiobooków. Oferta biblioteki znacząco wzbogaci się o nowości w wersji
papierowej i elektronicznej, co zaspokoi potrzeby czytelnicze stałych oraz
potencjalnych użytkowników biblioteki.
Skwer zieleni z ławeczkami i stolikami.
ul. Wrocławska na odcinku między ul. Limanowskiego, a ul. Osiedlową.
Postawienie 5 ławek (mocowanych do podłoża) i 2 stolików szachowych
z siedziskami (mocowanych do podłoża).
Chodnik zamiast błota - utwardzenie wydeptanych ścieżek przy
przystanku Julianowska / Chopina / Żarnowcowa.
Okolice przystanku Julianowska - Chopina i przejścia dla pieszych
naprzeciwko ul. Żarnowcowej.
Utworzenie fragmentu chodnika w miejscu wydeptanych ścieżek: od
przejścia dla pieszych Julianowska / Żarnowcowa do przystanku
autobusowego Julianowska / Chopina przy jezdni, od chodnika i przejścia
dla pieszych na skos do parkingu przy budynku i wewnętrznej uliczki.
Doposażenie placu zabaw przy Ks. Brzóski 36.
Plac zabaw przed blokiem ul. Ks. Brzóski 36, działka nr 204/15 obręb B 28.
Doposażenie istniejącego placu zabaw. Zakup zabawek "Linarium"
i "Bujaka sprężynowego (rowerek)", tablicy edukacyjnej oraz koszy na
śmieci.
Zakup nowości w tym audiobooków, zestawu komputerowego,
kserokopiarki wielofunkcyjnej.
MBP Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35.
Zakup nowości książkowych (w tym audiobooków) do zbiorów biblioteki,
oraz doposażenie placówki w zestaw komputerowy (wraz
z oprogramowaniem), kserokopiarki wielofunkcyjnej dla nas
użytkowników biblioteki i mieszkańców Łodzi.
"Moc jest w nas" - utworzenie siłowni w Bursie Szkolnej nr 11.
ul. Drewnowska 153/155.
Utworzenie siłowni w Bursie Szkolnej nr 11 dla młodzieży z różnych
stron Polski oraz społeczności lokalnej celem integracji, rozbudzania
i zastępowania zachowań agresywnych aktywnością fizyczną. W skład
siłowni wejdą dwa atlasy wielostanowiskowe, ławeczki, ciężary wolne,
brama do siłowni, materace i dwie drabinki gimnastyczne.
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Drzewa na Zachodniej.
Zachodnia strona ul. Zachodniej.
Posadzenie szpaleru drzew uzupełniających zachodnią pierzeję ul.
Zachodniej na odcinku wzdłuż terenu Manufaktury. Dęby szypułkowe
"Fastigiata"(kolumnowe) - 9 -14 szt., 1 klon czerwony Acer Rubum.
Sadzonki wys. 350 cm.
„TU JESTEM!" - bliżej Bałut. Projekt edukacyjny dla uczniów klas IVVII SP 65.
SP 65, ul. Pojezierska 10, instytucje kultury - muzea na terenie miasta
Łodzi, przestrzeń publiczna - parki, okolice danych placówek.
Celem projektu jest zachęcenie uczniów do poznania najbliższej okolicy
i historii Bałut w kontekście historii miasta i dzielnicy. Uczniowie
poznawać będą zagadnienia związane z historią Łodzi oraz kształtowania
się na przestrzeni dziejów dzielnicy Bałuty. Poszukiwać będą ciekawostek
związanych z naszą okolicą (np. przyrodniczych, historycznych,
językowych, kulturalnych i kulinarnych). Celem projektu będzie również
nawiązanie kontaktów i relacji uczniów z lokalną społecznością (np.
historią rodzin naszych uczniów, znanych mieszkańców Bałut, którzy
m.in. są absolwentami naszej szkoły) oraz utrwalanie tradycji bałuckich.
Chodnik zamiast błota - utwardzenie wydeptanych ścieżek w okolicy
skrzyżowania Lutomierska / Klonowa.
Okolice przystanku MPK Lutomierska/Klonowa, obszar między ulicami
Lutomierska Klonowa - Bydgoska – Krotoszyńska.
Wykonanie chodników w miejscu obecnych wydeptanych ścieżek: od
południowo-zachodniego narożnika skrzyżowania do przystanku po
południowej stronie ul. Lutomierskiej przyległy do jezdni, od północy od
ul. Klonowej na skos w stronę przystanku przy Lutomierskiej, od ul.
Bydgoskiej do ul. Klonowej na skos między blokami.
Remont chodnika przy ul. Pojezierskiej - str. południowa.
ul. Pojezierska 28.
Usunięcie startych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie
kostki betonowej na powierzchni 160 m2.
Parkuj i chodź bezpiecznie - wymiana chodnika i miejsc
parkingowych przy ul. Sierakowskiego.
ul. Sierakowskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50 a).
Demontaż starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie
nowej kostki betonowej na powierzchni ok. 110 m2. Przygotowanie
podłoża i wytyczenie miejsc parkingowych z ażurowych płyt na
powierzchni ok. 100 m2.
Naprawa chodnika.
Odcinek chodnika na ul. Mackiewicza (wzdłuż boiska „ORLIK"
usytuowanego przy SP 55).
Odcinek chodnika na ul. Mackiewicza (wzdłuż boiska „ORLIK"
usytuowanego przy SP 55). Zakres prac obejmuje: remont chodnika.
Obecnie istnieją: utrudnione codzienne użytkowanie terenu, po opadach
atmosferycznych powstają głębokie, rozległe kałuże , które w zimie
zamarzają, utrudniając mieszkańcom bezpieczne poruszanie się, brak
bezpiecznego dojścia do punktów usługowych , szkoły, przystanku.
Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101.
ul. Wspólna 5/7.
Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w 11
laptopów, 25 tabletów, 1 stół interaktywny myBoard i kamerę cyfrową.
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Organizacja kina plenerowego w parku pomiędzy ul. Lutomierską,
a ul. Drewnowską.
Park pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.
Zadanie zakłada organizację imprezy plenerowej tj. kina plenerowego.
Projekt przewiduje organizację 18 sensów począwszy od l lipca do dnia
26 sierpnia. Seanse odbywałoby się w piątki i soboty od godziny 20-21
(godzina rozpoczęcia uzależniona o warunków pogodowych i długości
seansu). W szczególności zakłada się projekcję filmów nakręconych
w Łodzi.
Remont chodnika oraz zatoczki parkingowej przy ul. Pojezierskiej
str. północna.
ul. Pojezierska 29.
Usunięcie starych płyt, przygotowanie podłoża, ułożenie chodnika
z kostki betonowej na powierzchni 200 m2 oraz ułożenie zatoczki
parkingowej z płyt ażurowych na powierzchni 250 m2.
Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku SP 55.
Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Generalny remont szatni szkolnej- wymiana podłogi, ławek, wymiana
ścianek działowych boksów (20), malowanie pomieszczeń szatni.
Przyjazny Berlinek dla wszystkich - inwestujemy w zieleniec przy ul.
Kalinowej.
Zieleniec miejski przy ul. Kalinowej.
Zadanie obejmuje: budowę chodników w miejscach 2 wydeptanych
ścieżek ziemnych, poszerzenie i przedłużenie do ul. Kalinowej
istniejącego chodnika, zakup i posadzenie 10 drzew (np. jabłoni
ozdobnych), 100 krzewów (np. świdośliwa, kalina, bez czarny, tawlina
jarzębolistna, tawuła), zakup i montaż 2 koszy parkowych, zakup
i montaż 4 ławek parkowych, zakup i montaż barier trawnikowych wokół
rabat krzewowych.
Polskie łąki przenosimy do miast - unowocześnienie Parku przy ul.
Hipotecznej.
Park przy ul. Hipotecznej róg ul. Pojezierskiej.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenów zielnych w mieście. Chcemy
utworzyć kolorową pachnącą łąkę o powierzchni 1000 m2 - 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.
Remont pracowni komputerowej w celu upowszechniania
nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów,
nauczycieli szkoły podstawowej i seniorów.
SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Celem zadania jest wyposażenie pracowni informatycznej w nowoczesny
sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Sama
pracownia wymaga wymiany podłogi oraz pomalowania ścian, wymiany
drzwi wejściowych i żaluzji okiennych. Planowana jest wymiana
dotychczasowych stanowisk komputerowych.
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Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55.
Boisko SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Celem zadania jest budowa 4-torowej bieżni (80 m dł. x 5,33 m
szerokości). Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu, położenie
profesjonalnej nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej na bieżni 427
m2, malowanie linii torowych bieżni, linii startu i mety, znaczników
rozstawów plotkarskich dla poszczególnych kategorii wiekowych oraz
przygotowanie trybunek dla uczestników zajęć i widzów. Powyższe
rozwiązanie jest rekomendowane przez PZLA i dostosowane do potrzeb
uczestników zajęć i widzów.
Tęczowy plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu - Budowa placu
zabaw w ogrodzie PM 43.
PM 43 ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy ulicami
Obornicką, Malinową, Wolną.
Zakupienie i montaż nowoczesnych elementów placu zabaw: duże
zestawy - place zabaw - 6 szt., huśtawki typu „gniazdo" - 3 szt., bujaki
sprężynowe - 5 szt., karuzele - 2 szt., mostki, równoważnie, elementy
sprawnościowe - 5 szt., ścianki funkcyjne - 1 szt., piaskownica - 1 szt.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Stworzenie "Mini Promenady" na tradycyjnym ciągu komunikacji
lokalnej mieszkańców.
ul. Wrocławska pomiędzy numerami 10a, 12/14/15 z przejściem do ul.
Drukarskiej, na wprost przez teren przylegający do budynku SP 24, aż do
ul. Ciesielskiej.
Modernizacja nawierzchni chodnikowej między ul. Wrocławską, a ul.
Ciesielską. Uporządkowanie pergoli przy ul. Drukarskiej oraz terenu
zielonego wokół placu zabaw dla dzieci. Instalacja sprzętu rekreacyjnego
i oświetlenia. Prace remontowe ogrodzenia. Budowa pergoli przy SP 24
przy ul. Ciesielskiej.
PM 176 wykonanie nowego placu zabaw oraz remont tarasu.
ul. Blacharska 21.
Gruntowny remont tarasu oraz wykonanie nowego placu zabaw
znajdującego się za tarasem na terenie przedszkola. Taras jest w bardzo
złym stanie technicznym, ma liczne pęknięcia oraz znaczne ubytki.
Natomiast aktualny plac zabaw ma już prawie 10 lat i mocno widać na
nim ślady zużycia, zaś niektóre jego elementy są już trwale uszkodzone.
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SP 65 - bezpieczną, radosną i wesołą.
ul. Pojezierska 10.
Zadanie polega na wymianie 250 m starego ogrodzenia, 2 bram i 2 furtek,
montażu dodatkowego oświetlenia (2-3 lampy) skierowanego na plac
zabaw i boisko sportowe, wymianie monitoringu zewnętrznego na
kamery cyfrowe. Ponadto chcemy powiększyć plac zabaw, położyć ok.
100 m2 nowej nawierzchni, dokonać renowacji istniejącego wyposażenia,
dokupić nowe urządzenia oraz wymienić ogrodzenia wraz furtką. Wzdłuż
ogrodzenia, zarówno wokół szkoły jak i placu zabaw, planujemy
nasadzenia krzewów różnej wysokości.
Bezpieczeństwo może być piękne. Reorganizacja terenu i dojazdu
karetek w centrum Bałut.
ul. Bydgoska 17/21, działki nr 13/2, 21/6, 21/25, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5,
22/6, 22/7.
Projekt zakłada reorganizację terenu przyległego do budynku Przychodni
Zdrowia "Bydgoska" w celu utworzenia dojazdu dla pojazdów
ratownictwa medycznego, stanowisk postojowych dedykowanych dla
pojazdów
ratownictwa
medycznego,
stanowisk
postojowych
dedykowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych i transportu
medycznego, a także miejsc spoczynkowych i stojaków rowerowych.
Rekultywacja terenu i wykonanie nowych nasadzeń sprawią, że położony
w centrum osiedla teren zyska dodatkowy walor estetyczny, wpływając
wielowymiarowo na jakość życia lokalnej społeczności.
Medycyna bez barier w sercu Bałut.
ul. Snycerska 1.
Zadanie zakłada stworzenie unikalnej w skali Bałut przychodni
stomatologicznej, zapewniającej komfortowe warunki dla seniorów oraz
osób niepełnosprawnych. Poprzez modelowe wykorzystanie walorów
architektonicznych oraz usytuowania w centrum dzielnicy będą mogli
z niej skorzystać wszyscy potrzebujący, niezależnie od ograniczeń
zdrowotnych. Zaplecze w postacie poradni podstawowej opieki
zdrowotnej zwiększy bezpieczeństwo i umożliwi większości potrzeb
zdrowotnych w jednym miejscu.
Budowa placu zabaw w parku między ul. Lutomierską, a ul.
Drewnowską.
Park między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską w miejscu aktualnego
"placu zabaw".
Zadanie zakłada: budowę nowego placu zabaw w miejscu aktualnego
pseudo placu zabaw, doprowadzenie ścieżki do nowego placu zabaw (ok.
15 m), uzupełnienie szpaleru ławek (8 szt.), uzupełnienie zieleni (nowe
nasadzenia ok. 200 nasadzeń), utrzymanie terenu.
Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut.
ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.
Zadanie zakłada modernizację jednej z największych placówek lecznictwa
otwartego w dzielnicy Bałuty w celu podwyższenia standardu obsługi
pacjentów i poziomu bezpieczeństwa. W ramach inwestycji uwzględnia
się częściową przebudowę i zmianę funkcjonalności pomieszczeń w celu
optymalnego dostosowania do potrzeb pacjentów, w szczególności
seniorów. Planowany jest też remont ciągów komunikacyjnych,
gabinetów oraz wymiana infrastruktury teletechnicznej oraz
wprowadzenie czytelnego systemu identyfikacji wizualnej.
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Fontanna, która chce być fontanną.
Skwerek przy ul. Tybury 4, naprzeciwko SP 35.
Celem inicjatywy jest renowacja i oddanie do użytku fontanny przy ul.
Tybury 2 oraz uporządkowanie skweru, na którym się znajduje. Obejmie
następujące kroki: modernizacja i naprawa elementu malej architektury
w postaci fontanny parkowej, naprawa starych elementów konstrukcji
betonowej, wykonanie przyłącza wodnego, instalacji wodnej oraz
zasilania prądowego, budowa pomieszczenia siłowni, porządkowanie
skweru, na którym znajduje się fontanna: wymiana ławek, uzupełnienie
siedzisk przy stolikach do gry w szachy, wykonanie dodatkowych
nasadzeń w miejsce ubytków zieleni.
Budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby
edukacyjne i mieszkańców osiedla.
ul. Wspólna 5/7.
Przebudowa boiska szkolnego z wykonaniem skoczni, boiska do piłki
nożnej i koszykowej z założeniem siatek ochronnych i 120 siedzisk.
Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół.
Park im. A. Struga, ul. Sędziowska.
Zagospodarowanie na nowo terenu wokół istniejącej fontanny
i istniejącego placu zabaw w Parku im. A. Struga w rejonie ulic:
Sędziowskiej, Prusa, Urzędnicza. Przebudowanie nieużytkowanej
fontanny ze strefami o funkcji placu zabaw dla dzieci starszych oraz
funkcji siłowni plenerowej. Utwardzenie niezbędne, ławki, kosze na
śmieci, zieleń wokół.
Wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego.
SP 166, ul. Szamotulskiej 1/7.
Na terenie szkoły ma powstać boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią o wymiarach 4453,75 m2. Obiekt przystosowany będzie 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) pozwoli mieszkańcom uprawiać
lekkoatletykę. Wyposażenie boiska we własne oświetlenie umożliwi
wydłużenie godzin użytkowania.
Osiedlowy woonerf na ul. Kołodziejskiej.
ul. Kołodziejska.
W ramach przebudowy ul. Kołodziejskiej przewidziano kompleksowy
remont nawierzchni, nasadzenie dodatkowych klonów oraz dokonanie
nasadzeń mniejszych, ustawienie mebli miejskich oraz wymianę latarni
ulicznych. Kompozycja ulicy ma zostać stworzona na kształt woonerfu na
ul. Kozietulskiego.
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