Zestawienie projektów niedopuszczonych do głosowania
w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020
Lp.

Numer
projektu

1.

B002BC

2.

B010BC

3.

B019BC

4.

B021LA

5.

B023LA

6.

B028JM

Nazwa projektu
Lokalizacja projektu
Opis projektu
Tężnia solankowa tuż przy Manufakturze.
ul. Karskiego 5.
Tężnia solankowa w centrum miasta to chwila zdrowego relaksu dla każdego, kto potrzebuje „oddechu" nie tylko od szybkiego stylu życia, ale i
od wszechobecnego smogu. Łódź załapała „bakcyla tężniowego", ale w naszej najbliższej okolicy tężni nie ma.
Tężnia solankowa w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską.
Zadanie zakłada budowę tężni solankowej na terenie zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską oraz ustawienie wokół tężni czterech
ławek. Miejsce ustawienia tężni przedstawione w załączniku.
Spowalniacze na ścieżce rowerowej.
Okolice ul. Zachodnia 47 - ścieżka rowerowa, przed przejściem dla pieszych z dwóch stron.
Projekt polega na zamontowaniu dwóch spowalniaczy na ścieżce rowerowej w okolicach przejścia dla pieszych prowadzącego na przystanek
MPK od strony rynku Manufaktury. W tym miejscu znajduje się dolina rzeki, a jadący rowerzyści, mają zjazd z obu stron ścieżki, który
najniższy punkt ma w okolicach przejścia dla pieszych, dlatego zamontowanie spowalniaczy z obu stron ścieżki, wpłynie na bezpieczeństwo
pieszych zbliżających się do przejścia.
Chodnik na ul. Kuropatwiej.
ul. Kuropatwia na odcinku od Pszczelnej do Łagiewnickiej.
Projekt polega na utworzeniu chodnika od strony lasu na odcinku ulicy Kuropatwiej, od ulicy Pszczelnej do Łagiewnickiej. Wykonanie chodnika
na przedmiotowym odcinku ulicy strony pozwoli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo osób idących z i na przystanek autobusowy.
Utwardzenie ul. Pszczelnej.
Ul. Pszczelna na odcinku Łagiewnicka - Kuropatwia.
Projekt polega na utwardzeniu ul. Pszczelnej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3.5 m. począwszy od ulicy Łagiewnickiej do
obecnie istniejącego utwardzenia w rejonie ulicy Kuropatwiej.
Remont ul. Pilicznej - od ul. Warszawskiej do ul. Rysiej.
ul. Piliczna - od ul. Warszawskiej do ul. Rysiej.
Projekt zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Pilicznej oraz wybudowanie chodnika z kostki brukowej po
jednej stronie ulicy na odcinku pomiędzy ulicami Warszawską, a Rysią. Obecnie ulica Piliczna jest drogą gruntową z chodnikiem tylko po jednej
stronie ulicy. Po roztopach i przy deszczowej pogodzie, ulica staje się nieprzejezdna ze względu na błoto. Ponadto ul. Piliczna na tym odcinku
pozostaje jedną z nielicznych już dróg gruntowych osiedla Rogi.
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7.

B029BD

8.

B039JM

9.

B046RA

10.

B059LA

11.

B061BC

12.

B067JM

13.

B068BZ

Utwardzenie placu wewnątrzosiedlowego pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz terenu zieleni.
ul. Czarnieckiego 7, ul. Zbożowa 7 (plac wewnątrz bloków).
Wybranie ziemi i wywiezienie jej oraz wyrównanie terenu. W powstały wykop ułożenie geowłókniny i przysypanie jej warstwą tłucznia - 20
cm. Wsypanie i ubicie piasku. Ułożenie płyt ażurowych. Wypełnienie płyt kruszywem. Posadzenie drzew i krzewów na działce 495/68.
Pomnik Kaczki Julianowskiej.
Park im Adama Mickiewicza.
Park Julianowski kojarzy nam się jako miejsce do wypoczynku, wyciszenia i rekreacji. Cechą charakterystyczną są również urokliwe kaczki,
licznie zasiedlające stawy po obu stronach. Stanowią one atrakcję nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych.
Celem tego projektu jest uhonorowanie tych sympatycznych ptaków poprzez postawienie pomnika Kaczki Julianowskiej. Byłaby to atrakcja
zwiększająca liczbę osób odwiedzających park i jego cechą charakterystyczną. Byłby to też element, który przetrwałby na następne pokolenia
wpisując się w dziedzictwo Łodzi i samego Parku. Miejsce posadowienia pomnika będzie skonsultowane z odpowiednimi służbami miasta wstępnie proponuje się postawienie go na łące koło miejsca do koncertów. Proponujemy by pomnik był wykonany z betonu (wpisywałby się w
architekturę innych pomników miejskich oraz koncepcje stylistyczną dotychczasowych obiektów w parku). Projekt / wizualizacja
zaproponowany zostałby przez wykonawcę lub wyłoniony w drodze konkursu. Pomnik/Rzeźba powinien mieć około 2-3 metrów wysokości.
Remont ul. Turzycowej na odcinku od ul. Kruszynowej do końca ulicy.
Osiedle Radogoszcz.
Remont dotyczy części ul. Turzycowej na odcinku od ul. Kruszynowej do końca ulicy- o długości ok.. 130 m. Zakres remontu: wykonanie
nawierzchni z ażurowych płyt betonowych na podbudowie z kruszywa kamiennego, remont chodnika, położenie chodnika z kostki betonowej na
podbudowie z kruszywa kamiennego.
Przyklasztorze przyjazna ulica pieszych.
ul. Przyklasztorze.
Wyniesienie skrzyżowań ulic Barokowej, Romańskiej, Gotyckiej z ul. Przyklasztorze wymuszające spowolnienie ruchu na tym odcinku ul.
Przyklasztorze.
Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na ul. Lutomierskiej (od Sprawiedliwej do Powstańców Wielkopolskich).
Lutomierska od nr 142 - 144b oraz Obornicka 21 i Lutomierska 115-155d.
Ulica Lutomierska pomiędzy ulicami Sprawiedliwą i Powstańców Wielkopolskich cały czas jest zapełniona zaparkowanymi (w niewłaściwy
sposób) samochodami, co stanowi zagrożenie dla przechodzących w tym miejscu osób. Samochody jeżdżą również po chodnikach, niszcząc ich
nawierzchnię. Ustawienie słupków ułatwiłoby przemieszczanie się osobom na wózkach inwalidzkich oraz matkom z dziećmi. Czystość obszaru
jest również niewystarczająca ze względu na małą liczbę koszy na śmieci.
Kaczy Catering w Parku Julianowskim.
Park im. Adama Mickiewicza.
Zakup i montaż w Parku im. Adama Mickiewicza trzech automatów z karmą dla kaczek. Automaty zawierałyby odpowiedni pokarm. Automaty
zostałyby wyposażone w odpowiedni mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
Chodnik w ul. Rojnej na odcinku Szczecińska - Flamandzka.
ul. Rojna od Szczecińskiej do Flamandzkiej.
Budowa chodnika w ul. Rojnej od ul. Szczecińskiej do ul. Flamandzkiej o szerokości 1,20 m z płyty chodnikowej.
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14.

B070RA

15.

B089BC

16.

B090BC

17.

B093BZ

18.

B098TW

19.

B104BC

20.

B105BC

Bezpiecznie chodnikiem na pocztę - remont chodnika przy ul. Niezapominajki.
Północna strona ul. Niezapominajki, od ul. Stawowej do końca (ok. 250 metrów).
Obecnie po stronie północnej ulicy Niezapominajki chodnik jest bardzo zniszczony i miejscami tak zarośnięty, że piesi muszą poruszać się
jezdnią. Przy tej ulicy mieści się urząd pocztowy dla naszej części osiedla, a także przychodnia lekarska. Projekt zakłada położenie nowego
chodnika na całej długości ulicy Niezapominajki od Stawowej do końca, po północnej stronie ulicy.
Utworzenie kaplicy przy hospicjum stacjonarnym dla dorosłych dostępnej dla społeczności lokalnej.
Hospicjum stacjonarne dla dorosłych ul. Pojezierska 45.
Projekt ma na celu utworzenie kaplicy przy Hospicjum Stacjonarnym przy ul. Pojezierskiej 45/51, kaplica będzie dostępna dla pacjentów oraz
społeczności lokalnej.
Sky Weavers - Quidditch dla każdego.
ul. Mackiewicza 9.
Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów Quidditcha. W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków
łódzkiej drużyny SkyWeavers mieszkańcom Łodzi przybliżone zostaną zasady coraz popularniejszego sportu jakim jest Quidditch. Wydarzenie
jest adresowane do wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i doświadczenia w grach zespołowych. Będzie to kontynuacja serii
treningów otwartych i wydarzeń plenerowych takich jak "Galanty Turniej Ouidditcha", czy "Trening Quidditcha w łódzkim ZOO", która może
zaowocować możliwością organizacji w Łodzi Ogólnopolskich mistrzostw Ouidditcha. Warsztaty mogłyby się odbyć w dowolnym terminie, z
wyłączeniem okresu od początku listopada do końca marca, ze względu na warunki atmosferyczne.
Rojna bezpieczniejsza dla pieszych.
ul. Rojna od Szczecińskiej do Masłochów.
Zmiana organizacji ruchu na ul. Rojnej polegająca na wyznaczeniu obustronnych szerokich poboczy dla pieszych i rowerzystów oraz jednego
pasa dla samochodów pośrodku. Wymijając się, samochody mogą zjechać na pobocze. Tego typu organizacja ruchu jest bardzo popularna m.in.
w Holandii. Dzięki niemu piesi już nie będą musieli schodzić z jezdni w piach widząc samochód (do czego obecnie obliguje PORD).
Budowa tężni - osiedle Teofilów.
Park Kielecki, przy ul. Rojnej.
Tężnia będzie służyła nie tylko mieszkańcom naszego osiedla, ale będą z niej korzystać wszyscy łodzianie. Spotkania przy tężni będą służyć
m.in. pogłębianiu więzi między ludźmi itp.
Powiększenie Parku przy Sędziowskiej.
Park przy Sędziowskiej.
Powiększenie terenu parku na ul. Sędziowskiej o tereny szkoły (boisko) i działki wzdłuż ul. Brzózki przeznaczone pod drogę. Na działkach
należy przeprowadzi prace dozwolone na nieuregulowanym terenie. Sprzątanie, nasadzenie drzew w miejscach nie kolidujących z przebiegiem
drogi, usunięcie niebezpiecznych pozostałości ogrodzeń. Teren szkoły ma być zbyty przez miasto likwidacja gimnazjum przynależący do szkoły
teren zielony powinien pozostać dostępny dla mieszkańców i włączony do terenu parku.
Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Uzupełnienie drzew w pasie drogowym.
ul. Hipoteczna, Gdyńska, Pojezierska.
Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Uzupełnienie drzew w pasie drogowym. Gatunek odporny na sól i zanieczyszczenia dąb szypułkowy, głóg,
oliwnik.
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21.

B106BD

22.

B108BC

23.

B114BC

24.

B121BC

25.

B131JM

26.

B136TW

Przesadzenie drzew z Wojska Polskiego - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew.
Wojska Polskiego, Zmienna, Strykowska.
Podczas przebudowy Wojska Polskiego konieczne będzie usuniecie wielu drzew. Ze specyfikacji przetargowej wynika że nawet 1000 sztuk.
Projekt polega na wybraniu 50 zdrowych, dużych drzew. Przygotowana zostanie bryła korzeniowa umożliwiająca ich przesadzenie przed
rozpoczęciem prac budowlanych.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego klubu Start.
Kwartał Kalinowa, św. Teresy, Włókniarzy, Pojezierska.
Miejscowy plan zagospodarowania dla terenu klubu startu i jego okolic kwartał Kalinowa, św. Teresy, Włókniarzy, Pojezierska. Projekt ma
uchronić duży teren nie zabudowany przed nie kontrolowanym jego zagospodarowaniem.
Skwer Jagiełły miejscem pamięci, rekreacji i wypoczynku.
Skwer im. Władysława Jagiełły ul. Zgierska / Julianowska.
Nasadzenia krzewów wokół tablicy o nadaniu i słupa-pomnika oraz wzdłuż południowe granicy (miejsca postojowe).Stojaki rowerowe po
północnej granicy dla 30 rowerów nieopodal przystanku autobusowego .Słup-pomnik inf. forma walca o wysokości 2 metrów i średnicy 70 cm z
kopułą imitującą wieże zamkową nakrytą daszkiem stożkowym. Trzy płaskorzeźby z żywic z wizerunkiem twarzy i podpisem Władysław
Jagiełło. Płaskorzeźby o wysokości do 70 cm. Tężnia solankowa w części wschodniej terenu w formie walca o średnicy do 5 metrów z
otoczeniem do 5 ławek 2 koszy na śmieci chodników oraz okoloną krzewami średniej wysokości.
Remont ul. Chopina.
ul. Chopina.
Projekt zakłada całkowitą wymianę nawierzchni ulicy Chopina, t.j. tak jezdni, jak też chodników. Ulica z uwagi na ograniczenie szerokości z
uwagi na drzewostan musi zostać szeroka 3,5m, natomiast chodnik powinien mieć szerokość 1,5 m na całej długości od ulicy Murarskiej do
ulicy Stefana. Należy pamiętać o miejscach do omijania pojazdów poruszających się w przeciwnych kierunkach. W związku z brakiem
odpowiedniego spadku w kierunku ulicy Stefana, zaproponowano wykonanie odprowadzenia wód opadowych za pomocą studni chłonnych
usytuowanych w terenach zielonych, co dodatkowo poprawi warunki gruntowe. Istniejąca instalacja oświetleniowa powinna zostać
rozmieszczona w krótszych odstępach (co 20 m) i unikać kolizji z istniejącym drzewostanem oraz miejscami postojowymi.
Rowerem bezpiecznie do szkoły - droga rowerowa wzdłuż Kryształowej i Łupkowej.
Ulice Kryształowa i Łupkowa.
Naturalne przedłużenie/uzupełnienie DDR-ów biegnących wzdłuż ulic Wycieczkowej i Warszawskiej. Zapewniające m.in. dojazd do SP 142
oraz terenu rekreacyjnego - Górka Widokowa „Rogi". Długość: ok. 1,2 km. + wyniesiony przejazd rowerowy na wysokości SP 142. Na odcinku
Warszawska - SP 142 po stronie południowej. Całość przeprowadzona, tak by nie niszczyć drzewostanu.
Teren rekreacyjny na Grabieńcu.
ul. Grabieniec 17.
Zdziczały teren, którego nikt nie utrzymuje można zagospodarować na skwer zielony z ławkami i utwardzoną ścieżką łączącą ciągi piesze w ul.
Grabieniec i ul. Aleksandrowskiej. Chodzi przede wszystkim o wycinkę chaszczy i doświetlenie terenu, który jest zaśmiecony przez osoby
spożywające tam alkohol, co powoduje poczucie zagrożenia ludzi przemieszczających się tam w godzinach wieczornych. Opcjonalnie
wystarczyłyby zabiegi pielęgnacyjne i przycięcie istniejących drzew i krzewów i koszenie parę razy w roku.
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27.

B142BZ

28.

B149BD

29.

B154BD

30.

B167BD

31.

B170TW

32.

B171TW

33.

B174TW

34.

B179BD

Budowa oświetlenia na ulicy Zimna Woda.
Ul. Zimna Woda od skrzyżowania z ul. Aleksandrowską do skrzyżowania z ul. Kąkolową.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicy Zimna Woda poprzez przygotowanie projektu i realizację oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Zimna
Woda od Ul. Aleksandrowskiej do ul. Kąkolowej. Ul. Zimna Woda i ul. Kąkolowa są alternatywnym do ul. Aleksandrowskiej objazdem dla
kierowców jadących z Aleksandrowa do Łodzi, stanowi również dojazd do cmentarza komunalnego Szczecińska. Porusza się też po niej autobus
szkolny a dzieci czekają na ciemnej ulicy na jego przyjazd. Ulica ta mimo swego położenia na uboczu jest dość ruchliwa a niestety wąska i
kompletnie nie przystosowana do ruchu pieszego - brak jest pobocza, brak chodników, brak oświetlenia. Czas to zmienić.
Plac zabaw - Bałuty Doły w parku przy Zmiennej.
ul. Zmienna.
Plac zabaw dla dzieci w parku przy ul. Zmiennej. działka nr B50-236/43. Na osiedlu jest coraz więcej dzieci, niestety w ładnym parku między
blokami na całej ćwiartce osiedla nie ma żadnego placu zabaw, Dzieci bawią się na siłowni plenerowej gdzie mogą zrobić sobie krzywdę. W
parku jest dużo miejsca aby taki plac zabaw dla dzieci się znalazł, tak aby każdy z osiedla mógł znaleźć cos dla siebie.
Skwer dla Seniora.
Teren pomiędzy ulicami Wawelską 11 i Młynarską 42/46.
Skwer dla Seniora - miejsce rekreacji dla osób starszych. Przedsięwzięcie jest niezwykle pożądane ze względu na mieszkającą w tej okolicy
dużą liczbę osób starszych i brak miejsca oraz warunków do aktywnego wypoczynku tej grupy mieszkańców naszego osiedla.
Odnowa blokowiska przy Spornej.
Kwartał: Sporna, Boya-Żeleńskiego, Przemysłowa, Bracka.
W ramach projektu zaplanowano przebudowę kwartału blokowiska z lat 60-tych XX w. Postuluje się budowę nowych miejsc parkingowych,
nasadzenia zieleni, montaż oświetlenia, ławek i stojaków rowerowych, wytyczenie nowych ciągów pieszo-jezdnych, budowę placu zabaw.
Budowa chodnika od Grabieniec (łuk ulicy) do Aleksandrowskiej.
ul. Grabieniec.
Budowa chodnika od łuku ul. Grabieniec do chodnika przy ul. Aleksandrowskiej przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa.
Bezpieczne przejście przez Wielkopolską.
ul. Wielkopolska przy Pułaskiego.
Zwężenie jezdni w tym miejscu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
Przebudowa ronda Kaczeńcowa/Lniana.
Kaczeńcowa/Lniana/Grabieniec
Przebudowa niebezpiecznego ronda w celu poprawy bezpieczeństwa. Przebudowa tarczy i wlotów ulic.
Tor rowerowy typu pumptrack w parku na Bałutach.
Południowo-wschodnia część Parku im. Szarych Szeregów, w miejscu prowizorycznego boiska do piłki nożnej: ul. Boya- Żeleńskiego.
Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu „pumptrack" na terenie Parku im. Szarych Szeregów. Będzie to
ogólnodostępny obiekt z utwardzoną nawierzchnią w sercu osiedla Bałuty-Doły. Bezpośrednią funkcją toru będzie doskonalenie techniki jazdy
na rowerze. Obiekt ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży.
Budowa toru wymaga również strefy odpoczynku dla rowerzystów i ich opiekunów, czyli kilku ławek i koszy na śmieci. Zakładana
powierzchnia placu do budowy toru to ok. 1000 m2 w miejscu praktycznie nieużywanego prowizorycznego boiska do piłki nożnej (w
sąsiedztwie znajduje się kilka nowoczesnych boisk szkolnych). Inwestycja wpisuje się w wizję rowerowej Łodzi, gdzie do tej pory powstały
zaledwie dwa podobne obiekty.
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35.

B180JM

36.

B182BD

37.

B184BD

38.

B185BD

39.

B190BZ

40.

B192BC

Tor rowerowy typu pumptrack Julianów-Marysin-Rogi.
ul. Deczyńskiego obok placu zabaw przy stawie Wasiaka.
Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu „pumptrack". Będzie to ogólnodostępny obiekt z utwardzoną nawierzchnią na
powierzchni ok.2000 m2. Bezpośrednią funkcją toru będzie doskonalenie techniki jazdy na rowerze. Obiekt ma na celu promowanie aktywnego
spędzania czasu na świeżym powietrzu przede wszystkim wśród dzieci, młodzieży, ale też wszystkich zainteresowanych aktywną rekreacją. W
założeniu tor dla użytkowników o zróżnicowanych umiejętnościach, wielkością podobny do obiektu w Parku na Zdrowiu. Budowa toru wymaga
również strefy odpoczynku, czyli kilku ławek i koszy na śmieci. Wygodne położenie zwiększa dostępność obiektu dla wszystkich
zainteresowanych. Inwestycja wpisuje się w wizję rowerowej Łodzi, gdzie do tej pory powstały zaledwie dwa podobne obiekty.
Tor rowerowy typu pumptrack Bałuty Doły.
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego; w pasie nieużytków pomiędzy zachodnią częścią parku im. Szarych Szeregów, a terenem XXIV LO, na
wysokości stadionu Budowlanych.
Projekt zakłada budowę największego w Łodzi bezobsługowego toru typu „pumptrack" Będzie to ogólnodostępny obiekt z utwardzoną
nawierzchnią w sercu osiedla Bałuty-Doły. Bezpośrednią funkcją toru będzie doskonalenie techniki jazdy na rowerze. W założeniu tor
dwuczęściowy składający się sekcji dla najmłodszych oraz drugiej dla bardziej zaawansowanych użytkowników, podobnie jak w Parku na
Zdrowiu. Budowa toru wymaga położenia utwardzonych alejek dojazdowych łączących obiekt z parkiem im. Szarych Szeregów i osiedlem,
budowę miejsca odpoczynku (ławki, kosze) oraz zaaranżowania zieleni w najbliższym otoczeniu (trawniki, krzewy, drzewa). Zakładana
powierzchnia placu do budowy toru ok. 2500 m2. Inwestycja wpisuje się w wizję rowerowej Łodzi, gdzie do tej pory powstały zaledwie dwa
podobne obiekty.
Projekt ekologiczny nt. zanieczyszczeń powietrza w PM 49.
ul. Marysińska 29.
Nasze przedszkole należy do sieci placówek promujących zdrowie i od wielu lat podejmuje działania ekologiczne. Projekt obejmuje edukację
ekologiczną dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 49 oraz organizację miejskiego konkursu między przedszkolnego promującego ekologię i
działania na rzecz czystego powietrza.
Organizacja zajęć dodatkowych w PM 49.
ul. Marysińska 29.
Warsztaty edukacyjne dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 49 w Łodzi. Celem warsztatów jest pomoc dzieciom w poznaniu otaczającego
świata, rozbudzenie ciekawości badawczej. Zakładamy realizację 5 warsztatów.
Bulwar nad Zimną Wodą.
Pas gruntu wzdłuż Zimnej Wody od ul. Szczecińskiej do ul. Tatarczanej. Fragment pobocza ul. Szczecińskiej od Zimnej Wody do działki nr
B40-43/1.
Bulwar nad Zimną Wodą to pomysł na pieszo-rowerowy trakt między Teofilowem a Romanowem. Żwirowa ścieżka połączy ul. Szczecińską i
Tatarczaną. Dodatkowo koniecznie będzie wybudowanie pasa chodnika o długości 70m wzdłuż Szczecińskiej i przejścia dla pieszych przez
Szczecińską. Spacerowicze z Teofilowa z pewnością docenią uroki zielonych zakątków ciągnących się wzdłuż rzeki. Mieszkańcy Romanowa
zyskają pieszy trakt, który połączy to osiedle ze szkołami i ośrodkami na Teofilowie.
Przebudowa jezdni i odtworzenie chodników.
ul. Kalinowa.
Przebudowa ulicy polegająca na poszerzeniu jezdni o 3 m z odbudową chodnika kosztem przyległego trawnika (kier. do ul. św. Teresy).

Strona | 6

41.

B194BC
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B205TW
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B229BC
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B232JM
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B236JM

47.

B237BZ

48.

B256BD

Ekran akustyczny"Zielona ściana dla Strefy Ciszy w pasażu". Stop dla hałasu ulicznego wzdłuż ulicy Limanowskiego 50/52. Renowacja
pasażu.
ul. Wrocławska 10. Ekran wzdłuż ul. Limanowskiego 50 i 52.
Wykonanie bariery dźwiękochłonnej w postaci ekranu akustycznego typu zielona ściana, ustawionego wzdłuż ul. Limanowskiego przy
krawężniku oddzielającym ulicę z chodnikiem od pasażu - skweru wypoczynkowego tzw. strefy ciszy i budynków mieszkalnych. Ekran około
25 m długości i około 4-6 metrów wysokości. renowacja chodników pasażu oraz terenów zieleni i postawienie 6 ławek na wzór Bazarowej.
Utwardzenie i prace remontowe ul. Wincentego Pola.
ul. Wincentego Pola - cała.
Wymiana nawierzchni wraz z miejscami parkingowymi.
Wygodne dojście do placu zabaw.
ul. Tatarczana na odcinku 240 m od ul. Pionowej do Tatarczanej 25.
Ulica Tatarczana jest już w większości utwardzona - posiada nawierzchnię asfaltową. Tylko jej niewielki odcinek o długości 240 metrów to
droga gruntowa, gdzie robią się dziury i błoto. To właśnie przy tym nieutwardzonym odcinku powstanie w tym roku plac zabaw, stąd pilna
potrzeba ulepszenia nawierzchni po to, by zapewnić wygodne dojście do placu zabaw.
Street Workout Park w Twojej okolicy!
Pas zieleni pomiędzy ul. Drewnowską i Lutomierską na wysokości ul. Karskiego.
Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. Konstrukcja składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. Służyć
będzie dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z niej mogą wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą
poprawić swoją sprawność fizyczną. Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród
mieszkańców.
Uzupełnienie alei drzew przy Warszawskiej- część do wiaduktu.
Pas drogowy - ul. Warszawska przy nr: 8, 12a, 14a, 16, 18, 22, 24, 24a, 26, 28, 32, 36, 40, 42a, 44, 46, 50, 54, 58, 60, 62a, 64, 64a, 66, 68a, 68b,
70, 70a, 72d.
Uzupełnienie drzew w pasie ulicznym ul. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Powstańców do wiaduktu kolejowego) - dosadzenie 30 drzew o
obwodzie min. 15cm, oraz podlewanie w sezonie po posadzeniu. Proponowane gatunki - klon jawor.
Remont ul. Jodłowej - od Folwarcznej do ul. Łagiewnickiej.
ul. Jodłowa - od Folwarcznej do ul. Łagiewnickiej.
Projekt zakłada wybudowanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej na ulicy Jodłowej oraz wybudowanie chodnika z płyt betonowych po obu
stronach ulicy na odcinku pomiędzy ulicami Łagiewnicką, a Folwarczną. Obecnie ulica Jodłowa jest drogą gruntową bez chodnika. Po deszczu i
roztopach , ulica jest kompletnie nieprzejezdna ze względu na błoto i koleiny.
Remont chodnika wzdłuż ul. Lechickiej (od Aleksandrowskiej do Kujawskiej).
ul. Lechicka.
Wykonanie projektu remontu chodnika po lewej stronie ul. Lechickiej, od ul. Aleksandrowskiej do ul. Kujawskiej. Rozpoczęcie realizacji
projektu od ul. Aleksandrowskiej.
Parking na ul. Źródłowej przy rondzie Solidarności. Uwolnić miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla i pracowników biurowca
„Infosys" i okolicznych przedsiębiorstw i przedszkola.
Parking na ul. Źródłowej przy rondzie Solidarności.
Projekt ma na celu oddanie placu parkingowego do dyspozycji mieszkańców Łodzi, w tym dla mieszkańców osiedla i pracowników biurowca
„Infosys" i okolicznych przedsiębiorstw i przedszkola.
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Znak skrzyżowania równorzędnego A-5.
Skrzyżowanie ul. Konwaliowej z ul. Gibalskiego.
Projekt polega na postawieniu 4 znaków na skrzyżowaniu oznaczających skrzyżowanie równorzędne.
NATURALNY PLAC ZABAW W PARKU ŚLEDZIA bez wycinania drzew - nie jesteśmy skazani na nudne place zabaw.
Park Staromiejski (park Śledzia).
Dzieci mają dość nudnych, sztampowych placów zabaw. Potrzebują przestrzeni do swobodnej zabawy, do eksperymentowania i do uczenia się.
Chcemy zapewnić im bezpieczną, ale i beztroską przestrzeń, jak najbardziej zbliżoną do natury. Plac zabaw musi być bezpieczny, tzn. zgodny z
normą europejską PN-EN 1776, nawet jeśli poszczególne urządzenia typu głazy, nie mają atestów. Plac zabaw przed dopuszczeniem go do
użytkowania musi zostać zatwierdzony przez organ zewnętrzny.
„Wyciągamy Rogi z błota. Przebudowa ulicy Józefa Dworzaczka z zastosowaniem rozwiązań architektonicznych w celu uspokojenia
ruchu".
ul. Józefa Dworzaczka.
Projekt ma na celu przebudowanie nieutwardzonej drogi gruntowej - ulicy Józefa Dworzaczka - na całej jej długości (ok. 250 m), w taki sposób,
aby w rezultacie powstała przyjazna dla pieszych uliczka osiedlowa o nawierzchni z kostki brukowej, z wysepkami zieleni, wyniesieniami
spowalniającymi ruch, chodnikami oraz zielenią po obu stronach drogi.
Kasprzaka / Drewnowska - powrót „zielonej strzałki".
Skrzyżowanie Kasprzaka / Drewnowska.
Projekt zakłada przywrócenie warunkowej „zielonej strzałki" na skrzyżowaniu Kasprzaka / Drewnowska, dla prawoskrętu z Kasprzaka w
Drewnowską (w stronę Al. Włókniarzy). Upłynni to ruch na tym skrzyżowaniu oraz skróci korek - zyskają zarówno kierowcy, jak pasażerowie
MPK.
Kaczy Catering w Parku Ocalałych.
Park Ocalałych.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni
mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
Kaczy Catering w Parku Helenów.
Park Helenów.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni
mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
Plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa.
ul. Dojazdowa.
Celem jest stworzenie bezpiecznego i blisko położonego miejsca do zabawy dla dzieci z osiedla w okresie letnim i wakacyjnym (niektóre place
zabaw w okresie wakacyjnym nie są udostępniane), a dla dorosłych miejsca do ćwiczeń fizycznych również na świeżym powietrzu podczas
zabawy swoich podopiecznych.
Biegacze kontra SMOG na Julianowie.
Park im. Adama Mickiewicza względnie Róg Folwarcznej i Jaworowej.
Fajnie jest pobiegać (pojeździć rowerem, na rolkach, lub pospacerować) w Parku im. Adama Mickiewicza, Jednak czy zawsze jest to dobre dla
naszego zdrowia? Instalacja czujnika na terenie parku (lub na obrzeżach np. róg Folwarcznej i Jaworowej) i podłączenie do sieci monitorowania
pozwoli na sprawdzenie w czasie rzeczywistym czy akurat wtedy kiedy chce się pobiegać lub w innych sposób spędzić czas w Parku, nie ma
smogu.
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B326BD

Biegacze kontra SMOG w Łagiewnikach.
Róg Studenckiej i Skrzydlatej.
Fajnie jest pobiegać (pojeździć rowerem, na rolkach, lub pospacerować) w lesie Łagiewnickim. Jednak czy zawsze jest to dobre dla naszego
zdrowia? Instalacja czujnika na terenie lasu i podłączenie do sieci monitorowania pozwoli na sprawdzenie w czasie rzeczywistym czy akurat
wtedy kiedy chce się pobiegać lub w innych sposób spędzić czas w tym największym w Europie podmiejskim lesie, nie ma smogu.
Wydzielenie miejsc parkingowych przy PM 42 oraz nasadzenie zieleni.
ul. Gnieźnieńska 9. Cała długość drogi dojazdowej.
Wydzielenie i powstanie jak największej liczby miejsc parkingowych wzdłuż całej długości drogi dojazdowej do PM 42. Służą one
pracownikom i rodzicom dzieci z PM 42, a dalej okolicznym mieszkańcom. Po wydzieleniu miejsc parkingowych nasadzenie krzewów lub
innych roślin w szczycie każdego z nich, w celu poprawienie estetyki istniejącego w tym miejscu małego wewnętrznego zieleńca.
Utworzenie miejsc parkingowych oraz wprowadzenie oświetlenia na terenie obecnego placu ul. Zbożowa/Czarnieckiego.
ul. Zbożowa/Czarnieckiego.
Utworzenie co najmniej 30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz wprowadzenie oświetlenia w postaci latami. Nawierzchnia z
kostki betonowej ażurowej z wydzielonymi miejscami do parkowania. Pozostawienie istniejących drzew na placu oraz zasadzenie trawy na
obrzeżach parkingu. Parking dostępny od ul. Zbożowej oraz od ul. Czarnieckiego.
Na drugą stronę Aleksandrowskiej - przejazdy przez Aleksandrowską na skrzyżowaniu Aleksandrowska -Szparagowa.
Skrzyżowanie ulic Aleksandrowskiej i Szparagowej.
Projekt będzie polegał na wykonaniu przejazdów przez Aleksandrowską na wschodnim i zachodnim przejściu dla pieszych łączących się
istniejącą infrastrukturą. Wykonanie włączeń z ulicą Szparagową po obu jej stronach. Wykonanie przejazdu na północnym przejściu.
Bezpiecznie wzdłuż Aleksandrowskiej — przejazd rowerowy na skrzyżowaniu Aleksandrowska-Szczecińska.
Północe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szczecińska.
Wykonanie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szczecińska na północnym przejściu dla pieszych oraz włączeń do ruchu
pozwalających na: kontynuowanie jazdy rowerem z centrum dalej prosto ul Aleksandrowską; wjazd na przejazd jadąc od strony Zgierza z ul
Szczecińskiej; włączenie się do ruchu w ul Szczecińską w kierunku Zgierza.
Bezpiecznie po osiedlu - ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Aleksandrowskiej etap I (Chochoła - Klinowa + przejście).
ul. Aleksandrowska między ul. Chochoła i ul. Klinową.
Wykonanie asfaltowego ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ul. Aleksandrowskiej między ul. Chochoła a Klinową. Dodatkowo
stworzenie przejść i przejazdów przez Aleksandrowską na skrzyżowaniach Aleksandrowska - Klinowa i Aleksandrowska- Tatarczana oraz
zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ograniczenie o 30km/h poprzez poduszki berlińskie. Ostatnim elementem będzie umożliwienie przejazdu
przez ul Chochoła w celu jazdy dalej ul Chochoła np. do szkoły.
Unihokej dla każdego - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
SP 58 ul. Młynarska 42/46.
Zadanie przewiduje realizację 40 dwugodzinnych jednostek treningowych dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla. Zajęcia będą prowadzone
przez certyfikowanego instruktora unihokeja. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja. a także
zostaną im przedstawione podstawowe zagrania i ruchy wykorzystywane w tej grze. Trening będzie miał charakter ogólnorozwojowy z
naciskiem na ćwiczenia elementarnej techniki unihokejowej.
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Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
ul. Obornicka 6.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych
przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach.
Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
ul. Deczyńskiego 24.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych
przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach.
Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
ul. Zielna 5, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14, ul. Hermana Konstadta 9.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych
przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach.
Ruch to Zdrowie.
ul. Zielna 5, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14, ul. Hermana Konstadta 9.
30 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie
aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej
poszukiwały swojej pasji.
Ruch to Zdrowie.
ul. Strykowska/Okólna.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.
Bałucki woonerf.
ul. Mikołaja Reja 2.
Stworzenie woonerfu, bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla dzieci i pieszych. Uporządkowanie miejsc parkingowych. Nowe nasadzenia,
ławki, chodniki, stojaki rowerowe. Przeniesienie śmietnika i stworzenie na jego miejscu placu zabaw.
Park Julianowski - wolny od hałasu Zgierskiej.
Park Julianowski.
Celem zadania jest zwiększenie radości z przebywania w parku. Wzdłuż ulicy Zgierskiej przewiduje się wykonanie szpaleru zieleni: nowych
nasadzeń ciekawych, kolorowych krzewów i drzew dobranych przez architektów zieleni. Zielony szpaler umożliwi wykonanie ścieżki
rowerowej odizolowanej od hałasu i zanieczyszczeń z ulicy Zgierskiej. Ścieżka zieleni zmniejszy zanieczyszczenia oraz wyciszy przestrzeń na
istniejących alejkach wokół jeziorka, polepszy komfort spacerów i przejazdów rowerowych.
Park Julianowski - nowy parking i Woonerf.
Park Julianowski i ulica Biegańskiego - odcinek od ulicy Zgierskiej do ulicy Orzeszkowej, wzdłuż parku, po obu stronach ulicy.
Odcinek ulicy Biegańskiego przy Parku Julianowskim powinien wzbogacić się o parking. Aktualnie samochody parkują tu na trawnikach. Ulica
ma nabrać charakteru promenady poprzez nową bezkrawężnikową nawierzchnię, ścieżkę rowerową, dużo nowych nasadzeń krzewów, drzew,
stylowe latarnie oraz ławki przy kwietnikach. Przewidywane są też elementy drobnej architektury historycznej.
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Strefa relaksu nad Bałutką - Osiedlowy Park Krajobrazowy.
Odcinek rzeki Bałutki od Al. Włókniarzy do torów kolejowych w pobliżu ul. Żubardzkiej.
Projekt zakłada regulację rzeki naturalnymi metodami umożliwiającymi dostęp i rozwój organizmów wodnych na odcinku od Al. Włókniarzy do
torów kolejowych w obrębie osiedla Teofilów-Wielkopolska, około 800m. Dodatkowo umożliwienie korzystania z aspektu edukacyjnego i
wypoczynkowego terenu nadrzecznego.
Znak skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu.
Skrzyżowanie ulicy Admiralskiej z ulicą Narcyzową.
Projekt polega na postawieniu 4 znaków na skrzyżowaniu oznaczających pierwszeństwo przejazdu dla ul. Admiralskiej na skrzyżowaniu z ul.
Narcyzową.
Rozbudowa i modernizacja parkingu przy ul. Łukasińskiego między ul. Rzgowską i ul. Kasowa.
ul. Łukasińskiego.
Utworzenie dodatkowych miejsc (około 10) i modernizacja istniejących przez zmianę nawierzchni parkingu - łącznie około 25 miejsc w tym 1
dla osób niepełnosprawnych. 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.
Ścieżka rowerowa w Parku im. Legionów.
Zachodnia strona Parku im. Legionów między ulicami Bednarska i Sanocką na osiedlu Piastów-Kurak.
Zapraszam do głosowania na ścieżkę rowerową wzdłuż zachodniej części Parku im. Legionów. Ta część parku jest do dzisiaj niedokończona i
warto ją zagospodarować. Ścieżka rowerowa w tym miejscu ułatwi podróż w kierunkach północ-południe, tj. np. na rynek Górniak i dalej do
centrum miasta po dedykowanej nawierzchni i bez konfliktów z pieszymi w głównej części parku.
Tężnia.
Paderewskiego, Tuszyńska,Unicka, Bednarska, Pabianicka.
Budowa tężni.
CHOJNY ZATORZE– PARK REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWY dla mieszkańców w każdym wieku, z dostosowaniem dla dzieci
niepełnosprawnych. Etap I.
W prostokącie ulic: Przedświt, Jutrzenki, Kongresowa i Jana Bożego.
Celem projektu jest stworzenie wewnątrz osiedla Chojny Zatorze obiektu parkowego , o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym. Byłby on
przeznaczony na potrzeby mieszkańców w różnym wieku - od dzieci do seniorów. Całość obiektu , ze szczególnym uwzględnieniem placu
zabaw, byłaby dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Teren, który wskazujemy jest ostatnim takim niezabudowanym miejscem na osiedlu
Chojny Zatorze, które można przeznaczyć na potrzeby rekreacji i odpoczynku mieszkańców.
Lustra drogowe na skrzyżowaniu Rogozińskiego/Cieszkowskiego.
Skrzyżowanie Rogozińskiego/Cieszkowskiego.
Montaż 4 luster na dwóch słupach, widocznych dla wyjeżdżających z obu stron ul. Rogozińskiego.
Miejsca postojowe – róg Dąbrowskiego - Kossaka.
Ul. Dabrowskiego 60B i 62A.
Budowę miejsc postojowych (dla ok. 40 aut) z kostki ażurowej (z naturalnym odwodnieniem) i poprawę estetyki skweru przy zbiegu ul.
Dabrowskiego i Kossaka.
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"Zabawa na świeżym powietrzu to najlepsze lekarstwo".
Ul. Rzgowska 281/289
Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw na terenie Instytutu "CZMP" dostosowanego do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami ruchowymi. Poprzedni plac zabaw został zdemontowany z uwagi na uszkodzenia urządzeń, które
służyły pacjentom od prawie 20 lat. Projekt zakłada wykonanie projektu, zakup i montaż wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw
przeznaczonego dla dzieci składającego się z miękkiej powierzchni bezpiecznej dla dzieci, huśtawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Plac
zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
Sprzęt zostanie zamontowany na terenie zielonym Instytutu pomiędzy budynkami szpitalnymi. Będą mogli z niego korzystać Pacjenci
przebywający w szpitalu pediatrycznym, dzieci korzystające z Zespołu Poradni Specjalistycznych oraz dzieci Pacjentek, które z uwagi na
zagrożoną ciąże, bądź chorobę drugiego dziecka muszą pozostać w długim okresie czasu w szpitalu. Udostępniony teren ogrodu jest ogrodzony i
bezpieczny. Plac zabaw będzie miejscem dla rodziców i dzieci w którym będą mogli spędzać wspólnie czas poza budynkiem Szpitala.
Deptak rekreacyjny wzdłuż rzeki Olechówki pomiędzy ul. Rzemieślniczą i ul Dumną - etap I.
Pas wzdłuż rzeki Olechówka pomiędzy ulicą Rzemieślniczą a ul Dumną.
Zadanie jest I etapem rekultywacji i reaktywacji pięknego terenu wzdłuż rzeki Olechówki. Aktualnie j rzeka Olechówka na wieki odcinkach
posiada wydeptane ścieżki ze zniszczonymi mostkami dla pieszych i rowerów które to są miejscami zaniedbanymi a jakże często użytkowanym
przez i mieszkańców miasta Lodzi. Wnioskuje o stworzenie w I etapie deptaka rekreacyjnego od wyremontowanej ul. Rzemieślniczej wzdłuż
rzeki Olechówki do ulicy Dumnej, długość 450m. Oba pasy zieleni po obu stronach rzeki pozwalają na stworzenie przepięknego deptaka
rekreacyjnego z i ławkami a w późniejszym etapie stworzenie równoległej ścieżki rowerowej z możliwością i przedłużenia jej do ulicy
Pabianickiej.
PARKOWE AKCJE ANIMACJE NA STEFKU!
Park im. 1 Maja, potocznie nazywany Stawami Stefańskiego.
Projekt „PARKOWE AKCJE ANIMACJE NA STEFKU!" to rozszerzenie oferty dla najmłodszej grupy łodzian wraz z ich opiekunami, którzy
spędzają w ciepłych miesiącach czas na obszarze Stawów Stefańskiego, nazywanych formalnie Parkiem 1 Maja. Forma warsztatowa jaką
zakładamy to przede wszystkim 7 miesięcy, w których spędza się czas na dworze, czyli od kwietnia do października, ze stałą regularnością,
która będzie cykliczna, czyli dwa spotkania w miesiącu. Spotkania te od miesiąca od maja do września będą połączone z lekko zapomnianą
historią Stawów Stefańskiego, jaką miała w zakresie żeglarstwa. Spotkania z podstawową próbą żeglarstwa, oswojeniem się na wodzie będą w
miesiącach najcieplejszych, raz na miesiąc od maja do września, współgrając na tym samym obszarze/obok z warsztatami o charakterze
animacyjnym. Warsztaty animacyjne, czyli główny pomysł projektu „Parkowe Akcje Animacje Na Stefku" zrodził się z potrzeby obserwacji
terenu, nie do końca go wykorzystującego. Akcje warsztatowe we wstępnej zakładanej koncepcji miały by się odbywać na terenie trawiastym,
obok plaży dochodzącej do zaznajomionego Wake Parku (obiektu, który zapewnia strefę gastronomiczną oraz sanitarną). Teren pomiędzy
grillami miejskimi, a plażą lub obok mostu głównego, w bliskości mini przystani wodnej. Możliwe jest również podjęcie próby organizacji zajęć
przy głównym placu zabaw na wysokości wyspy, tam znajduje się również siłownia dla dorosłych, a zajęcia mogły by być poszerzeniem oferty
rekreacyjnej dla dużych i małych. Pomysły na warsztaty animacyjne, to różne zabawy animacyjne, połączone ze sportem, z rozwojem
koordynacji ruchowej, ale też nieskrępowanej zabawy dla uczestników w różnym wieku. Podczas warsztatów będą też plastyczne mini akcje
nawiązujące do otaczającej przyrody, historii osiedla, wody i żeglarstwa - na przykład tworzenia łódeczek na wodę.
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Rzgowska 56 - usiądź odpocznij sobie.
Ul. Rzgowska 56a.
Ustawienie dwóch ławek we wnęce przed posesją Rzgowska 56a w pobliżu chodnika. Nasadzenie dwóch drzew. Obecnie wnęka nie jest
zagospodarowana, w pobliżu jest rynek i przychodnia, ławki pozwolą przysiąść i odpocząć a drzewka dadzą w przyszłości cień i wzbogacą
jałowy krajobraz.
Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Mistrzów Kokoro Chojny-Dąbrowa.
Ul. Krochmalna 15.
Celem projektu jest budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni okrężnej o długości 200 m. Kompleks sportowy powstanie na terenie Szkoły
Mistrzostwa Sportowego Kokoro. Wybudowanie kompleksu pozwoli na stworzenie bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej dla dzieci ze
szkoły sportowej i okolicznych szkół, w tym Zespołu Szkół Specjalnych nr 7. Jednocześnie wybudowanie boiska i bieżni będzie odpowiedzią na
potrzeby mieszkańców osiedla. W okolicy nie ma terenów rekreacyjnych, sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego. Dlatego
wybudowanie boiska i bieżni lekkoatletycznej wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie społeczności lokalnej i wzrost świadomość wagi
aktywności fizycznej. Aktualna infrastruktura boiska szkolnego jest przestarzała (asfaltowa, popękana powierzchnia i kamienista bieżnia) i nie
gwarantuje bezpieczeństwa korzystającym z nich osobom. Zrewitalizowane dzięki temu projektowi boisko będzie mogło służyć realizowaniu
takich projektów, jak Trener Osiedlowy i wielu innych. Tym samym dzieci z osiedla zyskają możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu.
Budowa bieżni 100 m i bieżni do skoku w dal - Szkoła Mistrzów Kokoro - Chojny-Dąbrowa.
Ul. Krochmalna 15.
Celem projektu jest stworzenie na boisku Szkoły Mistrzostwa Sportowego Kokoro warunków do uprawiania lekkiej atletyki. Kompleks będzie
służył zarówno dzieciom ze szkoły, które uprawiają ten sport wyczynowo, jak i uczniom okolicznych szkół w tym Zespołu Szkół Specjalnych nr
7. Ponadto z kompleksu bieżni będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy, którzy amatorsko trenują bieganie. Aktualna infrastruktura boiska
szkolnego jest przestarzała i nie gwarantuje bezpieczeństwa korzystającym z nich osobom. Nie daje też możliwości trenowania biegów krótkich
oraz skoku w dal. W najbliżej okolicy nie ma terenów rekreacyjnych, sprzyjających aktywnemu spędzaniu czasu wolnego. Zrewitalizowane
boisko będzie mogło służyć realizowaniu takich projektów, jak Trener Osiedlowy i wielu innych. Tym samym dzieci z osiedla zyskają
możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu w okresie wolnym od zajęć szkolnych. Inwestycja wpłynie również pozytywnie na funkcjonowanie
całej społeczności lokalnej. Kompleks byłby odpowiedzią na rosnące zainteresowanie lekką atletyką i wszelką aktywnością ruchową.
Stawy Stefańskiego - parking wzdłuż Patriotycznej.
Stawy Stefańskiego na terenie Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.
Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość terenów zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda oraz uatrakcyjnienie
samych Stawów Stefańskiego. Wnioskuję o wybudowanie parkingu wzdłuż ul. Patriotycznej od wysokości ul. Zamulnej, aż za ul. Ksawerowską.
Parking wybudowany po stronie Stawów i wyłożony betonową kostką ażurową.
Budowa małego parkingu z wjazdem od ul. Rydla.
Ul. Rydla 7 B przy Deotymy.
Projekt zakłada wybudowanie niedużego parkingu ogólnodostępnego z wjazdem od południowej strony ul. Rydla pomiędzy „ Rydla 7" a
„Deotymy 8". Jest to niezadrzewiony kwadrat o wym. 10 m szerokości i 18 m długości. Parking kończyłby się tuż przed nieużywanym
budynkiem Rydla 7 B. Ilość nowych miejsc parkingowych - ok. 12.
Projekt zakłada oświetlenie parkingu 2 latarniami ulicznymi lub parkowymi.
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Zielony zakątek na Podgórnej - skwer sąsiedzki.
Podgórna za budynkiem 38/40.
Na osiedlu przybywa seniorów, dla których. spacer do Parku Podolskiego bywa często dużym wyzwaniem. Przybywa też niestety samochodów,
które zajmują w sposób nie zawsze legalny ostatnie skrawki zieleni. Dlatego w imieniu wszystkich sąsiadów z ulicy Podgórnej wnioskujemy o
utworzenie sąsiedzkiego skweru, na którym seniorzy będą mogli przysiąść i odpocząć wśród zieleni. Zaniedbany, zaśmiecony, rozjeżdżony
przez samochody placyk stanie się miejscem relaksu. Skwer znajduje się przy drodze do komunikacji miejskiej i w sąsiedztwie kompleksu
sklepów, co da osobom starszym szansę na odpoczynek. Ogrodzenie zaś tego miejsca zapobiegnie dewastacji przez kierowców.
W zdrowym ciele zdrowy duch! Boisko dla dzieci ze Szkoły podstawowej i liceum SPSK.
Ul. Nałkowskiej 2.
Zadanie polega na stworzeniu miejsca aktywności fizycznej m.in. dla uczniów szkoły podstawowej i liceum zlokalizowanych przy ul.
Nałkowskiej 2 w Lodzi. Obecne boisko znajduje się w opłakanym stanie. Realizacja zadania polegać będzie na wybudowaniu wielofunkcyjnego
boiska do gier grupowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka) jak również bieżni lekkoatletycznej.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego / Podhalańska / Nałkowskiej.
Przejście dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego w okolicy ul. Podhalańskiej /Nałkowskiej.
Realizacja zadania polegać będzie na wprowadzeniu oznakowań i urządzeń, które „zmuszą" kierowców do ostrożniejszej jazdy przez odcinek ul.
Dąbrowskiego znajdujący się w pobliżu ul. Podhalańskiej i Nałkowskiej. Przejście to jest jednym z bardziej niebezpiecznych przejść dla
pieszych na os. Dąbrowa z uwagi na bardzo duży ruch samochodowy i tramwajowy w tym rejonie. Wielokrotnie potrącano tam dzieci. Oraz
kolizji komunikacyjnych Przejście stanowi część drogi uczniów do szkól i przedszkoli: m.in. do XXV Liceum w Łodzi przy ul. Podhalańskiej,
Szkoły Podstawowej i Liceum SPSK w Lodzi przy ul. Nałkowskiej, Szkoły Podstawowej Nr 189 przy ul. Kossaka .
Kanalizacja deszczowa dla Osiedla Wiskitno.
Ul. Kolumny/ ul. Kalinowskiego.
Celem zadania jest wybudowanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Kolumny i Kalinowskiego. Okoliczni mieszkańcy od lat borykają się z
uciążliwościami związanymi z zalewaniem posesji przez wody opadowe i roztopowe pochodzące z pasów drogowych ul. Kolumny i
Kalinowskiego. Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej i podłączenie go do już istniejącej sieci deszczowej w ul. Kolumny poprawi
bezpieczeństwo na w/w ulicach.
Chodnik po stronie południowej bloku 328, prowadzący do przystanku autobusowego, łączący Gojawiczyńskiej z K.W.P. 26.
Ul. Gojawiczyńskiej 1.
Wybudowanie chodnika po stronie południowej bloku nr 328, pozwoliłoby połączyć istniejący w tej linii chodnik przy blokach 319 i 320 z
chodnikiem przy bloku 327 (właśnie w tym roku odnowionym) i stworzyło dogodne warunki dojścia do przystanków autobusowych w miejscu
gdzie dotychczas mieszkańcy brną na tym odcinku wydeptaną ścieżką.
Rewitalizacja placu zabaw w parku im.Reymonta.
Park im. W. Reymonta.
Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw znajdującej się na terenie Parku im.W. Reymonta.
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SOSNOWA LETNIA SCENA KONCERTOWA.
Wewnętrzne patio Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej 9.
Celem głównym niniejszego zadania jest stworzenie przyjaznej przestrzeni koncertowej i relaksacyjnej w ramach wewnętrznej przestrzeni
Państwowej Szkoły Muzycznej im Henryka Wieniawskiego w Łodzi przy ulicy Sosnowej. Placówka ta od wielu lat służy społeczeństwu Łodzi
kształcąc muzyczne talenty od szkoły podstawowej aż po klasy maturalne. Szkoła jest inicjatorem oraz organizatorem wielu dużych konkursów i
koncertów, ale także mniejszych przedsięwzięć artystycznych realizowanych z udziałem uczniów. Powstanie letniej sceny koncertowej
pozwoliłoby na organizację części wydarzeń na świeżym powietrzu. Dzięki temu szkoła mogłaby służyć jeszcze większej części społeczeństwa
poprzez organizację specjalnych koncertów i warsztatów muzycznych organizowanych dla dzieci nie uczęszczających do tej szkoły, dla
seniorów oraz innych mieszkańców naszego miasta. Przestrzeń ta mogłaby pełnić ważną funkcję promocji kultury muzycznej wśród
mieszkańców Łodzi. W okresach pomiędzy koncertami i warsztatami, przestrzeń mogłaby służyć uczniom Szkoły Muzycznej przy ulicy
Sosnowej, jako przestrzeń wypoczynkowa i relaksacyjna. Do szkoły tej uczęszcza ponad 500 uczniów z wielu części naszego miasta. Dzieci
często przebywają w szkole od wczesnego poranka aż do późnych godzin popołudniowych. Stworzenie takiej strefy odpoczynku mogłoby
znacznie poprawić ich komfort długiego przebywania w szkole.
Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Gościniec 1, (Orlik tartanowy).
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w
okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie
profesjonalny sprzęt sportowy.
Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i
otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas
trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia
potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się
podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje
pomiędzy uczestnikami zadania.
Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Karpacka 61, (Obiekt MOSiR).
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut
przez 9 miesięcy. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy.
Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i
otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas
trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia
potwierdzającego znajomość regulaminu.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą
organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.
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Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Pryncypalna 74, Łódź (Orlik tartanowy).
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w
okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie
profesjonalny sprzęt sportowy.
Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i
otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas
trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia
potwierdzającego znajomość regulaminu.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się
podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje
pomiędzy uczestnikami zadania.
Bezpieczny parking przed PM 131.
Ul. Podgórna 57a.
Zagospodarowanie terenu przed przedszkolem. Zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców oraz rodziców dowożących dzieci do
placówki.
Ułatwienie skrętu z ul. Cieszkowskiego w Obywatelską.
Ul. Cieszkowskiego 16.
Skręcając w ulicę Obywatelską, często należy czekać na zielone światło, podczas gdy nic nie jedzie z lewej strony. Zamontowanie dodatkowego
sygnalizatora warunkowego skrętu — zielona strzałka, znacząco usprawni ruch w okolicy.
Więcej tlenu, mniej smogu.
UL. Pabianicka.
Ulica Pabianicka jest trasą o dużym natężeniu ruchu aut i komunikacji miejskiej, skutkującej sporym hałasem i dużą emisją spalin. W tym
momencie pomiędzy trasą Górna, a ulicami Prądzyńskiego i Łukową nie ma drzew lub na niektórych odcinkach jest ich bardzo niewiele. Projekt
zakłada zasadzenie 35 drzew i 40 krzewów, które będą pochłaniać zanieczyszczenia i smog, redukować hałas dla okolicznych osiedli, osłaniać
przechodniów od słońca i upiększać krajobraz. Nasadzenia powstaną po obu stronach ulicy z gatunków drzew liściastych o udowodnionej
efektywności w pochłanianiu dużych ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych i szybkim przyroście (np. lipa, jesion, brzoza).
Tor rolkowy z widokiem - wykorzystanie nieczynnego wiaduktu nad ul. Bartoszewskiego.
Nieczynny wiadukt drogowy nad al. Bartoszewskiego.
Projekt zakłada utworzenie toru do jazdy na rolkach na nieczynnym wiadukcie Trasy Śląskiej nad ul. Bartoszewskiego (budowa trasy nie jest
planowana w najbliższych latach). Jest to obecnie jeden ze sposobów sprawienia, by ten wiadukt w ogóle się komuś przydał, a ze względu na
równy asfalt jest idealny do jazdy na rolkach. W tym celu należy wybudować łącznik do istniejącego chodnika po północnej stronie oraz
wymalować oznakowanie. Należy też postawić punkt odpoczynkowy z ławkami i zielenią w donicach, z widokiem na mknące dołem
samochody.
Budowa chodnika ul. Kolumny 111-121.
Ul. Kolumny od 111 do 121.
Budowa chodnika ul. Kolumny 111-121 (w miarę możliwości).
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Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcie sportowe dla dzieci i młodzieży.
Ul. Podhalańska 2a, (Orlik tartanowy).
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w
okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie
profesjonalny sprzęt sportowy.
Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i
otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas
trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia
potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się
podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje
pomiędzy uczestnikami zadania.
Street Workout Park w Twojej okolicy – Park Sielanka.
Teren Parku Sielanka.
Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. Konstrukcja składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. Służyć
będzie dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z niej mogą wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą
poprawić swoją sprawność fizyczną.Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród
mieszkańców.
Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
Ul. Lucjana Rydla 17.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach
Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i
pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i akrobatów
posiadających światowej klasy umiejętności.
- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w
castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy miełi dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji).
2) Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne
378 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych (taniec i akrobatyka) w wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia do grudnia (z wyłączeniem
miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest zwiększenie liczby miejsc prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie miejsca znajdzie.
3) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych przez realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za
zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte
programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji.
4) Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach
Turniej powinien odbyć się w ramach dowolnej organizacji tanecznej która posiada program taneczny i możliwość rywalizacji w klasach oraz na
poziomach. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani do jak najlepszej pracy, kiedy wiedzą że będą występować przed szerszą
publicznością i mają termin przygotowania.
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Ruch to Zdrowie.
Ul. Chocianowicka / Łaskowice.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach
Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i
pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających
światowej klasy umiejętności.
- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w
castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji).
2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie
aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej
poszukiwały swojej pasji.
Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
Ul. Potulna 4.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach
Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i
pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających
światowej klasy umiejętności.
- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w
castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji).
2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie
aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej
poszukiwały swojej pasji.
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Ruch to Zdrowie.
ul. Rudzka, ul. Ekonomiczna.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach
Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i
pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających
światowej klasy umiejętności.
- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w
castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji).
2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie
aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej
poszukiwały swojej pasji.
Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
Ul. K. Ciołkowskiego 7a, ul. Unicka 4, ul. Smocza4.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach
Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i
pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających
światowej klasy umiejętności.
- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w
castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji).
2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie
aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej
poszukiwały swojej pasji.
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Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
Ul. T. Rejtana 10, ul. Płk. J. Kilińskiego 228, ul. Cieszyńska 16.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach
Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w spektaklach. Możliwości aktywnego i
pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający zobaczą tancerzy i posiadających
światowej klasy umiejętności.
- występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w
castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji).
2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie
aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej
poszukiwały swojej pasji.
RONDO PRZY LODOWEJ - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego / Lodowa.
Skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego / Lodowa.
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej nowej organizacji ruchu oraz na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego /
Lodowa w Łodzi. Skrzyżowanie to charakteryzuje się dużą wypadkowością. Rondo jako element infrastruktury drogowej uspakajający ruch
(pojazdy nadjeżdżające z każdego kierunku zobowiązane są zwolnić) powinno ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń, a jednocześnie upłynnić
ruch. Przez to skrzyżowanie przebiegają linie autobusowe w relacji skrętnej. Rondo w dużym stopniu ułatwi przejazd autobusów przez to
skrzyżowanie.
BEZPIECZNA DROGA do „Stawów Stefańskiego".
Ul. Patriotyczna - cała długość wzdłuż ul. Patriotycznej.
Bezpieczne poruszanie się aut i pieszych główną drogą dojazdową do obiektu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą ..Stawy Stefańskiego"'.
Tablica dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej Łódź – Chojny.
Ul. Rzgowska 126 przy ul. Dachowej. Przystanek 1009.
Montaż tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej Dworzec Łódź Chojny. Tablica będzie zintegrowana z SIP i będzie
wyświetlać planowe oraz rzeczywiste czasy odjazdów autobusów oraz komunikaty MPK i ZDiT.
Kaczy Catering w Parku Sielanka.
Park Sielanka.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni
mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
PODŚWIETLANA FONTANNA- Skwer Dubaniewicza.
Ul. Strycharska 22.
Demontaż istniejącej konstrukcji Instalacja nowej podświetlanej fontanny. (Tak jak w Sukcesji, tylko z mniejsza ilością dysz).
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PARK MŁODOŚCI zamiast Skweru imienia Henryka Dubaniewicza - przywracamy historyczną nazwę.
Ul. Strycharska 22.
Park Młodości powstał w 1964 r. Nazwę „Skwer imienia Henryka Dubaniewicza" nadano Uchwałą Nr L\XVI/719/94 Rady Miejskiej w Łodzi z
dnia 27.05.1994 r. Do dnia dzisiejszego wielu mieszkańców Lodzi, szczególnie tych starszych posługuje się starą nazwą. Dlatego tez prosimy o
zmianę nazwy, w szczególności, że nowa nazwa jest długa i dla niektórych trudna do zapamiętania. Tablice z nazwą parku są zainstalowane w
dwóch miejscach: od strony ul. Paderewskiego, oraz od strony ul. Strycharskiej. Wykonana jest na foli samoprzylepnej, która i tak jest
zniszczona i wymaga wymiany. Pod nazwą Skwer im, Henryka Dubaniewicza nie ma żadnych budynków, dlatego też nie będzie konieczności
wymiany dokumentów wśród mieszkańców.
BEZPIECZNY BEZOBSŁUGOWY PARK LINOWY - Skwer Dubaniewicza.
Ul. Strycharska 22.
Bezpieczny, Modułowy, Bezobsługowy Park Linowy ma 10 różnych przeszkód mocowanych na linach stalowych, tor przeszkód zbudowany jest
na metalowej konstrukcji nośnej. Pomiędzy słupami rozwieszone są liny stalowe, na których zawieszone są różnorodne przeszkody na podestach
metalowych, drewnianych i linowych. Park można rozbudować dodając nowe moduły.
Park linowy przeznaczony jest do użytku zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych. Dzieci o wzroście poniżej lin 10 cm mogą korzystać z
parku linowego pod opieką osób dorosłych.
KURTYNA WODNA NA UPAŁY-Skwer Dubaniewicza.
Ul. Strycharska 22.
Kurtyna wodna, oszczędna, w kształcie bramy Dzięki dużemu rozdrobnieniu wody znakomicie sprawdza się w upalne dni obniżając temperaturę
o kilka stopni.
Kurtyna powinna mieć możliwość montażu tylko na okres letni.
Ma być uruchamiana tylko podczas temperatur powyżej 26 stopni Celsjusza.
Na sportowo w SP 42, ul Przyszkole 42.
Ul. Przyszkole 42.
Dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów SP 42 w Łodzi, którzy chcą byś aktywni fizycznie poza obowiązkowymi zajęciami wychowania
fizycznego. Zajęcia zostaną zorganizowane dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej i ew. innych chętnych i realizowane w godzinach
pracy szkoły.
Celem zajęć jest:
- upowszechnianie sportu i aktywności fizyczne
- nauka pływania i bezpiecznego korzystania akwenów
- profilaktyka wad postawy
- zagospodarowanie czasu wolnego ucznia i w skazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
- zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka do aktywności fizycznej.
Szkoła podstawowa nr 42 zlokalizowana jest w Łodzi na ulicy Przyszkole 42. Uczniowie szkoły nie korzystają w ramach podstawowych godzin
wychowania fizycznego z zajęć organizowanych na pływalni. W okolicach szkoły zlokalizowane są 3 baseny należące do uczelni wyższych oraz
jeden basen miejski.
Założono wsparcie projektem około 150 uczniów szkoły. W ramach projektu skalkulowano koszty transportu a także opieki nauczyciela lub
innej zatrudnionej osoby na czas przejazdu i powrotu z basenu.
W ramach projektu założono również zakup sprzętu sportowego dla potrzeb szkoły.
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Kaczy Catering w Parku Reymonta.
Park im. Wł. Reymonta.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni
mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - Park Reymonta.
Park Reymonta.
W przedkładanym projekcie planuje się wzbogacenie różnorodności biologicznej wybranych zbiorników wodnych by stały się dodatkowo
cennym przyrodniczo miejscem w mieście. Działania te będą polegały na umieszczeniu pływających platform porośniętych roślinnością
szuwarową na wybranych zbiornikach wodnych zlokalizowanych w parkach łódzkich i na terenach rekreacyjnych. Ponadto montaż skrzynek
lęgowych dla kaczek na wybranych drzewach w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. Planuje się zamontowanie dwóch platform pływających
na zbiorniku w Parku Reymonta oraz skrzynek lęgowych na okolicznych drzewach w parku. Pływające platformy to konstrukcje składające się z
6 trójkątnych segmentów o boku 2,5 metra zakotwiczone na środku zbiornika. Tworzy je metalowa siatka tworząca podłoże do wzrostu roślin
błotnych.
Odkorkowanie Obywatelskiej dla samochodów oraz MPK. Część 2
Ciąg ul. Obywatelskiej od ul. Wieniawskiego do al. Jana Pawła II. Jezdnia w kierunku wschodnim.
1) Stworzenie nowego pasu jezdni na istniejącym zieleńcu pod lewoskręt w al. Jana Pawła II (w kierunku północnym).
2) Przekształcenie obecnego lewoskrętu w pas jezdni do jazdy na wprost
3) Przekształcenie istniejącego pasu do jazdy na wprost oraz służącego jako prawoskręt w bus pas oraz ogólnodostępny prawoskręt dla
wszystkich pojazdów (ograniczenie jazdy na wprost tylko dla autobusów).
Podsumowanie: poszerzenie tej jezdni z 3 do 4 pasów, w tym jeden służący jako bus pas oraz prawoskręt dla wszystkich pojazdów.
Odkorkowanie Obywatelskiej dla samochodów oraz MPK. Poszerzenie drogi pod bus pas.
Ciąg ul. Obywatelskiej od ul. Obywatelska 69 do ul. Braterska 56 (od skrzyżowania ul Obywatelskiej z ul Rejtana oraz z al. Jana Pawła II).
Jezdnia w kierunku zachodnim.
1) stworzenie bus pasu na ul. Obywatelskiej (od ul. Rejtana do skrzyżowania z al. Jana Pawła II) po prawej stronie jezdni w kierunku zachodnim
o długości 125 metrów. Pod ten cel należy wykorzystać istniejący szeroki niezagospodarowany trawnik (od ul Rejtana do ul. Piasta), oddzielony
od chodnika krzewami i drzewami (o długości 60 metrów). Nowy pas łączyłby się z istniejącym pasem służącym do jazdy na wprost oraz w
prawo (od ul. Piasta do al. Jana Pawła II) o długości 45 metrów, jednak i ten powinien zostać zbliżony do istniejącego przystanku autobusowego,
kosztem szerokiego chodnika. Przekształcenie tego pasu jedynie na prawoskręt (ogólnodostępny) oraz pozostawienie tylko mpk możliwości
jazdy na wprost.
2) Stworzenie przed skrzyżowaniem ul Obywatelskiej z al. Jana Pawła II 4 pasów jezdni w kierunku zachodnim (od ul. Piasta do al. Jana Pawła
II). Należy go uzyskać kosztem pasu zieleni oddzielającego dwie jezdnie oraz poprzez zwężenie szerokiego chodnika przy istniejącym
przystanku autobusowym (0652). Powstałyby dwa pasy dojazdy na wprost, jeden do skrętu w lewo, a także bus pas do jazdy na wprost służący
jednocześnie jako ogólnodostępny prawoskręt.
3) Stworzenie trzeciego pasu jezdni na ul Obywatelskiej od al. Jana Pawła 2 do przystanku autobusowego (0653) o długości 45 metrów,
umożliwiający dojazd pojazdom mpk z nowopowstałego bus pasu po drugiej stronie skrzyżowania oraz włączeniu się w ruch pojazdom
skręcającym z al. Jana Pawła 11.
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BAJECZNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Bednarskiej 24/26.
Ul. Bednarska 24/26.
W ramach realizacji zadania mamy zamiar dokonać wymianę nawierzchni , renowację istniejącego sprzętu oraz ogrodzenia, doposażyć w nowy
sprzęt i budowę piaskownicy zamykanej . W zakresie remontu przewidujemy :
naprawa i malowanie istniejącego sprzętu oraz ogrodzenia, wymiana nawierzchni, budowa piaskownicy zamykanej. W zakresie wyposażenia
placu zabaw przewidujemy zakupić : huśtawki, karuzele, ścianka wspinaczkowa.
Koniec przejścia podziemnego Pabianicka-Dubois. Wymalujmy pasy!
Skrzyżowanie Pabianicka-Dubois.
Od czasu poszerzenia Pabianickiej mieszkańcy osiedla Ruda i Rokicie, aby dostać się na przystanek, zmuszeni są do korzystania niewygodnych i
ciemnych przejść podziemnych. Jednocześnie w przejściach brakuje wind czy nawet prostych ramp ułatwiających skorzystanie z nich rodzicom
z dziećmi czy osobom niepełnosprawnym. Rozwiązanie jest proste - wyznaczmy pasy na powierzchni. Nie płynie to w żaden sposób na ruch aut,
stoją one bowiem tam i tak na światłach.
Koniec przejścia podziemnego Pabianicka-Łukowa -Prądzyńskiego. Wymalujmy pasy!
Skrzyżowanie Łukowa-Prądzyńskiego.
Od czasu poszerzenia Pabianickiej mieszkańcy osiedla Ruda i Rokicie, aby dostać się na przystanek, zmuszeni są do korzystania niewygodnych i
ciemnych przejść podziemnych. Jednocześnie w przejściach brakuje wind czy nawet prostych ramp ułatwiających skorzystanie z nich rodzicom
z dziećmi czy osobom niepełnosprawnym. Rozwiązanie jest proste - wyznaczmy pasy na powierzchni. Nie płynie to w żaden sposób na ruch aut,
stoją one bowiem tam i tak na światłach.
Dodatkowe miejsca do parkowania przy Rolniczej.
Rolnicza.
Ulicę Rolniczą jak mało, którą dotyka problem deficytu miejsc parkingowych. Jest to zarzewie konfliktu pomiędzy mieszkańcami osiedla
domkowego i blokowego. Pomiędzy nimi leży rezerwa pod Trasę Konstytucyjną. Do czasu budowy drogi fragment terenu może posłużyć jako
miejsca parkingowe.
Plac zabaw na Łukowej.
Skrzyżowanie Łukowej z Ruchliwą.
Okolice ulicy Łukowej i Ruchliwej, pomimo prężnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej, nie posiadają do dzisiaj żadnej infrastruktury do
spędzania czasu z dziećmi. Projekt zakłada wykorzystanie działek znajdujących się u zbiegu tych dwóch ulic na stworzenie pierwszego w
okolicy placu zabaw.
Stacja monitoringu jakości powietrza.
Ul. Kurczaki.
Zadanie polega na montażu stacji pomiaru jakości powietrza która pomoże kontrolować i będzie ostrzegać mieszkańców przed spacerami gdy
jakość powietrza będzie bardzo zła.
EFR- uczymy się skutecznie pomagać – Górniak.
Ul. Przybyszewskiego 15/21.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć
uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty
EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy
Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 30
osób.
Strona | 23

131.

G312PK

132.

G315RO

133.

G317RO

134.

P011KO

135.

P014ZL

Remont Parkingu.
Ul. Żółkiewskiego.
Parking wedle projektu będzie przedzielony sześcioma zieleńcami a chodnik obsadzony krzewami bądź żywopłotem. Droga będzie
jednokierunkowa od ul. Sanockiej w stronę ul. Bednarskiej. Projekt znacznie poprawi estetykę miejsca i podniesie komfort życia wszystkim
mieszkańców, a taka sama ilość przestrzeni zostanie lepiej zagospodarowana i wykorzystana:
- 50 miejsc parkingowych
- 100 krzewów
- żywopłot o długości 190 m
- 6 zieleńców obsadzonych krzewami
- 4 znaki drogowe D-3. B-2, D-l 8,D-45 (małe)
Projekt znajdzie pełne poparcie dwóch wspólnot mieszkaniowych, sąsiadujących z lokalizacją Projektu ze względu na bardzo duże
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe.
Bezpieczny rozwój dla naszych dzieci – zbudujmy plac zabaw na Obywatelskiej.
Ul. Obywatelska 57.
Zadanie polega na budowie nowego PLACU ZABAW dla dzieci Będzie on uzupełniał infrastrukturę sportową znajdującą się przy s/kole na
Obywatelskiej. Przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu dzieci, wpłynie pozytywnie na ich rozwój fizyczny i psychiczny.
Inwestycja będzie polegała na zbudowaniu bezpiecznego placu zabaw wraz z dodatkową infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo i komfort
korzystającym rodzinom. Na inwestycję składać się będzie: plac zabaw - 5 elementów, stoliki do gry w szachy wraz z infrastrukturą
towarzyszącą: ławki parkowe (4 szt.), kosze na śmieci (2 szt.). W celu udostępnienia infrastruktury szerokim odbiorcom, wybudowane zostaną
miejsca parkingowe (4 szt.) wraz z zapewniającymi bezpieczeństwo separatorami (12 szt.). Postawione zostaną także stojaki rowerowe (3 szt)
dla szerokiej grupy rowerzystów.
Niezbędna jest również budowa nowych alejek (250 m2). tak aby z placu zabaw można było korzy stać w bezpieczny sposób.
Ciszej na osiedlu Nowe Rokicie.
Rondo Lotników od Tagore / Rogozińskiego.
Wyciszenie hałasu dobiegającego z Ronda Lotników. Zmniejszenie spalin wpadajacych na osiedle i bloki przylegające do ronda.
Wykonanie remontu nawierzchni oraz chodników (strona południowa) ulicy Lorentza od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka.
ul. Lorentza obręb P-7.
Wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni, wymiana chodnika po stronie południowej od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka wybudowanie zatok
parkingowych do parkowania samochodów po stronie południowej.
Chodnik do Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi NAVICULA na ul. Cedry 2.
Połączenie ulicy wewnętrznej przy Naviculi z działką drogi wewnętrznej 128/4 obręb P-1, w miejscu obecnych prowizorycznie ułożonych płyt
chodnikowych, z obniżonymi krawężnikami.
Chodnik pozwoli w sposób cywilizowany dotrzeć z przystanku autobusowego do Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu w Łodzi NAVICULA
osobom pieszym oraz inwalidom. A także mieszkańcom pobliskich bloków, którzy korzystają z tej drogi idąc do szkoły, kościoła czy na zakupy.
Wysokie krawężniki utrudniają poruszanie się matkom z dziećmi w wózkach, a także inwalidom. Obecnie prowizorycznie położono tam płyty
chodnikowe i umieszczono słupki, aby nie parkowały w tym przejściu pojazdy, zagradzając drogę pieszym.
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Parking dla 40 aut przy ul. Cedry.
Zachodnie pobocze ul. Cedry pomiędzy przedłużeniem ul. Łubinowej, a drogą dojazdową do posesji pod nr 1 przy ul. Cedry.
Projektowane miejsca postojowe uzupełnią infrastrukturę powstającego osiedla mieszkaniowego. Projektowane 40 miejsc parkingowych,
usytuowanych prostopadle do ul. Cedry, pozwoli na zgodne z prawem parkowanie aut mieszkańców, ich gości, kurierów, listonoszy, karetek
pogotowia dla użytkowników osiedla. Obecna infrastruktura drogowa osiedla Nowe Złotno nie przewiduje takich miejsc. Są jedynie miejsca dla
inwalidów. Osiedle dynamicznie się rozwija, ruch ciągle się zwiększa i budowane są kolejne bloki. Usytuowanie miejsc prostopadle do ul. Cedry
umożliwi, jeżeli nastąpi taka konieczność, rozbudowę parkingu w stronę ul. Cieplarnianej.
Połączmy drogi rowerowe na Retkini.
ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Retkińskiej.
Projekt polega na wybudowaniu drogi rowerowej z prawdziwego zdarzenia, łączącej drogę rowerową na ul. Kusocińskiego z drogą na ul.
Retkińskiej. Co poprawi bezpieczeństwo.
Projekt budowy kanału deszczowego w ul. Fizylierów na odcinku od posesji nr 8 do ul. Spadochroniarzy wraz z przebudową tarczy
skrzyżowania ul. Spadochroniarzy - ul. Fizylierów.
Odcinek ul. Fizylierów od ul. Czołgistów do ul. Spadochroniarzy łącznie ze skrzyżowaniem.
Kompletny projekt techniczny wykonania instalacji odwadniającej w/w obszar, wraz z kosztorysem. Brak tej instalacji skutkuje tworzeniem się
dużego rozlewiska wodnego po każdych opadach deszczu, stwarzający również zagrożenie w ruchliwym odcinku komunikacyjnym.
Bezpieczny plac zabaw dla psów.
Kusocińskiego 116.
Psi plac zabaw obejmie ogrodzony siatką obszar 450 m2 trawiastego terenu. Znajdujące się na nim wyposażenie zapewni rozrywkę dla dużych i
małych psów, a zamknięta przestrzeń da ich właścicielom możliwość bezpiecznego wybiegania psów. Wejście na plac zabaw będzie stanowić
tzw. podwójna furtka, która uniemożliwi psom samowolne wyjście z placu. Plac podzielony zostanie na dwie części - pierwsza część
wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe dla zwierząt, druga oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, gdzie psy spokojnie
mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. W części pierwszej znajdzie się: tunel, ( równoważnia pochyła, hydrant z poprzeczką, przeskok
potrójny, słupki do slalomu. Na placu planuje się również utworzyć ogrodzoną piaskownicę jako toaletę dla psów oraz słupki parkingowe dla
psów, gdzie psy będą mogły odpocząć. Tu też znajdzie się jeden kosz na śmieci oraz dwa kosze na psie odchody. Gdy psy będą szczęśliwie
bezpiecznie się bawić z innymi czworonogami, właściciele będą mogli odpocząć na trzech ławkach. W wyposażeniu przewiduje się również
tablicę z regulaminem. Planowana lokalizacja jest dogodna dla większości mieszkańców tego osiedla.
Bezpieczny plac zabaw dla psów.
ul. Kusocińskiego/ Armii Krajowej - górka śmieciowa.
Psi plac zabaw obejmie ogrodzony siatką obszar 450 m2 trawiastego terenu. Znajdujące się na nim wyposażenie zapewni rozrywkę dla dużych i
małych psów, a zamknięta przestrzeń da ich właścicielom możliwość bezpiecznego wybiegania psów. Wejście na plac zabaw będzie stanowić
tzw. podwójna furtka, która uniemożliwi psom samowolne wyjście z placu. Plac podzielony zostanie na dwie części - pierwsza część
wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe dla zwierząt, druga oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, gdzie psy spokojnie
mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. W części pierwszej znajdzie się: tunel, ( równoważnia pochyła, hydrant z poprzeczką, przeskok
potrójny, słupki do slalomu. Na placu planuje się również utworzyć ogrodzoną piaskownicę jako toaletę dla psów oraz słupki parkingowe dla
psów, gdzie psy będą mogły odpocząć. Tu też znajdzie się jeden kosz na śmieci oraz dwa kosze na psie odchody. Gdy psy będą szczęśliwie
bezpiecznie się bawić z innymi czworonogami, właściciele będą mogli odpocząć na trzech ławkach. W wyposażeniu przewiduje się również
tablicę z regulaminem. Planowana lokalizacja jest dogodna dla większości mieszkańców tego osiedla.
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Chodnik na ul. Rąbieńskiej.
ul. Rąbieńska, od ul. Szczecińskiej do ul. Obronnej po północnej stronie.
Wybudowanie chodnika wzdłuż ul. Rąbieńskiej od ul. Szczecińskiej do ul. Obronnej 350 m, o szerokości 1,5m. Podniesie to znacząco
bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej i pobliskiego sklepu.
Nasz las na Złotnie.
Las przy ul. Celowniczej.
Obecnie ten las na Złotnie jest bardzo zaniedbany, rosną chaszcze i są śmieci. Pomysł polega na uporządkowaniu lasu, poprowadzenie kilku
ścieżek leśnych, postawienie koszy na śmieci i ławek. Tak, aby spacerujący mieszkańcy mogli w pełni korzystać z pięknej okolicy.
Siewna - parking przy cmentarzu zamiast zbędnej drogi rowerowej.
ul. Siewna w okolicy cmentarza.
Projekt zakłada utworzenie miejsc parkingowych na pasie asfaltu po południowej stronie ul. Siewnej wzdłuż cmentarza. Ten pas asfaltu zapewne
ma być drogą rowerową, jednak taki jej przebieg powodować może więcej konfliktowych sytuacji, niż jazda rowerem w ruchu ogólnym (zmiana
stron, przecięcia z pieszymi) - szczególnie, że mniej doświadczeni rowerzyści jadący z Teofilowa do centrum mają do wyboru skrót przez park i
jazdę istniejącymi drogami rowerowymi wzdłuż ul. Solec lub Srebrzyńskiej, a bardziej doświadczeni wolą jezdnią na tak mało ruchliwej ulicy. Z
kolei miejsca parkingowe będą odpowiedzią na ich niedobór, szczególnie w okolicy Wszystkich Świętych.
Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych.
Skrzyżowanie ulicy Srebrzyńskiej i Alei Unii Lubelskiej.
Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów na skrzyżowaniu ul. Srebrzyńskiej i Al. Unii
Lubelskiej. Celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających ze skrzyżowania.
Leśny plac zabaw w Parku Zdrowie - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew.
Park na Zdrowiu przy DPS.
Leśny plac zabaw w Parku na Zdrowiu na tyłach domu opiek wykonany z bali wkomponuje się w otoczenie. Duży plac zabaw w parku znajduje
się prawie 1500 m od osiedla mieszkaniowego i planowanej lokalizacji placu zabaw. Położenie nowego placu zabaw w części zacienionej przy
oświetlonej alejce blisko bloków zapewni dużą popularność tego miejsca. Plac zabaw wykonany z bali drabinka domek ze zjeżdżalnią,
huśtawka, trampolina 2m średnicy, piaskownica, pole amortyzujące piaskowe, ławka 2szt. Natomiast aleja idąca wzdłuż rezerwatu zostanie
wyposażona w przepusty wodne. Rozwiąże to problem zatrzymywania wody spływającej od strony alei Uni Lubelskiej. Powoduje to
wysychanie rezerwatu i gnicie drzew znajdujących się przy aleji.
Park kieszonkowy ul. Norwida - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew.
ul. Norwida 3/5.
Skwer na rogu Norwida i Wygodnej jest potrzebny w tym rejonie nie ma sprawnego placu zabaw. W okolicy znajduje się dużo wieżowców co
zapewnia sporą ilość małych odbiorców zainstalowanych elementów. Skwer jest zadrzewiony co jest bardzo ważne dla najmniejszych dzieci.
Wysokość elementów placu zabaw pozwala na zastosowanie naturalnego podłoża amortyzującego trawa i kora. Zyska również skwer który
odzyska blask i będzie mógł nadal pełnić funkcję rekreacyjną dla starszych osób i nie tylko.

Strona | 26

147.

P074KR

148.

P084KR

149.

P085KR

150.

P087ZL

151.

P088KR

152.

P090ZL

Miejscowy plan zagospodarowania dla kwartału - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew.
Kwartał ul. Karolewska, ul. Wileńska, ul. Maratońska, ul. Objazdowa.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma chronić mieszkańców przed nie niekontrolowanym zabudowaniem działek po
wyburzonej parterowej fabryce gdzie była biedronka oraz terenu z opuszczonymi garażami PGK. Nie można dopuścić ulokowania w tym
miejscu przemysłu. Teren powinno przeznaczyć się pod zabudowę mieszkaniową lub handlową. Najlepiej z wysokością dopuszczalną do dwóch
kondygnacji maksymalnie czterech. Sąsiedztwo wieżowców może spowodować powstanie zarówno wysokich budynków jak i przeszłość
fabryczna tych terenów może dopuszczać działalność przemysłową co było by katastrofalne dla sąsiedztwa jednorodzinnego. Powinien zostać
zachowany teren rekreacyjne sportowy przy ul Objazdowej jest to jedyny skwer w tej okolicy. Plan miejscowy ma za zadanie zachować
zabudowę jednorodzinną i tereny zielone na osiedlu: skwery aleje.
Przejście dla pieszych ul. Norwida i ul. Karolewska - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew.
Przejście dla pieszych ul. Norwida i ul. Karolewska.
Ulica Karolewska na tym odcinku pełni funkcję dojazdu do urzędu i ma małe natężenie ruchu samochodowego dodatkowe przejście nie będzie
stanowić utrudnienia dla kierowców. Istniejące przejścia dla pieszych znajdują się w znacznej odległości. Przejście w tym miejscu stanowi
naturalną drogę dla mieszkańców osiedla do urzędu ,park na Zdrowiu, przystanku autobusowego, ośrodka sztuki. Natomiast trawnik i wysoki
krawężnik stanowi przeszkodę dla wózków.
Przejście podziemne pełne życia - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew.
Al. Bandurskiego i ul. Wileńska.
Ustawienie w przejściu podziemnym parkietu z monitoringiem i dodatkowym oświetleniem. Zadaszona przestrzeń będzie mogła służyć
odpoczynkowi podróżnych . Przejście służy dużej liczbie mieszkańców oraz osobą odwiedzającym szpital. Wymaga ono poprawy
bezpieczeństwa poprzez monitoring i dodatkowe oświetleni. Zadaszona przestrzeń będzie służyć zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym
szpital.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Retkińskiego Pola.
kwartał ul. Juszczakiewicza, ul. Kusocińskiego, ul. Konstantynowska, rzeka Łódka.
Miejscowy plan zagospodarowania dla kwartału Juszkiewicza, Konstantynowska, Kusocińskiego, rzek Łódka. Teren należy do dużego
dewelopera, który ogłosił już budowę pierwszych bloków i wybudował market przy Kusocińskiego. W planie należy chronić teren lasu
Retkińskiego i zapewnić przejście pomiędzy Konstantynowska i Kusocińskiego. Po zabudowie całego terenu mieszkać może tam 10 000 ludzi.
Spowoduje to całkowity paraliż zarówno ulic jak i komunikacji miejskiej na Retkini.
Mała architektura parkowa.
ul. Krzemieniecka 2a. Poleski Ośrodek Sztuki.
Zakup małej architektury ogrodowej tj. ławki, stoły i huśtawki. Wyrównanie terenu i wykonanie nasadzeń miododajnych, przygotowanie
miejsca do realizacji pikników osiedlowych.
Przebudowa ulicy Tobruk (na odcinku od ul. Rowerowej do ul. Namiotowej) wraz z budową ciągów pieszych oraz niezbędnej
infrastruktury.
ul. Tobruk.
Przebudowa ulicy Tobruk (na odcinku od ul. Rowerowej do ul. Namiotowej) nawiązanie do istniejacego skrzyżowania z ul. Czwartaków wraz z
budową ciągów pieszych oraz niezbędnej infrastruktury.
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Lustrzane osiedle.
ul. Nad Karolewką/ ul. Narciarska, ul. Narciarska/ ul. Wioślarska, ul. Wioślarska/ ul. Wioślarska (przy bloku ul. Wioślarska 13).
Lustra drogowe okrągłe mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości na skrzyżowaniach na drogach osiedlowych. Zamontowane
zostaną w najbardziej newralgicznych punktach osiedlowych dróg.
Zacieniony, oddalony od ruchu ulicznego plac zabaw oraz siłownia na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i ul. Drewnowskiej.
Skrzyżowanie ul. Kasprzaka i ul. Drewnowskiej. Oddalona od ulicy przestrzeń pomiędzy wieżowcami ul. Kasprzaka 59 i ul. Okrzei 40.
Plac zabaw i siłownia będą znajdowały się pomiędzy wieżowcami 60 m od ul. Drewnowskiej. Dosadzone drzewa i krzewy mają stanowić
dodatkową barierę i wyciszenie od ulicy. Maszyny do ćwiczeń pozwolą seniorom na codzienne ćwiczenia, z których będą mogli również
korzystać rodzice podczas samodzielnej zabawy dzieci na placu zabaw oraz młodzież. Plac zabaw dla przedszkolaków i dzieci wczesnoszkolnej
pozwoli stworzyć miejsce spotkań dzieci i miejsce zawierania nowych osiedlowych przyjaźni. Środki na nowe nasadzenia zapełnią ubytki
uschniętych jarzębin znajdujących się bezpośrednio na skwerze na ul. Drewnowskiej oraz nasadzenia przy placu zabaw. Dofinansowanie już
istniejącej sieci monitoringu wspólnoty ul. Kasprzaka 59 zapewni dodatkowe kamery i ich użytkowanie lub środki będą przeznaczone na latarnie
z monitoringiem na terenie placu zabaw. Monitoring pomoże zabezpieczać inwestycje przed wandalizmem i będzie przeciwdziałał istniejącemu
problemowi spożywania alkoholu w tym miejscu.
Droga rowerowa wzdłuż ul. Biegunowej od ul. Krańcowej do ul. Garnizonowej.
ul. Biegunowa.
Projekt zakłada poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Biegunowej. Początek to kontynuacja drogi rowerowej zgłoszonej dla
osiedla Zdrowie- Mania - skrzyżowanie z ul. Krańcową. Następnie ciąg pieszo- jezdny będzie przebiegać w miejscu starego chodnika po
południowej stronie drogi. Końcowy etap to przejazd przez ulicę i zakończenie trasy przed filią Biblioteki Miejskiej. Proponowane rozwiązanie
wraz z odcinkiem na Zdrowiu umożliwi lepsze skomunikowanie dla Złotna. Planowana szerokość - 1.05 m, szacowana długość- około 600m,
proponowane wykończenie- asfalt.
Droga rowerowa wzdłuż ul. Biegunowej od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej.
ul. Biegunowa.
Projekt zakłada poprowadzenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Biegunowej od miejsca zakończenia istniejącej drogi rowerowej na skrzyżowaniu ul.
Biegunowej i ul. Krakowskiej, następnie przejazd z sygnalizacją dla rowerów obok istniejącego przejścia dla pieszych. Dalsza trasa przebiegu południowa część pasa drogowego ul. Biegunowej, w miejscu szerokiego pasa zieleni. Końcowy odcinek to przejazd przez ul. Krańcową i
połączenie z odcinkiem proponowanym dla osiedla Złotno. planowana szerokość - 1,5 m, szacowana długość - około 450 m , proponowane
wykończenie- asfalt.
Wyjazd z Lublinka do ul. Maratońskiej etap II.
Przedłużenie ul. Lublinek wzdłuż starej wąskotorówki.
Projekt zakłada utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie ok.510 mb terenów gruntowych na odcinku od ul.
Lublinek do ul. Maratońska, w związku z planowaną budową trasy s14 odcinającej ul. Lublinek od miasta Łódź. W celu jego realizacji
niezbędne są: Utwardzenie kruszywem kamienny stabilizowanym mechanicznie gruntu wraz z korytowaniem na głębokość 20 cm.
Prace geodezyjne w zakresie wytyczenia granic działki. Wycinka istniejących drzew oraz nowe nasadzenia. Oznakowanie pionowe i poziome na
ul. Maratońskiej. W celu podziału zapotrzebowania projektu na środki finansowe podzielono realizację na trzy odcinki licząc od strony ul.
Maratońskiej: zjazd, oznakowanie pionowe i poziome na ul. Maratońskiej, pierwsze 110 mb drogi, oraz dwa kolejne 200 mb odcinki.
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Chodnik ul. Jerzego etap I.
Chodnik od przystanku tramwajowego ul. Srebrzyńska- cm. Ogrodowa (1079) do ul. Św. Jerzego 12.
Demontaż starego chodnika, wyrównanie podłoża i położenie nowego zgodnego z miejscowymi standardami. Łącznie z obniżonym
krawężnikiem przy istniejących przejściach dla pieszych. I etap projektu dotyczy wyłącznie zachodniej części pasa drogowego.
Wyjazd z Lublinka do ul. Maratońskiej etap III.
Przedłużenie ul. Lublinek wzdłuż starej wąskotorówki.
Projekt zakłada utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie ok.510 mb terenów gruntowych na odcinku od ul.
Lublinek do ul. Maratońska, w związku z planowaną budową trasy s14 odcinającej ul. Lublinek od miasta Łódź. W celu jego realizacji
niezbędne są: Utwardzenie kruszywem kamienny stabilizowanym mechanicznie gruntu wraz z korytowaniem na głębokość 20 cm.
Prace geodezyjne w zakresie wytyczenia granic działki. Wycinka istniejących drzew oraz nowe nasadzenia. Oznakowanie pionowe i poziome na
ul. Maratońskiej. W celu podziału zapotrzebowania projektu na środki finansowe podzielono realizację na trzy odcinki licząc od strony ul.
Maratońskiej: zjazd, oznakowanie pionowe i poziome na ul. Maratońskiej, pierwsze 110 mb drogi, oraz dwa kolejne 200 mb odcinki.
Kieszonkowy park Św. Jerzego.
Działka przy ul. Św. Jerzego 12 (od ulicy do ogrodzenia w głębi).
Projekt ten zakłada utworzenie nowego, czystego punktu rekreacyjnego w miejscu dotychczasowej meliny i stałego dzikiego wysypiska. Oprócz
alejek i ławek, było by tu miejsce na trawiaste wybiegi dla naszych czworonogów. W tym celu konieczne byłoby wyrównanie terenu,
wyburzenie istniejących murków, wywóz gruzu i śmieci, wyznaczenie i wykonanie alejek, montaż ławek, koszy na śmieci i na psie kupy, oraz
nasadzenia niskiej cieniolubnej roślinności i trawników.
Ekrany akustyczne na przystankach tramwajowych pod wiaduktem ul. Mickiewicza/ ul. Żeromskiego.
Wiadukt ul. Mickiewicza/ ul. Żeromskiego.
Projekt ma na celu wyciszenie akustyczne przystanków tramwajowych pod wiaduktem Mickiewicza/Żeromskiego i w konsekwencji poprawę
komfortu oczekiwania pasażerów na tych przystankach. W tym miejscu występuje obecnie koszmarny hałas powodowany autami jadącymi Al.
Mickiewicza w obie strony.
Urządzenie zielonego skweru parkowego na Złotnie, róg ul. Podchorążych i ul. Napoleońskiej.
333/1 obręb P-4.
Celem projektu jest urządzenie ogólnodostępnego skweru parkowego na działce miejskiej znajdującej się u zbiegu ulic Napoleońskiej i
Podchorążych, naprzeciw SP nr 169 na ul. Napoleońskiej. Działka jest nieużytkiem, znajduje się na niej jedno drzewo - dorodny orzech, który
należy zachować. Ze skweru mogliby korzystać mieszkańcy osiedla, dzieci szkolne, opiekunowie, którzy oczekują na swoje dzieci odbywające
zajęcia w szkole. Organizacja skweru powinna zapewniać pozostawienie jak największej powierzchni zielonej i biologicznie czynnej a alejki
powinny być odsunięte od sąsiednich domów (trzech). Poza alejkami przestrzeń zajmowałyby przede wszystkim trawy, krzewy oraz drzewa. Na
skwerze proponujemy wykonanie prac porządkowych, w tym zdjęcie zniszczonego ogrodzenia tak, aby po dokonaniu nasadzeń skwer stał się
publicznie dostępny dla mieszkańców Osiedla Złotno. Działania główne obejmowałyby przede wszystkim posadzenie ok 20 drzew, w tym np.
wiązów, buków, kwitnących głogów czy wiśni piłkowanych oraz ok 50 szt krzewów a także stworzenie 3,4 krótkich alejek, stykających się np.
na środku, ustawieniu przy ścieżkach ławeczek i koszy na śmieci (w tym dwóch na psie nieczystości).
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Doposażenie szpitala położniczego im. M. Madurowicza w aparaty KTG oraz detektory tętna płodu.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa, Oddział Szpitalny im. M. Madurowicza, ul. Wileńska 37. Klinika Perinatologii, Oddział
Przedporodowy, Blok Porodowy.
Projekt obejmuje zakup aparatów do kardiotokografii płodowej oraz detektorów tętna piodu na Oddział Przedporodowy oraz Blok Porodowy
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, Oddzia) Szpitalny im. M, Madurowicza ul. Wileńska 37 w Łodzi.
Nowoczesne aparaty KTG pozwalają monitorować dobrostan płodu w ciąży i w czasie porodu. Dzięki nowoczesnym aparatom z
bezprzewodowymi giowicami rodzące będą mogiy swobodnie poruszać się po sali porodowej podczas porodu oraz przyjmować najdogodniejsze
dla nich pozycje wertykalne. Detektory tętna płodu pozwalają na osiuchiwanie tętna dziecka w miejscach, w których nie ma możliwości
zastosowania dużych aparatów KTG, np. podczas przewożenia rodzącej czy ciężarnej na nagłe cięcie cesarskie, czy pod prysznicem. Na
Oddziale Przedporodowym położne osłuchuja tony serca płodu minimum 3 razy dziennie u każdej ciężarnej oraz po każdorazowym badaniu
przez co detektory, które znajdują się na oddziale szybko się zużywają. Obecne aparaty KTG są mocno wysłużone, wykonujemy ponad 30
zapisów KTG w ciągu doby. W ciągu roku na Oddziale Przedporodowym przebywa ponad 1600 ciężarnych (u wielu ciężarnych wykonuje się
więcej niż l zapis KTG dziennie) , a na Bloku Porodowym odbywa się około 2400 porodów rocznie.
Zakup lodówki oraz mikrofalówki dla pacjentek szpitala położniczego im. M. Madurowicza.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa, Oddział Szpitalny im. M. Madurowicza, ul. Wileńska 37. Klinika Perinatologii, Oddział
Przedporodowy.
Projekt obejmuje zakup lodówki oraz mikrofalówki dla pacjentek, które przebywają na oddziale przedporodowym Kliniki Perinatologii
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Obecna lodówka nosi duże ślady zużycia. Jest zbyt mała w stosunku do
liczby przebywających na oddziale pacjentek. Na naszym oddziale przebywają pacjentki w ciąży powikłanej oraz w terminie porodu. Pobyty na
oddziale są często długie, a ciężarne wymagają niejednokrotnie specjalnych diet (np. cukrzycowej). Na obecną chwilę nie mają gdzie trzymać
swoich posiłków. Nowa kuchenka mikrofalowa pozwoli pacjentkom spożywać ciepłe posiłki w dowolnym czasie. W ciągu roku na oddziale
leczy się ponad 1600 pacjentek.
Wyjazd z Lublinka do ul. Maratońskiej etap I.
Przedłużenie ul. Lublinek wzdłuż starej wąskotorówki.
Projekt zakłada utwardzenie kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie ok.510 mb terenów gruntowych na odcinku od ul. Lublinek
do ul. Maratońska, w związku z planowaną budową trasy s!4 odcinającej ul. Lublinek od miasta Łódź. W celu jego realizacji niezbędne są:
Utwardzenie kruszywem kamienny stabilizowanym mechanicznie gruntu wraz z korytowaniem na głębokość 20 cm. Prace geodezyjne w
zakresie wytyczenia granic działki. Wycinka istniejących drzew oraz nowe nasadzenia. Oznakowanie pionowe i poziome na ul. Maratońskiej. W
celu podziału zapotrzebowania projektu na środki finansowe podzielono realizację na trzy odcinki licząc od strony ul. Maratońskiej: zjazd,
oznakowanie pionowe i poziome na ul. Maratońskiej, pierwsze 110 mb drogi, oraz dwa kolejne 200 mb odcinki.
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Odwodnienie i wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej - Smulsko.
ul. Piłkarska 36-66 i ul. Kolarska 31-55.
Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie posesji przed zalaniem przy intensywnych opadach atmosferycznych oraz podniesienie standardu
nawierzchni drogi, co ma istotne znaczenie zarówno dla mieszkańców posesji jak i dla osób korzystających z ciągu komunikacyjnego do
przystanków autobusowych przy ulicy Maratońskiej, Od wielu lat, niemal corocznie, dochodzi do zalewania niżej położonych piwnic i garaży,
zwłaszcza na posesjach przy ulicy Piłkarskiej 38-62. Wody opadowe z wyżej usytuowanych miejsc ulicy Piłkarskiej i Kolarskiej nic mają
właściwego ujścia. Rozwiązanie problemu odprowadzenia wód opadowych pozwoli na wykonanie docelowej nawierzchni drogi - aktualnie (od
30 lat!) jest to prowizoryczna nawierzchnia ułożona z inicjatywy poszczególnych mieszkańców, np. płyty betonowe z odzysku, żwir. Realizacja
zadania będzie polegała na wykonaniu odwodnienia m długości ok, 166 mb. oraz położenia nawierzchni drogi - ok. 1000 m2. Dokumentacja
projektowa przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do w 55 (ze skrzyżowaniem) i ul. Piłkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem zostanie
wykonana przez Maisto w 2019 roku w ramach środków Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko (uchwała Nr 114/28/2018 Rady Osiedla
Retkinia Zachód - Smulsko z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/27/2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie zgłoszenia
do realizacji w 2019 roku zadania inwestycyjnego).
Dodatkowe ławki na przystanku ul. Żeromskiego- al. Mickiewicza.
ul. Żeromskiego 113.
Na przystanku Mickiewicza - Żeromskiego, znajduje się tylko jedna ławka dla 3 osób, która pozwoliłaby na odpoczynek i chwilę przerwy.
Założeniem projektu jest ustawienie 3 ławek na przystanku, co umożliwi wygodne oczekiwanie na tramwaj.
Odwodnienie przystanku na ul. Solec, przy ul. Borowej.
ul. Solec 3.
Na przystanku Solec - Borowa, nie jest możliwe korzystanie z wiaty podczas deszczu. Na jezdni zbiera się woda, która przy każdym przejeździe
samochodu zostaje rozbryzgana na całym przystanku. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniego odwodnienia przystanku. Poprzez
umieszczenie bezpośrednio przy przystanku studzienki odwadniającej i podłączenie jej do systemu kanalizacji deszczowej.
EFR - Uczymy się skutecznie ratować- zdrowie.
ul. Minerska 1/3.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć
uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty
EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy
Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 100
osób.
Remont ul. Cedry - część I.
Ul. Cedry na odcinku od ul. Łubinowej do ul. Cieplarnianej.
Ulica Cedry to coraz bardziej ruchliwa droga, stanowiąca główną alternatywę dla wiecznie zakorkowanej Traktorowej. Jest, poza ulicą
Traktorową, najważniejszą drogą łączącą dwa duże (i nieustannie rozbudowujące się) osiedla - Teofilów ze Złotnem. Obecnie jest to ulica
gruntowa i nieutwardzona. Jedynie na początkowym odcinku (pierwsze 200 metrów od ul. Rąbieńskiej) ulica Cedry jest wyłożona betonowymi
płytami, natomiast poza tym na całej długości jest drogą skoleinowaną, a z powodu braku możliwości spływu wód opadowych, tworzą się na
niej dość często zastoiska utrudniające przejazd. Dodatkowo na chwilę obecną stanowi wysypisko śmieci. Jej zły stan utrudnia sprawny przejazd
i przyczynia się do jeszcze większego zakorkowania ulicy Traktorowej. Kolejne etapy przewidziane na następne lata zakładałyby remont ul.
Cedry na odcinku od ul. Rąbieńskiej do ul. Łubinowej i wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Cieplarnianej do ul. Judyma.
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Rondo na ul. Traktorowej.
Skrzyżowanie ul. Łubinowej i ul. Traktorowej.
Skrzyżowanie ulicy Łubinowej z ulicą Traktorową, z uwagi na coraz większy ruch samochodowy na obu drogach, jest „wąskim gardłem"
Złotna. Włączenie się do ruchu z ulicy Łubinowej jest często niewykonalnym i ryzykownym manewrem, co w konsekwencji powoduje liczne
sytuacje kolizyjne. W tym miejscu doszło już do kilku stłuczek, a mieszkańców na okolicznych osiedlach dalej przybywa, co powoduje, że w
przyszłości sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Dodatkowo nagminne łamanie przez kierowców jeżdżących ulicą Traktorową przepisów
ograniczenia prędkości powoduje, że nie tylko wyjazd z ulicy Łubinowej, ale i przejście przez pasy na drugą stronę ulicy Traktorowej, jest
bardzo niebezpieczne. Reorganizacja ruchu na skrzyżowaniu Traktorowa-Łubinowa tak, aby powstało tu rondo, czyli najbezpieczniejsza forma
skrzyżowania, ułatwi wyjazd z okolicznych osiedli oraz przejście piesze przez ulicę Traktorową oraz wymusi na kierowcach zwolnienie
prędkości i dostosowanie jej do warunków drogowych.
Nakładka asfaltowa na ul. Wykowej.
ul. Wykowa.
Pokrycie istniejącej drogi z rozpadających się płyt nakładką asfaltową.
Stacja Łódzkiego Roweru Publicznego na Złotnie.
Skrzyżowanie ul. Złotno i ul. Fizylierów.
Lokalizacja na terenie Osiedla Złotno stacji dokującej wraz z rowerami w systemie Łódzkiego Roweru Publicznego.
Parking w centrum Osiedla Złotno.
Skrzyżowanie ulic Złotno i Fizylierów.
Utworzenie ogólnodostępnego parkingu. W chwili obecnej na terenie centrum osiedla w bliskiej odległości od siebie znajdują się poczta,
przychodnia weterynaryjna, sklepy, punkty usługowe, lodziarnia. Jednocześnie brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych powoduje, że
kierowcy udając się do któregoś z w/w punktów pozostawiają swoje samochody w miejscach do tego nie przeznaczonych - zajmując chodniki
lub rozjeżdżając trawniki.
Tak dla zieleni w mieście - Nowy Park Miejski.
ul. Rąbieńska i ul. Cedry.
Dość wycinki drzew i ograniczania zieleni w mieście - stwórzmy nowy park miejski, w którym przyroda będzie chroniona i który będzie mógł
służyć wszystkim mieszkańcom Łodzi do spokojnego wypoczynku i rekreacji na łonie natury. Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji
projektowej dla nowego parku miejskiego, który miałby być zlokalizowany na działkach Pl-63/5 i Pl-64/3 w okolicy ulic Cedry i Rąbieńskiej. W
ostatnich latach w tej okolicy prowadzone były rozległe wycinki drzew oraz budowy nowych domów i osiedli. Za kilka lat ten sam los może
spotkać kolejne tereny zielone -nie pozwólmy na to i stwórzmy park, który zabezpieczy przyrodę przed zniszczeniem. Coraz większa
popularność innych parków miejskich, oblegane place zabaw czy przepełnione ścieżki rowerowe pokazują, że Łódź potrzebuje nowych terenów
zielonych, z których aktywnie będą mogli korzystać jej mieszkańcy. W pierwszym roku powstałby projekt parku, a także pierwsze 150 m2
alejek (z ławkami i latarniami). Projekt zakładałby dalszą rozbudowę parku, która mogłaby być realizowana w kolejnych edycjach BO.
Remont ulicy Falistej na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej
ul. Falista na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej.
Remont ulicy Falistej na odcinku od ulicy Obywatelskiej do ulicy Burzliwej na terenie administracyjnym Osiedla Lublinek-Pienista, w strefie
zurbanizowanej, typowej dla zabudowy jednorodzinnej - szeregowej z dostosowaniem do kategorii strefy uspokojonego ruchu za pomocą
środków inżynieryjnych (geometria jezdni, wystrój, organizacja ruchu, elementy małej architektury) pozwalających na osiągnięcie poprawy
bezpieczeństwa i polepszenia przestrzeni, w tym podniesienia walorów estetycznych przy zachowaniu funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla
pieszych i rowerzystów.
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EFR - Uczymy się skutecznie pomagać.
ul. Krzemieniecka 24a.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć
uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty
EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy
Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 30
osób.
Retkińskie kino seniora.
Sala audiowizualna w SP 44 (Gimnazjum 22), ul. Kusocińskiego 100.
Zadanie polega na nieodpłatnym wyświetleniu, regularnie (raz w miesiącu), filmu na sali audiowizualnej mieszczącej się w budynku szkolnym
przy ul. Kusocińskiego 100 (SP44). Czas i godziny emisji - raz w miesiącu (styczeń - czerwiec; wrzesień - grudzień), w dzień powszedni, w
ciągu dnia - do ustalenia z administratorem i użytkownikiem budynku. Filmy krajowe oraz zagraniczne - tematyka i tytuł do ustalenia z widzami
(np. hity lat 60.; 70.; 80 oraz współczesne - wybór spośród kilku propozycji). Zadanie ogólnodostępne, lecz z uwagi na godziny emisji i
tematykę filmów kierowane głównie do seniorów z terenu osiedla dla których problemem jest dojazd do kina w centrum miasta, a są
jednocześnie w stanie pieszo lub komunikacją miejską dojść lub dojechać do budynku szkolnego. Liczba uczestników ograniczona ilością
siedzisk na sali audiowizualnej.
RONDO WALTERA- JANKE- PIENISTA- NOWE SADY- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic al. Waltera- Janke/ Pienista/ Nowe
Sady.
Skrzyżowanie ulic: al. Waltera- Janke/ Pienista/ Nowe Sady.
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji nowej organizacji ruchu oraz na wyznaczeniu (wymalowaniu) ronda na skrzyżowaniu ulic: al.
Waltera-Janke / Pienista / Nowe Sady w Łodzi. Skrzyżowanie to charakteryzuje się dużą wypadkowością. Rondo jako element uspakajający
ruch (pojazdy nadjeżdżające z każdego kierunku zobowiązane są zwolnić) powinno ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń, a jednocześnie
upłynnić ruch. Przez to skrzyżowanie przebiegają linie autobusowe w relacji skrętnej. Rondo w dużym stopniu ułatwi wjazd i zjazd z tego
skrzyżowania.
RONDO PIENISTA- OBYWATELSKA- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pienista/ Obywatelska.
Skrzyżowanie ulic Pienista/ Obywatelska.
Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji nowej organizacji ruchu oraz na budowie ronda pinezkowego na skrzyżowaniu ulic Pienista i
Obywatelska w Łodzi. Skrzyżowanie to charakteryzuje się dużą wypadkowością będącą pokłosiem zmiany pierwszeństwa przejazdu w 2006
roku. Rondo jako element uspakajający ruch (pojazdy nadjeżdżające z każdego kierunku zobowiązane są zwolnić) powinno ograniczyć liczbę
tego typu zdarzeń, a jednocześnie upłynnić ruch.
EFR - uczymy się skutecznie ratować - M. Mireckiego.
ul. Perla 11.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć
uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty
EFR PADŁ Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy
Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 50
osób.
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EFR - uczymy się skutecznie ratować - Stare Polesie.
ul. Pogonowskiego 27/29.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć
uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty
EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy
Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 100
osób.
Ruch to Zdrowie.
al. Unii Lubelskiej, ul. Perla, ul. Praussa.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający
zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności. - występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby
wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni
obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla
artystów. W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie
wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy
mieszkańcy osiedla (po powrocie z wakacji). 2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta
część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i
młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji.
Z kulturą za Pan Brat od najmłodszych lat.
ul. Zielona 21, ul. Więckowskiego 10, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający
zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności. - występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby
wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji). 2) Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne 1134 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych (taniec i akrobatyka) w
wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest zwiększenie liczby miejsc
prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie miejsca znajdzie. 3) 30 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych przez realizatora
w lokalizacjach na terenie osiedla. Ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami
tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. 4) Zorganizowanie 2 turniejów
tańca w klasach poziomach. Turniej powinien odbyć się w ramach dowolnej organizacji tanecznej która posiada program taneczny i możliwość
rywalizacji w klasach oraz na poziomach. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani do jak najlepszej pracy, kiedy wiedzą że
będą występować przed szerszą publicznością i mają termin przygotowania.
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TERMOMODERNIZACJA budynku PM 144 przy ul. Olimpijskiej 6.
PM 144, ul. Olimpijska 6.
Zadanie polega na termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 w Łodzi. Zadanie swoim zakresem
obejmuje: • docieplenie ścian zewnętrznych; • docieplenie ścian w gruncie; • docieplenie stropodachu; • wymianę stolarki okiennej; • wymianę
stolarki drzwiowej; • wymianę instalacji piorunochronnej (ochrona odgromowa); • wymianę instalacji centralnego ogrzewania; • nadzór.
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa znajdująca się w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ.
Dokumentacja została opracowana w 2018 roku ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Karo lew - Retkinia Wschód. Zadanie
pierwotnie planowane było do zgłoszenia przez Radę Osiedla Karo lew - Retkinia Wschód do konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez
jednostki pomocnicze miasta Łodzi - osiedla.
EFR - Uczymy się skutecznie ratować - Retkinia.
ul. Wyszyńskiego 44.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć
uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty
EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy
Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 30
osób.
Las przy szpitalu na ul. Wileńskiej stanie się parkiem - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew.
ul. Wileńska 37.
Projekt polega na wybudowaniu alejki gliniasto żwirowej wijącej się przez zabytkowy las przy XIXw. willi należącej do szpitala znajdującego
się na Wileńskiej 37. Alejka może się wznosić i opadać tak żeby jej budowa nie uszkodziła systemu korzeniowego. Przy alejce zostaną
ustawione ławki i kosze. Alejka będzie prowadzić od willi przy Wileńskiej do poleskiego domu kultury. Pacjenci i mieszkańcy zyskają piękny
teren rekreacyjny.
Ruch to Zdrowie.
ul. Wyszyńskiego, ul. Popiłuszki, ul. Gimnastyczna.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający
zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności. - występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby
wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni
obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla
artystów. W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie
wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy
mieszkańcy osiedla (po powrocie z wakacji). 2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta
część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i
młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji.
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SMULSKO BEZ KORKÓW! - przejezdna ul. Pływacka.
Skrzyżowanie ulic Pływackiej i Popiełuszki.
Pozwoliłoby to na stworzenie alternatywnego wyjazdu z północnej części Smulska, co znacznie ułatwiłoby komunikację indywidualną. W stanie
obecnym ul. Pływacka jest zablokowana słupkami (3-4 szt.), latarnią. W związku z powyższym należy przeprowadzić drobny remont, wraz z
wymalowaniem pasów m.in. na ul. Popiełuszki wraz z instalacją poduszek berlińskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu
oraz wymianę części chodnika na przejście przez drogę.
Street Workout Park - Pętla Bratysławska.
Teren między ulicami Waltera Janke i Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego.
Budowa street workout parku przeznaczonego do ćwiczeń z własną masą ciała, na terenie pętli tramwajowej ul. Bratysławska , w bliskiej
odległości placu zabaw. W skład street worout parku wchodzą: drążki, poręcze, drabinka, lina, rura do pole dance i ławka treningowa. Pod
całością konstrukcji nawierzchnia poliuretanowa.
Budowa ekranów przeciwhałasowych na Kozinach.
Droga od ul. Srebrzyńskiej wzdłuż al. Włókniarzy do ul. Długosza, strona wschodnia al. Włókniarzy.
Konsekwencją przyrostu ilości pojazdów samochodowych w Łodzi, jest zwiększony stopień obciążenia środowiska hałasem drogowym.
Nadmierna emisja hałasu komunikacyjnego spowodowała wzrost uciążliwości na terenie osiedla Koziny, które leży w bezpośrednim sąsiedztwie
ciągów komunikacyjnych prowadzących do obiektu Manufaktura. Osiedle jest w kleszczach. Ul. Kasprzaka jest po godz. 15 zakorkowana, to
samo dotyczy ul. Drewnowskiej Srebrzyńskiej i al. Włókniarzy na wnioskowanym odcinku. Hałas po godz. 15 jest ogromny Przez zakorkowane
ulice trudno się mieszkańcom wydostać z osiedla. Jednym ze sposobów zmniejszenia hałasu związanego z ruchem drogowym oraz z poprawą
zdrowia mieszkańców jest zmniejszenie uciążliwości spowodowanej potokiem jadących samochodów poprzez zastosowanie ekranów
akustycznych przynajmniej na długości około 650 m od ul. Srebrzyńskiej wzdłuż al. Włókniarzy do ul. Długosza.
Podwyższenie przystanków wokół Placu Barlickiego.
Plac Barlickiego.
Udogodnienie dla ogromnej ilości starszych ludzi robiących zakupy na zielonym rynku i z wielkim trudem próbujących wsiąść z zakupami do
tramwajów.
Budowa podświetlonej tężni solankowej wzorowanej na Ciechocińskiej - na Placu Hallera.
Plac Hallera.
Sens i cel budowy tężni solankowej we wskazanej lokalizacji jest oczywisty. To stworzenie miejsca, w którym można poodychać - zwłaszcza
gdy jest się starszym już człowiekiem, który w poszukiwaniu tężni powinien udać się na Retkinię.
Cywilizacja parkowania na Starym Polesiu - słupki.
Ulice Starego Polesia.
Zadanie polega na ustawieniu słupków uniemożliwiających nielegalne i nieprzepisowe parkowanie samochodów na chodnikach, oraz jeżdżenie
po nich na ulicach Starego Polesia. Niszczenie chodników przez parkujące na nich samochody to problem, z którymi władze nie potrafią, lub nie
chcą sobie poradzić. Dlatego niestety jestem zmuszony zgłaszać takie banały do Budżetu Obywatelskiego.
Kaczy Catering na Zdrowiu.
Park im. Józefa Piłsudskiego.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni
mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
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MAMY przestrzeń w Parku Poniatowskiego.
Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i
przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na
działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka.
Kaczy Catering w Parku Poniatowskiego.
Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni
mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
Nasadzenia wzdłuż ul. Traktorowej i przedłużenia ul. Łubinowej.
ul. Traktorowa/ przedłużenie ul. Łubinowej.
Nasadzenia drzew wzdłuż ul. Traktorowej na wysokości posesji przy Traktorowej 22 oraz nasadzenia wzdłuż drogi, która jest przedłużeniem ul.
Łubinowej pomiędzy posesjami Traktorowa 20 i 22. Dodatkowe nasadzenia w ilości 15szt drzew jako kontynuacja budżetu obywatelskiego
wykonywanego w 2018r.
Rondo pinezkowe na skrzyżowaniu ul. Traktorowej i ul. Łubinowej.
Skrzyżowanie ul. Traktorowa/ ul. Łubinowa.
Zmiana organizacji ruchu w postaci utworzenia ronda pinezkowego na skrzyżowaniu ul. Traktorowej i ul. Łubinowej pozwoli na swobodny
wyjazd z nowo powstałego osiedla przy ulicy Traktorowej. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu dla osób skręcających w ulicę Traktorową (w
stronę północną - w kierunku osiedla Teofilów) szczególnie w godzinach szczytu. Rondo spowoduje także spowolnienie ruchu i większe
bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na wysokości NZOZ Mikomed.
Ruch to Zdrowie.
ul. Pienista, ul. Płocka.
1) Partycypowanie w dwóch Spektaklach. Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: - udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający
zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności. - występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby
wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni
obsadę. Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla
artystów. W związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie
wakacyjnym. Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy
mieszkańcy osiedla (po powrocie z wakacji). 2) 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla. Ta
część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i
młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji.
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Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
ul. Napoleońska 7, (Orlik tartanowy).
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w
okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie
profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć
bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego
(100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do
podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami
unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy
uczestnikami zadania. Schemat zajęć: Rozgrzewka - 15 min Technika indywidualna - 30 min Konkursy i mini gry - 45min Zajęcia będą
udokumentowane fotograficznie oraz udostępnione na profilu Facebook „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" założonym na potrzeby zadania. Na
profilu będą znajdować się aktualne informacje na temat zadania. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota- niedziela 8:00-22:00.
Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój,
obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.
Bezpiecznie do Parku Poniatowskiego - poprawa bezpieczeństwa i przejazd na przejściu przez ul. Żeromskiego.
Skrzyżowanie ulic Żeromskiego i Żwirki.
Poprawa poczucia bezpieczeństwa na przejściu przez ulicę Żeromskiego przy Żwirki poprzez ograniczenie prędkości do 30km/h na przejściu i
zamontowanie poduszek berlińskich. Dodatkowo wymalowanie przejazdu rowerowego i stworzenia włączenia się do ruchu w ulicę Żwirki.
Proponowane zwiększenie bezpieczeństwa jest najmniej uciążliwa w godzinach szczytu kiedy samochody i tak stoją. Zniechęci natomiast do
przekraczania dozwolonej tutaj 50 km/h co umożliwia szerokość jezdni. Warto zaznaczyć, że do najbliższego skrzyżowania z sygnalizacją trzeba
dość znaczny kawałek.
Na drugą stronę - przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ul. Zielona - ul. 1 Maja.
Skrzyżowanie ul. Zielona - ul. 1 Maja.
Stworzenie przejazdu przez Zieloną łączącego drogi dla rowerów na pierwszego z drogą wzdłuż Zielonej. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych
poprzez zamontowanie poduszek berlińskich na Zielonej. Wymalowanie wysp przed zachodnim przejście dla pieszych na l Maja. Na 1 Maja
przed przejściem dla pieszych jest zakaz parkowania wynikający z przepisów. Wymalowanie wysp zmniejszającej szerokość jezdni o szerokości
pasa do parkowania na odcinku l maja miedzy Zieloną a Włókniarzy, zwiększy bezpieczeństwo pieszych przy zachowaniu tych samych funkcji
dla samochodów. Dodatkowo Wyspę należy zabezpieczyć przed wjazdem samochodów np. gumowymi przykręcanymi listwami, co pozwoli na
zmniejszenie szerokości przejścia.
Garaż przy remizie OSP Nowe Złotno dla pojazdu techniczno- ratowniczego.
ul. Płatowcowa 8.
Celem projektu jest budowa garażu przy remizie wraz z zapleczem socjalnym. Samodzielna budowla posłuży Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe
Złotno do zabezpieczenia pojazdu przystosowanego do ratownictwa poszukiwawczo-technicznego oraz sprzętu ratowniczego,
poszukiwawczego, wysokościowego i medycznego. Budowla o wymiarach w podstawie 7 metrów na 10 metrów i wysokości 8 metrów wraz z
poddaszem użytkowym docelowo zostanie wybudowana na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Złotno przy ulicy Płatowcowej 8 w
Łodzi. Zaplecze socjalne wyposażone w zaplecze kuchenne oraz pomieszczenie sanitarne zapewni strażakom OSP Nowe Złotno ciągłą gotowość
bojową w bezpośredniej odległości od pojazdu.
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Zielone Polesie na CAŁEJ ul. Gdańskiej, także od al. Mickiewicza do ul. Żwirki.
ul. Gdańska od al.. Mickiewicza od ul. Żwirki.
Celem projektu jest włączenie w plany Zielonego Polesia ostatniego odcinka ulicy Gdańskiej od alei Mickiewicza do ulicy Żwirki. Projekt
koncepcyjny Zielonego Polesia uwzględnia inwestycje na prawie całej ulicy Gdańskiej, poza ostatnim odcinkiem od al. Mickiewicza do ulicy
Żwirki, który to odcinek znajduje się również w części administracyjnej Starego Polesia. Władze Miasta przewidziały, aby ulica Gdańska na jej
początku (od ulicy Ogrodowej do ulicy Legionów) oraz dalszym etapie (od ulicy Kopernika do alei Mickiewicza) była przebudowana zgodnie z
koncepcją ulic-ogrodów tj. o zwiększonej ilości zieleni oraz spowolnionym ruchu, z uwzględnieniem miejsc parkingowych. Pierwszy etap na
odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Legionów został już zrealizowany. Dalszy etap od do ulicy Kopernika do ulicy Zamenhofa jest na etapie
wyłaniania wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj. W kolejnych latach będzie realizowany dalszy etap prac na ulicy
Gdańskiej.Koniecznym jest włączenie do projektu koncepcyjnego ostatniego odcinka Ulicy od alei Mickiewicza do ulicy Żwirki. Zlecenie
przygotowania projektu koncepcyjnego jest niezbędne do ustalenia kryteriów i wytycznych przebudowy zgodnych z możliwościami
technicznymi i oczekiwaniami mieszkańców, który następnie posłuży wykonawcy do wykonania remontu w koncepcji zaprojektuj i wybuduj.
Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
Ks. Skorupki 21, (Obiekt MOSiR).
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w
okresie funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie
profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć
bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego
(100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany będzie do
podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami
unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy
uczestnikami zadania. Schemat zajęć: Rozgrzewka - 15 min Technika indywidualna - 30 min Konkursy i mini gry - 45min Zajęcia będą
udokumentowane fotograficznie oraz udostępnione na profilu Facebook „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" założonym na potrzeby zadania. Na
profilu będą znajdować się aktualne informacje na temat zadania. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, sobota- niedziela 8:00-22:00.
Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom wyposażenie sprzętowe (strój,
obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.
Zielono mi - utworzenie skweru przy ul. Kusocińskiego między ul. Bandurskiego, a ul. Rajdową.
ul. Kusocińskiego.
Projekt ma na celu zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ul. Kusocińskiego pomiędzy Rajdową a Bandurskiego na działkach należących
do Miasta Łódź. W ramach planowanego zakresu rzeczowego, najistotniejszym elementem jest stworzenie alejek do biegnących śladem tych
wydeptanych przez przechodniów zgodnie z załączoną mapą. Brak alejek powoduje że podczas deszczy wydeptane alejki zamieniają się w
błotne kałuże a osoby przechodzące wydeptują kolejne niszcząc tym samym kolejne połacie trawy. Dodatkowo zostaną wykonane nasadzenia
drzew co znacząco wpłynie na jakość powietrza w tym rejonie. Jest to niezwykle istotne w kontekście rosnącego problemu złej jakości powietrza
w Łodzi. Ponadto uporządkowanie terenu wpłynie znacząco na jego estetykę i pozwoli mieszkańcom Łodzi korzystać z terenu zielonego.
Bezpieczeństwo i wspieranie mieszkańców Łodzi aktywnie uprawniających sport- łączenie dróg rowerowych.
ul. Maratońska od ul. Retkińskiej do ronda na skrzyżowaniu ul. Popiełuszki i ul. Maratońskiej.
Konieczność propagowania prozdrowotnej profilaktyki wśród mieszkańców Łodzi. Zagospodarowanie istniejących łąk i nieużytków na
południowej stronie ulicy Maratońskiej. Kpnieczność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom aktywnie uprawiającym sporty.
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Bezpieczne przejście przez ul. Perla.
ul. Perla na wysokości bloków ul. Srebrzyńska 83 i 85.
Najkrótszą drogą wiodącą z parku do serca osiedla jest chodnik między ul. Srebrzyńską 83, a 85, a ul. Perla. Droga prowadzi do sklepy Społem i
miejskiego przedszkola. To najczęściej uczęszczany szlak na osiedlu.
Zielony pomnik doktora Marka Edelmana.
ul. Radwańska 21.
Stworzenie na granicy Starego Polesia i Osiedla Katedralna miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców ścisłej zabudowy śródmiejskiej.
Ponieważ planowany skwer jest położony naprzeciwko Szpitala im.Pirogowa, w którym pracował, jako lekarz kardiolog, doktor Marek
Edelman to miejsce to, oprócz funkcji rekreacyjnej, upamiętniałoby Honorowego Obywatela Miasta Łodzi w sposób szczególny poprzez
kwitnące żonkile. Zamiast pomnika z kamienia, stworzymy zielony pomnik Bohatera Powstania w Warszawskim Getcie. Należy dodać, że w tej
części miasta każdy skwer poprawia jakość życia mieszkańców. Każdy fragment zieleni, to lepsze powietrze i miejsce, które odstresowuje.
Parking na ul. Waryńskiego.
ul. Waryńskiego.
Przedmiotem zadania jest: powiększenie ilości miejsc parkingowych przed blokiem nr.4 poprzez utworzenie skośnych miejsc parkingowych, bez
potrzeby wycinania drzewostanu. Przy ul. Waryńskiego wzdłuż bloku nr4 nie ma żadnego miejsca parkingowego dla mieszkańców. Pojazdy
stają przy brzegu jezdni rozjeżdżając trawnik i blokują dwukierunkową jezdnię często tworząc ruch wahadłowy.
Toaleta na Placu Dąbrowskiego pilnie potrzebna.
Pl. Dąbrowskiego.
Na pl. Dąbrowskiego pojawia się wielu turystów, emerytów oraz rodzin z małymi dziećmi. Konieczny jest dostęp do toalety, której nam brakuje.
Miejsce to jest węzłem przesiadkowym, w którym toaleta jest koniecznością a nie zbytkiem. Łódź z każdym rokiem odzyskuje blask, ale toalet
ciągle mamy za mało. łódź to miasto seniorów, osób 60+ mamy już ponad 170 tyś. A osoby te mają specyficzne potrzeby. Musimy zadbać też o
toalety w Centrum.
Utworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej w Galerii na Piętrze.
Ul. Piotrkowska 86, lokal 11u.
Utworzenie nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej w Galerii na Piętrze, którą opiekuje się Związek Polskich Artystów Plastyków w Łodzi
pozwoli na zwiększenie dostępności do najświeższych dokonań łódzkiego środowiska plastyków szerszej publiczności. Te działania pozwolą na
włączenie mieszkańców Łodzi, a w szczególności Osiedla Katedralna, w aktywny kontakt ze sztuką. Pomoże to też we wzmacnianiu tożsamości
lokalnej poprzez poznawanie twórczości znanych, łódzkich plastyków. W tej przestrzeni planowane też są zajęcia edukacyjne dla mieszkańców,
którzy traktują sztuki plastyczne, jako hobby.
Modernizacja Galerii na Piętrze wraz z zapleczem.
Ul. Piotrkowska 86, lokal 11u.
Modernizacja Galerii na Piętrze, którą opiekuje się Związek Polskich Artystów Plastyków w Łodzi, pozwoli na realizację wystaw i projektów
edukacyjnych, co wpłynie na zwiększenie dostępności do najświeższych dokonań łódzkiego środowiska plastyków szerszej publiczności.
Obecny stan pomieszczeń wymaga odświeżenia, bądź wymiany niektórych urządzeń tak, aby uczestnicy życia kulturalnego w Galerii na Piętrze
mieli zapewnione odpowiednie warunki do działania, zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Pozwoli to na włączenie mieszkańców Łodzi, a w
szczególności Osiedla Katedralna, w aktywny kontakt ze sztuką poprzez poznawanie twórczości znanych, łódzkich plastyków, a tym samym
wzmocni tożsamość lokalną. W tej przestrzeni planowane też są zajęcia edukacyjne dla mieszkańców, którzy traktują sztuki plastyczne, jako
hobby lub są formami terapii.
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Uporządkowanie ul. Narutowicza od ul. Kopcińskiego na wschód (etap I).
Ul. Narutowicza od przystanku tramwajowego (ul. Narutowicza 103) do budynku 107 - strona południowa.
Skośne miejsca parkingowe o nawierzchni zielonej pozwolą na udrożnienie ruchu kołowego na jezdni, zwiększą trzykrotnie możliwości
parkowania samochodów, wyeliminują ich parkowanie na trawnikach i niszczenie drzew. Zwiększenie miejsc parkingowych umożliwi lepszy
dojazd do znajdujących się tam małych sklepów (np. Żabka) i punktów usługowych (fryzjer, weterynarz), poprawi estetykę ulicy, pozwoli na
odprowadzanie wody z dojazdów do posesji eliminując powstawanie kałuż przy wyjazdach z posesji, pomiędzy krawężnikiem a chodnikiem
(który winien być przesunięty do budynków i zwężony). Powstanie miejsce przyjaźniejsze mieszkańcom. Postawienie słupa ogłoszeniowego
powinno wyeliminować rozklejanie ogłoszeń na drzewach, latarniach, itd. Ławki umożliwią oczekującym klientom do gabinetu weterynaryjnego
na odpoczynek. Aktualnie pseudotrawniki są rozjechane przez samochody i stanowią siedlisko kurzu. Inwestycja powinna być I etapem
porządkowania południowej strony ul. Narutowicza od ul. Kopcińskiego do ul. Krzywickiego. Ze względu na ograniczone środki finansowe
proponujemy ten odcinek jako pierwszy z powodów wymienionych wcześniej. Po zakończeniu całości zadania, ruch samochodowy na ul.
Narutowicza będzie płynniejszy i bezpieczniejszy.
Remont ul. Tylnej wraz z modernizacją kanalizacji, remont chodnika, wyznaczenie ścieżki rowerowej.
Ul. Tylna.
Remont ul. Tylnej wraz z modernizacją kanalizacji a także remontem chodnika oraz wyznaczeniem ścieżki dla rowerów. Projekt obejmuje także
wyznaczenie miejsc parkingowych oraz przejść dla pieszych i rowerzystów. Realizacja projektu jest niezwykle ważna ze względu na aktualną
jakość/stan drogi praz kanalizacji deszczowej.
Skatepark w centrum Łodzi - aktywizacja dzieci i młodzieży.
Pasaż Abramowskiego, pomiędzy ulicami Kilińskiego i Sienkiewicza.
Dla wszystkich łódzkich miłośników deskorolek, rolek i rowerów typu bmx. Projekt zostanie zrealizowany w centrum Łodzi, gdzie brakuje tego
typu atrakcji dla starszych dzieci i młodzieży. Dzieci jeżdżą po pobliskich ulicach na deskorolkach stwarzając zagrożenie dla siebie i innych
uczestników ruchu ulicznego. Pobliski plac zabaw spełnia zadanie tylko dla młodszych dzieci. Zadanie BO obejmuje wykonanie projektu
skateparku wkomponowanego w otoczenie, po konsultacjach z osobami jeżdżącymi na deskorolkach/rolkach/hulajnogach i bmx-ach; utworzenie
skateparku z wytrzymałego betonu (maksymalne wymiary placu: 20m x 50m), wyposażonego w elementy przeszkód odpowiednich dla
zaawansowanych i początkujących. Elementy przeszkód powinny być odpowiednie dla zaawansowanych i początkujących, takie jak np. bowl,
pumptrack itp.
Ucywilizowanie przejazdu w kierunku wschodnim tramwajów przez rondo Solidarności oraz upłynnienie przejazdu samochodów.
Ciąg ul. Pomorskiej od ul. Pomorskiej 105 do ul. Pomorskiej 115.
Likwidacja parkingu równoległego o długości 100m na ul. Pomorskiej po stronie południowej od budynku VIII LO (ul. Pomorska 115) do
przystanku tramwajowego (0828) przy rondzie Solidarności. Ustawienie separatorów oddzielających torowisko od jezdni - od budynku VIII LO
do przystanku tramwajowego (0828) przy rondzie Solidarności. Podsumowanie: tramwaje uzyskają możliwość szybszego dojazdu na przystanek
oraz przedostania się na drugą stronę ronda, nie będąc blokowanymi przez samochody. Samochody natomiast uzyskają kosztem parkingu
przestrzeń, którą będą mogły jeździć bez styczności z tramwajem.
MAMY przestrzeń w Parku Sienkiewicza.
Park im. Henryka Sienkiewicza.
Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i
przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na
działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniącym funkcję przewijaka.
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Ruch to Zdrowie.
Ul. Uniwersytecka, ul. Pomorska, ul. Narutowicza.
Partycypowanie w dwóch spektaklach: Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: udział w spektaklach w charakterze publiczności. Oglądający
zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności; występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby
wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji). 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla: ta część programu ma za
zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią, iż dzieci i młodzież objęte
programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji.
Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
Ul. Rewolucji 1905 r. nr 19, ul. Małachowskiego 14/20.
Partycypowanie w dwóch spektaklach: Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: udział w spektaklach w charakterze publiczności Oglądający
zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności; występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby
wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji). Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne: 378 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych (taniec i akrobatyka) w
wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest zwiększenie liczby miejsc
prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie miejsca znajdzie. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie
osiedla: ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią,
iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. Zorganizowanie 2 turniejów tańca 2 w klasach poziomach:
Turniej powinien odbyć się w ramach dowolnej organizacji tanecznej, która posiada program taneczny i możliwość rywalizacji w klasach oraz
na poziomach. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani do jak najlepszej pracy, kiedy wiedzą że będą występować przed
szerszą publicznością i mają termin przygotowania.
Wiem czym oddycham.
Skrzyżowanie ul. Piotrkowskiej z al. Mickiewicza.
Montaż tablicy świetlnej informującej o jakości powietrza przytwierdzonej do podłoża informującej naprzemiennie o pomiarach
zanieczyszczenia powietrza zbieranych przez czujniki zamontowane z Łodzi (stacje pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska).
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Aplikacja na smartfona do zgłaszania problemów w przestrzeni miejskiej.
Katedralna.
Projekt polega na wypuszczeniu aplikacji na telefon komórkowy typu smartfon, która umożliwi zgłaszanie problemów bezpośrednio do
wydziałów za to odpowiedzialnych. Zgłoszenie powinno zostać skategoryzowane oraz wysłane do odpowiedniego wydziału UMŁ wraz ze
zdjęciem, krótkim opisem (najpopularniejsze do wyboru w formie przygotowanej wcześniej formułki), oraz współrzędnymi geograficznymi (z
GPS telefonu), bądź opisowej lokalizacji (adres/numer taborowy). Aplikacja powinna umożliwić monitorowanie stanu zgłoszenia (po
wcześniejszej rejestracji). Należy zadbać, aby była dostępna przynajmniej na platformę Android (w sklepie Google Play). Interfejs należy
zaprojektować w ten sposób, aby wysłanie zgłoszenia nie trwało długo (do 1 minuty), oraz nie wymagało podawania nadmiernej ilości danych.
PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE.
Zazieleńmy ulicę Kilińskiego!
Ul. Kilińskiego (między ul. Tuwima, a budynkiem mBanku).
Celem projektu jest zasadzenie żywopłotu wzdłuż ul. Kilińskiego (odcinek między ul. Tuwima, a budynkiem mBanku). Żywopłot powinien być
formowany (do wysokości ok. 1-1.3m) i wykonany z bukszpanu, krzewuszki i/lub forsycji. W ramach projektu niezbędne jest rozebranie części
istniejącego chodnika, nawiezienie ziemi dostosowanej do nasadzeń żywopłotów oraz zakup i montaż krawężników oddzielających teren zielony
od chodnika.
Wólczańska wykorzystywana w pełni - rowerowy kontrapas ruchu, miejsca parkingowe.
Ul. Wólczańska między ul. Zieloną i ul. Więckowskiego.
Projekt polega na zmianie organizacji ruchu. Na tym odcinku wystarczy jeden pas ruchu. W miejsce zlikwidowanego pasa ruchu należy
wymalować w pierwszej kolejności kontrapas ruchu dla rowerów, a tam gdzie starczy miejsca dodatkowe miejsca postojowe po zachodniej
stronie ulicy (numery od 19 do 23). Na skrzyżowaniach z ul. Zieloną i z ul. Więckowskiego zmniejszenie szerokości przejścia poprzez
stworzenie wysp z prefabrykatów (np. wymalowanie i zabezpieczenie gumowymi listwami).
Z Kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
Ul. Sienkiewicza 108, ul. Narutowicza 30, ul. Sienkiewicza 42, ul. Piotrkowska 44, al. Kościuszki 54.
Partycypowanie w dwóch spektaklach: Beneficjentami tej części projektu będą mieszkańcy osiedla, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
spektaklach. Możliwości aktywnego i pasywnego uczestnictwa w wydarzeniu: udział w spektaklach w charakterze publiczności Oglądający
zobaczą tancerzy i akrobatów posiadających światowej klasy umiejętności; występ w spektaklach u boku profesjonalnych artystów. Aby
wystąpić w przedstawieniu jako aktorzy, koniecznością będzie wzięcie udziału w castingu, na drodze którego choreograf/reżyser wyłoni obsadę.
Aby mieszkańcy mieli dostęp do sztuki na najwyższym poziomie, potrzebne jest zorganizowanie otwartego castingu również dla artystów. W
związku z tym, że profesjonaliści pracują zawodowo w teatrach do czerwca, próby do spektaklu powinny odbyć się w okresie wakacyjnym.
Wystawienie spektakli będzie miało miejsce na przełomie września i października, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy osiedla
(po powrocie z wakacji). Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne: 1512 godzin bezpłatnych zajęć ruchowych (taniec i akrobatyka) w
wybranych lokalizacjach. Realizacja od stycznia do grudnia (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych). Możliwe jest zwiększenie liczby miejsc
prowadzenia zajęć jeżeli realizator takie miejsca znajdzie. 40 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie
osiedla: ta część programu ma za zadanie promowanie aktywnego trybu życia. Pokazy i rozmowy z mistrzami tańca, pasjonatami sztuki sprawią,
iż dzieci i młodzież objęte programem będą chętniej poszukiwały swojej pasji. Zorganizowanie 2 turniejów tańca 2 w klasach poziomach:
Turniej powinien odbyć się w ramach dowolnej organizacji tanecznej, która posiada program taneczny i możliwość rywalizacji w klasach oraz
na poziomach. Zarówno prowadzący jak i uczestnicy będą zmotywowani do jak najlepszej pracy, kiedy wiedzą że będą występować przed
szerszą publicznością i mają termin przygotowania.
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Ożywić pl. Dąbrowskiego - malowidło na placu.
Plac Dąbrowskiego - płyta.
Projekt zakłada stworzenie kolorowego malowidła na pl. Dąbrowskiego na płycie przed teatrem i fontanną. Malowidło musi być duże, żeby np.
wjeżdżając tramwajem na plac pasażerowie widzieli je z okien, powinno być kolorowe by ożywić smutny, szary plac oraz być zrobiony z
żywicy epoksydowej, żeby nie zniszczył się w krótkim czasie. Artysta musi być już uznanym w tej dziedzinie twórcą, żeby dzieło wywoływało
zachwyt. Przykłady na stronie www.sztukazywicy.pl.
Geralt z Łodzi - nie całkiem poważna rzeźba wiedźmina polującego na jednorożce!
Róg ul. Piotrkowskiej w al. Mickiewicza.
Budowa rzeźby wiedźmina Geralta, bohatera sagi stworzonej przez ŁODZIANINA Andrzeja Sapkowskiego, mająca na celu przyciągnięcie
turystyki związanej z globalną popularnością tej postaci, a także nawiązanie do tzw. "filmowej Łodzi". Rzeźba powinna przedstawiać wiedźmina
w trakcie wykonywania swojego zawodu, czyli polowania na potwory; w tym przypadku na JEDNOROŻCA, który niedawno zamieszkał w
centrum, nieopodal Centralu :) Wielu krytyków zarzucało brak jakiegokolwiek związku między jednorożcami a Łodzią - może rzeźba sławnego,
łódzkiego wiedźmina w humorystyczny sposób pogodzi mieszkańców Łodzi i rozsławi ją na całą Polskę, Europę i świat! PEŁNY OPIS
PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE.
Gęsty pas roślinności i bariera dźwiękoszczelna - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość powietrza (ul. Kilińskiego i ul.
Dowborczyków).
Północna skrajnia al. Piłsudskiego między ul. Kilińskiego i ul. Dowborczyków.
Projekt dotyczy założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż ruchliwej ulicy od ciągu rowerowopieszego. Pas jest zbudowany z niskiego ekranu dźwiękoszczelnego oraz gęstych nasadzeń roślinnych, które w miarę rozwoju tworzą gęstą żywą
barierę dla zanieczyszczeń i hałasu. Strefa roślinna powinna być różnorodna gatunkowo, o zróżnicowanej wysokości, zróżnicowanego pokroju, z
niewielkim udziałem roślin zimozielonych, oparta przede wszystkim o gatunki rodzime. Tam gdzie jest mało miejsca można zastosować pnącza.
Warunki wilgotnościowe mogą być poprawione poprzez skierowanie wód opadowych z sąsiadującego ciągu rowerowo-pieszego przy
zapewnieniu odpowiedniego utrzymania zimowego (zabezpieczenie przed zasoleniem). Ekran dźwiękoszczelny, wkomponowany w pas
roślinny, oprócz ochrony przed hałasem będzie dodatkowo chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych. Możliwe
jest utworzenie zwartego pasa roślinności bez ekranu dźwiękoszczelnego. PEŁNY OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE.
JESTEM PRZY TOBIE - opiekunki dzieci mieszkających w placówce specjalistyczno-terapeutycznej domu dziecka dla dzieci chorych.
Ul. Wierzbowa 13.
Bywa, że ciężko chore dzieci, pozostawione przez rodziców na oddziałach szpitalnych często trafiają do domów dziecka, niekiedy do
specjalistyczno-terapeutycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Bez względu na miejsce powinny otoczone być troską i miłością
wymagają wsparcia i opieki zbliżonej do opieki rodzicielskiej. Każde z dzieci cierpi na inne schorzenie i boryka się z inna niepełnosprawnością wymagają więc specjalnych warunków i wyjątkowej opieki. Każde z nich potrzebuje sprzętu medycznego, indywidualnego programu leczenia i
codziennej rehabilitacji. Wszyscy starają się by chore dzieci jak najlepiej się rozwijały, by czuły się ważne i kochane, by mimo choroby miały
jak najszczęśliwsze dzieciństwo. Dlatego kluczowe jest to, by miały kogoś bliskiego, kto będzie im zawsze towarzyszyć w ważnych chwilach:
zarówno wtedy gdy chodzą na dodatkowe zajęcia rozwijające, rehabilitacyjne ale przede wszystkim gdy przebywają w szpitalu, jadą na bolesne
zabiegi lub trudne badania. Nieocenione CIOCIE-OPIEKUNKI w takich sytuacjach towarzyszą chorym dzieciom, są blisko nich. Będą jak
Ciocia lub Babcia w tradycyjnej rodzinie. Gdy rodzice pracują, to właśnie Dziadkowie lub Ciocie wspierają Dzieciaki...budują bliskie relacje, a
przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Ich obecność sprawia, że dzieci czują się ważne i kochane! Nie chcemy by dzieci w samotności
przeżywały trudne chwile.
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Drzewa przy Północnej.
Pas przy ul. Północnej wzdłuż budynków garażowych przy narożniku ul. Anstadta.
Posadzenie 13 topól włoskich przy ul. Północnej.
Pokonać korki - czasomierze.
Skrzyżowania: ul. Zachodniej z ul. Próchnika, ul. Zachodniej z ul. Więckowskiego, ul. Zachodniej z ul. Zieloną.
S105KA
Stworzenie czasomierzy, które będą odmierzać czas do zmiany świateł. Z wielu badań wynika, że instalacja czasomierzy poprawia jakość ruchu
na drodze. Łódź jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce dlatego czas dokonać prac, które poprawią ten stan rzeczy.
Recykling popłaca - automat do segregacji.
S107KA Al. Mickiewicza / ul. Piotrkowska.
Stworzenie automatu do segregowania plastikowych oraz szklanych butelek promujący recykling.
Skatepark na pl. Wolności.
Pl. Wolności.
S113KA Projekt zakłada stworzenie na pl. Wolności miniaturowego skateparku - przestrzeni przystosowanej dla fanów jazdy na deskorolce, rolkach i
rowerach BMX. Skatepark powinien być zlokalizowany po jednej stronie placu jako jedna z alternatyw jego wykorzystania. Aby skatepark nie
psuł krajobrazu pl. Wolności jego główna część powinna być zagłębiona (bowl - "basen"), a reszta niska i wtapiająca się w otoczenie.
Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu w Rynku Nowosolna.
Rynek Nowosolna, plac przed Kościołem w rozwidleniu dróg - Grabińska, Byszewska.
Odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu na skwerze pomiędzy ulicą Byszewską i Grabińską (Rynek Nowosolna), uporządkowanie
zieleni (trawnik, rośliny kwitnące), a także ustawienie dwóch ławek. Tak zagospodarowana przestrzeń będzie stanowić ciekawy i unikalny walor
W003NO historyczny oraz turystyczny nie tylko w skali miasta, ale również kraju. Rekonstrukcja wspomnianych obiektów będzie odpowiedzią na rosnące
zainteresowanie mieszkańców osiedla (i nie tylko) historią tego miejsca. Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do popularyzacji historii
dawnej Nowosolnej, ale także stanie się interesującym miejscem spotkań dla mieszkańców, a co za tym idzie integracji lokalnej społeczności.
Natomiast sama studnia może także pełnić funkcję zdroju (jeśli przeprowadzone na potrzeby projektu badania potwierdzą taką możliwość). W
takim przypadku zrekonstruowany obiekt zyska także funkcję praktyczną, którą docenią mieszkańcy osiedla.
Naprawa chodnika miejskiego poprzez wymianę płyt. Chodnik od ul. Milionowej w kierunku TESCO.
ul. Milionowa 86, 96, 102.
Wymiana obecnie istniejących płyt chodnikowych 0,5 x 0,5 m na nowe lub kostkę betonową na całej powierzchni chodnika (około 230,0 x 6,0
m) oraz wybudowanie dwóch nowych odcinków chodnika w miejsce obecnie położonych płyt w trawie (ok. 17,0 x 1,5 m każdy) i wymiana płyt
W008WW
chodnikowych na nowe lub kostkę betonową na całej powierzchni chodnika zachodniego (ok. 30,0 x 2,0 m). Na skwerze znajdującym się wokół
opisanych wyżej chodników wykonać nasadzenia krzewów ozdobnych w miejsce zaniedbanej trawy. Obecny, bardzo zły stan płyt betonowych
zagraża bezpieczeństwu poruszania się pieszych. Beneficjentem tego zadania będą wszyscy poruszający się tym chodnikiem zarówno w ruchu
wewnątrzosiedlowym, jak i ruchu osób spoza osiedla.
Maszt Łódzki - pomnik w formie 64-metrowego masztu flagowego.
Rondo Sybiraków
Maszt flagowy byłby zbliżony wymiarami i wyglądem do Masztu Wolności znajdującego się w
W012WW
Warszawie, na Rondzie Zgrupowania Radostaw.
Maszt miałby około 64 m wysokości (1 metr wyższy niż w Warszawie), a flaga Polski powierzchnię
około 100 m. kwadratowych. Masz z flagą byłby imponujący ze względu na swoją wielkość i widoczny z daleka.
S104WS
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Modernizacja instalacji oświetlenia ulicy Przędzalnianej pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Milionową.
ul. Przędzalniana (numery 76 do 98).
Celem projektu jest modernizacja instalacji oświetlenia ulicy Przędzalnianej. W chwili obecnej oświetlenie ulicy realizowane jest poprzez stare,
betonowe latarnie, które zasilane są napowietrzną linią energetyczną (-450 m). Pomiędzy ulicą Przybyszewskiego a ulicą Milionową jest ich
łącznie 13 sztuk (załącznik nr 1). Jest to nieduży fragment tej ulicy, w którym oświetlenie rozwiązane jest w ten sposób, pomimo że w bliskich
odległościach od latarni znajdują się liczne studnie kablowe. Napowietrzna linia energetyczna rozwieszona pomiędzy kolejnymi latarniami
znajduje się w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych co stanowi potencjalne zagrożenie dla mieszkańców. Dodatkowo wpływa
negatywnie na walory estetyczne osiedla. Dodatkowym argumentem do modernizacji oświetlenia jest latarnia na skrzyżowaniu ulicy
Przędzalnianej oraz ulicy Częstochowskiej, która stoi na wprost przejścia dla pieszych. Linia energetyczna ją zasilająca znajduje się w bardzo
bliskiej odległości od balkonów nowo powstałego budynku mieszkalnego. W załączniku nr 2 zamieszczone są propozycje nowej lokalizacji
omawianej latarni. Modernizacja obejmowałaby wymianę betonowych latarni na nowe oraz poprowadzenie podziemnej linii zasilającej.
Rewitalizacja Księżego Młyna 1.
Księży Młyn 1.
Rewitalizacja Księżego Młyna.
Wymiana nawierzchni al. Hetmańskiej.
al. Hetmańska (odcinek Rokicińska-Zakładowa).
Położenie nowej warstwy asfaltu na al. Hetmańskiej (bez wymiany podbudowy) na odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Zakładowej, wykonanie
nowego malowania poziomego. Demontaż i ponowna instalacja istniejących azyli na przejściach dla pieszych przy ul. Billewiczówny, Juranda
ze Spychowa oraz Zagłoby.
Wyasfaltowanie ulicy Bratkowej w Łodzi.
ul. Bratkowa.
W związku z planowaną w niedalekiej przyszłości modernizacją ulicy Mileszki w Łodzi (na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej)
proponuję wykonanie nawierzchni asfaltowej również na ulicy Bratkowej, jako logicznego przedłużenia drogi asfaltowej. Aktualnie stan ulicy
Bratkowej (droga utwardzona) jest na tyle zły, iż jej wyasfaltowanie znacząco poprawiłoby komfort mieszkańców. W ulicy Bratkowej nie są
planowane żadne nowe inwestycje infrastrukturalne, czyli np. kanalizacja miejska, co pokazuje brak formalnych przeciwwskazań do
wyasfaltowania tejże ulicy. Wyasfaltowania tego oczywiście dokonać należy niezależnie od remontu ulicy Mileszki - po prostu podczas remontu
ulicy Mileszki obie drogi połączonoby nową nawierzchnią.
Odtworzenie furtki do Parku Źródliska I.
Skrzyżowanie al. Piłsudskiego i ul. Przędzalnianej (południowo-zachodni róg).
Stworzenie nowego wejścia do Parku Źródliska I na rogu al. Piłsudskiego i ul. Przędzalnianej oraz ścieżki w kierunku Palmiarni wraz z 2
ławkami, dzięki którym dostęp do Parku stanie się łatwiejszy dla osób starszych, matek z dziećmi oraz dla wszystkich, którzy po prostu chcą
usiąść pośród zieleni jak najbliższej miejsca zamieszkania. Dawniej w tym miejscu znajdowało się wejście, które znacznie skracało drogę nad
staw. Najbliższa brama znajduje się około 200 metrów dalej na zachód, naprzeciw ul. Wysokiej, z dala od budynków mieszkalnych, co znacznie
utrudnia dostęp do parku.
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Osiedlowa automatyczna toaleta publiczna standardem XXI wieku.
Parking między ul. Pomorską a Jugosłowiańską
Celem projektu jest instalacja w Rynku Nowosolna automatycznej jednokabinowej toalety publicznej przystosowanej dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Toaleta ma spełniać wszystkie wymogi bezpiecznego użytkowania, posiadać konieczne atesty. Musi pozwalać na
korzystanie z niej osobom na wózkach, opiekunom z dziećmi ( w tym z niemowlętami ), a tym samym zapewniać im dostępność odpowiednich
uchwytów i przewijaków. Ma zawierać tabliczkę „teren monitorowany". Brak dostępnych toalet publicznych jest dużym problemem na terenie
Łodzi, również w Nowosolnej. Ogranicza mieszkańcom wychodzenie z domu i przebywanie na terenie osiedla, szczególnie seniorom,
opiekunom z dziećmi. Rynek Nowosolna jest bardzo uczęszczanym miejscem, na którym załatwianie potrzeb fizjologicznych w cywilizowanych
warunkach nie jest dostępne. Proponowana lokalizacja spełnia wszystkie wymogi. Jest usytuowana na parkingu osiedlowym, w pobliżu
wszystkich potrzebnych przyłączy. Jest to jednocześnie teren objęty monitoringiem miejskim.
Kompleks rekreacyjno-spacerowy.
Rodzinny Ogród Działkowy "Księży Młyn" od ul. Milionowej 18 do ul. Tymienieckiego 33a .
Teren rekreacyjno-spacerowy będzie dostępny dla szerokiej społeczności lokalnej. Stanie się miejscem wypoczynku dla osób dorosłych i dzieci.
Zadania to obejmuje: chodnik z kostki brukowej o długości 510 m, nasadzenia krzewów ozdobnych, plac zabaw z elementami siłowni
plenerowej z następującymi urządzeniami - karuzela, walec, podwójny bujak na sprężynie, element siłowni plenerowej, ławeczki i kosze na
śmieci.
Naprawa jezdni i modernizacja pobocza z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej -ul.Zakładowa rejon posesji 138-140.
ul. Zakładowa 138-140.
Projekt dotyczy takiej przebudowy fragmentu jezdni, która zlikwiduje gromadzenie się wody deszczowej. Ogromna ilość wody uniemożliwia
bezpieczną jazdę samochodów, a przede wszystkim ruch pieszych i rowerzystów. Przystanek autobusowy nie spełnia swojej funkcji. Z roku na
rok woda zniszczyła jezdnię, wymyła pobocze, zniszczyła chodnik oraz zalewa wjazd na posesję nr 140.
Ruch to Zdrowie.
ul. Zakładowa/Józefiaka.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.
Ruch to Zdrowie.
ul. Chmurna, ul. Pszczyńska, ul. Krokusowa.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.
Ruch to Zdrowie.
ul. Pomorska, ul. Mileszki.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.
Ruch to Zdrowie.
ul. Listopadowa.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.
Ruch to Zdrowie.
ul. Brzezińska, ul. Jugosłowiańska.
Partycypowanie w dwóch Spektaklach. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych lokalizacjach na terenie osiedla.

Strona | 47

251.

W109AN

252.

W110NO

253.

W111SW

254.

W113OJ

255.

W114ZA

256.

W115ST

257.

W116SW

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
ul. Gajcego 7/11 (Orlik tartanowy).
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez
instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas
zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.
Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
ul. Grabińska 3b (Orlik tartanowy).
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez
instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas
zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.
Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
ul. Małachowskiego 5/7/9 (Obiekt MOSiR).
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez
instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas
zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.
Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
ul. Dąbrówki 1 (Orlik tartanowy).
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez
instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas
zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.
Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
ul. Tatrzańska 69a (Orlik tartanowy).
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez
instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas
zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.
MAMY przestrzeń w Parku Baden - Powella.
Park im. R.Baden-Powella.
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez
instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas
zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.
MAMY przestrzeń w Parku 3 Maja.
Park 3 Maja.
Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez
instruktorów. Podczas zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas
zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania.
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Street Workout Park w Twojej okolicy! - Park Baden-Powella.
Park im. R.Baden-Powella.
Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. Konstrukcja składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. Służyć
będzie dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z niej mogą wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą
poprawić swoją sprawność fizyczną. Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród
mieszkańców.
Street Workout Park w Twojej okolicy! - Olechów.
Pas zieleni między ul. Juranda ze Spychowa a ul. Billewiczówny.
Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. Konstrukcja składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. Służyć
będzie dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z niej mogą wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą
poprawić swoją sprawność fizyczną. Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród
mieszkańców.
Skatepark Junacki.
Zieleniec przy Junackiej.
Priorytetem tego projektu jest budowa skateparku o pow. ok.. 650 m2 w technologii betonowo-monolitycznej. Projekt "Skatepark Junacki" jest
odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych i dzieci, którzy pragną aktywnie spędzać czas na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.
Likwidacja ślepego odcinka ul. Tuwima.
Zakończenie ul. Tuwima przy Kopcińskiego.
Projekt zakłada likwidację ślepego odcinka ul. Tuwima na wschód od ul. Kindermanów i przeznaczenie go na zielony skwer - miejsce rekreacji
mieszkańców. Taki park będzie idealnym na Zielone Expo przedłużeniem terenów zielonych w stronę Nowego Centrum Łodzi.
Kaczy Catering w Parku Nad Jasieniem.
Park Nad Jasieniem.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni
mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na Sikawie z planem działań pielęgnacyjnych.
Teren Osiedla Sikawa.
Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na Sikawie z planem działań pielęgnacyjnych.
Remont i odwodnienie skrzyżowania ul. Janosika i ul. Chałubińskiego.
ul. Janosika /ul. Chałubińskiego.
Remont i odwodnienie skrzyżowania ul. Janosika i ul. Chałubińskiego.
Zagospodarowanie zielenią przestrzeni po starym śladzie drogi przed szkołą na ul. Janosika.
ul. Janosika przy ul. Powstańców Śląskich.
Zagospodarowanie zielenią przestrzeni po starym śladzie drogi przed szkołą na ul. Janosika.
Wymiana wiaty przystankowej na ul. Janosika przy szkole/żabce.
ul. Janosika przy ul. Powstańców Śląskich.
Wymiana wiaty przystankowej na ul. Janosika przy szkole/żabce.
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Rozbiórka zniszczonych komórek celem stworzenia miejsc parkingowych i zieleńców.
al. Piłsudskiego 67 (komórki wzdłuż ogrodzenia ze szpitalem im. Korczaka).
Celem projektu jest rozbiórka starych komórek lokatorskich dla mieszkańców posesji przy al. Piłsudskiego 67 i wykonanie w zamian miejsc
parkingowych otoczonych roślinnością. Komórki lokatorskie są w złym stanie technicznym - ugina się w nich dach, pokrycie wymaga pilnych
napraw, drzwi są zepsute, brak jest podłóg. Mieszkańcy w związku z przyłączeniem nieruchomości do c.o. nie mają potrzeby przechowywania
tam opału, a to było główne przeznaczenie komórek. Dużo większym pożytkiem będzie dla całego osiedla stworzenie tam miejsc parkingowych
otoczonych zielenią, zwłaszcza, że obecnie samochody parkują na poboczu , a pojazdy odbierające śmieci, służby ratunkowe i dostawcy mają
problemy z wjazdem.
Bezpiecznie, czysto i zielono - rewitalizacja podwórza al. Piłsudskiego/ul. Popowskiego.
Kwartał ograniczony al. Piłsudskiego posesje 65 i 67, szpitalem im, Korczaka, ul. Fabryczną i ul. Popowskiego 1-9.
Celem projektu jest remont rewitalizacja terenów użytkowych i zielonych w kwartale wyznaczonym przez budynki al. Piłsudskiego posesje 65 i
67, szpitalem im. Korczaka, ul. Fabryczną i ul. Popowskiego 1-9. Konieczne jest odseparowanie miejsc parkingowych od planowanych
zielonych skwerów z roślinnością i ławkami. Konieczne są oznakowane przejścia dla pieszych m. in. do placów zabaw lub utworzenia strefy
zamieszkania. Uzupełnieniem mają być kosze na odpady i stojaki rowerowe.
Nowy plac zabaw na ul. Popowskiego oraz miejsca parkingowe i zieleniec.
ul. Popowskiego pomiędzy nr 7 i 9.
Celem projektu jest przeniesienie lokalizacji starego placu zabaw znajdującego się naprzeciwko bloku o numerze 9 i umiejscowienie go
pomiędzy blokami nr 7 i 9, w miejscu przyjaznym dzieciom, zielonym i oddalonym od ulicy, a dotychczas niezagospodarowanym. W miejscu
obecnego placu wnioskodawcy proponują wykonać miejsca parkingowe dla parkujących na poboczu samochodów, które w tym momencie
parkują na rozjeżdżonych terenach zielonych i na starym, nierównym parkingu oraz niewielki zieleniec z ławkami.
Posąg Ariadny w Parku Baden-Powella.
Park Baden-Powella.
Projekt dotyczy uhonorowania mitologicznej postaci Ariadny poprzez ustawienie jej pomnika w Parku Boden-Powella. Jest konsekwencją
patronowania Ariadny pobliskim zakładom fabryki nici i nawiązanie do włókienniczej historii tego miejsca, którego część stanowi Park BadenPowella. W momencie planowania wystawy EXPO 2024 posąg Ariadny trzymającej nić, można wkomponować w zakres prac projektowych i
stworzyć zakątek, w którym zieleń i postać Ariadny tworzyć będą spójną całość. Hasło wystawy "Natura Miasta", komponuje się z symbolami
odnoszącymi się do tradycji miasta Łodzi i bezpośrednio tego terenu.
Psi Wybieg w Parku Boden-Powella.
Park Boden-Powella.
Projekt przewiduje utworzenie ogrodzonego psiego wybiegu w Parku Boden-Powella. Wybieg powinien być umieszczony na relatywnie płaskim
terenie, obecność trawy i nielicznych drzew jest pożądana. Wejście na wybieg powinno odbywać się przez 1 śluzę - 2 samozamykające się
bramki dla bezpieczeństwa. Na terenie wybiegu powinny znajdować się również ławki, kosze na śmieci i psie odchody oraz urządzenia
zabawowe dla psów: kładka bądź huśtawka, płotki do przeskoków (potencjalnie z regulowaną wysokością), stacjonata, tunel, slalom.
Nowe drzewa i krzewy, łąki kwietne i ławki w kwartale ulic Konstytucyjna, Józefa, Szpitalna, Piłsudskiego.
Kwartał ulic Konstytucyjna, Józefa, Szpitalna, Piłsudskiego.
Projekt zakłada uzupełnienie istniejącej roślinności w gatunki rodzime drzew i krzewów, pnączy oraz roślin zielnych tworzących łąki kwietne ze
szczególnym uwzględnieniem roślin miododajnych. Celowe będzie również utworzenie pasa roślinności odgradzającej (zwarty żywopłot)
wzdłuż ul. Konstytucyjnej. W miejscach do tego odpowiednich zostaną ustawione ławki.

Strona | 50

273.

W178SW

274.

W179SW

275.

W180SW

276.

W184OJ

277.

W185SW

Ekran i gęste pnącza - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość powietrza - zdrowie - bezpieczeństwo (ul. Wodna - ul.
Przędzalniana).
Płn. skrajnia al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Wodną i ul. Przędzalnianą.
Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę stosowania zintegrowanych rozwiązań . Rola roślinności w
redukcji szkodliwych substancji związanych z ruchem drogowym jest przedmiotem najnowszych badań, które dowodzą wielorakim korzyściom
związanym z obecnością roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i
smogo-szczelnego wzdłuż ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu rowerowo-pieszego. Ekran dźwiękoszczelny,
wkomponowany w pas roślinny, oprócz ochrony przed hałasem będzie dodatkowo chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń
komunikacyjnych oraz zdrowie poruszających się tą trasą rowerzystów. Obecnie poruszanie się ścieżką rowerową na tym odcinku jest bardzo
uciążliwe i niebezpieczne ze względu na hałas i spaliny (brak nawet barierki).
Gęsty pas roślinności i bariera dźwiękoszczelna - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość powietrza (ul. Dowborczyków - ul.
Targowa).
Płn. skrajnia al. Piłsudskiego między ul. Dowborczyków i ul. Targową.
Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę stosowania zintegrowanych rozwiązań. Rola roślinności w redukcji
szkodliwych substancji związanych z ruchem drogowym jest przedmiotem najnowszych badań, które dowodzą wielorakim korzyściom
związanym z obecnością roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i
smogo-szczelnego wzdłuż ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu rowerowo-pieszego. pieszego. Ekran
dźwiękoszczelny, wkomponowany w pas roślinny, oprócz ochrony przed hałasem będzie dodatkowo chronił przed rozprzestrzenianiem się
zanieczyszczeń komunikacyjnych. Możliwe jest utworzenie zwartego pasa roślinności bez ekranu dźwiękoszczelnego. W Łodzi są już tego typu
"naturalne" bariery, które funkcjonują od lat, będące namiastką proponowanego rozwiązania np. pd. skrajnia al. Piłsudskiego pomiędzy ul.
Targową i ul. Przędzalnianą. Komfort poruszania sie wzdłuż takich odcinków jest nieporównywalnie większy niż na otwartej przestrzeni.
Zwarty żywopłot - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość powietrza - zdrowie (ul. Targowa - ul. Wodna).
Płn. skrajnia al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Targową i ul. Wodną.
Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę stosowania zintegrowanych rozwiązań . Rola roślinności w
redukcji szkodliwych substancji związanych z ruchem drogowym jest przedmiotem najnowszych badań, które dowodzą wielorakim korzyściom
związanym z obecnością roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i
smogo-szczelnego wzdłuż ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu rowerowo-pieszego. Pas roślinny będzie
chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz zdrowie poruszających się tą trasą rowerzystów.
Budowa chodnika.
Od ul. Skrzetuskiego do kładki (wzdłuż orlika na Janowie).
Budowa chodnika od ul. Skrzetuskiego do kładki wzdłuż orlika na Janowie (obecnie jest tam wydeptana ścieżka) i ustawienie oświetlenia
wzdłuż tego chodnika (długość to około 250 m).
Aleja drzew wzdłuż ul. Przędzalnianej.
ul. Przędzalniana 1-23.
Projekt obejmuje posadzenie drzew po obu stronach ul. Przędzalnianej na odcinku pomiędzy ul. Nawrot i ul. Tuwima. Wysokość drzew to
minimum 400-450 cm.
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Ciechocinek na Janowie - budowa tężni w "Parku na Janowie".
Park na Janowie.
Projekt polega na budowie tężni solankowej w Parku na Janowie. Inwestycja zakłada: a) projekt i budowę tężni solankowej wraz z nawierzchnią,
ogrodzeniem i żywopłotem dookoła obiektu oraz przyłączami niezbędnych mediów, b) niezbędną infrastrukturę towarzyszącą (kosza na śmieci,
ławki, stojaki na rowery). We wskazanej lokalizacji planuje się wybudowane tężni solankowej wykonanej z drewna świerkowego (bledy
zewnętrzne dębowe). Tężnia wypełniona będzie sezonowymi gałązkami tarniny lub witek brzozowych. Wewnątrz tężni znajdować się będzie
instalacja rozprowadzająca solankę wraz pompą, układem zasilającym oraz systemem uzupełniającym wodę.
Aleja Aromaterapeutyczna.
Plac pomiędzy ul. Zakładową a ul. Opolczyka.
Projekt zakłada stworzenie miejsca edukacyjno-terapeutycznego dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Będzie to uporządkowana przestrzeń
zielona tzw. "park kieszonkowy" w otoczeniu drzew, krzewów, bylin i pnączy. Miejsce idealne by odetchnąć od codziennego zgiełku.
Drzewa przy trasie WZ!.
al.. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej.
Projekt zakłada zakup i nasadzenie co najmniej 50 drzew wzdłuż trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w pasach zieleni oddzielających
torowisko od drogi dla samochodów. Nasadzenia powinny osiągnąć docelową wysokość do 8 m. W przypadku kolizji z siecią trakcyjną
dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych parametrach np. ozdobnych.
Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu na ulicach Olechowa!.
ul. Odnowiciela i ul. Opolczyka.
W związku z intensywną urbanizacją zielonych dotychczas terenów oraz wybudowaniem centrów handlowych przy cichych i bezpiecznych
ulicach Olechowa pojawił się wzmożony ruch samochodowy. Projekt zakłada ustawienie 3 progów zwalniających wraz z oznakowaniem. Celem
projektu jest poprawa bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i użytkowników placu zabaw (dzieci) oraz komunikacji miejskiej.
Plenerowa siłownia w Parku na Janowie.
Park na Janowie.
Plenerowa siłownia w Parku na Janowie wyposażona będzie w różne urządzenia do ćwiczeń.
Doposażenie OSP Mileszki i OSP Wiączyń.
ul. Pomorska 406, ul. Malownicza 212.
Doposażenie OSP Mileszki i OSP Wiączyń w dwa specjalistyczne zestawy zawierające sprzęt: rozpieracz kolumnowy i nożyce.
Nie wyrzucaj, podziel się ! – Jadłodzielnia na Olechowie i Janowie.
ul. Ketlinga 21, ul. Zakładowa 50.
Przyczyńmy się do stworzenia dwóch punktów JADŁODZIELNI na naszym osiedlu. Nie marnujmy jedzenia, nie wyrzucajmy go do śmieci.
Podzielmy się z tymi, którzy tego jedzenia mogą potrzebować, a nie zawsze jest je na nie stać. JADŁODZIELNIA to takie miejsce, gdzie można
zostawić jedzenie, którego wiesz, że nie zjesz, a jeszcze nie jest zepsute. Opisane w odpowiedni sposób i spakowane, można zostawić w
lodówce lub na półce w wyznaczonym do tego miejscu. Nie wyrzucaj, podziel się !
Na ratunek strażakom, nowym wozem ! Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków.
OSP Łódź-Andrzejów ul. Rokicińska 335.
Jako jednostka OSP Andrzejów jest zaangażowana w ok. 120 akcji ratowniczo-gaśniczych. Chcąc zapewnić jak najlepszą ochronę nasza
jednostka potrzebuje nowego, sprawnego auta ratowniczo-gaśniczego (GCBA), posiadającego zbiornik na dużą ilość środka. Pozyskanie
nowego auta GCBA znacznie usprawniłoby działania i przyczyniłoby się do rozwoju naszej jednostki. Najważniejsze jednak jest to, że
zapewniłoby lepszą ochronę osiedla i większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców całego miasta.
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Balance Park – złap równowagę na Stokach.
Park im. gen. M. Zaruskiego.
Balance Park jest ogólnodostępną strefą aktywności linowej przeznaczonej dla dzieci od 3 roku życia i młodzieży, a nawet dorosłych.
Urozmaicone przeszkody linowe o różnym stopniu trudności m.in. „mostek wężowy" czy „talerze" zainstalowane są 0,5 m nad ziemią. Mocna
konstrukcja oparta na module trójkąta jest bezobsługowa i zapewnia bezinwazyjność (nie ma konieczności wykonywania wykopów czy
fundamentów) i idealnie wpisuje się swoim wyglądem - drewniane pale i przeszkody oraz kolorowe elementy stalowe w charakter parku na
Stokach.
Nie mokniemy na przystankach ! Nowe wiaty przystankowe.
Przystanki MPK - ul. Edwarda-ul. Pomorska (0162) i ul. Edwarda-ul. Pomorska (0163).
Projekt dotyczy wymiany i wybudowania wiaty przystankowej wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi przy przystankach MPK na ul.
Edwarda. Na przystanku 0162 nie ma wiaty przystankowej w ogóle a na przystanku 0163 jest wiata w fatalnym stanie technicznym. Zasadna
jest zatem, wymiana i uzupełnienie wiat w tym rejonie aby zapewnić minimum komfortu podróżowania mieszkańcom i zachęcić ich do
korzystania z transportu zbiorowego.
Wyznaczenie dojazdu do żwirowni na ul. Obłocznej.
ul. Iglasta od ul. Brzezińskiej do ul. Obłocznej i ul. Arniki od ul. Pomorskiej.
Projekt ma na celu całkowite wyeliminowanie z ul. Listopadowej tranzytowego ruchu ciężarówek dojeżdżających do żwirowni na ul. Obłocznej
(poprzez ustawienie znaków zakazu B-5 na ul. Listopadowej) i przekierowanie go na ul. Iglastą od ul. Brzezińskiej i na ul. Arniki od ul.
Pomorskiej (konieczność ustawienia odpowiednich znaków drogowych). Na ul. Iglastej jest jeden dom mieszkalny i ogródki działkowe,
natomiast ul. Listopadowa przebiega przez osiedle mieszkaniowe, dynamicznie się rozbudowujące. Ruch samochodów ciężarowych na ul.
Listopadowej jest niebezpieczny dla pieszych, uciążliwy dla mieszkańców, generuje zanieczyszczenie, hałas i drgania podłoża.
Spowolnienie ruchu drogowego na ul. Listopadowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i komfortu życia mieszkańców.
ul. Listopadowa od ul. Brzezińskiej do ul. Kiepury.
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców ul. Listopadowej na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Kiepury oraz
ulic przyległych, poprzez: wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości 30 km/h z pierwszeństwem ruchu pieszego na obszarze ulic
zaznaczonych na załączonym planie; umieszczenie na jezdni ul. Listopadowej (od ul. Krzeptowskiego do ul. Kiepury) dwóch progów
zwalniających i wymodelowanie przewężenia ul. Listopadowej na wys. nr 14 wyeliminowanie z tego odcinka ul. Listopadowej tranzytowego
ruchu ciężarówek, jadących do i ze żwirowni na ul. Obłocznej. Ulica Listopadowa, choć wg planu zagospodarowania przestrzennego jest drogą
gminną zbiorczą, znajdującą się w terenie zabudowanym, to nie posiada wymaganych chodników, ani utwardzonego pobocza do bezpiecznego
ruchu pieszych. W związku z tym ruch pieszy odbywa się jezdnią, która dodatkowo po deszczach i wiosennych roztopach jest fragmentami
zalewana. Stan techniczny jezdni ul. Listopadowej jest zły (warstwa asfaltu, wielokrotnie „łatana", położona na płytach JUMBO). Bardzo
natężony ruch tranzytowy samochodów ciężarowych niszczących nawierzchnię drogi, emitujących zanieczyszczenia, hałas i drgania nie
powinien być kierowany przez teren osiedla mieszkaniowego, ulicą która nie zapewnia bezpieczeństwa pieszym, ani dobrostanu mieszkańców
osiedla.
Pomnik Włókniarek na Placu Zwycięstwa.
Plac Zwycięstwa południowa część za al. Piłsudskiego.
Pomnik przedstawiający postacie łódzkich robotnic, robotników i dzieci pracujących w łódzkich fabrykach włókienniczych. Wysokość całości
min. 6 m. Postacie ustawione na granitowym cokole.
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Obwodnica osiedla Widzew-Wschód. Połączenie ul. Widzewskiej z ul. Maszynową/ul. Służbową.
W linii gruntowej drogi łączącej ul. Widzewską/ ul. Wałową z ul. Widzewską/ul. Służbową.
W230WW
Wybudowanie ulicy o utwardzonej powierzchni, która połączy ulicę Widzewską/Wałową z ulicą Maszynową/Służbową. Nowa ulica zamknie
obwodnicę osiedla Widzew-Wschód.
Bezpieczna droga do szkoły i komunikacji zbiorowej z ul. Listopadowej – Dolina Łódki południe.
Chodnik między ul. Listopadową i ul. Dębowskiego.
Remont chodnika między ulicami Listopadową i Dębowskiego wraz z uporządkowaniem przyległej zieleni. Chodnik jest w fazie zaniku z uwagi
W231DL
na zaniedbanie przyległej zieleni i zniszczenia płyt chodnikowych. Mieszkańcy chcieliby jednak z niego korzystać w stopniu większym i
bezpieczniejszym niż dotychczas ponieważ jest jedyną drogą dojścia pieszego do centrum miasta. W okolicy nie ma innych dróg pieszych /
rowerowych / chodników.
Remont drogi.
ul. Świętokrzyska, ul. Goryczkowa i ul. Pigwowa.
W235MI Remont drogi Świętokrzyskiej, fragmentu ulicy Goryczkowej oraz fragmentu ulicy Pigwowej zapewniający mieszkańcom Osiedla dojazd do
ulicy Frezjowej - głównej ulicy miejskiej. Łączna długość odcinka 1600 m o szerokości 3 m. Wykorytkowanie istniejącej drogi na 30 cm,
wypełnienie gruzem betonowo-ceglanym 20 cm z zagęszczeniem, nawiezienie klińca 5 cm i zagęszczenie oraz utwardzenie walcem.
Chodnik na ul. Feliksińskiej – projekt i budowa.
ul. Feliksińska (odcinek od ul. Dworcowej do autostrady A1).
W237AN Budowa chodnika na ul. Feliksińskiej. Ta ulica jest głównym ciągiem komunikacyjnym w okolicy, również dla pieszych, i jest pozbawiona
chodnika, a momentami wręcz pobocza- wzdłuż krawędzi jezdni np. znajdują się krzaki. Mieszkańcy od lat starają się o budowę chodnika w tym
miejscu. Jednocześnie należy podkreślić, że właśnie ten odcinek jest w tym momencie głównym objazdem dla ulicy Rokicińskiej.
Ulica Spartakusa - asfaltowy dojazd do parkingu przy kościele.
ul. Spartakusa wzdłuż parkingu przy kościele - Stoki.
W ciągu ulicy Spartakusa na odcinku 65m od ulicy Janosika położenie bitumicznej nakładki (podbudowa z tłucznia, warstwa wyrównawcza,
W242ST warstwa ścieralna) w celu bezpiecznego dojazdu do parkingu położonego w pobliżu kościoła parafialnego na Stokach. Zainstalowanie lustra
drogowego w celu wyjazdu z parkingu i bezpiecznego włączenia się do ruchu na ulicy Janosika. Nawierzchnia w ciągu ulicy Spartakusa jest
nieutwardzona. Dojazd do parkingu jest utrudniony poprzez liczne nierówności wypełnione wodą. W porze wiosennej na drodze zalega
wszechobecne błoto a latem unoszą się tumany kurzu.
EFR - uczymy się skutecznie pomagać - Stary Widzew.
ul. Przędzalniana 70.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć
W246SW uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty
EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy
Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 30
osób.
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EFR - uczymy się skutecznie pomagać - Mileszki.
ul. Pomorska 437.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla mieszkańców osiedla. Zajęcia będą nieodpłatne dla osób biorących udział w kursie. W ramach zajęć
W247MI uczestnicy otrzymają podręcznik pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty
EFR PADI. Certyfikat honorowany jest we wszystkich państwach UE i upoważnia do pracy w charakterze ratownika medycznego (nie dotyczy
Polski - trzeba ukończyć dodatkowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej). Zakładane jest przeszkolenie co najmniej 100
osób.
Wytyczenie i budowa miejsc parkingowych w celu wykorzystania przestrzeni na ul. Popowskiego i al. Piłsudskiego 67.
Kwartał ograniczony al.. Piłsudskiego, posesje 65 i 67, szpitalem im. Korczaka, ul. Fabryczną i ul. Popowskiego.
Celem projektu jest wyznaczenie miejsc parkingowych na osiedlu ograniczonym ul. Piłsudskiego posesje 65 i 67, szpitalem im. Korczaka, ul.
W248SW Fabryczną i ul. Popowskiego. W chwili obecnej samochody parkowane są w sposób chaotyczny, często uniemożliwiający normalny ruch
pieszych i samochodów. Samochody pozostawiane są na dawnych terenach zielonych, powodując powstawanie błota i kolein i rozjeżdżając
resztki zieleni. Mieszkańcy widzą możliwości rozsądnego wykorzystania przestrzeni zapewniając z jednej strony miejsca parkingowe, a z
drugiej wytyczając tereny zielone.
Modernizacja ul. Popowskiego – bezpieczna, dwukierunkowa droga.
ul. Popowskiego.
Celem projektu jest modernizacja ul. Popowskiego, by przywrócić na niej dwukierunkowy ruch. Obecnie nie ma możliwości wjazdu na ulicę od
południowej strony, co powoduje konieczność przejazdu zatłoczoną ul. Przędzalnianą. Uzasadnieniem wprowadzonego ruchu
W249SW
jednokierunkowego były kwestie bezpieczeństwa, natomiast nie jest bezpiecznie z uwagi na kierowców nagminnie naruszających przepisy,
chcących jak najszybciej przemieścić się na odcinku z zakazem ruchu od południowej strony, omijających w ten sposób zakorkowaną ul.
Przędzalnianą. Sposobem na wprowadzenie bezpieczeństwa na dwukierunkowej ulicy byłaby utworzona strefa zamieszkania wraz z progami
spowalniającymi na jezdni oraz ukształtowanie drogi, by meandrowała po osiedlu wśród zieleńców jak na łódzkich woonerfach.
1910 Kropel Wody - Wodny Plac Zabaw dla Widzewa Wschodu.
Okolice Lasku Widzewskiego (rejon ul. Wujaka - ul. Augustów - ul. Przybyszewskiego).
Projekt zakłada utworzenie w tzw. Lasku Widzewskim Wodnego Placu Zabaw - "1910 kropel wody". Wodny plac zabaw, podobny do tego,
który został zrealizowany w łódzkim Arturówku będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców w okresie wiosenno-letnim. Nazwa
W258WW placu nawiązuje, do roku powstania klubu sportowego Widzew Łódź, jest elementem dbania o tożsamość historyczną i kulturową mieszkańców
Widzewa. Projekt będzie realizowany w 2020 r. - w którym klub Widzew Łódź będzie obchodził swoje 110 lecie. W ramach nawiązania do 110
lecia klubu, kształt wodnego placu zabaw w Lasku Widzewskim będzie wpisany w zarys herbu Widzew Łódź. Wodny plac zabaw będzie
wyposażony w szereg urządzeń wodnych takich jak natryski i fontanny, armatki oraz inne elementy. Plac zabaw będzie wyposażony w
urządzenia wodne podzielone na 3 grupy tematyczne: dla najmłodszych, strefa rodzinna, strefa nastolatków.
Z kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
ul. Kopcińskiego 54, ul.Józefa 19.
W264SW
Partycypowanie w dwóch spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych przez
realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach.
Z kulturą Za Pan Brat Od Najmłodszych Lat.
ul.Morcinka 3, ul. Brzeziny 3.
W265ZA
Partycypowanie w dwóch spektaklach. Bezpłatne zajęcia taneczne i akrobatyczne. 20 pokazów taneczno-akrobatycznych w wyznaczonych przez
realizatora w lokalizacjach na terenie osiedla. Zorganizowanie 2 turniejów tańca w klasach poziomach.
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W295NO

Budowa kładki nad torami przy ul.Widzewskiej.
ul. Widzewska 14.
Budowa kładki nad torami przy ul.Widzewskiej.
Całoroczne lodowisko na Olechowie/Janowie.
ul. Dąbrówki 1.
Lodowisko o powierzchni 800m² (o wymiarach 20 x 40 m), z nawierzchnią umożliwiającą jazdę na łyżwach przez cały rok. Obiekt nie będzie
zadaszony. Lodowisko ma mieć charakter rekreacyjny. Lodowisko ma mieć zwykły, owalny kształt, bez żadnych torów w środku, wykonane w
technice demontowalnej. Lodowisko będzie usytuowane przy SP 205 przy ul. Dąbrówki 1. Przy tafli ma znajdować się kontenerowe
pomieszczenie, w którym przechowywane będą łyżwy, szatnia, pomieszczenia socjalne oraz magazyn na narzędzia potrzebne do obsługi
lodowiska. Do lodowiska ma prowadzić chodnik. Obiekt ma być oświetlony.
Chodniki na Ormiańskiej i Johna Wayne'a.
ul. Ormiańska.
Chodniki na Ormiańskiej i Johna Wayne'a. Ulice na całej długości są drogami gruntowymi, bez chodnika. Niezbędne jest zapewnienie
mieszkańcom osiedla możliwości dotarcia do ich domów.
Pieszy ma prawo czuć się bezpieczny! - budowa chodnika wzdłuż ulicy Taborowej.
ul. Taborowa między ul. Gajcego i ul. Bartniczą.
Projekt zakłada wybudowanie jednostronnego chodnika dla ruchu pieszego w pasie drogowym wzdłuż odcinka ulicy Taborowej (początek od
skrzyżowania z ulicą Gajcego do ulicy Bartniczej). Obecny stan drogi daje możliwość przejazdu kierowcom samochodów i rowerzystom. Nie
jest jednak zapewniony bezpieczny ruch pieszych. Znaczną jego część stanowią osoby starsze, dzieci chodzące do szkoły oraz rodziny z dziećmi
w wózkach (szczególnie z uwagi na powstały w okolicy plac zabaw). Dodatkowe utrudnienia pojawiają się w okresach opadów, kiedy na
poboczu pojawia się błoto i kałuże zmuszając pieszych do przemieszczania się po jezdni. Stwarza to dodatkowe zagrożenie nie tylko dla
pieszych, ale też kierowców.
Ratujmy zabytkową studnię kręgową z żurawiem na ulicy Beskidzkiej.
ul. Beskidzka, skrzyżowanie z ul. Hanuszkiewicza.
Czyszczenie studni. Odrestaurowanie zniszczonych kręgów betonowych Odrestaurowanie zniszczonego żurawia. Wyłożenie terenu kostką
granitową wokół odrestaurowanej studni z żurawiem Montaż stołu betonowego z ławkami Wymiana zniszczonego ogrodzenia Projekt
techniczny i nadzór
Nieplac zabaw w Nowosolnej - budowa naturalnego placu zabaw przy ul. Grabińskiej.
ul. Grabińska.
Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym będzie można nie tylko spędzić czas na beztroskiej zabawie, ale również zwolnić tempo i
nacieszyć się bliskością niezwykłej przyrody. Uciekając od zgiełku miasta, na „nieplacu zabaw" można znaleźć tak zwyczajne-niezwyczajne
elementy jak rośliny, błoto, żwir, patyki do budowania baz, drewniane skrzynie do tego samego, pagórki, mostki zwodzone, instrumenty
muzyczne, rzeźby, labirynty, tunele i szałasy itd. Poza naturalnymi elementami „nieplacu zabaw" przeznaczonymi do zabawy, projekt
uwzględnię również niezbędną infrastrukturę (ławki, ogrodzenie, kosze) a także nasadzenia drzew zapewniających cień w upalne dni oraz
innych gatunków roślin (w tym łąki kwietnej) stanowiących doskonałą bazę do obserwacji przyrody.
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Utwardzenie drogi ul. Romana Kaczmarka.
ul. Romana Kaczmarka.
Zadanie polega na wstępnym wyrównaniu pasa drogowego o szerokości około 5 metrów i długości blisko 200mb przy pomocy spychacza
drogowego (lub innej maszyny) następnie wysypanie na pas drogi (jezdni) kruszywa drogowego o różnej granulacji czyli od grubego klińca
począwszy na kruszywie dolomitowym kończąc oraz zagęszczenie całości ciężkim sprzętem drogowy typu walec drogowy lub spychacz.
Park Andrzejowski jako miejsce wypoczynku i integracji Osiedla Andrzejów - Etap I wytyczenie i budowa alejek oraz oświetlenia.
Plac pomiędzy ul. Relaksową i ul. Sędziwoja.
Na terenie działki należącej do Miasta Łodzi ma powstać nowy park miejski. Park ma służyć mieszkańcom osiedla Andrzejów do wypoczynku i
integracji. Docelowo zadanie obejmuje wykonanie projektu docelowego parku, który będzie zawierał oświetlone alejki utwardzone, kilka
urządzeń do ćwiczeń, ławki, plac zabaw dla dzieci oraz inne elementy do rekreacji do uzgodnienia na etapie projektu wykonawczego. I etap
zakłada: uporządkowanie terenu wyznaczonego dla I etapu realizacji, wytyczenie i wykonanie utwardzonych alejek w raz z ich oświetleniem.
Park 3 Maja: Street workout park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała). Budowa street workout parku dla młodzieży, dorosłych i
seniorów spełniających funkcje sportowe i rehabilitacyjne.
Park 3 Maja.
Budowa kompletnego „street workout parku" (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) dla młodzieży, dorosłych i seniorów na jednym z fragmentów
parku 3 maja - najlepiej w okolicach obecnej siłowni zewnętrznej. Siłownia typu „street workout park" będzie pełniła funkcje sportowe i
rehabilitacyjne.
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