
BAŁUTY 

BAŁUTY CENTRUM 
1 ID: B001BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 825000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Fontanna Mieszkańców. 

Lok. Skwer Michaliny Wisłockiej. 

Opis 
Remont lub budowa fontanny na Skwerze Michaliny Wisłockiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, remont istniejących i ułożenie nowych chodników wraz 

z elementami małej architektury (ławki, kosze). 

2 ID: B008BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 504000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Lifting ul. Kołodziejskiej. 

Lok. ul. Kołodziejska. 

Opis 

Zadanie zakłada „mini remont" ul. Kołodziejskiej. W skład zadania wchodzi wymiana latarni, nasadzenie nowych drzew w miejscu wyciętych na przestrzeni lat 

(oznacza to w części przypadków usunięcie starego pnia lub zdjęcie położonych płyt chodnikowych) oraz w nowych lokalizacjach, rekultywację trawnika oraz 

unormowanie parkowania wzdłuż ulicy poprzez ustawienie słupków ograniczających wjazd na chodnik, zostawiając dla pieszych nie mniej, niż 1,5 metra, oraz 

ustawienie ich po stronie zachodniej na trawnikach. 

3 ID: B009BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 54000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł II edycja "Letnich Pokazów Filmowych" w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Lok. Zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Opis 

Zadanie zakłada organizację II edycji „Letnich Pokazów Filmowych", których pierwsza edycja była zwycięskim projektem w budżecie obywatelskim 2017/2018. 

Projekt przewiduje organizację 9 pokazów filmowych w piątki od 3 lipca do 28 sierpnia 2020 roku w godzinach wieczornych (po zmroku) w parku pomiędzy ul. 

Lutomierską a ul. Drewnowską. 

4 ID: B011BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 303000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Siłownia plenerowa w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Lok. Zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Opis 

Zadanie zakłada budowę siłowni plenerowej na terenie zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską obok nowo budowanego placu zabaw wraz z wykonaniem 

podłoża gumowego celem amortyzacji ewentualnych upadków, dobudowanie doprowadzającego chodnika, ustawieniem wokół siłowni plenerowej ławek oraz latarni 

solarnych. Zadanie zakłada budowę siłowni plenerowej na terenie zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską obok nowo budowanego placu zabaw wraz z 

wykonaniem podłoża gumowego celem amortyzacji ewentualnych upadków, dobudowanie doprowadzającego chodnika, ustawieniem wokół siłowni plenerowej ławek 

oraz latarni solarnych. 

5 ID: B015BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 600000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych. 



Lok. Limanowskiego - Klonowa (0440)(0447), Limanowskiego - Sierakowskiego (0441)(0446), Limanowskiego - Piwna (0442)(0445). 

Opis 
Zadanie zakłada montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym 

- rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne. 

6 ID: B017BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 395000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Lifting Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. 

Lok. Torowisko Łódzkiego Tramwaju Regionalnego wzdłuż ul. Zachodniej. 

Opis 

Zadanie zakłada mini remont wyeksploatowanych części Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Podczas realizacji zadania: zostanie zrekultywowany trawnik na ul. 

Zachodniej od ul. Ogrodowej do ul. Zgierskiej (wszystkie miejsca przy torowisku, na których znajduje się trawnik), wzdłuż całej ul. Zachodniej zostanie wyczyszczony 

tłuczeń, zostaną przebudowane przystanki przy Manufakturze (1998) (1997), na których oprócz wymiany płyt chodnikowych pojawia się wiata przystankowa wzdłuż 

całego peronu, podobna do tych znajdujących się na przystanku wielostanowiskowym Rodziny Poznańskich - Dw. Łódź Fabryczna, oraz udrożnione zostaną odpływy 

wodne, zostaną wyremontowane najbardziej zniszczone przez czas przystanki tramwajowe (wymiana wiaty przystankowej, płyt chodnikowych) Zachodnia-Lutomierska 

(1392)(1398). 

7 ID: B020BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 650000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej oraz wymiana chodnika. 

Lok. Droga osiedlowa biegnąca wzdłuż bloków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, 25, 23, Kasprzaka 66, 68. 

Opis 
Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej (długość ok. 430 m, średnia szerokość ok. 3,60 m) wraz z wymianą krawężników. Wymiana chodników (ok. 300 m2) 

w obrębie bloków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27 i 25. 

8 ID: B034BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek do Biblioteki Filia nr 2. 

Lok. ul. Łagiewnicka 118. 

Opis Zakup książek do biblioteki. 

9 ID: B047BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 119100.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Korytarze OdNowa - Remont korytarzy w Zespole Szkół Samochodowych. 

Lok. ul. Wojciecha Kilara 3/5. 

Opis 

Korytarze w Zespole Szkół Samochodowych wymagają remontu. Nie były remontowane od początków szkoły. Remont piętra „Administracyjnego" zakończył się, lecz 

reszta korytarzy w dalszym ciągu wymaga modernizacji, ponieważ na popękanych, połatanych ścianach znajduje się stara boazeria, a na suficie widać plamy po zalaniu. 

Lampy są popękane z zimnym kolorem świetlówek. Najwyższa pora to zmienić, pora odświeżyć wizerunek szkoły - Najlepszej Samochodówki w Polsce! 

10 ID: B048BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 170000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowe ogrodzenie upiększa szkołę - Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Samochodowych. 

Lok. ul. Wojciecha Kilara 3/5. 

Opis 
Część ogrodzenia w ZSS przeszła przebudowę (Część od strony łącznika ul. Hipotecznej z ul. Kilara) przy pomocy funduszy z Rady Osiedla Bałuty - Centrum, jednakże 

wciąż zostało do przebudowania prawie 500 m ogrodzenia oraz wymiana bram/furtek. Szkoła już wypiękniała z zewnątrz lecz szpecące ją ogrodzenie z czasów PRL-u 



wszystko psuje, najwyższa pora dokończyć to, co zostało rozpoczęte! 

11 ID: B049BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 150000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bo mechanik silny musi być - Montaż siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Samochodowych. 

Lok. ul. Wojciecha Kilara 3/5. 

Opis 

Zespół Szkół Samochodowych potrzebuje silnych oraz sprawnych uczniów - mechaników. Niestety mają oni tylko małą siłownię wewnętrzną, która nie jest używana 

latem i wiosną z powodu wysokiej temperatury panującej w czasie upałów. Chcemy to zmienić, tak aby uczniowie mogli ćwiczyć na siłowni także wtedy, gdy na 

zewnątrz jest ciepło. Siłownia na boisku będzie mogła być wykorzystywana także przez społeczność lokalną do ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. 

12 ID: B050BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Dobra znajomość języka angielskiego to podstawa! - Remont pracowni języka angielskiego w Zespole Szkół Samochodowych. 

Lok. ul. Wojciecha Kilara 3/5. 

Opis 

Obecnie sala do języka angielskiego jest w opłakanym stanie i wymaga remontu. Nie sprzyja efektywnej nauce języka! Utrudnieniem jest również brak tablicy 

interaktywnej co nie pozwana na wyświetlanie anglojęzycznych filmów, czy też prezentacji co utrudnia prowadzenie ciekawych lekcji. Oświetlenie w pracowni nie 

stwarza dobrych warunków do prowadzenia zajęć. Po remoncie sala mogłaby być dodatkowo wykorzystywana przez zainteresowanych mieszkańców Osiedla do nauki 

języków i spotkań. 

13 ID: B051BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 296300.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Kolorowy plac zabaw w PM 43. 

Lok. PM 43 ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy ulicami Obornicką, Malinową, Wolną. 

Opis 

Planujemy stworzyć zupełnie nowy plac zabaw dla naszych przedszkolaków. Wybór elementów zaplanowanych do renowacji placu zabaw w naszym przedszkolu nie 

był przypadkowy. Ogród został podzielony na tereny, które przyporządkowano każdej z funkcjonujących w placówce grup. Zaplanowane elementy ogrodu dostosowano 

do wieku dzieci a tym samym do ich umiejętności motorycznych. Szczególną uwagę podczas wyboru elementów składowych placu zabaw zwracano na bezpieczeństwo 

przedszkolaków. Na terenie najmłodszych dzieci nie znajdą się trudne do przejścia mostki i równoważnie, a sprawiające radość bujaki i zjeżdżalnie. Kolejne tereny są 

coraz bardziej zaawansowane by właściwie kształtować prawidłowy rozwój motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym. Jednocześnie w przypadku starszych dzieci 

zmiana miejsca zabawy może być sposobem na jeszcze większą frajdę i odkrywanie placu zabaw na nowo i na nowo. 

14 ID: B052BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 95000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych. 

Lok. PM 43, ul. Obornicka 6 - chodnik wzdłuż ulicy za ogrodzeniem od strony ul. Obornickiej oraz chodnik prowadzący od furtki do schodów wejściowych. 

Opis 

Przedmiotem zadania jest remont chodników przy PM 43. Chodnik od ul. Obornickiej: od strony ulicy Obornickiej miałby powstać chodnik rozpoczynający się od 

ogrodzenia o szerokości ok 1,5 m, bez wolnych przestrzeni, które umożliwiają gromadzenie się wody i błota - tym samym bezpieczny dla przedszkolaków. Chodnik 

wykonany z płyt chodnikowych o wymiarach 25x25 oraz po bokach dwie opaski z kostek granitowych zgodne ze standardami wymiany chodników w Łodzi. Następnie 

powinny się znaleźć miejsca parkingowe wykonane z płyt ażurowych o szerokości 1,5m. Samochody miały by nadal parkować częściowo na nowych płytach ażurowych 

częściowo na jezdni. Chyba, że możliwe będzie wykonanie pełnych miejsc parkingowych. Chodnik wewnątrz terenu przedszkola: nowe, równe i estetyczne płyty 

chodnikowe o wymiarach 25x25 oraz po bokach dwie opaski z kostek granitowych zgodne ze standardami wymiany chodników w Łodzi. 

15 ID: B053BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 



Tytuł Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń żłobka. 

Lok. Żłobek nr 2, ul. Chrobrego 16. 

Opis Projekt polega na wymianie drzwi wewnętrznych do pomieszczeń gdzie przebywają dzieci uczęszczające do żłobka. 

16 ID: B060BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 150000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Siłownia plenerowa przy SP 35. 

Lok. SP 35, ul. Kutrzeby 4. 

Opis 
Na terenie szkoły znajduje się plac zabaw, boisko, brakuje jednak urządzeń z których mogliby korzystać dorośli i młodzież. Siłownia plenerowa będzie doskonałym 

uzupełnieniem tego miejsc, gdzie będzie można aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. 

17 ID: B062BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bezpieczne boisko to zielone boisko! - Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Samochodowych. 

Lok. ul. Wojciecha Kilara 3/5. 

Opis 

Projekt zakłada pokrycie boiska szkolnego sztuczną trawą w miejsce asfaltowej nawierzchni. Asfaltowe boisko stwarza niebezpieczeństwo dla uczniów. Pokrycie go 

sztuczną trawą umożliwi prowadzenie zajęć sportowych bez ryzyka urazów i kontuzji. Z nowego boiska będą mogli korzystać również mieszkańcy Osiedla Bałuty - 

Centrum. 

18 ID: B074BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Książkowy SZACH-MAT"-zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki „Rozgrywka". 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 14 ul. Powstańców Wielkopolskich 3. 

Opis 
Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych zarówno książkowych jak i audiobooków do Filii nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 3. Wzbogacenie zasobów biblioteki wpłynie na atrakcyjność placówki i promocji czytelnictwa w Łodzi. 

19 ID: B075BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek, audiobooków i książek z dużym drukiem dla czytelników Filii nr 3 Biblioteki Miejskiej. 

Lok. Filia nr 3 Biblioteki Miejskiej, ul. Osiedlowa 6. 

Opis 
Zakup książek tradycyjnych, książek wydanych tzw. dużym drukiem oraz audiobooków na łączną kwotę 10.000 zł znacząco wzbogaci ofertę biblioteki. Wpłynie to 

pozytywnie na zaspokojenie potrzeb czytelniczych stałych oraz potencjalnych użytkowników biblioteki. 

20 ID: B076BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Biblioteczne półki pełne nowości na ul. Mackiewicza 35. 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35. 

Opis 

Zakup nowości książkowych i audiobooków. Celem zakupu nowości wydawniczych jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w naszej bibliotece poprzez wzrost 

wypożyczeń książek oraz wzrost liczby czytelników. Pozwoli to na uzupełnienie zbiorów o nowe aktualne pozycje, które zaspokoją różnorodne potrzeby mieszkańców 

naszego osiedla. Jest to szansa na rozwój naszej biblioteki. Zakup większej ilości tytułów umożliwi dostęp do literatury osobom słabowidzących (audiobooki) jak 

również czytelnikom o różnych preferencjach i potrzebach. 

21 ID: B077BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 87000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 



Tytuł Bezpieczny korytarz w SP 55. 

Lok. SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

Opis 
Wymiana na drugim piętrze budynku starego parkietu, na nowy, bezpieczny. Odmalowanie korytarza na drugim piętrze. Inwestycja pozwoli na zwiększenie 

bezpieczeństwa uczniów. 

22 ID: B078BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 134500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

Lok. SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

Opis 

W ramach realizacji zadania planowana jest modernizacja sali komputerowej, która obejmie malowanie i gruntowanie ścian, sufitu, wymiana drzwi i ościeżnic, 

położenie wykładziny oraz montaż rolet okiennych. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego umożliwiającego podłączenie 

komputerów do internetu. Zakup komputerów, tablicy interaktywnej, oprogramowania oraz nowych mebli. 

23 ID: B079BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 40000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wejście z klasą w świetlaną przyszłość - wymiana drzwi w SP 24. 

Lok. SP 24 , ul. Ciesielska 14a. 

Opis 
Wymiana starych drzwi wewnątrz budynku, prowadzących do sal lekcyjnych na nowe drzwi z przeszkleniem. Wymiana drzwi do przebieralni na nowe. Wymiana drzwi 

do pracowni informatycznej na nowe drzwi z przeszkleniem i alarmem. Efektem inwestycji będzie wzrost bezpieczeństwa uczniów. 

24 ID: B080BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń w Parku im. Andrzeja Struga. 

Lok. Park im. Andrzeja Struga. 

Opis 
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. 

25 ID: B081BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń w Parku przy Hipotecznej. 

Lok. Park przy ul. Hipotecznej. 

Opis 
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. 

26 ID: B082BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Bezpieczna Kalinowa. 

Lok. ul. Kalinowa (na wysokości Zieleńca Miejskiego). 

Opis Zakup i montaż progów zwalniających na ulicy Kalinowej (na wysokości Zieleńca Miejskiego) Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. 

27 ID: B083BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 160000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Parkuj i chodź bezpiecznie - modernizacja chodnika z dopuszczeniem parkowania na chodniku przy ul. Sierakowskiego. 

Lok. ul. Sierakowskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50a). 



Opis 

Zadanie polegać będzie na wykonaniu remontu istniejącego chodnika oraz budowie nowego chodnika w miejscu istniejących pasów zieleni (obecnie mieszkańcy 

parkują na zieleńcach). Planuje się wykonanie nowego chodnika na całej szerokość od krawężnika do granicy pasa drogowego z dopuszczeniem parkowania na 

chodniku, montaż separatorów, zwiększenie powierzchni biologiczne czynnej przy istniejących drzewach. 

28 ID: B092BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 109000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszych. 

Lok. Lutomierska, Julianowska, Kasprzaka, Hipoteczna, Pojezierska - okolice przystanków. 

Opis 

Wykonanie chodników w miejscu obecnych wydeptanych ścieżek w okolicy przystanków: Lutomierska/Klonowa, Kasprzaka / Kutrzeby (d. Tybury), Julianowska / 

Żarnowcowa, Julianowska / Zgierska. Wykonanie azyli (wysepek) na przejściach dla pieszych w okolicach przystanków: Lutomierska / Czarnkowska (oba przejścia), 

Lutomierska / Bazarowa, Kasprzaka / Kutrzeby (także przejście przy Gandhiego), Hipoteczna / Olsztyńska, Pojezierska / Grunwaldzka. 

29 ID: B103BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 228000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park Skarbowców – budowa placu zabaw na skwerze przy ul. Julianowskiej. 

Lok. Skwer Króla Władysława Jagiełły. 

Opis Projekt zakłada wybudowanie placu zabaw. Składać będzie się z tyrolki, huśtawka bocianie gniazdo, siłownia 5 elementów. 

30 ID: B112BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 450000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Modernizacja placu zabaw na ul. Kutrzeby. 

Lok. ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 9A. 

Opis 

Obecnie istniejący plac zabaw przestaje spełniać swoje funkcje(funkcjonuje od 1996 roku). Wiele elementów wyposażenia wymaga wymiany. Także ogrodzenie jest już 

w niezbyt dobrym stanie. W najbliższej okolicy mieszka duża ilość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nowe urządzenia oraz modernizacja całego terenu 

pozwolą w bezpieczny sposób korzystać dzieciom z nowych udogodnień. 

31 ID: B113BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Remont chodnika na ul. Urzędniczej. 

Lok. ul. Urzędnicza po stronie zachodniej od ul. Sędziowskiej do wjazdu od strony ul. Prusa. 

Opis Remont chodnika z możliwością postoju pojazdów przy krawężniku z zaznaczonym kostką miejscu. 

32 ID: B115BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 442000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zamieniamy klepisko w teren czynnej rekreacji i wypoczynku. 

Lok. ul. Urzędnicza 47 i ul. Sędziowska 11/13. 

Opis 

Wielofunkcyjne mini boisko przystosowane do gry w piłkę nożną służyć będzie również do gier w koszykówkę, siatkówkę, badmintona innych. Osobno położony plac 

zabaw dla dzieci spełniać będzie oczekiwania maluchów i młodszych przedszkolaków. Sprzęt do ćwiczeń siłowych będzie miał charakter uniwersalny wiekowo. 

Uporządkowanie obrzeży, zatoczki, miejsca postojowe nada odpowiednią oprawę otoczeniu oraz poprawi oczekiwania mieszkańców w tym zakresie. Całość da okazję 

do czynnej rekreacji i wypoczynku dla wielu pokoleń zamieszkujących w wokół położonych średnich i wieloklatkowych wysokich blokach mieszkalnych. 

33 ID: B116BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bieg po zdrowie - bieżnia dwutorowa SP 24. 



Lok. SP 24, ul. Ciesielska 14 A. 

Opis 
Bieżnia dwutorowa poliuretanowa do biegu krótkiego (na 60 m). Łączna długość bieżni 70 m (w tym miejsce startu, bieg właściwy i przestrzeń na hamowanie). 

Szerokość jednego toru l,22m; zatem szerokość bieżni ok 2,5 m. 

34 ID: B122BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł W trosce o otoczenie dziecka - remont dwóch wejść frontowych do Żłobka Nr 14 przy Pawiej 20. 

Lok. Żłobek Nr 14 przy ul. Pawiej. 

Opis W ramach zadania planowany jest remont dwóch wejść do Żłobka nr 14. 

35 ID: B123BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bezpiecznie biegamy - odświeżenie parkietów w salach zabaw dzieci w Żłobku Nr 14, Pawia 20. 

Lok. Żłobek Nr 14 przy ul. Pawiej. 

Opis W ramach realizacji projektu przewidywane jest odświeżenie obecnych parkietów w żłobku poprzez cyklinowanie. 

36 ID: B124BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Biblioteka z NOWOŚCIAMI- zakup nowości wydawniczych i doposażenie kącika dziecięcego dla biblioteki przy ul. Łagiewnickiej. 

Lok. Łagiewnicka 118. 

Opis 

Wnioskujemy o zakup książek dla wszystkich grup wiekowych, w tym książek mówionych (audiobooków). Oczekujemy dostępu do nowości wydawniczych, których 

brak odczuwalny jest w bibliotece. Ponadto, istnieje potrzeba doposażenia wydzielonego kącika dla dzieci, aby mogły one swobodnie i bezpiecznie korzystać ze zbiorów 

biblioteki. Uzyskana dotacja uatrakcyjniłaby zbiory biblioteki i przyczyniła się do wzrostu czytelnictwa wśród mieszkańców osiedla i miasta Łodzi. 

37 ID: B128BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 160000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Zielone separatory. Krzewy wzdłuż al. Włókniarzy oddzielające chodniki i DDR od jezdni. 

Lok. Al. Włókniarzy na odcinku Drewnowska - św. Teresy. 

Opis 
Stworzenie zielonej ściany oddzielającej ruchliwą Aleję Włókniarzy od biegnących wzdłuż niej chodnika i drogi rowerowej, poprzez posadzenie krzewów 

„antysmogowych" (np. ognik, różanecznik, trzemielina). 

38 ID: B140BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew oraz krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. 

Lok. Osiedle Bałuty Centrum. 

Opis 
Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew nad chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Pozostawienie 3m wolnej przestrzeni pomiędzy chodnikiem a gałęziami. Przycięcie 

krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. Pozostawienie pół metra wolnej przestrzeni od krawężnika do krzewu poza chodnikiem (w miarę możliwości). 

39 ID: B159BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Pyszne jedzenie, fajne otoczenie - remont stołówki w SP 24. 

Lok. SP 24, ul. Ciesielska 14A. 

Opis 
Remont stołówki szkolnej w SP 24: wymiana podłogi, malowanie ścian i budowa ścianki działowej zapewniającej dopływ światła dziennego, wymiana oświetlenia i 

zakup nowych stolików do stołówki. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny dla uczniów placówki. 



40 ID: B161BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 160000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł „Siła jest w Nas!!!" utworzenie siłowni zewnętrznej przy Bursie Szkolnej nr 11. 

Lok. Bursa Szkolna nr 11,ul. Drewnowska 153/155. 

Opis 

Montaż siłowni zewnętrznej. Siłownia składać się będzie z następujących urządzeń: biegacza wolnostojącego, orbitreka wolnostojącego, prasy nożnej, twistera z 

wahadłem, wioślarza wolnostojącego, rowerka, wyciskania siedząc. Siłownia będzie miejscem wydzielonym, ogólnodostępnym, wyposażonym w zespół urządzeń 

rekreacyjnych zainstalowanych na stałe na lub za pomocą których użytkownicy bez nadzoru i bez pomocy z zewnątrz, mogą ćwiczyć w celu utrzymania lub poprawy ich 

zdolności fizycznych. Służyć będzie społeczności lokalnej jak i młodzieży z pobliskich szkół oraz wychowankom Bursy. Dostawca urządzeń może zaoferować własne 

urządzenia zgodnie ze swoją ofertą handlową (wymiary, materiały, kolor, zabezpieczenia) z zastrzeżeniem, że urządzenia te muszą być o standardzie, co najmniej takim 

samym lub wyższym od opisanych w projekcie oraz muszą być zgodne z wszelkimi wymaganiami oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa. 

41 ID: B166BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 16000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Przyjazna czytelnia na Mackiewicza 35. 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia Nr 17, ul. Mackiewicza 35. 

Opis Zakup półek/regałów na książki 

42 ID: B195BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 450000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont Patio szkolnego w ZSETH. 

Lok. ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich. 

Opis 
W ramach remontu chcemy wymienić starą warstwę 750 mkw chodnika na nowy, który pokrywa zewnętrzne patio/dziedziniec szkolny. Wykonanie odwodnienia z 

montażem studzienki kanalizacyjnej. Stare chodniki są nierówne, mało estetyczne i wymagają wymian w celu poprawienia jakości zewnętrznego terenu szkolnego. 

43 ID: B196BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 43340.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Otwarta Strefa Relaksu dla mieszkańców Bałut. 

Lok. ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich. 

Opis 

W ramach realizacji proponowanego zadania chcemy wykonać montaż 2 stołów betonowych do ping ponga. 10 ławek parkowych, 4 stolików podwójnych do gry w 

szachy i chińczyka oraz stworzenie trawnika który będzie w pobliżu tych elementów. W opisywanej okolicy nie ma wnioskowanych stołów rekreacyjnych, miejsca 

gdzie mieszkańcy mogliby usiąść, odpocząć pobawić się całymi rodzinami. W związku z tym chcemy takie miejsce stworzyć składając wniosek do Budżetu 

Obywatelskiego, poprawiając jakość życia rekreacyjnego mieszkańców, gdzie będzie można spędzić wolny czas. 

44 ID: B197BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 187000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł ŁÓDZKI LUWR W TRÓJWYMIARZE - makieta budynku pałacu Izraela Poznańskiego wraz z ogrodem. 

Lok. 
Zadanie będzie realizowane w Muzeum Miasta Łodzi. Zadaniem objęte będą prace prowadzone w ogrodzie przy pałacu Izraela Kalmanowicza Poznańskiego. Muzeum 

Miasta Łodzi zlokalizowane jest w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 15 / ul. Zachodniej 47, w północnej części miasta. 

Opis 

Stworzenie przestrzennej dotykowej makiety pałacu Izraela Poznańskiego, najokazalszej rezydencji fabrykanckiej z przełomu XIX i XX wieku, nazywanej "Łódzkim 

Luwrem", wraz z założeniem ogrodowym. Makieta prezentować będzie bryłę rezydencji z trzema nieistniejącymi od lat 30. ubiegłego stulecia unikatowymi szklanymi 

kopułami przykrywającymi zlikwidowany w tym okresie ogród zimowy, oraz historyczne założenie spacerowego ogrodu nawiązującego do ogrodów barokowych w 

stylu klasycyzującym. 



45 ID: B206BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 98000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Rozbudowujemy mini stadion. 

Lok. PM 44, ul. Sędziowska 18 a. 

Opis Mini stadion zostanie wzbogacony o sportową ścieżkę zdrowia, która składa się 2-3 części: sprawnościowa, edukacyjna, sensoryczna. 

46 ID: B208BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 302034.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont szatni w SP 65. 

Lok. ul. Pojezierska 10. 

Opis 

Realizacja zadania pozwoli na poprawę warunków i bezpieczeństwa uczniów, wpłynie na estetykę i podniesie standard pomieszczenia. Zadanie będzie wykonane z 

uwzględnieniem zapisów Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu 

dostępności”. 

47 ID: B210BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 918000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut etap II. 

Lok. Bydgoska 17/21. 

Opis 

Planowany jest zakup urządzeń warunkujących tworzenie kopii bezpieczeństwa i ochronę zgromadzonych danych medycznych oraz instalacja sieci teleinformatycznej 

warunkującej szybki i bezpieczny transfer tych danych. Budynek, zgodnie z wytycznymi straży pożarnej zostanie wyposażony w oświetlenie awaryjne, system 

identyfikacji pomieszczeń ułatwiający orientację w budynku osobom starszym i niepełnosprawnym. Dodatkowo, na zmodernizowanym, ogrodzonym terenie przyległym 

do budynku przychodni utworzone zostaną miejsca postojowe dla pojazdów transportu medycznego, w tym (zaplanowanego do zakupu w ramach projektu) 

nowoczesnego ambulansu, który będzie zabezpieczał transport sanitarny. Nowe uregulowanie ruchu pieszego i osobowego poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz 

podniesie estetykę otoczenia. 

48 ID: B211BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 533000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Medycyna bez barier w sercu Bałut etap II. 

Lok. Snycerska 1. 

Opis 

Modernizacja poradni podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje likwidację barier architektonicznych, wykonanie instalacji teleinformatycznej, modernizację systemu 

łączności telefonicznej, zakup nowoczesnego apartu EKG współpracującego z systemem elektronicznej dokumentacji medycznej, zakup wyposażenia do gabinetów 

lekarskich i poczekalni dla pacjentów). Projekt będzie skutkował powstaniem placówki, w której mieszkańcy Bałut uzyskają dostęp do kluczowych, podstawowych i 

najbardziej potrzebnych świadczeń medycznych na odpowiednio wysokim poziomie. 

49 ID: B212BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 488000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Nowy obraz Bałut etap II. 

Lok. Murarska 4. 

Opis 

W toku działań wyłaniają się kolejne potrzeby w zakresie zakupów sprzętu i wyposażenia, dzięki którym jeszcze większa liczba odbiorców mogłaby uzyskać dostęp do 

zaawansowanej profilaktyki zdrowotnej. Mógłby także rozszerzyć się jej zakres i wymiar jakościowy. W szczególności dotyczy to sprzętu medycznego służącego 

wczesnej diagnostyce kardiologicznej i prewencji chorób/zdarzeń sercowo naczyniowych (w szczególności chodzi tu o wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny). Poza 

poprawą jakości leczenia nowoczesny aparat USG pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo osób pragnących podejmować wysiłek fizyczny, w tym amatorsko uprawiać 



sport. Wyposażenie placówki w tego rodzaju urządzenie stanowi więc wyjście naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, która z powodzeniem wdraża wytyczne w 

zakresie aktywnego stylu życia w każdym wieku. Zakupy wyposażenia niemedycznego (w tym w szczególności urządzeń warunkujących ochronę danych medycznych 

w formie cyfrowej, wybranych elementów wpływających na komfort pacjentów: siedzisk, wyposażenia gabinetów i poczekalni) oraz zainstalowanie systemu 

identyfikacji pomieszczeń ułatwiającego orientację w budynku osobom starszym i niepełnosprawnym pozwolą na poprawę bezpieczeństwa i komfortu osób 

korzystających ze świadczeń (zarówno w ramach procedur leczniczych jak i działań profilaktycznych) oraz otwarcie na nowe kręgi odbiorców. 

50 ID: B216BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 45000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Ruch to zdrowie - edukacja dla zdrowia w ogrodzie przedszkolnym. 

Lok. ul. Generała Tadeusz Kutrzeby 4B. 

Opis Projekt dotyczy doposażenia ogrodu w sprzęty rekreacyjne oraz prace pielęgnacyjne na drzewostanie, które zapewnią bezpieczny pobyt na terenie ogrodu. 

51 ID: B224BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 1800000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Plac przy Bazarowej - dokończenie inwestycji - nowe alejki, urządzenia, ławki, kosze, monitoring, zieleń. 

Lok. Zieleniec Miejski położony pomiędzy ulicami: Bazarową, Rybną i Lutomierską. (działka 303/1 w B-46). 

Opis 

Dokończenie rozpoczętej w 2017 r. rewitalizacji Placu Piastowskiego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo kosztorysową obejmujące przebudowę 

nawierzchni zniszczonych alejek zieleńca wraz z wykonaniem niskich murków w śladzie ścian nieistniejącego obecnie budynku Hal Tanfaniego. Montaż 

wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na placu zabaw, oraz brakujących urządzeń siłowych, stolików do gier planszowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków 

rowerowych. Wykonanie nasadzeń niskiej zieleni urządzonej, żywopłotów. Budowa monitoringu. Aktualizacja dokumentacji projektowej. 

52 ID: B231BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Łąka kwietna przy Zachodniej. 

Lok. Teren między ulicami Zachodnią a Zgierską, pomiędzy Zachodnią 4 a Zachodnią 6. 

Opis Wykonanie łąki kwietnej na nieużytkowanym wolnym od zabudowy terenie, z zachowaniem istniejących ścieżek - przejść dla mieszkańców. 

53 ID: B241BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 36886.80 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Dobra kuchnia - zdrowe i smaczne żywienie, PM 42. 

Lok. PM 42, ul. Gnieźnieńska 9. 

Opis 

W ramach realizacji zadania wyremontujemy i doposażymy w sprzęt kuchnię oraz zmywalnię w placówce. Doposażenie obejmie zakupienie sprzętu kuchennego, mebli 

i niezbędnych naczyń. Kuchnia oraz zmywalnie nie były remontowane od lat, przez co w większości nie spełniają wymaganych standardów i norm. Posiadamy 

przestarzały sprzęt, który ulega częstym awariom i wymaga ciągłych napraw. Każdego dnia przygotowywane i gotowane są posiłki dla 100 dzieci. Chcielibyśmy 

zapewnić pracownikom obsługi godne i bezpieczne warunki pracy, a dzieciom posiłki przygotowane wg najwyższych standardów. 

54 ID: B242BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 59647.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Żeby fajnie bawić się trzeba najpierw ogród mieć - pomóż nam spełnić marzenia, PM 42. 

Lok. PM 42, ul. Gnieźnieńska 9. 

Opis 

Modernizacja placu zabaw w PM 42, obejmująca następujące elementy: rekultywacja istniejącego trawnika - wywiezienie starej ziemi i gruzu, nawiezienie nowej, 

siewnej ziemi, położenie siatki przeciw kretom, posianie trawy, zagospodarowanie ogrodu - bezpieczny oraz wielofunkcyjny sprzęt do zabaw. W ramach realizacji 

zadania planuje się demontaż starego, zniszczonego wyposażenia ogrodu, montaż nowych elementów placu zabaw, montaż bezpiecznej nawierzchni w obrębie placu 



zabaw. Zmodernizowany plac zabaw pozwoli na aktywne i bezpieczne spędzanie czasu przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym. 

55 ID: B244BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 19000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przedszkolak dobrym matematykiem -stworzenie klasy przedszkolnej z wykorzystaniem nowatorskiego programu nauczania Numicon. 

Lok. PM 143, ul. Jana 18. 

Opis 

Celem projektu jest wykorzystanie koncepcji Numicon oraz realizacja w praktyce założeń związanych z innowacyjnością powyższej metody. Zaszczepiony zostanie 

trend nauczania pojęć matematycznych oraz poszerzona wiedzy na temat kształcenia w zakresie pojęć matematycznych. Doposażenie przedszkola w sprzęt 

multimedialny w doskonały sposób uzupełni całokształt działań matematycznych angażując dzieci w naukę poprzez zabawę. Wyposażenie sali w meble służące 

wyeksponowaniu zebranych pomocy, umożliwiające dzieciom stały swobodny do nich dostęp, stwarzający możliwość manipulowania a przede wszystkim inspirowania 

do podejmowania określonych działań. Służyć temu mają także przystosowane do swobodnych ale i ukierunkowanych zabaw dzieci kąciki zainteresowań. 

56 ID: B249BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 85900.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Laboratorium językowe w SP 101. 

Lok. ul. Wspólna 5/7. 

Opis 

Realizacja projektu związana jest z odpowiednim wyposażeniem klasy oraz pełnym przygotowaniem nauczycieli do korzystania z różnorodnej funkcjonalności 

pracowni. Dostosowanie sali lekcyjnej polegałoby na wyremontowaniu pomieszczenia a następnie wyposażeniu go w odpowiedni sprzęt. Byłyby to 24 stanowiska 

uczniowskie z słuchawkami. Stoliki i krzesełka uczniowskie w pełni ergonomiczne zapewnią dzieciom komfort pracy. Wszyscy uczniowie skierowani będą w stronę 

nauczyciela i monitora co zapewni im płynność w wykonywaniu zadań i poleceń. Biurko nauczyciela wyposażone we wbudowany do blatu monitor z hartowana szybą 

pozwoli na szybkie planowanie i zmienianie organizacji procesu dydaktycznego. Ważnym i niezbędnym elementem tej pracowni będzie wyposażenie jej w monitor 

interaktywny, a dodatkowo w wysokiej jakości komputer, laptop i tablet. 

57 ID: B259BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne 

Tytuł Budowa ławki ulicznej z uwzględnieniem gniazd ładujących USB do telefonów komórkowych. 

Lok. Przystanek autobusowy nr 2316 na ul. Zachodniej. 

Opis Budowa ławki ulicznej wraz z gniazdami USB zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. 

58 ID: B261BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne 

Tytuł Budowa ławki ulicznej z uwzględnieniem gniazd ładujących USB do telefonów komórkowych. 

Lok. Przystanek autobusowy nr 0144 na skrzyżowaniu ulic Drewnowska/Piwna. 

Opis Budowa ławki ulicznej wraz z gniazdami USB zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. 

59 ID: B265BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 889000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Budowa obiektu typu skatepark o konstrukcji żelbetowej. 

Lok. Skrzyżowanie ulic Karskiego-Drewnowska - B27 -138/24. 

Opis 

Inwestycja ma na celu stworzenie miejsca dla aktywnego wypoczynku młodzieży, podtrzymanie i zachęcanie młodzieży do udziału na placówkach sportowo-

rekreacyjnych, możliwość kreatywnego rozwoju pasji młodych ludzi jak i w zakresie aktywności fizycznej i samodoskonalenie się. Zrealizowany projekt pozostanie 

własnością publiczną pod zarządem Miasta Łódź 



60 ID: B276BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 107419.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 149. 

Lok. Ul. Murarska 42. 

Opis 

Projekt zakłada: modernizację dwóch tarasów służących do zabaw ruchowych, plastycznych oraz występów dzieci podczas pikników, Nowe tarasy posłużą za miejsce 

spotkań lokalnej społeczności podczas pikników, dni otwartych, cyklicznych spotkań dzieci i ich rodzin, przeprowadzenie prac konserwatorskich istniejącego placu 

zabaw, wymianę starego podłoża pod drabinkami na nową, bezpieczną trawę (zakup darni oraz ziemi) oraz zakup 4 bezpiecznych bujaków dla dzieci, modernizację 

boiska wchodzącego w skład przedszkolnego ogrodu, na którym dzieci rozgrywają gry zespołowe, będące niezmiernie ważnym elementem w ich rozwoju, wymianę 

starych i mocno zniszczonych drzwi prowadzących z przedszkola do ogrodu na nowe, posiadające atest przeciwpożarowy. 

61 ID: B285BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 170000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Budowa podjazdu dla wózków- likwidacja barier architektonicznych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod plac zabaw. 

Lok. PM 202 ul. Sędziowska 8/10. 

Opis 

Bariery architektoniczne w znaczącym stopniu ograniczają dostęp do budynku osobom o zróżnicowanych możliwościach ruchowych- wśród nich są zarówno nasi 

wychowankowie, osoby niepełnosprawne, starsze, rodzice i opiekunowie przyprowadzających dzieci do przedszkola oraz rodzice z małymi dziećmi w wózkach. Wejście 

do budynku przedszkola znajduje się na wysokości 130 cm i prowadzi do niego 8 stopni schodów, tak więc nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

oraz rodziców z małymi dziećmi, dlatego też konieczna jest budowa podjazdu , który ułatwi wszystkim swobodny dostęp do przedszkola. 

62 ID: B287BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 267000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Siłownia publiczna ”Kalinowa”. 

Lok. Zieleniec przy ul. Kalinowej. 

Opis 

Zadanie składa się z wykonania dokumentacji i wybudowania dwóch alejek (50 m i 130 m długości), ustawieniu 5 urządzeń siłowni plenerowej (koła tai-chi, twister, 

jeździec, rowerek, wioślarz), dwóch latarni solarnych, trzech stojaków rowerowych, trzech koszy na śmieci oraz tablicy z informacją o Budżecie Obywatelskim na 

stelażu. Do zadania został doliczony koszt nadzorów. 

63 ID: B373BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum. 

Lok. Teren całego osiedla Bałuty Centrum. 

Opis 
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

64 ID: B381BC; Osiedle: Bałuty Centrum; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Inne 

Tytuł Dumni z Łodzi - mural upamiętniający. 

Lok. Wschodnia ściana szczytowa budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 128. 

Opis Stworzenie murala upamiętniającego nadanie praw miejskich Łodzi przez Władysława Jagiełłę w 1423 roku. 

BAŁUTY DOŁY 



65 ID: B007BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Weź i czytaj! Nowości dla Biblioteki przy ul. Marynarskiej. 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 6, ul. Marynarska 9. 

Opis 

Projekt zakłada zakupienie książek wydanych tradycyjnie oraz audiobooków dla Filii nr 6 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Książki pozwoliłyby na wzbogacenie oferty 

Biblioteki o nowości, które są najbardziej, poszukiwane w księgozbiorach bibliotecznych. Oprócz bestsellerów zakupione byłyby także lektury szkolne, których wykaz z 

powodu reformy szkolnictwa przygotowany przez Ministerstwo Oświaty zmienił się. W Bibliotece na Marynarskiej brakuje niektórych tytułów wymienionych w 

wykazie, lub też jest ich zbyt mało egzemplarzy. Audiobooki natomiast cieszą się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

Takich osób na terenie naszego osiedla jest sporo i z pewnością będą zadowoleni z możliwości skorzystania w Bibliotece z poszerzonej oferty tytułów książek do 

słuchania. 

66 ID: B024BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Wybieram bibliotekę -zakup książek i audiobooków do biblioteki, ul. Chryzantem 2. 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2. 

Opis 

Zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych, w tym książek mówionych. Celem aplikowania do Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 jest 

dofinansowanie biblioteki, które umożliwi większe zakupy nowości wydawniczych (książki i audiobooki). Przyczyni się to do sprostania oczekiwaniom czytelników, 

powiększy i uatrakcyjni zasoby biblioteki. Uzyskana dotacja przyczyni się do jeszcze efektywniejszego realizowania działań biblioteki na w zakresie kultury i edukacji 

na rzecz mieszkańców osiedla i miasta Łodzi. 

67 ID: B031BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek do biblioteki przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego. 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 5, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 7. 

Opis 
Zakup nowości dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Uzupełnienie księgozbioru o nowy kanon lektur szkolnych. Zakup książek z dużym drukiem dla osób słabo 

widzących. 

68 ID: B032BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 284000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Łodzianie grają w bule. 

Lok. Park Ocalałych od strony ulicy Wojska Polskiego 83. 

Opis 

Zadanie składa się z opracowania dokumentacji projektowo -kosztorysowej, wybudowania boiska do gry w bule z koniecznym dojściem, ustawienia 10 ławek, 2 koszy 

na śmieci, stojaka na rowery, 2 lamp solarnych, tablicy z zasadami gry w bule i informacji o realizowaniu zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, uporządkowania 

terenu oraz założenia zieleni w sąsiedztwie inwestycji – drzewa, krzewy, byliny. 

69 ID: B042BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 350000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Plac zabaw - modernizacja. 

Lok. PM 9, ul. Bracka 51a. 

Opis 

Plac zabaw to miejsce spotkań przeznaczone do zabawy i odpoczynku dla dzieci. Podkreślić należy jednak, że zabawa nie jest jedynie rozrywką, ale formą aktywności, 

która kształtuje rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Zabawy na świeżym powietrzu, w których dzieci mogą uczestniczyć na palcu zabaw mają ogromny wpływ na ich 

prawidłowy rozwój. Stworzenie miejsca, które będzie skutecznie rywalizować z komputerem, tabletem czy telefonem komórkowym jest dziś kluczowym zadaniem. 



Zależy nam by stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą mogły rozwijać się ruchowo oraz intelektualnie - uczyć się współdziałać w zespole, poznawać zasady fair play, 

pobudzać swoją pomysłowość oraz rozwijać świadomość ekologiczną. Zależy nam, aby nasz osiedlowy plac zabaw zintegrował różne pokolenia, dlatego chcemy 

zaprosić do współpracy seniorów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem życiowym. Założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom jak bawili się „ 

nasi dziadkowie".Projekt placu zabaw zakłada stworzenie dwóch sektorów: sektor Gier i Zabaw oraz sektor Eko. 

70 ID: B043BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 1357000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska  

Tytuł Park Helenów powrót do XIX w. 

Lok. Park Helenów. 

Opis 
Projekt polega na przywróceniu dawnego blasku Parkowi Helenowskiemu. Pierwszym etapem będzie odnowienie altany (groty), wraz z oświetleniem altany, która 

wymaga remontu z uwagi na stan techniczny. 

71 ID: B054BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont łazienki w Żłobku nr 12. 

Lok. Żłobek nr 12, Łódź ul. Tokarzewskiego 53. 

Opis Remont łazienki w Żłobku nr 12. 

72 ID: B055BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 12000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Kolorowy żłobek. 

Lok. Żłobek nr 12, ul. Tokarzewskiego 53. 

Opis Zakup wyposażenia do Żłobka nr 12. 

73 ID: B056BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 990000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego. 

Lok. Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska Polskiego - Głowackiego - Sucharskiego. 

Opis 
Projekt zakłada remont Skweru Gdańskiego poprzez wymianę zniszczonych płyt chodnikowych na nowe, dostawienie nowych ławek, nowe zasadzenia. Celem projektu 

jest stworzenie bardziej przyjaznej i bezpiecznej strefy relaksu dla okolicznych mieszkańców. 

74 ID: B065BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń w Parku Śledzia. 

Lok. Park Staromiejski. 

Opis 
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. 

75 ID: B084BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Czytanie ma przyszłość - zakup książek do Biblioteki przy ul. Zachodniej 12. 

Lok. Filia nr 12 Biblioteki Miejskiej przy ul. Zachodniej 12. 

Opis Zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych i audiobooków do Filii nr 12 Biblioteki Miejskiej przy ul. Zachodniej 12. 

76 ID: B085BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 23739.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 



Tytuł Bezpieczny i kreatywny plac zabaw. 

Lok. PM 18, ul. Hermana Konstadta 9. 

Opis 

Chciałabym zgłosić propozycję stworzenia na terenie PM 18 „Bezpiecznego i Kreatywnego placu zabaw". Inicjatywa ta zrodziła się m.in. za sprawą otrzymania w 2017 

r. większego terenu na użytek i zagospodarowanie dla przedszkola. Obecnie przestrzeń dla dzieci zagospodarowana jest bardzo ubogo (załącznik nr 1). Oprócz dwóch 

piaskownic, pozostał jeden element (do renowacji - załącznik nr 2), który nie daje wielu możliwości na zabawę dla Naszych przedszkolaków (załącznik 3,4). Nowe 

wyposażenie jest konieczne dla dzieci by mogły kreatywnie spędzać czas. Ze względu na ograniczenia wielkości terenu, umieszczenie nowej, nie za dużej infrastruktury 

zabawowej na pewno przysporzyłoby jeszcze więcej uśmiechu na buziach Naszych Milusińskich. Dzięki zabiegowi związanemu z unowocześnieniem placu zabaw to 

Przedszkole stałby się bardziej atrakcyjne dla obecnych przedszkolaków, całego osiedla i potencjalnych rodziców, którzy myślą o zapisaniu swojej pociechy właśnie do 

tego przedszkola. 

77 ID: B086BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 17000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowe stoliki i krzesełka w Naszym Przedszkolu nr 18. 

Lok. ul. Hermana Konstadta 9. 

Opis 

„Z naszych stolików i krzesełek na pewno korzystali nasi rodzice a może nawet niektóre babcie i dziadkowie. Jeszcze lepiej upływałby nam czas w naszym ukochanym 

przedszkolu przy kolorowych, lekkich, ergonomicznych mebelkach. Jedząc pyszne posiłki mielibyśmy wyjątkowy komfort. Kilkukrotne odświeżanie, malowanie 

niestety już nie pomaga!" 

78 ID: B094BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 358000.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Monitoring Bałuty Doły. 

Lok. 

Monitoring na terenie Osiedla Bałuty Doły w miejscach znanych policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne w których mogą powstawać sytuacje 

prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj.: w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy wylotach ulic, terenach 

rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicy placówek użyteczności publicznej. Proponowane rozmieszczenie punktów kamerowych w 

załączonym wykazie. 

Opis 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle Bałuty Doły. Projekt zakłada rozmieszczenie 8 kamer w 7 punktach kamerowych, uznawanych za 

niebezpieczne, wskazanych w załączonym do Projektu Wykazie proponowanych punktów kamerowych. Kamery podłączone zostaną do sieci Miejskiego Systemu 

Monitoringu. 

79 ID: B125BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 5000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Boya- Żeleńskiego 15. 

Lok. ul. Boya Żeleńskiego 15, Filia nr 15 Biblioteki Miejskiej. 

Opis 
Celem realizacji proponowanego zadania jest wzbogacenie oferty książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wnioskowana 

kwota pozwoli na zakup około 250 książek. 

80 ID: B130BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 170000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Mostkiem na skwer Szustrowej. Remont mostku na rzece Łódce. 

Lok. Skwer im. J. Szustrowej od strony ul. Wojska Polskiego. 

Opis Remont mostku na Łódce i oddanie go do użytku pieszego/rowerowego przywróci jedyne wejście na teren skweru od strony Wojska Polskiego. 



81 ID: B132BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 40000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Zagajnik na Zagajnikowej. Posadzenie drzew i krzewów na narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej. 

Lok. Narożnik ulic Zagajnikowej i Górniczej. 

Opis 

Stworzenie zielonej oazy - „Zagajnika na Zagajnikowej" na narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej, bez naruszania istniejącego drzewostanu. Posadzenie 20 drzew i 50 

krzewów - gatunki o zróżnicowanych kolorystycznie liściach i pokroju, krzewy najlepiej kwitnące oraz „antysmogowe", (np. ognik, różanecznik, trzemielina). 

Ustawienie 4 ławek i 2 koszy na śmieci, wzdłuż chodnika. 

82 ID: B133BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 600000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Łącznik rowerowy między Parkiem Helenowskim a Parkiem Śledzia wzdłuż ul. Północnej. 

Lok. ul. Północna, po stronie Parku Helenowskiego. 

Opis 

Zamiana chodnika łączącego Parki Helenowski i Staromiejski na ciąg pieszo-rowerowy, stosowne oznakowanie, dodanie przejazdów rowerowych przez ul. 

Franciszkańską. Zmiana zestrojenia świateł przez Franciszkańską, tak by przejazd możliwy był „na raz" bez konieczności czekania całego cyklu między przejazdem 

przez prawoskręt z Północnej we Franciszkańską a przejazdem na wprost przez Franciszkańską. Długość łącznika ok. 300 m. 

83 ID: B137BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 3000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł O głód książkowy zadbamy, gdy głos czytelnika otrzymamy! 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 8 ul. H. Radlińskiej 2. 

Opis 

W ramach projektu biblioteka pragnie zakupić około 150 książek i audiobooków (ilość zależna od średniej ceny) dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Chcemy, aby każda z 

grup wiekowych w naszej bibliotece znalazła coś dla siebie. Wierzymy, że zwiększenie oferty zarówno książki tradycyjnej jak i mówionej zachęci czytelników do 

odwiedzania naszej placówki. Zauważyłyśmy zwiększone zainteresowanie audiobookami, dlatego chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom i poszerzyć dział książki 

mówionej o kolejne tytuły. Priorytetem są dla nas dzieci i młodzież, którą najtrudniej zachęcić do czytania. Nowe, pięknie ilustrowane, kolorowe a przede wszystkim 

wartościowe pozycje mogą przyciągnąć młodego czytelnika. Pamiętamy również o dorosłych, u których głód nowości książkowych ciągle rośnie, a my chcemy go 

zaspokoić. 

84 ID: B139BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew oraz krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. 

Lok. Osiedle Bałuty Doły. 

Opis 
Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew nad chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Pozostawienie 3m wolnej przestrzeni pomiędzy chodnikiem a gałęziami. Przycięcie 

krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. Pozostawienie pół metra wolnej przestrzeni od krawężnika do krzewu poza chodnikiem (w miarę możliwości). 

85 ID: B143BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 441000.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Zagospodarowanie terenu między blokami przy ul. Spornej 74. 

Lok. ul. Sporna 74. 

Opis 

Założeniem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu między blokami przy ul. Spornej 74 na potrzeby mieszkańców według obowiązujących standardów. 

Polegające na modernizacji istniejącego układu parkingu poprzez przeprojektowanie drogi dojazdowej i wykonanie miejsc parkingowych wraz z miejscem do 

ustawienia altany śmietnikowej i miejsca do składowania odpadów gabarytowych. Wykonanie wygodnych chodników i dojść do klatek schodowych. Montaż mebli 

miejskich w postaci ławek, koszy na śmieci i psie odchody, słupków , stojaków rowerowych. Rekultywacja trawników, z nasadzeniem zieleni niskiej oraz drzew. 



86 ID: B157BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń w Parku Ocalałych. 

Lok. Park Ocalałych. 

Opis 

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. 

87 ID: B158BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń w Parku im. Szarych Szeregów. 

Lok. Park im. Szarych Szeregów. 

Opis 

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. 

88 ID: B169BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 1160000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Fontanna w Parku im. Szarych Szeregów. 

Lok. W sąsiedztwie pomnika Martyrologii Dzieci. 

Opis Budowa fontanny tradycyjnej (nie posadzkowej) wraz z budową przyłączy, zdroju wody pitnej, przebudową nawierzchni w sąsiedztwie fontanny. 

89 ID: B172BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 4520.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Kolorowa zastawa stołowa dla Przedszkolaków. 

Lok. ul. H Konstadta 9. 

Opis 

Żeby przekonać dzieci do zdrowego, smacznego jedzenia oprócz talentów kucharskich potrzebne są również estetyczne, lekkie naczynia. Kolorowe kubki, talerzyki i 

miseczki na pewno pomogą Przedszkolakom w poznawaniu zdrowych smaków. Owsianka, musli, zupa brokułowa itd. będzie jeszcze smaczniejsza w lekkich, 

atrakcyjnych dla dzieci miseczkach. Każda surówka, szpinak zostanie spróbowany gdy będzie podany na niebieskich, pomarańczowych talerzykach, a picie mleka, kawy 

mlecznej, kefiru, maślanki czy kompotu tez może być atrakcyjne i w ostateczności smaczne. Wiek przedszkolny to wiek dzięki któremu możemy wpływać na jakość i 

smak pożywienia dla naszych dzieci. A ponieważ są one „wzrokowcami" zastawa stołowa odgrywa duże znaczenie. 

90 ID: B173BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 188000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Pomnik Pękniętego Serca- naprawa nawierzchni, montaż iluminacji i tablicy informacyjnej. 

Lok. Park Szarych Szeregów, ul. Bracka 1, okolice Staszica. 

Opis 
W ramach projektu zaplanowano wymianę nawierzchni wokół pomnika na nawierzchnię o gładkiej fakturze. Postuluje się montaż 1-2 tablic z informacjami o obozie dla 

młodzieży przy przemysłowej i o samym pomniku. Proponuje się również montaż oświetlenia, iluminacji pomnika. 

91 ID: B181BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 330000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Tor rowerowy typu pumptrack Skwer Gdański Bałuty. 

Lok. Północno-wschodnia część Skweru Gdańskiego, w miejscu prowizorycznego boiska do piłki nożnej; ul. Henryka Sucharskiego. 



Opis 

Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu „pumptrack" na terenie Skweru Gdańskiego w miejscu nieużywanego boiska do piłki nożnej. Teren 

odzyska funkcje rekreacyjną. Będzie to ogólnodostępny obiekt z utwardzoną nawierzchnią w sercu osiedla Bałuty-Doły. Budowa toru wymaga również strefy 

odpoczynku dla rowerzystów i ich opiekunów, czyli kilku ławek i koszy na śmieci. Tor znajdzie się w sąsiedztwie bogatej infrastruktury rekreacyjnej (park, basen, plac 

zabaw, boiska, street workout, DDR). Zakładana powierzchnia placu do budowy toru to ok. 1300 m2 w miejscu 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. 

92 ID: B183BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 

Lok. Skwer po południowej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 

Opis Posadzenie 18 drzew na istniejącym pustym skwerze. 

93 ID: B186BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przedszkole odnowa - wymiana wyposażenia w salach zajęć grupowych w PM 49. 

Lok. ul. Marysińska 29. 

Opis 

Wymiana mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek w salach zajęć grupowych Przedszkola Miejskiego nr 49 i poprzez zakup: 20 stolików i 120 krzesełek z możliwością 

regulacji wysokości, 12 regałów i półek. 4 biurka dla nauczycieli, zabawek oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci w różnej grupie wiekowej od 3 

do 7 lat. 

94 ID: B187BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 292000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przedszkole odnowa - zagospodarowanie terenu zielonego z modernizacją placu zabaw PM 49. 

Lok. ul. Marysińska 29. 

Opis 
Uporządkowanie i renowacja terenu zielonego przynależącego do terenu Przedszkola Miejskiego nr 49, wygospodarowanie przestrzeni do organizacji imprez 

rodzinnych na terenie PM nr 49, budowa altany (projekt i realizacja), budowa nowego placu zabaw (projekt i realizacja) - zakup i montaż profesjonalnych urządzeń. 

95 ID: B188BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przedszkole odNowa- wymiana drzwi w salach w PM 49. 

Lok. ul. Marysińska 29. 

Opis 

Wymiana i montaż niestandardowych drzwi znajdujących się pomiędzy salami zajęć grupowych a częściami wspólnymi w Przedszkolu Miejskim nr 49, Na piętrze 

wymiana drzwi na drzwi ruchome pozwalające na powiększenie przestrzeni wspólnej np. podczas cyklicznych wydarzeń tj. Dzień Babci i Dziadka, Gwiazdka. Dzień 

Matki itp. 

96 ID: B193BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 98200.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58. 

Lok. Pracownia komputerowa w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 

Opis 

Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej składają się następujące prace: malowanie klasopracowni, zakup i montaż rolet okiennych, zakup stolików i krzeseł 

uczniowskich, biurka i krzesła dla nauczyciela, regału, zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczyciela: 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 

zakup 25 ekranów komputerowych i 25 zestawów głośnikowych, zakup 25 klawiatur komputerowych i 25 myszek, zakup tablicy interaktywnej, ekranu i projektor 

krótkoogniskowy, systemu nagłaśniającego, montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu. 



97 ID: B198BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 119000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z chorobą nowotworową i ich rodzin. 

Lok. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego i Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej, ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50). 

Opis 

Czy w szpitalu dzieciom bardziej doskwiera choroba czy nuda? Kiedy spędza się tam wiele miesięcy, robi się smutno i źle! Naprzeciw tym problemom wychodzi 

psychoterapia i arteterapia. Wsparcie specjalistów sprawia, że choruje się lżej. W ramach zadania należy zapewnić: psychoterapię; arteterapię (zajęcia plastyczne i 

muzyczne); terapię z wykorzystaniem lalki-przyjaciela; zajęcia przedszkolne dla najmłodszych pacjentów. Ze wsparcia skorzysta w ciągu roku ok. 100 małych 

pacjentów wraz z rodzinami. 

98 ID: B199BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 28000.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Inne 

Tytuł Nowe wejście do strzelnicy sportowej 25 m. Klubu Sportowego „Społem". 

Lok. Klub Sportowy „Społem", ul. Północna 36. 

Opis 

W związku z zagrożeniem przerwania muru oporowego podtrzymującego skarpę toru kolarskiego Klubu Sportowego „Społem" zamknięto jedyne wejście do strzelnicy 

sportowej 25 m. Jedyne wejście do pomieszczenia prowadziło od strony korytarza, który znajduje się obecnie w bezpośrednim zagrożeniu ze strony postępującej 

degradacji sąsiadującego muru oporowego toru kolarskiego. Korytarz ten został wyłączony z użytkowania. W efekcie ze strzelnicy nie można korzystać. Zawodnicy nie 

mogą realizować programu szkolenia. Nie można organizować zawodów klubowych. Wykucie nowego otworu drzwiowego wraz z montażem schodów od wewnętrznej 

strony sąsiadującej strzelnicy 50 m. przywróciłoby możliwość strzelania na 25 m. Pozwoliłoby na realizację zajęć sportowych, programu szkolenia, eventów, imprez 

strzeleckich. Przywróciłoby strzelnicę wszystkim chcącym z niej skorzystać. 

99 ID: B209BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł CZAS na zdrowie. 

Lok. Libelta 16. 

Opis 

Projekt dotyczy dwóch obszarów działań: Zakres 1 to przeprowadzenie specjalistycznych konsultacji lekarskich, w szczególności dermatologicznych, ukierunkowanych 

na wczesne wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych zmian skórnych. Zakres 2 to szeroko rozumiane działania prozdrowotne, realizowane w oparciu o bazę lokalową i 

sprzętową jaką zapewnia Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. W ich ramach mieszczą się warsztaty ruchowe ze specjalistami z zakresie chorób układu ruchu, 

trenerami i instruktorami. Przewidziany jest także blok zajęć aktywizujących dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ramach zajęć edukacyjnych, w 

ramach aktywizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu, przeprowadzone zostaną warsztaty w zakresie obsługi komputera i wprowadzenia 

do zagadnień bezpieczeństwa cyfrowego. 

100 ID: B213BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 350000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Słoneczna pływalnia „Promieniści". 

Lok. ul. Głowackiego 10/12. 

Opis 
Zakup leżaków i nieodpłatne udostępnienie ich plażowiczom. Skucie 200 m2 asfaltowej nawierzchni boiska, utylizacja asfaltu, wykonanie nawierzchni trawiastej. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 10 kW . Zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, pergoli chroniącej od słońca, punktu małej gastronomii. 

101 ID: B226BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 112000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Przebudowa terenowych schodów zewnętrznych przy Al. Grzegorza Palki. 

Lok. Zieleniec przy Akademii Sztuk Pięknych. 



Opis 

Projekt zakłada budowę nowych schodów zewnętrznych przy Al. Grzegorza Palki, prowadzących do zbiornika retencyjno-widokowego na rzece Łódce. Stopień 

zniszczenia istniejących schodów nie pozwala na ich odnowienie, wymagana jest rozbiórka i wykonanie nowych schodów w miejscu istniejących. Z informacji jakie 

uzyskałam w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi wynika, iż ZZM dysponuje opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową budowy nowych schodów. 

102 ID: B227BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 121000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Budowa nowego mostku (kładki) na rzece Łódce przy Akademii Sztuk Pięknych. 

Lok. Zieleniec przy Akademii Sztuk Pięknych. 

Opis 
Projekt zakłada budowę nowego mostku na rzece Łódce w miejscu istniejącego. Obecny stan techniczny jest niewłaściwy, może stanowić zagrożenie dla użytkowników. 

Ze względu na rozmiar uszkodzeń oraz ugięcia elementów nośnych naprawa obiektu jest nieopłacalna. 

103 ID: B251BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Zakup wyposażenia do Żłobka nr 27. 

Lok. ul. Franciszkańska 167/171. 

Opis W ramach projektu przewidziany jest zakup wyposażenia do Żłobka nr 27. 

104 ID: B252BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 5000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Basen z piłeczkami. 

Lok. ul. Franciszkańska 167/171. 

Opis Basen z piłeczkami to ulubione miejsce do zabawy dzieci. Kolorowe ścianki i piłeczki zachęcają do zabawy a przy tym ożywiają przestrzeń. 

105 ID: B253BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 215133.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego wraz z oświetleniem terenu. 

Lok. ul. Wojska Polskiego na wysokości nr 122-128. 

Opis 
Uatrakcyjnienie przestrzeni poprzez remont chodników i rewaloryzacja zieleni. Nasadzenia roślin cieniolubnych, zamiast trawników w miejsca zacienione pod 

drzewami. Wprowadzenie oświetlenia i monitoring terenu. Zakup nowych urządzeń placu zabaw. 

106 ID: B255BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 282000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park Helenów: Nowa nawierzchnia boisk do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. 

Lok. Park Helenów. 

Opis Ułożenie nowej nawierzchni do obecnie funkcjonujących boisk w parku Helenów: do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. 

107 ID: B257BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 285000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł 
Park Helenów: Siłownia i Street workout park. Budowa siłowni zewnętrznej i street workout parku dla młodzieży, dorosłych i seniorów spełniających funkcje sportowe 

i rehabilitacyjne. 

Lok. Park Helenów. 

Opis 
Budowa siłowni zewnętrznej i „street workout parku" (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) na jednym z fragmentów parku Helenów dla młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Siłownia zewnętrzna i „street workout park" będą pełniły funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 

108 ID: B258BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne 



Tytuł Budowa ławki ulicznej z uwzględnieniem gniazd ładujących USB do telefonów komórkowych. 

Lok. Skrzyżowanie ulicy Kolińskiego/Brudzińskiego. 

Opis Budowa ławki ulicznej wraz z gniazdami USB zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. 

109 ID: B264BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne 

Tytuł Budowa ławki ulicznej z uwzględnieniem gniazd ładujących USB do telefonów komórkowych. 

Lok. Przystanek autobusowy Palki/Smutna. 

Opis Budowa ławki ulicznej wraz z gniazdami USB zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. 

110 ID: B266BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 115400.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Z bram podwórek na boiska i hale sportowe, aktywizowanie najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty. 

Lok. 
Zadanie realizowane będzie w rejonie ulic: Marysińska, Marynarska, Sporna-Zagajnikowa, Wojska Polskiego, Górnicza, Okopowa, Franciszkańska, Łagiewnicka, 

Krzyżowa, Żabia, Dolna, w hali sportowej przy ul. Brukowej 22. 

Opis 

Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Bałuty zagrożonym patologiami oraz wykluczeniem 

społecznym. Proponowane zadanie składać się będzie z 2 działań: Wyciąganie dzieci z bram i podwórek łódzkich Bałut oraz zapewnienie opieki wychowawczej, 

aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zaangażowanie w zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zapewnieniem im ciepłego posiłku. Organizacja pikniku 

integracyjnego z udziałem krajowych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym (około 150 osób). 

111 ID: B268BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 1750000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Termomodernizacja budynku SP 58. 

Lok. ul. Młynarska 42/ 46. 

Opis 
Budynek szkoły nie był remontowany całościowo od 59 lat. Termomodernizacja budynku przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu warunków pracy 

uczniów oraz przyniesie szkole oszczędności w wydatkach przeznaczonych na zużyciu energii cieplnej. 

112 ID: B271BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 1500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Joga w Helenowie. 

Lok. Park Helenów. 

Opis Otwarte zajecia jogi na świeżym powietrzu przez okres lata lipiec-sierpień 2020. Zawsze ten sam dzień sobota, lub w tygodniu - po południu. 

113 ID: B277BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 4520.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Sprzęt nagłaśniający do PM 18. 

Lok. ul. H. Konstadta 9. 

Opis 

Aby zapewnić optymalny i atrakcyjny sposób poznawania świata należy dostarczać dzieciom różnorodne formy i metody pracy. Dlatego kładziemy duży nacisk na 

występy naszych Przedszkolaków - trakcie codziennej pracy oraz organizując uroczystości dla najbliższych. Występ dla każdego dziecka jest bardzo ważny ale przede 

wszystkim jest to duże wyzwanie, które wiążę się ze stresem. Sprzęt nagłaśniający który posiada dobre parametry i ma wiele funkcji w jednym miejscu ułatwiłby 

organizowanie takich występów. Nauczycielki planowałby sobie scenariusze teatrzyków, uroczystości w odpowiedniej kolejności a próby i efekt finalny byłby jeszcze 

ciekawszy i pięknie wykonany. Każdy sprzęt nagłaśniający będzie dużym wsparciem w pracy z dzieckiem. 



114 ID: B282BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 3500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Jesteśmy bezpieczni - domofon w naszym Przedszkolu. 

Lok. Ul. H Konstadta 9. 

Opis 

PM 18 mieści się na parterze bloku mieszkalnego. W naszym przedszkolu mamy sale przejściowe. Domofon ułatwiłby nam codzienne funkcjonowanie. Odbieranie 

przedszkolaków nie powodowałoby przemieszczania się rodziców przez sale innych grup. Każde wejście w czasie zabaw powoduje, ze dzieci „odrywają" się od zajęć i 

wszystko trzeba zaczynać od nowa. Domofon to także nauka nowych obowiązków - jak być dobrym dyżurnym, pełnienie obowiązków, wypełnianie zadań. Każda sala 

zabaw połączona byłaby z holem dla rodziców, każdy rodzic łączyłby się bezpośrednio z wybraną grupą wiekową. 

115 ID: B283BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 106895.93 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nasze piękne łazienki - PM 18. 

Lok. Ul. H Konstadta 9. 

Opis 

PM 18 mieści się na parterze bloku mieszkalnego, na Starych Bałutach. W latach 80 ubiegłego wieku w tym miejscu była znana restauracja. Obecna estetyka, 

funkcjonalność odstaje od obecnych potrzeb. Kabiny toalet stwarzają zagrożenie, są bardzo ciężkie dla korzystających dzieci. Bieżące naprawy są nie wystarczające, 

brakuje części zamiennych. Glazura i terakota jest popękana a niektóre umywalki są wyłączone z eksploatacji, ze względu na ich stan techniczny. Bardzo byśmy chcieli 

aby nasze dzieci mogły korzystać z łazienek estetycznych i funkcjonalnych a przede wszystkim z bezpiecznych. 

116 ID: B289BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 460500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Remont drogi osiedlowej i chodników wraz z utwardzeniem terenu. 

Lok. ul. Sporna 83, 81, 79, 79a oraz ul. Wojska Polskiego 136/138. 

Opis 

Remont drogi osiedlowej, utworzenie miejsc parkingowych, remont chodników -ul. Sporna 83, 81,79,79a oraz Wojska Polskiego 136/138. Parking osiedlowy stanowi 

jedyną alternatywę dla mieszkańców osiedla oraz dla pacjentów przychodni. Obecnie miejsca parkingowe są zdewastowane, auta parkują na trawnikach i nieużytkach. 

W roku 2019 oddana została siłownia plenerowa w MCM Bałuty oraz planowane jest oddanie Centrum Aktywnego seniora w siedzibie przychodni, co zintensyfikuje 

ruch na parkingu osiedlowym. 

117 ID: B296BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 250120.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Osiedlowa scena teatralna „Pod chmurką". 

Lok. SP 81, ul. E. Plater 28/32. 

Opis 

Zainstalowanie sceny na stałe z jednoczesnym zadaszeniem, umożliwi realizację wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych. Scena będzie położona pomiędzy budynkiem 

szkolnym a kompleksem boisk wielofunkcyjnych „Orlik". Realizacja zadania wymaga m.in. przygotowania podłoża pod konstrukcję (fundamenty), wykonanie 

konstrukcji stalowej wraz z malowaniem, zadaszenia sceny, wykonanie podestu scenicznego oraz montażu całości i oświetlenia sceny. Zakupienie lekkich krzeseł 

umożliwi komfortowe uczestniczenie w imprezach. 

118 ID: B297BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 400000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Remont chodnika na ul. Zielnej od ul. Wojska Polskiego do ul. Organizacji WiN. 

Lok. Cała ul. Zielna od ul. Wojska Polskiego do ul. Organizacji WiN.(B-48 działka 62/11). 

Opis Remont nawierzchni chodnika. 

119 ID: B305BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 92900.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 



Tytuł Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - dolina rzeki Łódki. 

Lok. Zieleniec przy Wojska Polskiego, Park Helenów. 

Opis 

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 po jednej platformie pływającej na zbiorniku przy budynku Akademii Sztuk Pięknych i na stawie w Parku Helenów oraz 

skrzynek lęgowych na okolicznych drzewach w Parku Helenów. 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. 

120 ID: B310BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 420000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja sali gimnastycznej w XXIV LO. 

Lok. ul. Marysińska 61/67. 

Opis 

Sala gimnastyczna, z której korzystają uczniowie jest w bardzo złym stanie technicznym. Parkiet wymaga wymiany, jest bardzo zniszczony, ruszają się klepki 

parkietowe zagrażając bezpieczeństwu ćwiczących uczniów. Sala wymaga również wymiany oświetlenia, obecne jest przestarzałe, zużywa dużo energii elektrycznej. 

Ściany wymagają naprawy tynków malowania. Konieczna jest wymiana drzwi i zakup nowego sprzętu sportowego. Nauczanie wychowania fizycznego wymaga stałego 

podnoszenia standardów: metod nauczania, a jeszcze bardziej zwiększania atrakcyjności zajęć poprzez modernizowanie zaplecza sportowego. Stąd w projekcie znajdują 

się z jednej strony elementy remontowo budowlane a z drugiej strony nowoczesne wyposażenie podnoszące jakość kształcenia kultury fizycznej. 

121 ID: B314BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 284000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja placu zabaw przy PM 50. 

Lok. ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14. 

Opis 

W PM 50 w ostatnich latach wykonane zostały częściowo zewnętrzne prace remontowe. Zabrakło jednak środków na ich dokończenie m.in. na uzupełnienie ubytków 

oraz pomalowanie ściany od strony ogrodu, ale przede wszystkim na zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw, czyli na to na czym najbardziej zależy dzieciom. 

Wszystkie znajdujące się w nim zabawki - huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, ze względu na ich zużycie, wymagają wymiany i unowocześnienia. Pragniemy stworzyć dla 

naszych dzieci bezpieczny i kolorowy plac zabaw, w którym będą mogły aktywnie spędzać czas. 

122 ID: B333BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 27000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Koncert muzyki klasycznej w Parku Śledzia. 

Lok. Park Staromiejski. 

Opis Projekt zakłada organizację otwartego koncertu muzyki poważnej w amfiteatrze w Parku Staromiejskim, w okresie letnim. 

123 ID: B341BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 180000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont szatni uczniowskiej w SP 153. 

Lok. ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Opis 

Zadanie polega na remoncie pomieszczeń szatni uczniowskiej w piwnicy. Prace remontowe to skucie starych tynków, ew. odgrzybienie i osuszenie ścian, wymiana 

instalacji elektrycznej, uzupełnienie ubytków w ścianach i ich malowanie, skucie starej posadzki i położenie nowej. Dodatkowo nastąpi demontaż starych boksów i 

montaż nowych w ilości 20 szt. 



124 ID: B342BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 400000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont sali gimnastycznej SP 153. 

Lok. ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Opis 

Zadanie polega na remoncie sali gimnastycznej oraz jej zaplecza (magazynku ze sprzętem oraz przebieralni uczniowskiej). Prace remontowe w pomieszczeniach polegać 

będą na: skuciu starych tynków, ew. odgrzybieniu i osuszeniu ścian, wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu wentylacji i klimatyzacji, położeniu nowego parkietu i 

malowaniu ścian. Dodatkowo w sali gimnastycznej zostanie zamontowany sprzęt multimedialny (nagłośnienie oraz projektor ) , pojawią się nowe tablice i kosze, 

wymalowane zostaną siatki na parkiecie (boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i ręcznej), zainstalowany zostanie naciąg do gry w siatkówkę, zamontowane 

zostaną nowe drabinki. Dodatkowo zakupione zostaną: maty do ochrony parkietu, materace gimnastyczne, maty judo, wózek do przechowywania materacy. W 

przebieralni uczniowskiej pojawią się nowe ławki oraz zamontowane zostaną nowe wieszaki. 

125 ID: B343BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 11500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przerwa nie musi być nudna - doposażenie SP 153. 

Lok. ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Opis Projekt zakłada zakup sprzętu, który zostanie wykorzystany przez uczniów podczas przerw szkolnych. 

126 ID: B344BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 55000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Mały programista w SP 153. 

Lok. ul. Obrońców Westerplatte 28. 

Opis Projekt zakłada zakup sprzętu, który wspomoże nauczycieli w nauce informatyki i programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 

127 ID: B346BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 190000.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Plac zabaw oraz stacja street workout cross. 

Lok. al. I Dywizji (skwer naprzeciwko obecnego Gimnazjum). 

Opis 
Projekt polega na wykonaniu placu zabaw oraz stacji do kalisteniki obok istniejącej siłowni. Pozwoli to w pełni wykorzystać teren skweru. Dodatkowo mieszkańcy 

zyskają przestrzeń do zabaw dla dzieci, której w tych okolicach brakuje. 

128 ID: B354BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Zielone przystanki na Bałutach Dołach. 

Lok. Dwa wybrane przystanki MPK. 

Opis 
Projekt zakłada dołożenie do istniejących już przystanków MPK takich elementów by można było zainstalować na nich donice lub inne elementy, w których będzie 

można nasadzić roślinność. Każdy przystanek może wyglądać inaczej. Na przystankach może pojawić się tablica informacyjna z treściami ekologicznymi. 

129 ID: B361BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 540000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Bezpieczna droga do szkoły. Remont osiedlowej ul. Starosikawskiej - Etap I. 

Lok. Ulica osiedlowa w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 92/94. Działki nr 102/23, 100/2, 100/7, 93/2, 91/14, 91/10 obręb B-50. 

Opis 
Z uwagi na nieuregulowane stany własności niema możliwości realizacji zadania w pełnym zakresie tj. na terenie działki nr 103/11. Realizacja zadania nastąpi w trybie 

zaprojektuj i wybuduj, obejmie swoim zakresem remont jezdni, chodników, uporządkowanie miejsc parkingowych oraz zieleni. Poprawi estetykę i komfort poruszania 



użytkowników ruchu. 

130 ID: B362BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 1360000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Modernizacja ul. Rysowniczej z rozbudową miejsc parkingowych między ul. Marysińską a ul. Franciszkańską. 

Lok. Wskazany w zadaniu fragment ul. Rysowniczej znajduje się na osiedlu Bałuty Doły, pomiędzy ul. Marysińską a ul. Franciszkańską. 

Opis 

Zasadniczym elementem zadania jest remont wskazanego w tytule odcinka jezdni ul. Rysowniczej wraz z instalacją odpływów kanalizacyjnych. Oprócz renowacji ulicy 

proponuje się także wyznaczenie równoległych do jezdni miejsc parkingowych dla mieszkańców okolicznych bloków (między istniejącymi drzewami) z płyt 

ażurowych, tzw. „zielony parking". Najkorzystniejszym wariantem byłoby wykonanie parkingu po obu stronach jezdni, z możliwością parkowania równoległego. 

131 ID: B364BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 39845.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł E-biblioteka w SP58. 

Lok. Biblioteka w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 

Opis 
Stworzenie centrum multimedialno - czytelniczego w bibliotece SP 58. Wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy: 5 zestawów komputerowych, 26 

tabletów. Zakup elektronicznego dostępu on- Line do zasobów IBUK LIBRA. 

132 ID: B367BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 27000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Ławki dla mieszkańców osiedla. 

Lok. Franciszkańska 133a - pod drzewami (zachód). 

Opis Zagospodarowanie terenu na wprost bloku mieszkalnego - pod drzewami. 

133 ID: B368BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 33000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Nie siedźmy w murach domów - ławki dla wszystkich. 

Lok. Franciszkańska 133a, Czarneckiego 7 , Czarneckiego 7a, Franciszkańska 127/131 - skwer przy piaskownicy. 

Opis 

Na osiedlu mamy dużo chodników do spacerowania, ale brakuje ławek, żeby chwilę odpocząć. Stwórzmy takie miejsca. Jak wybudowano to osiedle - ławki były pod 

każdą klatką. Szczególnie jest to uciążliwe dla osób starszych, którzy często nie wychodzą z domów, gdyż nie mają siły na długie spacery. Ławki pozwolą im wyjść na 

świeże powietrze, porozmawiać z sąsiadami, odpocząć po zakupach. Z ławek skorzystają także inni mieszkańcy osiedla. 

134 ID: B369BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 83500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Osiedlowy skwer - oaza wypoczynku z ławkami i łąką kwietną. 

Lok. Kwadrat pomiędzy: Marysińska (wschód), Czarneckiego 7 (południe), Franciszkańska 133a (zachód), Franciszkańska 135 (północ). 

Opis 
Celem projektu jest odtworzenie funkcji, jaką spełniał ten kwadrat przez kilkanaście lat od momentu powstania (było ok. 10 ławek )- miejsca gdzie mieszkańcy mogą się 

spotkać, porozmawiać i odpocząć. 

135 ID: B370BD; Osiedle: Bałuty Doły; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty-Doły. 

Lok. Teren całego osiedla Bałuty-Doły. 

Opis 
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 



BAŁUTY ZACHODNIE 
136 ID: B041BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Utwardzenie dróg gruntowych na osiedlu Bałuty Zachodnie. 

Lok. 
Odcinek drogi rozpoczynający się przy posesji Czerwonych Maków 2 do Czerwonych Maków 12 a następnie skręcając w lewo do posesji Białych Róż 12. Droga 

dojazdowa do ulic Czerwonych Maków, Normandzkiej, Białych Róż. 

Opis 

Utwardzenie 240 metrowego odcinka drogi gruntowej będącego dojazdem do ulic: Czerwonych Maków (część mieszkalna), Normandzkiej oraz Białych Róż z której 

korzystają codziennie mieszkańcy ponad 50 posesji ww. ulic. Prace polegające na wykorytowaniu drogi i położeniu płyt ażurowych typu jumbo. Sugerowana szerokość 

pasa drogowego 5 m. 

137 ID: B063BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 122634.00 zł; Realizator: WZKiB; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Doposażenie jednostki OSP Łódź - Mikołajew. 

Lok. ul. Plonowa 18. 

Opis 
Doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny i ubrania ochrony osobistej pozwoli na efektywniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie działań podczas akcji ratowniczo-

gaśniczych. 

138 ID: B107BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 760000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Utwardzenie asfaltem nawierzchni ul. Masłochów. 

Lok. ul. Masłochów na całej długości. 

Opis 
Ul. Masłochów jest drogą gruntową, o dużym ruchu kołowym, który powoduje duże zapylenie. Natomiast w czasie opadów ulica zmienia się w bajoro, co w dużym 

stopniu utrudnia komunikacje. UMŁ kilka razy w roku za pomocą ciężkiego sprzętu likwiduje powstałe po opadach nierówności, niestety rezultaty są znikome. 

139 ID: B155BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 315000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont 5 sanitariatów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20. 

Lok. Ul. Warecka 41. 

Opis 

Sanitariaty wymagają natychmiastowego remontu, rury nie były wymieniane od początku istnienia budynku czyli od lat 60-tych , zaczynają korodować i przeciekać z 

rur wydobywa się nieprzyjemny zapach. Uczniów przybywa w związku z czym instalacja staje się obciążona , co grozi awarią. Sanitariaty dla uczniów powinny być 

schludne , łatwe do utrzymania w czystości, w chwili obecnej przypominają czasy PRL, co nie jest dobrą reklamą szkoły. 

140 ID: B160BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 650000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Park Rekreacji i Rozrywki przy SP 116. 

Lok. ul. Ratajska 2/4. 

Opis 

W ramach projektu: miasteczko ruchu drogowego: wyznaczenie alejek/przejazdów rowerowych, wyposażenie w zestaw znaków drogowych, sygnalizatorów świetlnych; 

wymiana kostki na obszarze boiska i miasteczka rowerowego oraz alejek docelowych do boiska; zagospodarowanie terenu na boisko do gier i zabaw (m.in.: montaż 

koszy do gry w koszykówkę, słupków na siatkę do koszykówki i tenisa ziemnego, stolików do szachów, zakupienie piłek, ławeczek); remont zaplecza technicznego 

wraz z szatniami dla osób korzystających z terenu rekreacyjnego, -wykonanie elementów ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa -ogrodzenie terenu obecnie 

jest zniszczone i skorodowane. 



141 ID: B189BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 710000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Aleksandrowskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Chochoła). 

Lok. Po północnej stronie ul. Aleksandrowskiej. 

Opis 
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Aleksandrowskiej połączy ul. Chochoła z ul. Szczecińską, Mieszkańcy Bałut Zachodnich bardzo potrzebują tej inwestycji. Stary 

chodnik jest w złym stanie i wymaga wymiany. Ścieżka pozwoli rowerzystom i pieszym na bezpieczną komunikację między Teofilowem a Kochanówką. 

142 ID: B218BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 328000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zielony skwer przy Krańcówce. 

Lok. ul. Plonowa 39 -Działka nr 96/2, B-38. 

Opis 

Zielony Skwer przy Krańcówce to propozycja dla mieszkańców Romanowa i Kochanówki. Dzięki zagospodarowaniu zadrzewionego terenu przy pętli tramwajowej 

stworzymy przestrzeń dla odpoczynku z dostępem do siłowni zewnętrznej. Miejsce to znajduje się w sercu Bałut Zachodnich dlatego z pewnością będzie cieszyło się 

dużą popularnością. 

143 ID: B220BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Pierwszy etap przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną do użytkowania przez uczniów XV LO i mieszkańców osiedla Teofilów. 

Lok. ul. Traktorowa 77. 

Opis 

Projekt zakłada powstanie 6 stanowiskowej siłowni plenerowej na ul. Traktorowej, przy XV Liceum Ogólnokształcącym, wyposażonej w: wahadło, prasę nożną, 

wioślarza, biegacza, maszynę do wyciskania siedząc i orbitreka. Baza będzie miejscem, które w godzinach porannych uatrakcyjni zajęcia sportowe uczniom, zaś 

popołudniami będzie miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku mieszkańców osiedla Teofilów. 

144 ID: B222BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 45000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zielone Laboratorium - Remont szklarni przy Laboratorium Produkcji Ogrodniczej. 

Lok. Liściasta 181. 

Opis 

Zadanie polegające na remoncie szklarni zniszczonej przez pogodę latem 2017 roku. Szklarnia zostanie przekształcona w tunel a szkło pozostałe z transformacji zostanie 

użyte do odtworzenia drugiej szklarni. Szkoła kształci w zawodach rolniczych oraz ogrodniczych. Odbudowa szklarni pomoże szkole na wznowienie produkcji 

ogrodniczej w celach zarówno dydaktyczno-naukowych jak również, aby móc reaktywować sprzedaż warzyw, drzew i kwiatów mieszkańcom Łodzi. 

145 ID: B230BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 95000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Budowa boiska do siatkówki plażowej. 

Lok. ul. Spadkowa 11. 

Opis 
Wniosek dotyczy popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej, zlokalizowanego przy ul. Spadkowej 11. W Łodzi jest 

mało obiektów tego typu, a popularność tej dyscypliny rośnie. Mieszkańcy Bałut - zwłaszcza dzieci i młodzież - zyskają dostęp do nowego boiska. 

146 ID: B240BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 185295.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Odnowiona Hodowlana bezpieczna dla mieszkańców. 

Lok. 
Odcinek drogi na ul. Hodowlanej (od drugiego wejścia na Cmentarz Katolicki naprzeciwko Cmentarza Komunalnego, w kierunku na zachód do wjazdu na parking przy 

Cmentarzu Komunalnym). 



Opis 

Propozycja obejmuje wymianę nawierzchni jezdni drogi na zachodniej części ul. Hodowlanej (ok. 240 m). Nawierzchnia na odcinku od ul. Szczecińskiej na zachód do 

drugiego wejścia do Cmentarza Rzymskokatolickiego została naprawiona, jednak pozostała część od drugiego wejścia na Cmentarz Rzymskokatolicki naprzeciwko 

Cmentarza Komunalnego, w kierunku na zachód do parkingu przy Cmentarzu Komunalnym jest bardzo zdegradowana. Ze względu na charakter drogi - komunikacja do 

cmentarzy - obecność pieszych, stanowisk do handlu artykułami do zdobienia nagrobków oraz faktu iż z drogi często korzystają osoby w podeszłym wieku i/lub z 

ograniczeniami ruchu propozycja zakłada również zainstalowanie progu zwalniającego, poprawiającego bezpieczeństwo pieszych. 

147 ID: B319BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 48000.00 zł; Realizator: WZKiB; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - zakup sprzętu specjalistycznego dla strażaków z OSP ORW Łódź. 

Lok. ul. Pojezierska 92. 

Opis 

Ratujemy tonących i zaginionych w zbiornikach wodnych na terenie województwa łódzkiego. Realizowana działalność wymaga, aby na wyposażeniu jednostki 

znajdowało się sprawne i profesjonalne wyposażenie osobiste dla 2 zespołów poszukiwawczych nurków strażaków OSP. Jesteśmy ochotnikami, na wszystkie działania 

poświęcamy swój wolny czas. Chcemy nieść pomoc i podnosić świadomość wśród dzieci i dorosłych. Dzięki Waszej pomocy będzie to możliwe. 

148 ID: B371BZ; Osiedle: Bałuty Zachodnie; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Zachodnie. 

Lok. Teren całego osiedla Bałuty Zachodnie. 

Opis 
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

JULIANÓW-MARYSIN-ROGI 
149 ID: B013JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 204000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Oświetlenie terenu rekreacyjnego „Staw Wasiaka". 

Lok. „Staw Wasiaka" (rejon ulic: Kryzysowej, Morelowej, Deczyńskiego i Rybackiej). 

Opis 

Postawienie latarni (12 szt.) przy ścieżkach, pomiędzy ławeczkami, na terenie rekreacyjnym „Staw Wasiaka" poprawi bezpieczeństwo mieszkańców szczególnie w 

okresie jesienno-zimowym. Latarnie powinny być zasilane energią słoneczną, dzięki czemu uniknęłoby się zniszczenia istniejącej już infrastruktury. Teren jest dobrze 

nasłoneczniony, więc nie byłoby problemu z zasilaniem. Inwestycja to wpłynie pozytywnie na wizerunek niedawno zagospodarowanego miejsca do rekreacji i 

wypoczynku. 

150 ID: B014JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 192300.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Strefa gier i nowe nasadzenia na „Stawach Wasiaka". 

Lok. „Stawy Wasiaka" (rejon ulic: Kryzysowej, Morelowej, Deczyńskiego i Rybackiej). 

Opis 

Stworzenie dwóch stref do gier zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, wpłynie pozytywnie na relacją między mieszkańcami, przyczyni się do integracji 

społeczności lokalnej, a także pozwoli mieszkańcom osiedla na wspólnie spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Każda ze stref powinna zawierać po jednym 

betonowym stoliku do gier (szachy, chińczyk, tenis stołowy, piłkarzyki) oraz kosz na śmieci. Urządzenia należy umieścić na wzmocnionym podłożu (jak np.: 

nawierzchnia mineralna), do którego prowadzić będzie utwardzona ścieżka (np.: z nawierzchni mineralnej bądź kostki brukowej). Jedna ze stref powinna powstać w 

zachodniej części Stawów Wasiak, tj. przy ulicy Kryzysowej - najlepiej w pobliżu istniejących zadrzewień, natomiast druga - przy ulicy Deczyńskiego (wschodnia część 



terenu) i w tej strefie zaplanowane zostały nasadzenia. Nowe nasadzenia powinny również powstać przy istniejącym już placu zabaw dla dzieci, tak by stanowiły osłonę 

przed słońcem dzieciom i ich rodzicom w upalne i słoneczne dni. Teren ten warto by również doposażyć w kosze na psie odchody. Ponadto na istniejącym już boisku do 

piłki siatkowej należałoby zamontować piłkochwyty, co mogłoby zapobiec wypadkom samochodowym. 

151 ID: B033JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 180000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Łodzianie grają w bule. 

Lok. Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ul. Zgierskiej na nieużytkowanym boisku trawiastym do tenisa. 

Opis 

Wybudowanie 10-polowego, odwodnionego placu do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku obok stołów do ping-ponga, boisk do siatkówki, 

koszykówki. Przy placu postawione zostaną ławeczki, stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary placu: ok. 42 x 17 m. Do wykonania są prace ziemne i budowlane 

polegające na wyrównaniu terenu, położeniu drenażu, ułożeniu odpowiedniej warstwy do gry w bule oraz zagospodarowanie terenu. 

152 ID: B040JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 17600.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł KOLOROWY JULIANÓW cz. 2. 

Lok. Park im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski): od ul. Zgierskiej do ul. Folwarcznej. 

Opis 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego, zwycięskiego projektu w którym to posadzono 21 drzew o kolorowych liściach w Parku Julianowskim po jego zachodniej 

części. W tej edycji czas zadbać i urozmaicić wschodnią część Parku Julianowskiego. Tegoroczny projekt zakłada zakup i posadzenie kolejnych 31 nowych, kolorowych 

drzew i krzewów Główną ideą jaka przyświeca temu projektowi jest powiększenie terenu służącemu odpoczynkowi i zabawie przy jednoczesnym zadbaniu o estetykę 

(drzewa i krzewy kolorowych liściach) oraz zdrowie - rośliny to naturalne filtry powietrza. Proponuje się zakup drzew: Metasekwoja chińska, Judaszowiec chiński. 

Jodła koreańska; krzewów: Rutewka Delavay'a, Wierzba japońska. Jałowiec wirginijski. Dereń biały 'Elegantissima', Pigwowiec japoński. 

153 ID: B091JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 595000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Rowerem i nie tylko do Parku Julianowskiego. 

Lok. ul. Żarnowcowa (odcinek Julianowska-Biegańskiego). 

Opis 

Przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy Żarnowcowej wraz z chodnikami oraz wytyczenie spacerowego ciągu pieszo - jezdnego i ścieżki rowerowej, które ustanowią 

naturalne przedłużenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez ulicę Julianowską. Przebudowany odcinek połączy osiedla i bezpiecznie poprowadzi w 

stronę Parku. Oznakowane sygnalizacją świetlną przejście dla pieszych przez ulicę Julianowską na wysokości ulicy Żarnowcowej w chwili obecnej prowadzi w ulicę, 

której stan nawierzchni uniemożliwia komfortowe i bezpieczne poruszanie się dla wielu grup użytkowników ponadto. Ułożenie nowej nawierzchni umożliwi bezpieczne 

przejście i przejazd osobom starszym, poruszającym się powoli, z tzw. „balkonikiem" jak również osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich. Ponadto ułatwi poruszanie się rodzinom z małymi dziećmi z wózkami czy jeżdżącymi na rowerkach, dzieciom z okolicznych przedszkoli i szkól 

podstawowych, pensjonariuszom oraz odwiedzającym pobliski Szpital oraz Dom Pomocy Społecznej. Jako kontynuacja ścieżki rowerowej uporządkuje również 

przejazd amatorom dwóch kółek. 

154 ID: B100JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 530000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz. 

Lok. Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a. 

Opis 
Projekt polega na wykonaniu projektu remontowego budynku znajdującego się przy placu zabaw w Parku Julianowskim. Umożliwi to dalsze działanie w celu 

uratowania jednego z najstarszych budynków w Łodzi. Stanowi on pozostałość po folwarku Marysin. W przyszłości może w nim powstać kawiarnia tak jak to było 



przed wojną. Utworzona zostanie ścieżka gliniano- żwirowa łącząca Plac Pamięci Narodowej z Parkiem o długości 165 m o nawierzchni gliniano-żwirowej. W domu 

dziecka przy Sowińskiego 3 ustawiony zostanie plac zabaw i naprawione będzie ogrodzenie. 

155 ID: B117JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 5500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł „Niech wszyscy nas zobaczą" - zakup systemu informacyjno - wizyjnego dla uczniów SP 142. 

Lok. SP 142, ul. Łupkowa 6. 

Opis 

Zadanie polega na zakupie sprzętu informacyjno-wizyjnego, w skład którego wchodzi monitor do wyświetlania: informacji, zgłoszeń, powiadomień, zdjęć ze szkolnych 

wydarzeń, pytań, filmów, prezentacji w miejscu widocznym dla rodziców, nauczycieli i uczniów oraz gości szkoły. Informacje wyświetlane mogą dotyczyć również 

treści ze środowiska lokalnego i miejskiego - realizacja tego zadania pozwoli na wzbogacenie komunikacji i lepszy przepływ informacji oraz ich aktualizację pomiędzy 

środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym. Obecnie szkoła nie posiada takiego sprzętu. Poparcie projektu pozwoli wzbogacić ofertę naszej szkoły i społeczności lokalnej. 

156 ID: B118JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 4400.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł „Niech wszyscy nas usłyszą" - zakup sprzętu nagłaśniającego dla uczniów SP 142. 

Lok. SP 142, ul. Łupkowa 6. 

Opis 

Zakup sprzętu nagłaśniającego - realizacja tego zadania pozwoli na organizowanie uroczystości szkolnych i tych o zasięgu lokalnym na właściwym poziomie. Obecnie 

szkoła nie posiada wystarczającego sprzętu, w związku z czym organizowanie np. festynów, pikników środowiskowych i uroczystości szkolnych jest utrudnione. Zakup 

pozwoli nam rozwijać zainteresowania i pasje dzieci np. w formie zajęć i przedstawień teatralnych, występów muzycznych, realizowania zawodów sportowych w 

terenie, ponieważ sprzęt jest mobilny i można go używać bez konieczności podłączenia do prądu, co w miejscu, w którym znajduje się szkoła daje ogromne możliwości. 

Poparcie projektu pozwoli wzbogacić ofertę, naszej szkoły i społeczności lokalnej. 

157 ID: B119JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 220000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł „W poszukiwaniu klucza do świata" - stworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142. 

Lok. SP 142, ul. Łupkowa 6. 

Opis 

Zadanie polega na modernizacji sali lekcyjnej i utworzeniu pracowni językowo-terminalowej przeznaczonej dla uczniów SP 142. Pracownia będzie służyła uczniom i 

nauczycielom w czasie zajęć lekcyjnych, ponadto będzie miejscem rozwijania ich zainteresowań językowych, związanych z nowymi technologiami, wskazywaniem 

alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Zaplanowane zostaną również zajęcia popołudniowe dla osób dorosłych - mieszkańców okolicznych osiedli, którzy będą 

mogli uczestniczyć w zajęciach nauki języków obcych lub zajęciach informatycznych. Celem zadania jest utworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 142 

obejmuje zakup: 24 zestawów komputerowych uczniowskich z oprogramowaniem, 1 komputer serwer z oprogramowaniem dla nauczyciela, 1 tablicę multimedialną z 

projektorem i montażem, 6 laptopów, 1 ruter, 2 rejestratory cyfrowe, 1 odtwarzacz, 25 zestawów słuchawkowych z mikrofonami, programy edukacyjne i program 

zabezpieczający sieć internetową, modernizację sieci elektrycznej i internetowej, remont sali z wymianą podłogi, zakup zestawu mebli. Zadanie obejmuje również 

projekt oraz konieczne prace remontowe i nadzór. 

158 ID: B177JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 51900.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja terenu ogrodu w PM 45. 

Lok. ul. Biegańskiego 9. 

Opis 
Projekt obejmuje: wymianę nawierzchni terenu zielonego - posadzenie nowej trawy, założenie nawierzchni amortyzujących przy zabawkach, które tego wymagają co 

zwiększy bezpieczeństwo bawiących się dzieci, zaadoptowanie tarasu (obecnie nieużywanego) na zielnik przedszkolny, montaż elementów małej architektury - 



doposażenie terenu o ławeczki, stoliki oraz kosze na śmieci pozwalające na segregację odpadów, montaż kreatywnej piaskownicy, karuzeli obrotowej oraz zestawu 

specjalnego „statek", modernizację zniszczonych ścieżek i chodników. 

159 ID: B191JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Mini boisko sportowe dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią PM 45 szansą na rozwój fizyczny - ruchowy dzieci. 

Lok. ul. Biegańskiego 9. 

Opis 
Mini boisko sportowe- wielofunkcyjne o wymiarach: 8 m x 15 m z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wyposażone w 2 mini bramki do piłki nożnej oraz linie do 

zabaw ogólnorozwojowych, spełniające wymogi bezpieczeństwa dla dzieci w przedziale wiekowym 3-7 lat. 

160 ID: B233JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 34000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Uzupełnienie alei drzew przy Warszawskiej- część za wiaduktem. 

Lok. Pas drogowy - ul. Warszawska przy nr: 78, 80, 84-86, 88 do Słowiczej, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 118, 120a, 120, 132, 134, 138,142. 

Opis 
Uzupełnienie drzew w pasie ulicznym ul. Warszawskiej (na odcinku od wiaduktu kolejowego (Skrzydlata) do Wycieczkowej) - dosadzenie 20 drzew o obwodzie min. 

15cm, oraz podlewanie w sezonie po posadzeniu. Proponowane gatunki - klon jawor, kasztanowiec czerwony, brzoza, topola włoska - wg rysunków lokalizacyjnych. 

161 ID: B234JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Drzewa przy przystanku przy Rondzie Powstańców. 

Lok. Pusty skwer na wschodniej części Ronda Powstańców 1863 r. 

Opis Posadzenie 10 drzew na pustym skwerze ronda, przy przystanku autobusowym. 

162 ID: B235JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Tężnia solankowa oraz uzupełnienie zieleni przy "Stawach Wasiaka" na Marysinie. 

Lok. "Stawy Wasiaka" kwartał pomiędzy ul. Morelową, Rybacką, Kryzysową i Deczyńskiego. 

Opis Chwila wytchnienia wśród zieleni w sąsiedztwie placu zabaw i siłowni przyda się każdemu z nas, a tężnia podreperuje nasze schorowane, zniszczone smogiem płuca. 

163 ID: B245JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 20800.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Julianów-Marysin-Rogi. 

Lok. Park im. Mickiewicza (Julianowski). 

Opis 

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z podstawowych technik samoobrony na terenie Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego). Treningi będą 

zawierać elementy crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) oraz Krav Magi. W trakcie zajęć będzie można również 

skorzystać z konsultacji z zakresu dietetyki i fizjoterapii. Treningi skierowane będą do wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. 

164 ID: B254JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 25000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł „Rogi24 informacje z pierwszej ręki! System tablic informacyjno-ogłoszeniowych dla mieszkańców osiedla. Wspieramy tworzenie centrów małych społeczności." 

Lok. Działki: nr 2/2, B-23 - Inflancka 2; nr 439/41, B-24 - Deczyńskiego; nr 338/4, B-22 - Warszawska 144; nr 3/249, B-21 - Wycieczkowa; nr 162 , B-20 - Kobaltowa. 

Opis 

Projekt dotyczy zaprojektowania, wykonania i postawienia tablic informacyjnych, na której mieszkańcy Osiedla będą mogli wieszać ogłoszenia, dotyczące spraw 

bieżących. Tablice byłyby usytuowane w centralnych punktach Osiedla, na działkach, należących do Miasta, znajdujących się w pobliżu osiedlowych sklepów 

spożywczych (ul. Kobaltowa, Powojowa i Tęczowa), w ważnych węzłach komunikacyjnych (Rondo Powstańców, ul. Strykowska/Wycieczkowa), czy przy wejściach do 



parku, na skwerach (Staw Wasiaka, Al. Róż, dolina Sokołówki). 

165 ID: B260JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne 

Tytuł Budowa ławki ulicznej z uwzględnieniem gniazd ładujących USB do telefonów komórkowych. 

Lok. Przystanek autobusowy na skrzyżowaniu ulic Wycieczkowa/Strykowska. 

Opis Budowa ławki ulicznej wraz z gniazdami USB zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. 

166 ID: B267JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 915000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Lepsza szkoła - modernizacja bazy lokalowej i sportowej SP 172. 

Lok. ul. Jaskrowa 15. 

Opis 

Projekt zakłada poprawę i rozbudowę strefy wypoczynku i aktywności na terenie działki szkolnej. Zaplanowano założenie kostki brukowej w celu przygotowania 

dziedzińca szkolnego do imprez i zajęć plenerowych dla uczniów i okolicznych mieszkańców. Przewidziano odnowienie boiska szkolnego (poprawę murawy, 

piłkochwytów i ogrodzenia), założenie ławeczek, stworzenie dodatkowego małego boiska typu street bali, dodanie plenerowych stołów do gry w szachy i ping-ponga. 

Ponadto zaplanowano wymianę stolarki drzwiowej w szkole i malowanie ścian korytarzy szkolnych. Całość projektu ma służyć poprawie warunków nauki, zabawy i 

relaksu uczniów SP172 i ich rodzin oraz mieszkańców osiedla; projekt przewiduje zwiększenie zainteresowania aktywnymi formami spędzania wolnego czasu, a także 

poprawę wizerunku szkoły i osiedla. 

167 ID: B279JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 130000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł W DROGĘ - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta. 

Lok. ul. Przyrodnicza 24/26. 

Opis 

Zakup samochodu 7-osobowego, niezbędnego do przewozu mieszkańców DPS Dom Kombatanta. Dom w chwili obecnej nie posiada żadnego samochodu służbowego. 

Zakup nowego samochodu umożliwi integrację naszych seniorów ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki niemu będziemy mogli zabierać na imprezy czy też wycieczki 

naszych seniorów. Wielu z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Zakupiony zostanie taki samochód, który umożliwi przewóz wózków, a co za tym idzie da szansę 

mieszkańcom poruszającym się na wózkach na zwiedzenie nowych miejsc. Samochód jest niezbędny i na co dzień wykorzystywany będzie do przewozu mieszkańców 

na konsultacje lekarskie (kilkanaście w tygodniu). Średnia wieku mieszkańców - 86 lat. 

168 ID: B280JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 38300.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł WYPOSAŻENIE DPS Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26 w sprzęt rekreacyjny. 

Lok. ul. Przyrodnicza 24/26. 

Opis 
Zakup i montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej, dostosowanych do wieku senioralnego. Zakup telewizorów LED 32 cale i wysięgników do montażu na ścianie - 

20 sztuk. 

169 ID: B281JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 116450.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł „Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej"- montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 120. 

Lok. ul. Centralna 40. 

Opis 

Montaż dwóch wiat ze stojakami na rowery w ilości 42 sztuk oraz siłowni zewnętrznej. Siłownia składać się będzie z następujących urządzeń: biegacza wolnostojącego, 

orbitreka wolnostojącego, prasy nożnej, twistera z wahadłem, wioślarza wolnostojącego, rowerka, wyciskania siedząc. Wiaty oraz elementy siłowni stanowić będą 

doskonałe uzupełnienie istniejącej infrastruktury szkoły posiadającej już plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. 



170 ID: B284JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 42400.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna w SP 120. 

Lok. ul. Centralna 40. 

Opis 

Wielospecjalistyczna pracownia multimedialna będzie wykorzystywana przez wszystkich uczniów naszej szkoły. Najmłodsi będą uczyli się języka angielskiego i 

programowania, a uczniowie klas starszych będą korzystać z tabletów, pilotów do wykonywania testów, dzięki którym będą mogli w sposób interaktywny uczestniczyć 

w zajęciach. Możliwe będzie przeprowadzenie lekcji korelujących nauczanie języka angielskiego z innymi przedmiotami. Lekcje staną się ciekawsze, a dzięki 

nowoczesnej sieci internetowej i programom multimedialnym uczniowie będą mogli poznawać świat, jego bogactwa i osobliwości, zdobywać nowe umiejętności 

informatyczne, poszerzać swoją wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin nauki. 

171 ID: B298JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 22500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Pracownia logopedyczna w PM 45 - stworzenie i wyposażenie. 

Lok. PM 45, ul. Biegańskiego. 

Opis 

Coraz więcej dzieci uczęszczających do przedszkola ma problemy logopedyczne. W związku z tym prowadzone są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - 

pedagogicznych (logopedia) na terenie placówki. Obecnie zajęcia odbywają się w wyznaczonym miejscu na holu. Celem projektu jest stworzenie miejsca, w którym 

dzieci swobodnie będą mogły uczestniczyć w zajęciach logopedycznych, zapewni im to komfort zabawy oraz przyczyni się to do uzyskania pożądanych efektów. 

Organizowane zajęcia będą miały na celu usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie funkcji językowej, oddechowej i 

fonacyjnej, rozbudowanie zasobów słownictwa czynnego i biernego. Zajęcia będą prowadzone przez logopedę zatrudnionego przez placówkę, który stworzy program 

zajęć z wykorzystaniem adekwatnych do tego środków dydaktycznych. 

172 ID: B306JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 99000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - dolina rzeki Sokołówki. 

Lok. Park im. Adama Mickiewicza, zbiornik przy ul. Pancernej i Zgierskiej. 

Opis 

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 po jednej platformie pływającej na zbiorniku w Parku im. Adama Mickiewicza oraz na zbiorniku przy ul. Zgierskiej i Pancernej. 

Ponadto zawieszenie skrzynek lęgowych na okolicznych drzewach w Parku Mickiewicza. 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. 

173 ID: B308JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 29500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wyposażenie PM 45 na Julianowie w sprzęt multimedialny szansą na lepszy rozwój dzieci. 

Lok. ul. Biegańskiego 9. 

Opis 
Wyposażenie w sprzęt multimedialny jest szansą na lepszy rozwój dzieci w pierwszym okresie ich edukacji. Zakup: tablic interaktywnych, podłogi funfloor, zestaw do 

nagłośnienia i oświetlenia występów dzieci. 

174 ID: B322JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 590000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Budowa 2 zewnętrznych kortów tenisowych jako wzbogacenie oferty aktywności sportowej dla wszystkich. 



Lok. ul. Sowińskiego 50/56. 

Opis 

Wzbogacenie oferty aktywności sportowej dla wszystkich poprzez budowę 2 zewnętrznych kortów tenisowych z nawierzchnią z trawy syntetycznej i ściany treningowej 

wraz z oświetleniem, ogrodzeniem i inną niezbędną infrastrukturą. Korty będą uzupełnieniem oferty sportowej istniejącego Orlika oraz będą wzbogaceniem oferty 

sportowych zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego znajdującego się na terenie inwestycji. 

175 ID: B323JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Budowa wiaty rowerowej ze stojakami na 18 rowerów, przy SP 172. 

Lok. ul. Jaskrowa 15. 

Opis 

Wiata rowerowa ze stojakami na 18 rowerów. Projekt ma na celu umożliwienie o każdej porze roku aktywności fizycznej uczniom oraz zachęcenie najmłodszych i 

rodziców do korzystania z bezemisyjnego środka lokomocji. Projekt dodatkowo ogranicza i uspokaja ruch samochodowy w sąsiedztwie szkoły, poprawia jakość życia 

mieszkańców okolic szkoły i jest zgodny z ogólnoeuropejskimi tendencjami. 

176 ID: B325JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 9600.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku Julianowskiego. 

Lok. Park im. Adama Mickiewicza. 

Opis 

Współczesne miejskie parki są w coraz mniejszym stopniu wypełnione dzikimi zwierzętami. Przystrzyżone i wygrabione trawniki uniemożliwiają wielu zwierzętom 

przeżycia zimy, a w czasie lata zabiera się im miejsce rozrodu. Projekt ten ma na celu przystosowanie parku Julianowskiego jako ostoi dla jeży, dzikich owadów i 

małych zwierząt. Projekt zakłada utworzenie na terenie całego parku domków dla jeży, domków dla dzikich owadów, wykonanie koszy na zgrabione liście wokół 

niektórych drzew oraz utworzenie łąki kwietnej z krajowych gatunków roślin. Domki dla jeży umożliwią spokojne zimowanie tego gatunku, a pojemniki na suche liście 

umożliwią zimowanie owadów i małych ssaków. Łąka kwietna da niezwykłą możliwość obserwacji motyli i pięknego świata owadów. Utworzenie tablic edukacyjnych 

wspomoże edukację przyrodniczą Łodzian. 

177 ID: B329JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 194000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Street Workout Park w Twojej okolicy! - Park Julianowski. 

Lok. ul. Zgierska 139A. 

Opis 

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. 

178 ID: B332JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 12000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Koncert muzyki klasycznej w Parku Julianowskim. 

Lok. Park im. Mickiewicza. 

Opis Projekt zakłada organizację otwartego koncertu muzyki poważnej w amfiteatrze w Parku im. Mickiewicza, w okresie letnim. 

179 ID: B366JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 29900.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Kreatywne miejsce zabaw dzieci statek i piaskownica PM 45. 

Lok. ul. Biegańskiego 9. 



Opis 

Projekt ma na celu wspomaganie rozwoju dzieci w zakresie kreatywności, motoryki, edukacji oraz integracji sensorycznej poprzez: zabawę w piasku - to trening 

sprawności manualnych i precyzji ruchów - montaż piaskownicy edukacyjnej wraz z zestawem kreatywnym będzie wspierał rozwój dzieci w tym zakresie, uatrakcyjni 

zabawę i naukę dzieci w wieku przedszkolnym, zestaw zabawowy „statek" - ma poprawić umiejętności poznawcze oraz stymulować wyobraźnię w zakresie sposobów 

spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

180 ID: B375JM; Osiedle: Julianów-Marysin-Rogi; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Julianów-Marysin-Rogi. 

Lok. Teren całego osiedla Julianów-Marysin-Rogi. 

Opis 
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

ŁAGIEWNIKI 
181 ID: B003LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 199000.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Skwer mieszkańców Osiedla Łagiewniki. 

Lok. ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej). 

Opis 

Budowa skweru dla mieszkańców Osiedla Łagiewniki, objęłaby budowę placu zabaw z przylegającym miejscem rekreacji dla seniorów. Dla najmłodszych zaplanowano 

urządzenia zabawowe typu wieże z mostkiem i zjeżdżalnią, oraz sprawnościowe takie jak tuby, pomosty linowe czy trapy wspinaczkowe. Plac zabaw będzie 

uzupełniony dodatkowym wyposażeniem, takim jak: dwie ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. Dla seniorów: stół do gry w szachy, dwie ławki, kosz na śmieci. 

Działka B11-81/17 została wskazana przez Naczelnika Leśnictwa Miejskiego jako możliwe miejsce realizacji zadania. Działka ma prawie 7 tys m. kw. i znajduje się na 

niej kamienica z trzema mieszkaniami komunalnymi. Na potrzeby skweru dla mieszkańców należy wydzielić i ogrodzić około 2500 m kw. działki i oddzielić teren od 

ww. kamienicy „zieloną ścianką" np. z iglaków. Mieszkańcy osiedla potrzebują wspólnego miejsca spotkań i nawiązywania relacji sąsiedzkich. Utworzenie skweru dla 

mieszkańców na Osiedlu Łagiewniki umożliwi integrację dzieci, jak i seniorów osiedla. 

182 ID: B004LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Aktywne przejście dla pieszych na ul. Łagiewnickiej (przy ul. Jaskółczej). 

Lok. ul. Łagiewnicka 305 (przejście przy Leśnictwie). 

Opis 

Aktywny znak D-6 ma poprawić bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych przy ulicy Łagiewnickiej 305 (róg Jaskółczej). „Aktywność" polega na tym, że gdy pieszy 

zbliża się do przejścia, nad znakiem zaczynają migać dwa pomarańczowe światła. Sygnalizacja LED-owa jest zasilana solarnie, dzięki czemu jest niezależna od sieci 

energetycznej. Wyżej wspomniane przejście dla pieszych jest słabo widoczne zwłaszcza dla kierowców nadjeżdżających od strony Zgierza. Migające światła pomogłyby 

kierowcom zachować większą czujność, przydatną zwłaszcza po zmroku. Z przejścia tego korzystają dzieci, dojeżdżające do rejonowej szkoły podstawowej. 

183 ID: B058LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Wyposażenie Ośrodka Wypoczynkowego „Arturówek" w toalety przenośne typu TOI TOI. 

Lok. Ośrodek Rekreacyjny „Arturówek" plac zabaw, plaża, przystań-wypożyczalnia sprzętu pływającego. 

Opis 
Projekt przewiduje umieszczenie 3 kabin WC typu TOI TOI, dla niepełnosprawnych przez okres całego roku w okolicach stawów w trzech punktach ( przy plaży, przy 

placu zabaw praz przy przystani - wypożyczalni sprzętu pływającego). Również w tych lokalizacjach zostaną dostawione w sezonie toalety Typu FRESH w ilości 1-2 



sztuki przy plaży oraz przy placu zabaw. Kabiny WC będą serwisowane w okresie całego roku co 2 tygodnie a w pełnym sezonie 1 - 3 razy tygodniowo. Kabiny będą 

ubezpieczone od kradzieży. 

184 ID: B064LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 178500.00 zł; Realizator: WZKiB; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Mobilny strażak - zakup busa dla OSP Łagiewniki. 

Lok. Pszczelna 84. 

Opis 

Pojazd będzie wykorzystywany do działań OSP Łódź - Łagiewniki. Jego zadaniem będzie transport ratowników oraz sprzętu na terenie całego miasta oraz w sytuacjach 

szczególnych na terenie całego województwa zgodnie z dyspozycjami Centrum Zarządzania Kryzysowego. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych samochód 

umożliwia transport najpotrzebniejszych rzeczy niezbędnych do działań, a także pierwszej potrzeby dla osób dotkniętych klęską. Oprócz uczestnictwa w akcjach 

ratowniczych, samochód wykorzystywany będzie do transportu druhów naszej jednostki oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na wszelkiego rodzaju zawody 

sportowo-pożarnicze, obozy międzynarodowe czy pogadanki mające na celu poprawę wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. 

185 ID: B101LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 24100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Łagiewniki - kijowe nawyki. 

Lok. Teren osiedla Łagiewniki. 

Opis 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych przez 

certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć nieodpłatnie 

kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu prawidłowej techniki nordic 

walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę mineralną na trening. 

186 ID: B175LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 12000.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Inne 

Tytuł Sekcja Konna SM - dla zwiększenia bezpieczeństwa łodzian. 

Lok. ul. Wycieczkowa 86. 

Opis 

Sekcja Konna jest sekcją specjalistyczną Straży Miejskiej w Łodzi. Realizuje zadania związane z prewencją terenów zielonych i leśnych, nadzoruje ład i porządek na 

kąpieliskach miejskich, również w Arturówku. Prowadzone przez nią działania mają na celu między innymi zapobieganie zaśmiecaniu czy kradzieży drzewa z lasu. Ze 

względu na wielkość obszaru Lasu Łagiewnickiego wskazane jest intensywne patrolowanie miejsc szczególnie narażonych na występowanie tych zjawisk, a specyfika 

terenu leśnego sprawia, iż najbardziej efektywne okazuje się w tej materii wykorzystanie koni służbowych. Służby ponadnormatywne umożliwić mają rozszerzenie 

działań w zakresie prewencji, a tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla. 

187 ID: B214LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 429000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Utwardzenie ulicy o. Leona Godlewskiego. 

Lok. Ulica o. Leona Godlewskiego na odcinku od cmentarza do drogi krajowej. 

Opis Projekt polega na utwardzeniu ulicy o. Leona Godlewskiego (ulica w stronę cmentarza) na odcinku od cmentarza do drogi krajowej. 

188 ID: B238LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 53500.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach. 

Lok. ul. Przyklasztorze. 

Opis Celem niniejszego projektu jest budowa strefy relaksu i odpoczynku dla rowerzystów oraz innych odwiedzających okolice Klasztoru w Łagiewnikach. Strefa ta miałaby 



się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie Klasztoru na nie zagospodarowanym skwerze pomiędzy ulicą Okólną, ulicą Przyklasztorze i wjazdem na parking klasztorny 

jest to również miejsce w pobliżu którego znajdują się ujęcia wód, z których często korzystają liczni mieszkańcy w Łodzi. Projekt przyczyni się do poprawy komfortu 

przebywania w okolicach Klasztoru wielu Łodzian. 

189 ID: B239LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Bezpieczna droga do działek w Łagiewnikach. 

Lok. ul. Przyklasztorze. 

Opis 

Celem głównym niniejszego zadania jest budowa chodnika, który zapewni bezpieczne dojście dla wszystkich pieszych poruszających się ul Przyklasztorze - licznych 

Łodzian przybywających na niedzielne msze oraz weekendowe spacery. Szczególną grupą docelową projektu są osoby posiadające działki w tym rejonie. Działkowcy 

muszą obecnie poruszać się po nieutwardzonym poboczu jezdni, co jest przyczyną bardzo wielu groźnych sytuacji. 

190 ID: B248LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 35513.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Łagiewniki. 

Lok. ul. Okólna (parking). 

Opis 

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik samoobrony. Cały 

zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki 

(MMA) jak również Krav Magi. Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie, 

wzmocnić płuca, wyrzeźbić sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia ruchowe rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo 

wzmacniają nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze 

bardziej sprzyja rozwojowi fizycznemu. Cykl zajęć przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym 

uczestnikom. 

191 ID: B250LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 220000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont sanitariatów w SP 61. 

Lok. ul. Okólna 183. 

Opis 
Naprawy tynkarskie ścian i sufitów, położenie glazury na podłogach i ścianach, zakup wyposażenia sanitariatów, wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej, 

wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia, wykonanie wentylacji mechanicznej. 

192 ID: B275LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 142210.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Butelkomat w Arturówku, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi. 

Lok. Arturówek w okolicy wodnego placu zabaw. 

Opis 

Umieszczenie w Arturówku urządzenia do którego można wrzucać butelki plastikowe i szklane. W zamian wrzucający otrzymuje co ileś wrzutów bezpłatne bilety 

umożliwiające skorzystanie z instytucji miejskich jak basen, muzeum, teatr czy transport zbiorowy. Tym samym urządzenie poza walorami ekologicznymi ma sprzyjać 

postawom proekologicznym i zachęcać do dbania o otoczenie. 

193 ID: B351LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 44700.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych w Łagiewnikach. 

Lok. Tereny zielone w lokalizacji Łagiewniki-Arturówek. 



Opis 

Proponujemy mieszkańcom Łagiewnik, powrót do tradycji spędzania wolnego czasu. Aby oderwać się od komputerów i centrów handlowych i zagłębić się w świat 

wspólnego rodzinnego i sąsiedzkiego przeżywania radości z bycia razem i wspólnej i zdrowej rywalizacji. Temu sprzyjają sprawdzone przez lata w Polsce i innych 

krajach gry zwane podwórkowymi, trawnikowymi. Proponujemy zatem ofertę aktywności sportowej która sprzyja aktywności każdej grupy wiekowej, niezależnie od 

kondycji fizycznej i zachęca do współpracy. Stworzymy taka przestrzeń na terenie Łagiewnik, gdzie będziemy zapraszać mieszkańców w soboty i niedziele w 

miesiącach maj-wrzesień oraz w miarę możliwości i potrzeb mieszkańców w tygodniu, do wspólnej gry w Petanque, Kubb, Molkky, Krokiet, Comhole i inne gry. 

194 ID: B352LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 220000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. 

Lok. ul. Wycieczkowa 103. 

Opis 

Zadanie ma na celu zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka poprzez zabezpieczenie środków na kluczowe i najistotniejsze dla jego bieżącego funkcjonowania 

potrzeby tj.: dofinansowanie usług weterynaryjnych związanych z leczeniem zwierząt; zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej - personelu, w celu leczenia i opieki 

nad zwierzętami, obsługi interwencji z udziałem zwierząt oraz realizację działań edukacyjnych; dofinansowanie zakupu karmy i leków dla zwierząt. 

195 ID: B357LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 85000.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Las Łagiewnicki - tylko dla pieszych i rowerzystów. 

Lok. Las Łagiewnicki. 

Opis 

Celem zadania jest usunięcie z lasu nielegalnie poruszających się, parkujących pojazdów silnikowych. Las ma być zieloną wyspą spokoju przystosowaną do 

wypoczynku pieszych i rowerzystów. Las będzie patrolowany przez Straż Miejską, doposażoną w Oddział Konny Straży Miejskiej w siodła, juki w celu zwiększenia 

skuteczności przestrzegania prawa w lesie. 

196 ID: B372LA; Osiedle: Łagiewniki; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Łagiewniki. 

Lok. Teren całego osiedla Łagiewniki. 

Opis 
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

RADOGOSZCZ 
197 ID: B005RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 515000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej. 

Lok. ZSO nr 4, ul. Stawowa 28. 

Opis 

Szatnie w obecnym kształcie to stare, metalowe boksy, stara lamperia na ścianach i lastrico na podłodze. Znajdują się na samym wejściu do szkoły i dają przygnębiający 

obraz dla wszystkich odwiedzających szkołę. Projekt remontu szatni zakłada demontaż istniejącej zabudowy, zakup i montaż nowych szafek na książki, ubrania i buty 

dla uczniów, położenie terakoty na podłodze oraz pomalowanie ścian i wymianę okien. Całość wpłynęłaby na podniesienie estetyki wnętrza stając się przyjaznym i 

bezpiecznym dla dzieci miejscem. Szkoła udostępnia swoje pomieszczenia dla dzieci z całego osiedla i nie tylko ponieważ mieści się tu także Szkoła Języków Obcych 

Wawrzonek, Bałucki Dom Kultury, a na hali sportowej odbywają treningi dzieci z Akademii Młodych Orłów. Hala sportowa wynajmowana jest prywatnym firmom , 

Szkolnemu Związkowi Sportowemu na organizację zawodów. Współpracujemy także z przedszkolem, Spółdzielnią Mieszkaniową, Wspólnotami mieszkaniowymi z 



Radogoszczy, ZNP i innymi instytucjami wynajmując im swoje pomieszczenia na organizowane przez nich imprezy i wydarzenia. 

198 ID: B006RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 495000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont i modernizacja hali sportowej. 

Lok. ZSO nr 4, ul. Stawowa 28. 

Opis 

Celem projektu jest poprawa warunków do uprawiania sportu przez młodzież szkolną naszego Zespołu, dzieci z Akademii Młodych Orłów oraz inne osoby i instytucje, 

które wynajmują halę w celu uprawiania sportu. Głównym założeniem projektu jest wyremontowanie hali sportowej w budynku ZSO nr 4 im. Ireny Sendlerowej przy 

ul. Stawowej 28 w Łodzi. Remont będzie obejmował: cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie ścian i sufitów, wymianę siedzisk, wymianę szyb oraz naprawę 

kotar. Hala ta powstała w 1994 roku i od tego czasu nie była remontowana tylko poddawana drobnym pracom konserwacyjnym. Wieloletni brak modernizacji 

spowodował zniszczenia parkietu sali gimnastycznej, siedzisk , kotar oddzielających sektory. Odświeżenia wymagają także ściany i sufity. 

199 ID: B030RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 1250000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Razem dla Radogoszcza - tężnia solankowa. 

Lok. B-8 345/20. 

Opis Budowa tężni solankowej z ławkami oraz elementami małej architektury, dostępna dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. 

200 ID: B035RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Czytający Radogoszcz-Zachód! 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 10, ul. 11 Listopada 79. 

Opis 
Zakup nowości i audiobooków dla dzieci jak i osób dorosłych przyczyni się do lepszego funkcjonowania Filii nr 10 w środowisku lokalnym. Ponadto placówka będzie 

systematycznie uzupełniała księgozbiór o lektury dla uczniów pobliskich szkół, którzy aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki. 

201 ID: B036RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Park nad Sokołówką -MONITORING. 

Lok. Zachodnia część Parku im. Adama Mickiewicza. Pomiędzy ulicami: Zgierska, Liściasta, św. Teresy, al. Włókniarzy. 

Opis 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników Parku Julianowskiego poprzez postawienie masztów i zainstalowaniu od 1 do 3 punktów 

kamerowych (w zależności od kosztów) systemów monitoringu miejskiego. Każdy z punktów wyposażony będzie w co najmniej 1 kamerę obrotową i/lub co najmniej 1 

kamerę statyczną. Kamery przesyłać będą obraz na żywo i wyposażone będą w system obrazu nocnego - noktowizja. Punkty kamerowe podłączone będą do serwerów 

SMM za pomocą linii światłowodowej lub innego dogodnego systemu przesyłania obrazu. Maszty z kamerami postawione będą w następujących lokalizacjach 

(kolejność odpowiada pierwszeństwu do realizacji): 1. obok miejsca na grilla bliżej stacji DJ; 2. wzdłuż chodnika pomiędzy statkiem pirackim a stacją DJ; 3. na łuku 

stawu obok miejsca do grilla. Dokładne lokalizacje uzgodnione będą z Władzami Miasta biorąc pod uwagę warunki i możliwości budowy na tym terenie oraz przyłączy. 

202 ID: B037RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 35000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Wyciszenie ul. Zgierskiej wzdłuż ścieżki rowerowej przy Parku nad Sokołówką. 

Lok. Teren wzdłuż ul. Zgierskiej od ul. św. Teresy do ul. Liściastej. 

Opis 

Projekt zakłada wykonanie nasadzeń krzewów (rodzimych gatunków, dobrze wpisujących się w krajobraz doliny rzecznej i istniejącą zieleń wysoką) w celu 

dogęszczenia istniejącej zieleni wysokiej w pasie pomiędzy torowiskiem tramwajowym a ścieżką rowerową wzdłuż ul. Zgierskiej. Dzięki temu zmniejszy się 

uciążliwość hałasowa od strony ul. Zgierskiej, poprawi komfort użytkowania Parku nad Sokołówką oraz korzystania ze ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. 



Zgierskiej. 

203 ID: B045RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Czytajmy i słuchajmy - w bibliotece się spotkajmy. 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 18, ul. Wodnika 7. 

Opis Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki. 

204 ID: B069RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Tak zostawić 11 Listopada nie wypada! Dokończenie remontu chodnika. 

Lok. Wschodnia strona ul. 11 Listopada, od numeru 11 Listopada 65 do ul. Brzoskwiniowej (ok. 350 m). 

Opis 

W roku 2018 wykonano remont chodnika na sporym odcinku ulicy II Listopada. Został jednak fragment starego, podniszczonego chodnika na odcinku, którym 

mieszkańcy dochodzą na stację kolejową Radogoszcz-Zachód oraz często spacerują i chodzą na działki. Projekt zakłada położenie nowego chodnika po wschodniej 

stronie ul. 11 Listopada, od nr 65 do ulicy Brzoskwiniowej. 

205 ID: B071RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 84000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Bezpieczne dojście do Parku im. Adama Mickiewicza czyli remont fragmentu chodnika przy ul. św. Teresy. 

Lok. Północna część chodnika przy ul. św. Teresy od Dzieciątka skrzyżowania z ul. Zgierską. 

Opis 

Proponuję zrealizowanie projektu polegające na wymianie zniszczonego i nierównego chodnika w północnej części ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, od posesji o 

numerze 3 do skrzyżowania z ul. Zgierską. Powyższy fragment chodnika stanowi dla mieszkańców tej części Łodzi dojście do znajdującego się w pobliżu parku. 

Obecny stan nawierzchni sprawia, że mieszkańcy nie są w stanie bezpiecznie dojść do Parku im. Adama Mickiewicza. Bardzo często rodzice z dziecięcymi wózkami, z 

uwagi na stan nawierzchni zmuszeni są do poruszania się ulicą. 

206 ID: B072RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 492500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Rewitalizacja Parku nad Sokołówką- latarnie solarne, aleje, ławki, kosze na psie odchody i zieleniec. 

Lok. Południowa oraz częściowo wschodnia i zachodnia część zbiornika Zgierska. 

Opis 

Obecnie aleja parkowa oraz oświetlenie obejmują wyłącznie północną część zbiornika Zgierska co w praktyce utrudnia spacerowanie i korzystanie z tego miejsca 

mieszkańcom Łodzi i wygląda dość groteskowo. Dlatego też proponujemy wykonanie chodnika oraz oświetlania solarnego na całości zbiornika Zgierska wraz z 

doprowadzeni ciągów komunikacyjnych do chodnika biegnącego wzdłuż ul. Zgierskiej. Ponadto proponujemy montaż w południowej części zbiornika Zgierska ławek, 

koszy na psie odchody oraz wykonania zieleńca. Inwestycja te z pewnością: zwiększy atrakcyjność tego obszaru, który regularnie odwiedzany jest przez mieszkańców 

Łodzi. 

207 ID: B073RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł „Zaczytani i zasłuchani na Motylowej"-zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy Motylowej. 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 16, ul. Motylowa 13. 

Opis 
Projekt przewiduje cykliczny zakup nowości wydawniczych zarówno książkowych jak i audiobooków do Filii nr 16 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, przy ul. Motylowej 

13, co wzbogaci ofertę placówki oraz wpłynie na promocję czytelnictwa w Łodzi. 

208 ID: B095RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 154987.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 



Tytuł Remont i doposażenie placu zabaw przy SP 122. 

Lok. Teren SP 122, ul. Jesionowa 38. 

Opis 

W ramach realizacji zadania mamy zamiar dokonać: rozebranie oraz utylizacja istniejącej nawierzchni bezpiecznej, naprawa istniejącej podbudowy, wykonanie nowych 

obrzeży betonowych, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu, wykonanie nowej nawierzchni pod dodatkową zabawkę, 

dostawa i montaż nowej zabawki (huśtawka „Bocianie gniazdo"), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór budowlany nad zadaniem. 

209 ID: B096RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 47800.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja pracowni komputerowej w SP 122. 

Lok. ul. Jesionowa 38. 

Opis 

Istniejąca pracownia komputerowa, w której prowadzone są zajęcia komputerowe dla uczniów klas I - III wyposażona jest w stary sprzęt komputerowy. W ramach 

projektu zakupione zostanie nowe wyposażenie pracowni: komputery, switch, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne. Zakup nowego sprzętu umożliwi komfortową pracę 

uczniów na odpowiednim poziomie merytorycznym z zastosowaniem najnowszej technologii. Pozwoli również wyrównać szanse edukacyjne, rozwijać zainteresowania, 

umożliwi udział uczniów w konkursach. 

210 ID: B126RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 49000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Naturalistyczne nasadzenia drzew w dolinie rzeki Sokołówki. 

Lok. Park nad Sokołówką. 

Opis Dosadzenie drzew zaprojektowanych przez architekta krajobrazu przy wcześniejszych inwestycjach, których nie posadzono z uwagi na ograniczone środki finansowe. 

211 ID: B127RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 110000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Zielone separatory. Krzewy wzdłuż al. Włókniarzy oddzielające chodniki i DDR od jezdni. 

Lok. Al. Włókniarzy na odcinku św. Teresy - Rondo Biłyka. 

Opis 
Stworzenie zielonej ściany oddzielającej ruchliwą Aleję Włókniarzy od biegnącego wzdłuż niej chodnika i drogi rowerowej, poprzez posadzenie krzewów 

„antysmogowych" (np. ognik, różanecznik, trzemielina). 

212 ID: B138RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 21250.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł ZIELONY RADOGOSZCZ BEZ ŚMIECI - pojemniki na szkło i plastik w najbardziej zaśmieconych zielonych zakątkach. 

Lok. Teren zielony koło sklepu SamScan, ul. 11 Listopada 36, oraz przy ul. Jagiellońskiej na tyłach sklepu Stokrotka. (Działka nr 3/18, obręb B-4). 

Opis 
Tereny niezagospodarowanej zieleni po zachodniej stronie 11 Listopada oraz przy wschodnim krańcu ul. Jagiellońskiej są najbardziej zaśmieconymi miejscami w tej 

części osiedla. Projekt zakłada postawienie tam kontenerów na szkło i plastik (po 2 w każdej z lokalizacji) oraz koszy na śmieci, i odbiór odpadów przez UMŁ. 

213 ID: B144RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 160000.00 zł; Realizator: BPS; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Radogoszcz. 

Lok. Tereny zielone obok krańcówki autobusowej przy ul. Świtezianki. 

Opis 

Piknik ma na celu integrację mieszkańców osiedla. Atrakcje są dobrane tak. żeby uczestniczyć w nim i bawić się mogły całe rodziny (i rodzice i dzieci). Turnieje i 

zawody rozgrywane będą przez cały dzień, a z racji darmowego dla wszystkich grilla (lub za symboliczną opłatą 1-2 zł która umożliwi zwiększenie ilości wydanych 

porcji), wszyscy goście będą mogli spędzić na pikniku cały dzień. W przypadku zainteresowania imprezą lokalnych food-trucków, przewidujemy również współpracę z 



nimi, co zwiększy różnorodność oferowanych potraw. 

214 ID: B145RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 140000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Latarnie solarne nad Sokołówką. 

Lok. Zmiana lokalizacji latarni z działki B27-13/10 (koryto rzeki Sokołówki - brak możliwości ustawienia latarni) na B27-24/40 oraz B27-24/47- rejon altan grillowych. 

Opis 

Celem projektu jest zakup i montaż 7 sztuk latarni solarnych (zasilanych energią słoneczną), które umiejscowione będę po zachodniej części Parku Julianowskiego - nad 

Sokołówką. Lampy ustawione będą koło zamku pirackiego, wzdłuż południowej części stawu oraz przy miejscu do grilla i stanowisku dla DJ (dokładne miejsca 

uzgodnione z UMŁ). Teren ten jest bardzo dobrze nasłoneczniony toteż nie będzie problemów z ładowaniem akumulatorów. Lampy o mocy około 20-25W, 

wodoodporne, wysokości około od 3 do 5 metrów, wyposażone w czujnik zmierzchu i czujnik ruchu o odpowiednim strumieniu światła i kącie świecenia. Postawienie 

lamp solarnych nie wymaga doprowadzenia kabli energetycznych ani uciążliwych prac ziemnych. Lampy zwiększą bezpieczeństwo, zapewnianą wydłużone korzystanie 

z Parku a przy tym będą doskonałą proekologiczną inicjatywą. 

215 ID: B146RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Kolorowe krzewy nad Sokołówką. 

Lok. Zachodnia część Parku im. Adama Mickiewicza. Pomiędzy ulicami: Zgierska, Liściasta, Św. Teresy, al. Włókniarzy. 

Opis 

Projekt zakłada zakup i posadzenie kilkudziesięciu ozdobnych, kolorowych krzewów. Krzewy te posadzone byłyby przy utworzonych w poprzedniej edycji BO 

obiektach: łące, placu zabaw, „pająku" i siłowni oraz przy stawie. Przykłady krzewów: hortensja ogrodowa "Masja", brunnera 'Alexander's Great', dereń biały 

'Elegantissima', oczar pośredni, żarnowiec Booskop Ruby, pigwowiec, japoński, złotlin japoński, rutewka Delavay'a, ostrogowiec czerwony 'Coccineus', trzmielina 

oskrzydlona. Dobór ostateczny krzewów uzgodniony będzie z UMŁ. Krzewy te urozmaicą krajobraz i będą atrakcją dla wszystkich osób. Dodatkowo w ramach projektu 

przy zamku pirackim lub przy „pająku" zostanie postawiony ogrodowy zegar słoneczny. Wysokość około 1,5 m na postumencie. Będzie to typowa atrakcja dla dzieci a 

także miejsce edukacji szkolonej i nauki. 

216 ID: B162RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 642000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Świetlica z placem zabaw na terenie SP 206. 

Lok. ul. Łozowa 9. 

Opis 

Zadanie polega na stworzeniu pomieszczenia świetlicowego dla uczniów szkoły oraz zmodernizowaniu i doposażeniu placu zabaw dla dzieci mieszkających na terenie 

osiedla Radogoszcz. Ilość pomieszczeń w szkole jest niewystarczająca na potrzeby zwiększającej się liczby uczniów, co za tym idzie brakuje sal lekcyjnych. Nowe 

pomieszczenie świetlicowe pomoże rozwiązać ten problem oraz zwiększy komfort i higienę zajęć pozalekcyjnych. Konstrukcja oraz rozwiązania technologiczne 

pozwolą zrealizować zadanie w ciągu roku i będą dostosowane do wymogów jakimi podlegają pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci. Plac zabaw będzie 

miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu podczas przerw śródlekcyjnych i w czasie wolnym. 

217 ID: B164RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 1060000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł to dotyczy NAStrojowej. 

Lok. Nastrojowa 10. 

Opis 

Projekt zakłada zmianę układu funkcjonalnego Przychodni, dzięki czemu pozyskana zostanie nowa przestrzeń dla realizacji szerokiego spektrum działań leczniczych, 

rehabilitacyjnych i profilaktycznych. Zaplanowane jest przeniesienie poradni rehabilitacyjnej z pierwszego piętra na poziom parteru, co wydatnie poprawi dostępność do 

świadczeń i umożliwi ich realizację w przestronnych, wielofunkcyjnych wnętrzach, zgodnie ze współczesnymi trendami.W ramach prac remontowych usunięte zostaną 



bariery architektoniczne, budynek stanie się przyjazny i dostępny, a jego potencjał architektoniczny zostanie w pełni wykorzystany. Pomieszczenia zostaną odpowiednio 

skomunikowane (łącza teleinfomatyczne), co poprawi jakość i szybkość obsługi. Poprawie ulegnie też bezpieczeństwo przebywających w budynku osób. 

218 ID: B165RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 56000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zabawa bez barier. 

Lok. Okolice Zalewu na Sokołówce. 

Opis Zakup i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo z bezpieczną nawierzchnią. 

219 ID: B176RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 1676948.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł „Z boiska na Igrzyska" - budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP 184. 

Lok. ul. Syrenki 19a. 

Opis 

Obiekt zapewni 740 uczniom naszej szkoły bazę do realizacji umiejętności wynikających z podstawy programowej, a w godzinach popołudniowych będzie centrum 

sportowym dla mieszkańców osiedla. Teren pod obiekt lekkoatletyczny zostanie zniwelowany i zdrenowany. W jego skład wchodzić będą: bieżnia 335 m zamknięta, 

owalna, o nawierzchni poliuretanowej z obrzeżami betonowymi, skocznia w dal z rozbiegiem 75m i zeskokiem 32m o powierzchni poliuretanowej i skrzynią z desek do 

skoków, plac do pchnięcia kulą z betonową podbudową i nawierzchnią z mączki ceglanej oraz z obrzeżami betonowymi, skocznia wzwyż z nawierzchnią poliuretanową 

i stojakami na poprzeczki. 

220 ID: B221RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 40000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł A może Wiśniowy Radogoszcz?! 

Lok. Osiedle Radogoszcz Wschód ul. Świtezianki, Osiedle Radogoszcz Zachód ul. Jesionowa, Osiedle Liściasta ul. Pancerna - zbiornik na Sokołówce. 

Opis 

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności gatunkowej drzew w osiedlach na Radogoszczu oraz uzyskanie ekstremalnego efektu estetycznego w okresie 

wiosennego kwitnienia drzew wiśniowych. Drzewa podziwiane w ogrodzie botanicznym mogą także rosnąć bezpośrednio na naszych osiedlach ciesząc nasze poczucie 

estetyki. Kwitnące drzewa ozdobne tworzą środowisko sprzyjające rozwojowi populacji pszczół, poszerzając naturalny obszar ich aktywności. 

221 ID: B223RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 18500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ekowyspa na rzece Sokołówce. 

Lok. Park nad Sokołówką. 

Opis 

Celem projektu jest stworzenie enklawy dla zwierząt w parku oraz uświadomienie ludziom korzystającym z niego o potrzebach ich ochrony. Założona łąka kwietna i 

wyłączenie niektórych powierzchni z koszenia powoduje, że istnieje szansa na pojawienie się owadów zapylających, jeży, oraz ptactwa. Zwiększając ilość miejsc 

lęgowych przyczynimy się do poprawy bioróżnorodności miejskich fragmentów zieleni. 

222 ID: B272RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 119800.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł RADO-DOGS Zielony Zakątek - III edycja. 

Lok. Działka nr 318/1 w obrębie B-8. 

Opis 

Celem projektu jest zachowanie obecnego charakteru terenu (drzewa, zieleń) oraz ochrona mieszkańców przed smogiem. Zadanie realizujemy małymi krokami. Tuż 

obok w 2015 roku wycięto ponad 120 zdrowych pięknych drzew, w ich miejsce budując 3 wieżowce, a w pobliżu planowane są kolejne inwestycje. Niezwykle istotne 

jest więc ocalenie istniejącego ekosystemu, rosnących drzew, krzewów, siedlisk różnych gatunków ptaków a także występujących tu jeszcze jeży. W tegorocznej edycji 

chcemy postawić latarnie aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom korzystającym z nowo wybudowanego chodnika łączącego ulicę Łososiową z ulicą Zgierską. 



Latarnie solarne będą miały charakter ekologiczny i będą zamontowane w taki sposób aby  minimalizować efekt zanieczyszczenia światłem. Teren projektu ma stanowić 

„zielone płuca” dla mieszkańców okolicznych bloków i jednocześnie służyć na codzienne spacery z psami. 

223 ID: B293RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 315000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Plac Zabaw dla PM 235, ul. Stawowa 28 - największego na Radogoszczu. 

Lok. PM 235. 

Opis 

Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw, który wzbogaci nie tylko naszą ofertę, ale i krajobraz osiedla. W ramach jego wyposażenia chcielibyśmy, aby znalazły się 

przyjazne dla dzieci sprzęty zabawowe (3 zjeżdżalnie ze ślizgiem z blachy nierdzewnej, 6 drewnianych ławostołów, 3 drewniane piaskownice z zadaszeniem - 3mx3m, 

6 drewnianych ławek, 3 huśtawki podwójne, 9 sprężyn, 3 równoważnie, 2 altany ogrodowe, 3 duże zabawki stojące: lokomotywa z wagonem , auto, domek i 2 kosze na 

śmieci. 

224 ID: B311RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 600000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. 

Lok. ul. Syrenki 19a. 

Opis 

Prace, które należy wykonać obejmują usunięcie obecnego systemu wentylacji i założenie wywiewów tylko nad miejscami, gdzie produkty poddawane są obróbce 

termicznej (czyli gotowanie i smażenie). Następnie trzeba usunąć obecną glazurę i terakotę i położyć nowe płytki na ścianach i podłodze. W miejscach gotowania na 

ścianach położyć stal kwasową. W dalszej kolejności pomalować ściany powyżej linii glazury oraz sufity. Kolejny element remontu to zakup nowych szafek 

kuchennych i stołów ze stali kwasowej. Ostatni etap prac to zakup nowego sprzętu gastronomicznego typu: patelnia elektryczna uchylna, zmywarka kapturowa, 

obieraczka, maszynka do mięsa, szatkownica do warzyw, blender, kotleciarka elektryczna, krajalnica do chleba wolnostojąca, lodówka, obieraczka do ziemniaków, 

kuchnia gazowa 4-palnikowa, termosy na zupę wykorzystywane podczas wycieczek. 

225 ID: B312RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184. 

Lok. ul. Syrenki 19a. 

Opis 
Budowa parkingu dla bezpiecznego pozostawienia rowerów, hulajnóg, deskorolek przy SP 184 w Łodzi. Obiekt to zadaszona wiata z całodobowym systemem 

monitoringu wizyjnego. 

226 ID: B315RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 241000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Remont drogi dojazdowej do budynków w zabudowie szeregowej Bema 70. 

Lok. ul. Bema 70-70H. 

Opis 
Projekt zakłada remont zniszczonej drogi dojazdowej wraz ze zjazdami do dziewięciu budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej celem bezpiecznego przejścia 

mieszkańców do własnych domostw. 

227 ID: B327RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 852000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park nad Sokołówką - rozbudowa XXI wieku. 

Lok. Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy Zgierską, a Włókniarzy. 

Opis 
Dostawiona zostanie druga toaleta przenośna toitoi w pobliżu parku linowego Monitoring dwa punkty z oświetleniem. Powstaną dwie nowe alejki o nawierzchni 

przepuszczanej wyposażone w oświetlenie od DJ studio do stawu Teresy oraz od parku linowego do ul. Liściastej. 



228 ID: B330RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 250000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa ekologicznego parkingu przy budynkach Liściasta 4/8 oraz mini siłowni dla seniorów i miejsce rekreacji dla mieszkańców. 

Lok. ul. Liściasta 4/8. 

Opis 

Projekt polega na renowacji parkingu i budowie ekologicznego parkingu. Proponuję nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych, w których będzie rosła trawa. Siłownia 

w sąsiedztwie budynku umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych przez seniorów. W sąsiedztwie siłowni proponuję ustawienie czterech urządzeń 

ogólnorozwojowych i dwóch małych ławek. Śmietnik zostanie wyizolowany od siłowni przez posadzenie pnączy i krzewów. Krzewy zostaną posadzone od strony ul. 

Liściastej. 

229 ID: B348RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 244500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł PIES - no stress! 

Lok. ul. Świtezianki - działka nr 93/10, obręb B-9. 

Opis 

Projekt przewiduje wyznaczenie wybiegu dla psów na terenie ok. 800-1000 m2. Powstanie wybiegu ma na celu ograniczenie stresu zarówno psów jak i ich właścicieli. 

Teren, na którym zlokalizowany byłby wybieg znajduje się na obszarze ograniczonym zielenią, dzięki czemu mimo niewielkiej odległości od zabudowań nie będzie 

powodował dyskomfortu dla mieszkańców. Na ogrodzonym placu właściciele będą spokojni o bezpieczeństwo swoich „czworonogów", a zwierzęta będą miały 

możliwość aktywnego spędzenia czasu bez ograniczeń. Jednocześnie teren zielony, który aktualnie nikomu nie służy zostanie uporządkowany i oświetlony, co wpłynie 

na poprawę walorów estetycznych i bezpieczeństwa na osiedlu. 

230 ID: B365RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 105000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Bezpieczna droga do SP 206. 

Lok. ul. Wiklinowa. 

Opis Projekt zakłada budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przed szkołą oraz przebudowę dochodzących do niego chodników. 

231 ID: B374RA; Osiedle: Radogoszcz; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Radogoszcz. 

Lok. Teren całego osiedla Radogoszcz. 

Opis 
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

TEOFILÓW-WIELKOPOLSKA 
232 ID: B012TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 1000000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych. 

Lok. 
Aleksandrowska - Bielicowa (0014)(0012), Aleksandrowska - Traktorowa (0010)(0016), Limanowskiego - Pułaskiego (0450)(0436), Włókniarzy - Lutomierska 

(1315)(1306), Włókniarzy - Żubardzka (1316)(0305). 

Opis 

Zadanie zakłada montaż 10 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. W przypadku zbyt wysokiej kwoty 

przedstawionej przez oferentów w przetargu zadanie zakłada rezygnację z tablic Aleksandrowska – Traktorowa (0010)(0016). Zadanie jest zadaniem systemowym - 

rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne. 



233 ID: B044TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Więcej nowości wydawniczych dla Biblioteki przy Żubardzkiej 3. 

Lok. Filia nr 19 Biblioteki Miejskiej. 

Opis 
Projekt zakłada regularny zakup nowych książek oraz audiobooków do filii bibliotecznej przy ul. Żubardzkiej 3. Udostępnianie swoich zbiorów to podstawowe zadanie 

biblioteki. Więcej nowości w bibliotece to więcej czytelników. 

234 ID: B087TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 730000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Szkolny park przy SP 71. 

Lok. ul. Rojna 58 c. 

Opis 

W ramach projektu planujemy uporządkowanie terenów zielonych, posadzenie trawnika i krzewów, a także budowę żwirowych alejek oraz instalację ławek. Pośród 

drzew chcemy umieścić altanę, gdzie będą mogły odbywać się lekcje. Altana ma pomieścić trzydziestu uczniów. Z drugiej strony budynku szkoły, powstanie nowy plac 

zabaw o powierzchni około 600m2. Częścią tego placu będzie strefa do gier zespołowych dla najmłodszych ze świetlicy (o wymiarach 16 x 7m). Wokół placu zabaw i 

strefy do gier zostanie posadzony żywopłot, który będzie tłumił hałas. Przy wjeździe do szkoły powstanie budynek gospodarczy o pow. 30 m2 służący do 

przechowywania sprzętów szkolnych i narzędzi ogrodniczych. Planujemy wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia szkoły na nowe. Dodatkowo zakupimy sprzęt 

ogrodniczy służący do utrzymania terenu wokół szkoły w dobrym stanie. Projekt będzie realizowany na tej samej działce, na której znajduje się budynek SP 71. 

235 ID: B088TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 12000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Rowerowa Wielkopolska. 

Lok. Ul. Wielkopolska, Al. Włókniarzy. 

Opis 

Projekt mający na celu lepsze skomunikowanie osiedla przy Wielkopolskiej z siecią dróg rowerowych. Składa się na niego: • Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego 

między Wielkopolską a Żubardzką po stronie zachodniej – ułatwi to m.in. dojazd od przejazdów rowerowych Włókniarzy/Wielkopolska do Inowrocławskiej • 

Wyznaczenie pasa rowerowego wzdłuż Wielkopolskiej od Pułaskiego do Inowrocławskiej po południowej stronie - poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów jadących 

od strony Żabieńca – nie będą już musieli przekraczać jezdni by dostać się na drogę rowerową po drugiej stronie. Równocześnie powstać powinien po tej stronie pas 

postojowy, a przejście dla pieszych przy Pułaskiego powinno zostać wyposażone w azyl. 

236 ID: B097TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 1000000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Budowa tężni - osiedle Teofilów. 

Lok. Działka nr 5/18, między ulicami: Kaczeńcową, Lnianą. 

Opis 
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. 

237 ID: B102TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 116500.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Kolorowy i bezpieczny Dom Dziecka. 

Lok. ul. Lniana 9. 

Opis 

Ubogie wyposażenie placu zabaw nie pozwala wychowankom Domu Dziecka na pełne i beztroskie korzystanie z uroków zabaw na świeżym powietrzu. Zaplanowane 

działania zakładają doposażenie placu zabaw w roślinność i przyrządy. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń służyć będzie oczyszczaniu powietrza co będzie 

skutkować zmniejszeniu liczby zachorowań u dzieci. Straż Miejska w ramach dodatkowych służb prowadzić będzie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy 



przedmedycznej oraz będzie czuwać nad bezpieczeństwem w rejonie Domu Dziecka jak i Osiedla Teofilów Wielkopolska. 

238 ID: B109TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 700000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł ODNOWA TEOFILOWA Tablice informacji pasażerskiej na przystankach. 

Lok. 
Przystanki tramwajowe w stronę centrum: Aleksandrowska-Rydzowa, Kaczeńcowa-Traktorowa, Bielicowa, Limanowskiego-Pułaskiego, Włókniarzy-Lutomierska, 

Żubardzka. 

Opis 
Projekt zakłada: zakup tablic, montaż we wskazanych lokalizacjach, okablowanie oraz podłączenie do systemu, obróbka brukarska pozostałości po montażu, włączenie i 

aktualizacja systemu. 

239 ID: B110TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł ODNOWA TEOFILOWA: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - IV edycja. 

Lok. Boisko tzw. ELTY przy pływalni Wodny Raj (ul. Rojna/Kaczeńcowa). 

Opis 
Zadanie zakłada zorganizowanie już po raz czwarty cyklu plenerowych projekcji filmowych, które mogą być częścią ogólnołódzkich serii pokazów kina letniego. 

Seanse będą odbywać się raz w tygodniu (piątek lub sobota) w miesiącach letnich podczas trwania wakacji szkolnych .Wynajętych zostanie 100 leżaków. 

240 ID: B111TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 735000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł ODNOWA TEOFILOWA: Stworzenie Centrum Rekreacji jakiego nasze osiedle jeszcze nie widziało! 

Lok. Tereny rekreacyjne obok pływalni Wodny Raj. 

Opis 

Zadanie obejmuje stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu, wykonanie projektu budowlanego dla części inwestycji oraz jego częściową realizację wraz z 

zakupem sprzętu koniecznego do bieżącej pielęgnacji. Koncepcja zagospodarowania terenu powinna zakładać stworzenie atrakcyjnej oraz niebanalnej przestrzeni 

publicznej. Nie ma być to kolejny standardowy plac zabaw! Projekt powinien uwzględnić takie elementy jak : profesjonalna siłownia zewnętrzna, stację street workout, 

plac zabaw typu linearium, boiska, miejsca do plażowania i grillowania oraz urządzenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystko to powinno być 

uzupełnione dobrze zaaranżowane zielenią i małą architekturą. Realizacja całego projektu będzie dużym przedsięwzięciem, dlatego stworzenie koncepcji 

zagospodarowania przestrzennego pozwoli na realizację kolejnych etapów zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (mieszkańcy Teofilowa już wielokrotnie 

pokazali, że potrafią z niego korzystać). 

241 ID: B120TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 130000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Od zabawy do nauki - kreatywny ogród PM 141. 

Lok. PM 141, al. Pasjonistów 141. 

Opis 

Chcemy, aby nasz ogród zmienił się w Strefę Zabawy i Nauki, dlatego przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącego na terenie przedszkolnego ogrodu/placu 

zabaw: aranżacja ścieżki edukacyjnej oraz montaż zabawek ogrodowych, montaż bezpiecznego podłoża wokół sprzętów ogrodowych, montaż altany ogrodowej oraz 6 

stolików z ławeczkami dla celów edukacyjnych. 

242 ID: B129TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 40000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Drzewa dają cień - posadzenie 20 dorodnych drzew liściastych wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ul. Żubardzka/ul. Inowrocławska. 

Lok. Wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ul. Żubardzka/ul. Inowrocławska. 

Opis 
Drzewa i krzewy powinny być sadzone w odpowiedniej do tego porze roku. Gatunki powinny być tak dobrane, by dość szybko zapewniły kojący cień nad placem 

zabaw. 



243 ID: B134TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 380000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Budowa kortu tenisowego przy SP 3. 

Lok. SP 3, Al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Opis 

Budowa odkrytego kortu tenisowego na terenie SP 3 z nowoczesną nawierzchnią ze sztucznej trawy. Kort tenisowy stanowi prostokąt o: długości 23,77 m, szerokości 

10,97 (gra podwójna). Teren kortu wraz z pasami przyległymi 18 x 36 m o powierzchni 648m2. Nawierzchnia kortu - trawa syntetyczna Domo TopSpin Ultra o 

wysokości 11 mm, z atestami ITF o powierzchni 648m2. Wykonanie posadzki wraz z podbudową stanowi podspółka (piasek 30 cm wraz z jego zagęszczeniem), folia 

budowlana, posadzka betonowa 10 cm z betonu włókna polipropylenowe 0.6/m3, nacięcie dylatacji. Wyposażenie kortu stanowić będą: słupki aluminiowe, tuleje, 

pokrywki, siatka do tenisa, oświetlenie, sprzęt do pielęgnacji nawierzchni. Ogrodzenie kortu stanowić będzie ogrodzenie panelowe 3D o wysokości 3 m, słupy, obejmy, 

furtka 1 m, dostawa i montaż (18m x 36m = 108 mb). 

244 ID: B135TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 245000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna. 

Lok. SP 3, Al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Opis 

Projekt dotyczy kompleksowego remontu i modernizacji szatni szkolnej oraz zakupu wyposażenia szatni i instalację monitoringu wizyjnego. Remontem i modernizacją 

objęte zostanie: likwidacja starych metalowych boksów; zerwanie starej wykładziny, przygotowanie podłoża i położenie nowej wykładziny spełniającej wymogi BHP; 

demontaż starego oświetleni, malowanie ścian i sufitów; zakup i montaż oświetlenia spełniającego obecne wymogi BHP; zakup nowoczesnych szafek szkolnych z 

zamkiem dla każdego ucznia - 500 szt., zakup ławek do szatni ułatwiających przebieranie się uczniów - 30 szt., zakup i instalacja kamer do monitoringu wizyjnego, 

montaż okablowania; przygotowanie projektu szatni wraz z projektem sieci monitoringu. Nowoczesna szatnia szkolna umożliwi poprawę bezpieczeństwa uczniów wg 

obowiązujących standardów BHP oraz stworzy przyjazne warunki pracy i nauki. Dodatkowo zainstalowanie kamer monitoringu wizyjnego znacznie poprawi 

bezpieczeństwo przebywających w szatni uczniów oraz wzmocni ochronę pozostawianego mienia. 

245 ID: B141TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew oraz krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. 

Lok. Osiedle Teofilów-Wielkopolska. 

Opis 
Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew nad chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Pozostawienie 3m wolnej przestrzeni pomiędzy chodnikiem a gałęziami. Przycięcie 

krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. Pozostawienie pół metra wolnej przestrzeni od krawężnika do krzewu poza chodnikiem (w miarę możliwości). 

246 ID: B147TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 5000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla biblioteki - Filia nr 20. 

Lok. Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194. 

Opis 
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup nowych książek dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych czytelników. Dla osób starszych i słabo widzących 

planujemy zakupić książki z dużym drukiem. 

247 ID: B151TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 130000.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Lok. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a. 

Opis Samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie będących podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu dla Osób 



Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a i Filii ul. Piotrkowska 121. Samochód z ilością miejsc: 8 osób + kierowca oraz możliwość przewozu wózka inwalidzkiego. Możliwość 

korzystania z samochodu to wielka pomoc osobom „specjalnej troski" i ich rodzinom borykającym się codziennie z niepełnosprawnością swoich dzieci poprzez 

dowożenie na zajęcia do placówek i odwożenie do domów rodzinnych. 

248 ID: B163TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 27000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont łazienek dla pracowników w Żłobku nr 24, ul. Rydzowa 7. 

Lok. Żłobek nr 24, Rydzowa 7. 

Opis Przedmiotem projektu jest remont łazienek dla pracowników. 

249 ID: B200TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 880000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Przebudowa ul. Harcerzy Zatorowców. 

Lok. ul. Harcerzy Zatorowców cała. 

Opis 

Obecnie na ul. Harcerzy Zatorowców panuje bałagan w przestrzeni publicznej. W pierwszej kolejności należy zaplanować uporządkowanie przestrzeni publicznej, 

poprzez wydzielenie miejsc parkingowych, chodników oraz zieleńców. W związku z tym zachodzi potrzeba kompleksowej przebudowy ul. Harcerzy Zatorowców. 

Zadanie należy realizować w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

250 ID: B201TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 174400.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Latarnie solarne w Parku przy Żubardzkiej, na placu zabaw i wyciągu dla psów. 

Lok. Park przy Żubardzkiej - B44-108/8; B44-108/10; B44-101/8. 

Opis 
Obecnie aleja parkowa nie posiada oświetlenia, co prowadzi do wandalizmu i niszczenia ławek i sprzętów sportowych. Projekt przewiduje oświetlenie solarne wzdłuż 

alejek w parku. 

251 ID: B202TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 250000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Miejsca parkingowe na ul. Turoszowskiej 1-24a. 

Lok. ul. Turoszowska 1-24a. 

Opis 
Miejsca parkingowe wykonane z płyt ażurowych o szerokości 1,5 m. Samochody nadal miały by parkować na nowych pytach i częściowo na jezdni. Chyba że będzie 

możliwość wykonania pełnych miejsc parkingowych. 

252 ID: B203TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Inne 

Tytuł WiFi w Domu Kultury na Kwadracie i Lutnia. 

Lok. Żubardzka 3, Łanowa 14. 

Opis WiFi dla domów Kultury Kwadrat i Lutnia. 

253 ID: B204TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 150000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Automat butelkomat dla osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

Lok. ul. Wielkopolska 53. 

Opis Pierwszy w Łodzi butelkomat do utylizacji butelek plastikowych. Plastikowe butelki nie muszą trafiać na chodnik czy pieca. 

254 ID: B207TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 2500000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 



Tytuł Jest klepisko zróbmy boisko. 

Lok. ul. Rydzowa 15. 

Opis 

Rewitalizacja terenu mocno zaniedbanego przy SP 48 poprzez zagospodarowanie terenu pod boiska wielofunkcyjne. Największe do piłki nożnej, wspólne do siatkówki i 

tenisa z regulowaną siatką (wysokość). Wszystkie ogrodzone wysoką siatką. W rogu przy istniejącym placu zabaw huśtawki przeznaczone dla dorosłych plus mini 

siłownia. Od strony wschodniej trybuna 3-poziomowa wzdłuż boiska do piłki nożnej rozdzielona nowym wejściem na obiekt Od strony południowej, również trybuna 3- 

poziomowa a przed nią bieżnia 3-stanowiskowa na całą długość terenu. Między boiskami ławki i nasadzenia. Całość doświetlona latarniami solarnymi. Umieszczoną 

kamerę można by podpiąć pod monitoring szkolny. Tak zagospodarowany teren umożliwi aktywny wypoczynek zarówno dzieciom jak i dorosłym z osiedla, jak również 

pozwoli na efektywniejsze prowadzenie zajęć wy chowania fizycznego w przyległej szkole. Obiekt dostępny całą dobę. przez cały rok. 

255 ID: B215TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 18000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Lutnia tuż obok - nowa podłoga w holu głównym. 

Lok. Centrum Twórczości Lutnia Bałuckiego Ośrodka Kultury Łódź, ul. Łanowa 14. 

Opis 

W celu poprawienia estetyki i zwiększenia bezpieczeństwa konieczna jest modernizacja istniejącej podłogi. We wniosku wskazujemy na położenie wykładziny z 

atestami, które są niezbędne do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wykładzina taka powinna posiadać wysoką odporność na zabrudzenia i zniszczenia 

oraz długotrwałą wysoką jakość użytkowania. W kosztach wymiany podłogi zostały uwzględnione wydatki związane z przygotowaniem podłoża. 

256 ID: B217TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 25000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Remont łazienki w grupie dziecięcej w Żłobku nr 18, Al. Harcerzy Zatorowców 4. 

Lok. MZŻ Żłobek nr 18, Al. Harcerzy Zatorowców 4. 

Opis Przedmiotem projektu jest remont łazienki w grupie dziecięcej działającej przy żłobku nr 18 w Łodzi Al. Harcerzy Zatorowców 4 . 

257 ID: B225TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park Piastowski - kwitnąca, wiosenna rabata w parku. 

Lok. Park Piastowski położony przy ul. Wici. 

Opis 
Projekt zakłada zakup cebul kwiatowych gatunków kwitnących wiosną np. krokusy, szafirki, cebulice, narcyzy, tulipany oraz ich posadzenie w przygotowanym gruncie, 

co umożliwi stworzenie pięknie kwitnącej łąki w okresie wczesnowiosennym. 

258 ID: B228TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park im. S. Żeromskiego - kwitnąca, wiosenna łąka w parku. 

Lok. Park im. S. Żeromskiego położony między ulicami Urody Życia, Kaczeńcową, Lnianą, Rojną. 

Opis 
Projekt zakłada zakup cebul kwiatowych gatunków kwitnących wiosną np. krokusy, szafirki, cebulice, narcyzy, tulipany oraz ich posadzenie w przygotowanym gruncie, 

co umożliwi stworzenie pięknie kwitnącej łąki w okresie wczesnowiosennym. 

259 ID: B243TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Na dziedzińcu i w ogrodzie uczymy się o przyrodzie. 

Lok. SP 56, ul. Turoszowska 10. 

Opis Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i edukacyjnego dziedzińca na terenie SP 56, z którego będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i pozostali 



mieszkańcy osiedla. Na nowym dziedzińcu, planujemy utworzyć „poziomy plac zabaw" wraz ze ścieżką dydaktyczną, która będzie rozwijała zainteresowania dzieci i 

zachęcała ich do myślenia. Dzięki ścieżce dydaktycznej dzieci będą mogły opuścić mury szkoły i zbliżyć się do przyrody i najbliższego otoczenia. Nawierzchnia będzie 

wymieniona na taką, która będzie trwała i bezpieczna dla najmłodszych użytkowników. Na dziedzińcu zostanie również wyremontowany stary murek a na nim będą 

utworzone miejsca do siedzenia. Dodatkowo zostanie uporządkowana zieleń wokół dziedzińca co w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie warunków 

bezpieczeństwa oraz poprawienie estetyki tego miejsca. W ogrodzie postawione zostaną tablice edukacyjne oraz przyrządy, z których dzieci będą mogły korzystać m.in. 

na lekcji przyrody czy też geografii. Całość zostanie ogrodzona oraz założony zostanie monitoring. 

260 ID: B262TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne 

Tytuł Budowa ławki ulicznej z uwzględnieniem gniazd ładujących USB do telefonów komórkowych. 

Lok. Skrzyżowaniu ulic Woronicza/Wielkopolska. 

Opis Budowa ławki ulicznej wraz z gniazdami USB zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. 

261 ID: B263TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne 

Tytuł Budowa ławki ulicznej z uwzględnieniem gniazd ładujących USB do telefonów komórkowych. 

Lok. Przystanek autobusowy nr 0953 na skrzyżowaniu ulic Rojna/Jasne Błonie. 

Opis Budowa ławki ulicznej wraz z gniazdami USB zasilanymi panelami fotowoltaicznymi. 

262 ID: B273TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 20800.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Teofilów - Wielkopolska. 

Lok. Park im. Żeromskiego. 

Opis 

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z podstawowych technik samoobrony na terenie Parku im. Żeromskiego. Treningi będą zawierać elementy 

crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) oraz Krav Magi. W trakcie zajęć będzie można również skorzystać z konsultacji z 

zakresu dietetyki i fizjoterapii. Treningi skierowane będą do wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. 

263 ID: B278TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy Rojnej. 

Lok. Filia nr 13, Biblioteka Miejska, ul. Rojna 39. 

Opis Zakup nowości wydawniczych dla największej biblioteki na Teofilowie. 

264 ID: B294TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 140000.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Dajmy radość dzieciom z Domów Dziecka i rodzin zastępczych na Teofilowie. 

Lok. Projekt będzie realizowany m.in. w filii Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Lnianej 9 oraz w innych miejscach wskazanych przez realizatora. 

Opis 

Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i terapii dla około 180 dzieci z filii Domu Dziecka dla Małych Dzieci oraz z rodzin zastępczych 

mieszkających na osiedlu Teofilów-Wielkopolska, a także zakup sprzętów, gier i pomocy służących podczas terapii i warsztatów prowadzonych dla tych dzieci. Rodzaje 

zajęć: korepetycje z przedmiotów szkolnych, m.in. z matematyki i języka angielskiego, psychoterapia, rękodzielnicze i arteterapeutyczne, sportowe, m.in. na basenie, 

muzyczno-taneczne, hipoterapia i dogoterapia, edukacyjne, np. informatyka z elementami robotyki, wycieczki edukacyjne. 

265 ID: B304TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 14700.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 



Tytuł Wyposażenie pracowni Grupy Musicalowej MelAnż w CT Lutnia. 

Lok. ul. Łanowa 14, Centrum Twórczości LUTNIA Bałuckiego Ośrodka Kultury. 

Opis W ramach projektu chcemy zakupić profesjonalne wyposażenie estradowe tj: mikser, kolumny, mikrofony, odsłuchy. 

266 ID: B313TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 593000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przedszkole marzeń - remont PM 115! 

Lok. ul. Traktorowa 37a. 

Opis 
Realizowany projekt ma obejmować modernizacje kuchni, ogrodzenia, elewacji oraz tarasu. Działania wpłyną pozytywnie na standard i jakość przedszkola, z którego 

korzystają wszystkie dzieci mieszkańców naszego osiedla. 

267 ID: B316TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 665000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zadaszenie i modernizacja sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2 „Wodny-Raj". 

Lok. ul. Wiernej Rzeki 2. 

Opis 

Projekt obejmuje modernizację i zadaszenie istniejącego lodowiska. Zadaszenie lodowiska umożliwi korzystanie z niego w dni deszczowe i z opadami śniegu. Dach 

będzie również chronił przed promieniami słonecznymi które rozpuszczają lód. Modernizacja lodowiska pozwoli na zainstalowanie nowoczesnych kapilarów co 

zapewni lepszą jakość lodu. Całość projektu powinna być tak zrealizowana aby zapewnić przedłużenie możliwości korzystania z lodowiska w okresie zimowym dla 

dzielnicy i całego miasta. 

268 ID: B331TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 1830000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja Naszej SP 48. 

Lok. ul. Rydzowa 15. 

Opis 

Projekt modernizacji zakłada wprowadzenie szeregu elementów, które są konieczne do bezpiecznej i efektywnej nauki naszych uczniów. Chcemy, aby uczniowie obecni 

i przyszli mogli w pełni korzystać z bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego zarówno w czasie lekcji jak i po nich, na zajęciach dodatkowych. Nie bez 

znaczenia jest też dla nas efektywne gospodarowanie energią cieplną i elektryczną zużywaną w naszej placówce. Chcemy, aby Nasza Nowa Szkoła Podstawowa była tak 

bardzo ekologiczna jak tylko się da. Stawiamy również na nowoczesne rozwiązania w zakresie oświetlenia, centralnego ogrzewania. 

269 ID: B339TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 269640.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Kolorowe PM 123. 

Lok. ul. Rojna 24. 

Opis 

Przedmiotem zadania będzie: ocieplenie zewnętrznych ścian styropianem z wykończeniem tynkiem silikonowym- wymianą obróbek blacharskich parapetów na nowe z 

blachy powlekane 0,5 mm, wymiana rur spustowych na nowe PCV. Przewiduje się również wymiany pokryć z papy daszków nad wejściem wraz z obróbką z blachy 

powlekanej. Następnym elementem to naprawa kominów poprzez uzupełnienie ubytków w tynkach kominów, wykonanie warstwy wzmacniającej z zaprawy klejowej 

zbrojonej siatką z włókna szklanego, wykonanie tynkarskiej cienkowarstwowej tynkiem silikonowym oraz wykonanie zabezpieczenia czap kominów papą 

termozgrzewalną i obróbką z blachy ocynkowanej. Ostatnie prace dotyczyły by ocieplenia stropodachu metodą wdmuchu granulatu wełny mineralnej. 

270 ID: B340TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 468000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Sala gimnastyczna w SP 3. 



Lok. Al. Harcerzy Zatorowców 6. 

Opis 

Projekt dotyczy kompleksowy remontu sali gimnastycznej, szatni dla uczniów przy sali gimnastycznej i zaplecza. Remontem zastanie objęte: termomodernizacja dachu, 

demontaż starych okien oraz zakup i montaż nowych okien wraz z siatkami zabezpieczającymi, demontaż starych zabezpieczeń i montaż nowych osłon na grzejniki, 

zerwanie starego parkietu, przygotowanie podłoża, zakup i położenie nowej podłogi PCV, wymiana oświetlenia, malowanie ścian i sufitów, wymiana drabinek, remont 

szatni dla uczniów, remont zaplecza na sprzęt sportowy. 

271 ID: B347TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 550000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł ODNOWA TEOFILOWA: Rewaloryzacja parku Piastowskiego - część II. 

Lok. Park Piastowski, ul. Wici/Baczyńskiego. 

Opis 

Projekt zakłada kontynuację wcześniejszych zmian, jakie zaszły w Parku Piastowskim w etapie pierwszym. W tym kroku planowane jest połączenie alejkami 

parkowymi z ulicą Baczyńskiego, na tyłach kościoła przy ul. Wici. Oprócz nowej nawierzchni ciągów pieszych planowane jest uporządkowanie terenu, nasadzenie 

nowych roślin, postawienie stojaków rowerowych, ławek oraz koszy na śmieci. Ponadto w centralnej części obszaru opracowania, na działce nr B40 - 39/15, planowane 

jest utworzenie skweru, nawiązującego do historii twórczości muzycznej artystów zamieszkujących osiedle Teofilów. Miejsce ma być upamiętnieniem oraz hołdem 

złożonym artystom muzycznym z osiedla (przykład z Łodzi: Skwer Latających Babć z Plusem). W jego miejscu zostanie wmontowana tablica informująca o jego 

nazwie oraz historii. 

272 ID: B353TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Zielone przystanki na osiedlu Teofilów-Wielkopolska. 

Lok. Dwa wybrane przystanki MPK. 

Opis 
Projekt zakłada dołożenie do istniejących już przystanków MPK takich elementów by można było zainstalować na nich donice lub inne elementy, w których będzie 

można nasadzić roślinność. Każdy przystanek może wyglądać inaczej. Na przystankach może pojawić się tablica informacyjna z treściami ekologicznymi. 

273 ID: B358TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 570000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ul. Łanowej - zielone miejsca postojowe. 

Lok. Osiedle Teofilów - Wielkopolska, pas drogowy na całej długości ul. Łanowej. 

Opis 

Ulica Łanowa stała się parkingiem, utrudnia to przejazd i zmniejsza bezpieczeństwo pieszych. Stworzenie zielonych miejsc postojowych, czyli utwardzonych 

powierzchni trawiastych jest kompromisem między przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a właścicielami pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej 

dodatkowych minimum 120 miejsc postojowych, zapewni parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków i poprawi bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje wycinania 

drzew. 

274 ID: B359TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 600000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł ODNOWA TEOFILOWA: Park dla dzieci i seniorów! - plac zabaw, stoliki, zadbana zieleń w Grabieńskim Lesie. 

Lok. Park Grabieński Las, Teofilów, rejon ul. Banachiewicza, Zadraż, Kotarbińskiego. 

Opis 

Chcemy stworzyć tu plac zabaw bez barier - dla dzieci w różnym wieku, także niepełnosprawnych. Pojawienie się huśtawek, zjeżdżalni, drabinek, a także nowych ławek 

i stolików do gier towarzyskich sprzyjać będzie aktywności całych rodzin Także seniorzy (w tym osoby o ograniczeniach ruchowych), dla których siłownia zewnętrzna 

jest zbyt dużym wyzwaniem, znajdą tu miejsce dla siebie. Planujemy także: nowe nasadzenia (park bardzo ucierpiał w wyniku wichur), m in. krzewów ozdobnych (nie 

ma ich tutaj w ogóle), wytyczenie ścieżek, dostępnych min. dla osób na wózkach (w części parku brak jakichkolwiek alejek). 



275 ID: B363TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 5500.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Piknik rodzinny z mapą. 

Lok. Teren Osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

Opis 

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu Osiedla Teofilów-Wielkopolska, która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i 

wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy 

osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Okres 

realizacji projektu to wiosna - jesień 2020 r., kiedy miałby odbyć się piknik. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. 

276 ID: B377TW; Osiedle: Teofilów-Wielkopolska; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

Lok. Teren całego osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

Opis 
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH 
277 ID: B099WL; Osiedle: Wzniesień Łódzkich; Kwota: 24100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj! 

Lok. Teren osiedla Wzniesień Łódzkich. 

Opis 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych przez 

certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć nieodpłatnie 

kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu prawidłowej techniki nordic 

walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę mineralną na trening. 

278 ID: B247WL; Osiedle: Wzniesień Łódzkich; Kwota: 35513.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich. 

Lok. ul. Moskule. 

Opis 

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik samoobrony. Cały 

zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki 

(MMA) jak również Krav Magi. Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie, 

wzmocnić płuca, wyrzeźbić sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia ruchowe rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo 

wzmacniają nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze 

bardziej sprzyja rozwojowi fizycznemu. Cykl zajęć przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym 

uczestnikom. 

279 ID: B286WL; Osiedle: Wzniesień Łódzkich; Kwota: 386000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem dokumentacji 



projektowej. 

Lok. ul. Aksamitna na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii. 

Opis 

Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii długości ok. 250 mb - w starym śladzie ulicy przy szerokości przebudowywanej 

ulicy ok. 6 mb, z poboczami po obu stronach ulicy, z wykorytowniem - jeśli jest taka potrzeba oraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, a następnie wykonaniem 

nowej podbudowy i położeniem nawierzchni asfaltowej wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji projektowej w cyklu jednorocznym (zaprojektuj i wybuduj). 

280 ID: B376WL; Osiedle: Wzniesień Łódzkich; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Wzniesień Łódzkich. 

Lok. Teren całego osiedla Wzniesień Łódzkich. 

Opis 
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami 

są mieszkańcy osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 

 


