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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Naprawa koszy podokiennych i założenie stojaka na rowery
PM 77.
ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4,
78/5.
Projekt zakłada naprawę 6 koszy podokiennych, (4 kosze od ul.
Brackiej 23 oraz 2 kosze na terenie przedszkola - wyjście do
ogrodu).
Biblioteka w Zagajniku przyjazna dla czytelników.
MBP Łódź-Bałuty Filia nr 8, ul. Heleny Radlińskiej 2.
W ramach zadanie zakupionych zostanie około 200 książek,
odpowiednio do zapotrzebowania i życzeń obecnych oraz
potencjalnych czytelników. Ponadto zakupione zostanie
urządzenie wielofunkcyjne A3 ze skanerem, drukarką oraz ksero,
zgodnie z potrzebą wyrażoną przez mieszkańców osiedla.
Wielopokoleniowa "4".
MBP, Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71 a.
Zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Między innymi
książek z dużym drukiem dla seniorów, uzupełnienie lektur
szkolnych i wzbogacenie księgozbioru o nowości.
Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu
wystawienniczego do biblioteki, ul. Chryzantem 2.
MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.
Zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych,
w tym książek mówionych. Zakup antyram i sztalug (trójnogów)
w celach wystawienniczych.
Poprawa bezpieczeństwa w SP 153 i okolicy.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Rozbudowa/modernizacja
sieci
monitoringu.
Montaż
videodomofonu.
Przycięcie drzew na ul. Spornej (od ul. Wojska Polskiego do
ul. Brackiej).
ul. Sporna.
Przycięcie około 50 sztuk drzew na ul. Spornej na odcinku od ul.
Wojska Polskiego do ul. Brackiej (wschodnia strona ul. Spornej).
Multimedialna pracownia językowa w SP 153.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Odnowienie i doposażenie sali lekcyjnej przeznaczonej na
pracownię językową.
„Modernizacja szatni w SP 58”.
SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Modernizacja szkolnej szatni - 2 pomieszczenia. Powierzchnia
ścian ok. 170 m - prace przygotowawcze i malowanie. Obudowa
instalacji CO i wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia sztuk 10. Wyposażenie i montaż wieszaków - sztuk 18. Wymiana
drzwi - sztuk 2. Zakup ławek - sztuk 10.
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Filmowy Stary Rynek.
Stary Rynek.
To projekt letniego plenerowego kina. Seanse miałyby się
odbywać na Starym Rynku raz w tygodniu przez okres wakacji
lipiec - sierpień 2018.
Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w bezpieczny
i dydaktyczny plac zabaw w PM 77.
ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4,
78/5.
Projekt po rozeznaniu rynku zakłada wyposażenie ogrodu
w bezpieczny i wielofunkcyjny sprzęt zabawowy oraz
wyposażenie uzupełniające tj. 2 ławki, 1 kosz na śmieci.
Zagospodarowanie pasa ziemi 15 m x 1,60 tj. 24 m2 przed
przedszkolem. Wyrównanie podłoża ziemią, wykonanie nasadzeń
5 krzewów kwitnących i trawnika.
Zielone Osiedle (nasadzenia drzew i krzewów) - obręb ulic:
Czarnieckiego, Zbożowa, Szklana, Marynarska.
B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48,
568/77, 549/11.
Zazielenienie wskazanego obszaru poprzez wprowadzenie
nasadzeń drzew liściastych oraz iglastych, a także bylin
i krzewów np. sosny czarnej, modrzew europejski, tulipanowiec
amerykański czy rozplanica przetacznik, zawilce japońskie,
jeżówki, kosodrzewiny.
Interaktywna łódź "Marina" - zestaw urządzeń do ćwiczeń
i zabaw na ścieżce rekreacyjnej W. Polskiego/Marynarska.
Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego, działki nr: B48-104/6, B48104/9, B48-104/10, B48-104/12.
Interaktywna łódź "Marina" to zestaw 5 urządzeń i przyrządów
zaprojektowany w formie łodzi wykonanej z odpowiednich
i bezpiecznych materiałów umiejscowionej na ścieżce
rekreacyjnej (ul. Wojska Polskiego /ul. Marynarska ) na podłożu
z poliuretanu. Planowana wielkość Łodzi 6 m szerokości x 1-1,5
m wysokości.
Modernizacja ogrodzenia przedszkolnego PM 77.
ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4,
78/5.
Projekt zakłada wymianę zniszczonego ogrodzenia przedszkola
160 mb, zgodnie z przepisami BHP i P-pożarowymi, wykonanie
57 szt. Przęseł o wymiarach 290x15- z profilem zamkniętym,
ułożenie murku z płyt betonowych 160 mb.
Remont chodnika w ul. Jonschera.
Chodnik zachodni na odcinku od parkingu przy wieżowcu nr 12
do podstacji trafo w bloku nr 8.
Rozebranie nawierzchni asfaltowej, obrzeży trawnikowych
i krawężników. Usunięcie starej, zniszczonej podbudowy.
Ułożenie nowej podbudowy, nawierzchni z płytek betonowych
wraz z obrzeżami i krawężnikami.
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Poprawa bezpieczeństwa wokół SP 45 i XIII LO z inicjatywy
Rady Rodziców.
ul. Bojowników Getta Warszawskiego, Zuli Pacanowskiej, okolice
SP 45 i XIII LO.
Dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych
(podjazd dla wózków inwalidzkich). Budowa ogrodzenia SP 45
i zamykanej pergoli z koszem na śmieci. Instalacja monitoringu
wokół terenu szkoły i w szatni SP 45.
Bezpieczna szkoła - ogrodzenie budynku XXIV LO.
ul. Marysińska 61/67.
Ogrodzenie budynku szkoły od strony ul. Marysińskiej w granicy
działki wykonane z przęseł stalowych osadzonych na
podmurówce do wysokości 2 metrów. Montaż bramy wjazdowej
oraz 3 furtek. Brama służyłaby ewentualnym wjazdom karetki
pogotowia.
Szkolna świetlica dla dzieci w soboty i ferie.
Rejon Starego Rynku; SP 45, ul. Bojowników Getta
Warszawskiego 3.
Organizacja opieki i zajęć wychowawczych w soboty i ferie dla 24
dzieci w wieku 7-11 lat. Program uwzględni zabawy integracyjne
- ruchowe, gry edukacyjne oraz warsztaty, w których
uczestniczyć będą dzieci ze swoimi rodzicami. W czasie zajęć
wykorzystywana będzie oferta kulturalna i edukacyjna placówek
miejskich. Realizacja działań byłaby pilotażem programu
rewitalizacji społecznej.
Przedszkole odNOWA – wymiana wyposażenia w salach zajęć
grupowych w PM 49.
ul. Marysińska 49.
Wymiana mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek w salach zajęć
grupowych PM 49 poprzez zakup: 20 stolików i 112 krzesełek
z możliwością regulacji wysokości, 12 regałów i półek, zabawek
oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci w
różnej grupie wiekowej od 3 do 7 lat.
„Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58".
SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Modernizacja istniejącej pracowni komputerowej - zakup
i instalacja: mobilne komputery dla uczniów - 25; serwer
z monitorem i systemem sieciowym - 1; mobilny zestaw
multimedialny -1; drukarka sieciowa -1; skaner -1; urządzenie
sieciowe i budowa sieci -1; oprogramowanie edukacyjne - l
komplet. Zakup 14 stolików i 25 krzeseł uczniowskich oraz 4
rolet okiennych.
Profesjonalna pracownia nauk ścisłych w SP 153.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Remont i wyposażenie pracowni spełniającej normy i potrzeby
współczesnej dydaktyki i edukacji. Pracownia przygotowana do
przeprowadzenia w niej zajęć przede wszystkim z biologii, chemii
i fizyki.
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Drzewa na Łagiewnickiej.
Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego Kowalska.
Dosadzenie drzew przy ul. Łagiewnickiej wzdłuż terenu MPO: 25
sadzonek wysokości 3 m, 19 szt. kolumnowy tulipanowiec
"fastigiatum", 6 szt. śliwa wiśniowa "nigra" lub "pissardii".
Remont szatni w SP 153.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Demontaż / likwidacja starych boksów szatni. Remont
pomieszczeń - malowanie. Zakup i montaż szafek dla uczniów 330 szt.
Przystosowanie terenu na miejsca postojowe.
ul. Rysownicza 39/45, część działki 318/105, obręb B-49.
Przystosowanie części działki 318/105 pomiędzy wieżowcami
przy ul. Rysowniczej 39/45, a działką nr 319/1 przy ul.
Rysowniczej 37. wymiary: 50 m długości x 5 m głębokości.
Remont chodnika w ul. Niemojewskiego.
ul. Niemojewskiego.
Remont chodnika z płyt betonowych obrzeży trawnikowych
i krawężników. Ułożenie nowej nawierzchni z płytek betonowych
obrzeży i krawężników wraz z nową podbudową.
„Kolorowa Szkoła 58".
SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku szkoły
o powierzchni ok. 2200 m. Remont obejmuje 4 kondygnacje i 2
klatki schodowe: przygotowanie ścian i balustrad do malowania,
ich malowanie, montaż plastikowych listew ochronnych,
wymianę stolarki drzwiowej: 42 sztuki drzwi drewnianych do
pracowni, wymianę drzwi wejściowych do budynku szkoły - 3
sztuki.
Modernizacja szatni w XXIV LO.
ul. Marysińska 61/67.
Remont szatni uczniowskich w szkole obejmuje zakup szafek dla
400 uczniów, demontaż starych szatni oraz malowanie sufitów,
malowanie ścian z naprawą tynków, osuszeniem i ich
odgrzybieniem, wymianę instalacji elektrycznej połączonej
z montażem lamp oświetleniowych.
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Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych
mieszkańców dzielnicy Bałuty.
SP 30, przy ul. Rysowniczej 1/3.
Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu
wolnego dzieciom i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Batuty
zagrożonym patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Objęcie
fachową opieką trenersko - instruktorską 70 młodych
mieszkańców Batut dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny w
okresie od lutego do października 2018 r. Proponowane zadanie
składać się będzie z 2 działań: Wyciąganie dzieci z bram
i podwórek łódzkich Batut oraz zapewnienie opieki
wychowawczej,
aktywnego
spędzania
wolnego
czasu
poprzez zaangażowanie w zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z
zapewnieniem im ciepłego posiłku oraz organizacja pikniku
integracyjnego z udziałem krajowych zawodników rugby
i zapasów w stylu wolnym.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportoworekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na
obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka
gama zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.
Rowerem na Doły - droga dla rowerów na Wojska Polskiego.
ul. Wojska Polskiego od Spornej do Harcerskiej.
Budowa drogi rowerowej od istniejącego przejazdu przy Spornej
do ul. Harcerskiej. Łącznie 200 m.
"Kolorowo na Kwadracie" - zagospodarowanie terenu przy
ulicy: Zbożowej, Czarnieckiego, Szklanej, Marynarskiej.
B-49: 568/43, 568/42.
Stworzenie miejsca - oazy wypoczynku biernego gdzie
mieszkańcy będą mogli się spotkać i wypocząć na świeżym
powietrzu. W skład przestrzeni wchodzą grill, ławki, stoliki
szachowe, stoliki piknikowe/do gier, rabaty z krzewów, bylin,
pnączy, niski żywopłot liściasty, drzewa. Plac zostanie
utwardzony kostką brukową.
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Budowa parkingu osiedlowego.
B0071BD Działki nr 568/77, 568/41, 528/11, 535/57.
Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla.
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Modernizacja korytarza w SP 45.
Rejon Starego Rynku; SP 45, ul. Bojowników Getta
Warszawskiego 3.
Modernizacja korytarza na parterze budynku w zakresie:
wymiana drzwi do sal lekcyjnych oraz malowanie ścian.
Wykorzystanie korytarza jako przestrzeni edukacyjnej.
Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska
Polskiego.
Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną,
Przemysłową, Boya-Żeleńskiego.
Zdegradowany i niesprzątany teren zielony woła o pomstę do
nieba. Zadanie polega na rewaloryzacji zieleni, montażu ławek
(10), koszy na śmieci (5), wiaty na rowery (1), altanki (1),
nowych alejkach i nasadzeniach, montażu słupków
zapobiegających parkowaniu na trawnikach, a także sprzątaniu
terenu.
Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Czarnieckiego
i Zbożowej.
ul. Czarnieckiego i Zbożowej, B49 568/77.
Modernizacja istniejącego boiska do koszykówki oraz siatkówki
na powierzchni ok. 900 m2. Wydzielenie dwóch boisk poprzez
ogrodzenie ich siatką sportową (120 mb). Wyposażenie boiska
w potrzebne elementy takie jak: kosze, słupy do siatkówki oraz
dodatkowe elementy np. 2 ławki, stojak na rowery.
Wielofunkcyjny Plac Zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych
przy ASP.
Wojska Polskiego - Chryzantem.
Plac zabaw posiadający elementy zarówno dla dzieci jak
i młodzieży, a także dla starszych do rekreacji czy ćwiczeń
związanych z street –workoutem.
Termomodernizacja PM 50 wraz z naprawą dachu
i ogrodzenia wokół przedszkola.
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14.
Ocieplenie budynku przedszkola, naprawa dachu, odnowienie
zniszczonego ogrodzenia wokół terenu przedszkola.
Remont ul. Libelta.
ul. Libelta.
Remont nawierzchni ulicy wraz z podbudową odcinka do
łącznika Libelta z Harcerską (210 m długości i 6 m szerokości).
Remont ul. Harcerskiej.
ul. Harcerska.
Remont nawierzchni ulicy wraz z podbudową odcinka do
łącznika Harcerskiej z Libelta (210 m długości i 6 m szerokości).
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Utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy ulicami:
Czarnieckiego, Szklana, Marynarska, Koszykowa.
Plac pomiędzy ulicami: Czarnieckiego, Szklana, Marynarska,
Koszykowa. Działki nr 578/1 i 579 obręb B-49.
Stworzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na
ok 40 samochodów. Sposób parkowania prostopadły.
Nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej z wydzielonymi
miejscami do parkowania. Pozostawienie istniejących drzew na
palcu. Na obrzeżach od ul. Szklanej (pod drzewami) zasadzenie
trawy. Wjazdy na parking od ul. Szklanej i od ul. Marynarskiej 54.
Remont sali gimnastycznej w SP 153.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Kompleksowy remont sali gimnastycznej (m.in. naprawa dachu,
wymiana instalacji elektrycznej i co, wymiana parkietu,
malowanie ), z której będą korzystali nie tylko uczniowie ale
i mieszkańcy osiedla.
Skwer Krawiecki dla mieszkańców osiedla Bałuty-Doły.
Podwórze przy budynkach Krawiecka 4/6/8/10abc, Zawiszy
32/30/28, Franciszkańska 57/59.
"Skwer Krawiecki" to podwórze, które łączy zielone tereny do
wypoczynku i rekreacji z wygodnymi parkingami dla aut
i rowerów. Dla mieszkańców przewidujemy 60 miejsc
parkingowych, 10 ławek, 100 m2 trawników i 30 m2 kwietników
oraz 5 drzew, 5 koszy na śmieci i 100 m alejek parkowych.
Wymiana
chodnika
i
nawierzchni
jezdni
ulicy
Podrzecznej/Zachodnia - Zgierska/Nowomiejska.
ul.
Podrzeczna
między
ulicami
ZachodniaZgierska/Nowomiejska.
Wymiana chodnika (kostka); krawężniki, murki oporowe
(różnica terenu) nawierzchnia jezdni. Posadzenie kwitnącego
drzewa w miejsce wyciętego przed posesją nr 6 (m-c 11/2016 r.)
„Modernizacja boiska przy SP 58".
SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Modernizacja boiska - wykonanie boiska wielofunkcyjnego
ogólnodostępnego, do: siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz
bieżni wraz z ogrodzeniem. Elementy składowe: podbudowa;
ułożenie nawierzchni syntetycznej; ciągów pieszych i systemu
odwodnienia boiska; zakup i montaż oprzyrządowania do gier;
ogrodzenie wysokości 4 m na długości 150 m i wysokości 1,70 m
na słupkach z kształtowników -132 m; zakup i montaż: bramy
i furtki, siedzisk z PCV - 80 sztuk, koszy na śmieci - 4; monitoring
wizyjny - l i trawnik - 70 m2.
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Modernizacja ul. Rysowniczej z rozbudową miejsc
parkingowych od ul. Marysińskiej do ul. Franciszkańskiej.
Wskazany w zadaniu fragment ul. Rysowniczej znajduje się
pomiędzy ul. Marysińską a ul. Franciszkańską.
Zasadniczym elementem zadania jest remont wskazanego
w tytule odcinka jezdni ul. Rysowniczej wraz z instalacją
B0132BD
odpływów kanalizacyjnych. Nawierzchnia, z powodu braku
jakiejkolwiek konserwacji, niszczeje. Oprócz renowacji ulicy
proponuje się także wyznaczenie równoległych do jezdni miejsc
parkingowych dla mieszkańców okolicznych bloków. Aby
zwiększyć bezpieczeństwo pieszych proponuje się ustawienie
dwóch spowalniaczy dla samochodów.

Kwota po
weryfikacji

1169400,00

