
ZADANIA NIEZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

BAŁUTY 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 

1 B0003TW 

Pieszo i rowerem koło rurociągu (Włókniarzy / Żubardzka) - utwardzenie 

błotnistej ścieżki. 

Ścieżka po zachodniej stronie rurociągu równoległa do Al. Włókniarzy - odcinek 

od przejścia dla pieszych Włókniarzy/Żubardzka do drogi gruntowej biegnącej 

wzdłuż ogródków działkowych w kierunku zachodnim (w stronę ul. Skarpowej i 

torów kolejowych). Utwardzenie żwirem wyżej wymienionej ścieżki. 

2 B0004BC 

Usprawnienia rowerowe w okolicach Manufaktury – wlot drogi rowerowej 

naprzeciwko Piwnej. 

Okolice skrzyżowania Drewnowska/Piwna. 

Wykonanie fragmentu drogi rowerowej jako czwartego (podporządkowanego) 

wlotu skrzyżowania Drewnowska/Piwna. Połączenie jezdnią ul. Drewnowskiej 

powinno być wykonane tak, by dodatkowo ułatwić włączenie się w ul. 

Drewnowską dla jadących w kierunku wschodnim (łagodny łuk). 

3 B0006BC 

Wyznaczenie trambuspasa na ul. Limanowskiego od Zachodniej do 

Klonowej. 

Pas drogowy ul. Limanowskiego. 

Zadanie polega na wymalowaniu pasa dla MPK na ul. Limanowskiego (od 

Zachodniej do Drukarskiej i od Wrocławskiej do Klonowej) co skróci czas 

przejazdu w godzinach szczytu dla pojazdów komunikacji miejskiej. 

4 B0008BZ 

Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej i Limanowskiego po północnej stronie 

wiaduktu. 

Chodnik na wiadukcie  Limanowskiego/Aleksandrowska od Wareckiej do  

Brukowej  ze skrętem w Brukową, skrzyżowanie Brukowa/Helska. 

Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego na chodniku po północnej stronie 

wiaduktu Aleksandrowska/Limanowskiego od ul. Wareckiej do Brukowej, wraz z 

fragmentem po zachodniej stronie Brukowej od Limanowskiego do Helskiej. 

Wyznaczenie przejazdu wzdłuż przejścia dla pieszych przez Brukową przy 

Helskiej (sygnalizacja ze wspólną blendą). Wyznaczenie ciągu  pieszo-

rowerowego od przejazdu do pierwszego wjazdu do posesji przy ul. Helskiej po 

wschodniej stronie skrzyżowania Brukowa / Helska, z miejscowym poszerzeniem 

chodnika. 

5 B0014LA 

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na 

osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w 

oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 

kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

6 B0015WL 

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na 

osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w 

oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 

kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 



Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 

7 B0016TW 

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na 

osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w 

oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 

kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

8 B0017RA 

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na 

osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w 

oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 

kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki 

i techniki. 

9 B0018JM 

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na 

osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w 

oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 

kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki 

i techniki. 

10 B0019BZ 

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na 

osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w 

oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 

kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki 

i techniki. 

11 B0020BD 

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na 

osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w 

oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 

kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

12 B0021BC 

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne 

warsztaty dla dzieci. 

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na 

osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w 

oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja 

kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

13 B0027BC 

Remont chodnika przy ul. Rybnej. 

Chodnik prowadzący do budynku przy ul. Rybnej 7E. 

Demontaż uszkodzonego chodnika, wyrównanie podłoża, wytyczenie 

krawężników, ułożenie nowych płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm. 



Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 

14 B0028JM 

Ul. Bukowa - julianowski podwórzec. 

ul. Bukowa. 

Proponujemy zaprojektowanie i przebudowanie ul. Bukowej w celu stworzenia 

atrakcyjnej przestrzeni bez barier architektonicznych, z której korzystać będą 

mogli bez przeszkód wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne. Ulica 

- podwórzec będzie strefą ruchu uspokojonego. Zadanie obejmuje wybudowanie 

skąpanego w zieleni ciągu pieszo-jezdnego, z wyznaczonymi obustronnie 

miejscami postojowymi na wysokości każdej posesji, wybudowanie 

odwodnienia, wymianę oświetlenia oraz posadzenie obustronnie ozdobnych 

drzew i krzewów. Proponujemy odzyskanie istniejącej kostki granitowej i 

ponowne jej wbudowanie pod miejscami postojowymi. Załączamy szkic 

koncepcyjny dotyczący modernizacji ul. Bukowej. 

15 B0032BC 

Chodź bezpiecznie od rana - wymiana chodnika przy Jana. 

ul. Jana od nr 8 do nr 14. 

Demontaż starych płyt chodnikowych, wymiana podłoża. Ułożenie nowych płyt 

chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm wraz z wytyczeniem krawężników na 

powierzchni ok. 214 m
2
. 

16 B0033BC 

Przywróćmy radość dzieciom - reaktywacja zjeżdżalni w Parku przy 

Hipotecznej. 

Zieleniec miejski przy ul. Hipotecznej. 

Demontaż starych drewnianych zabezpieczeń w istniejącej konstrukcji zjeżdżalni. 

Montaż dwóch zjeżdżalni oraz wymiana podłoża na bezpieczne dla 

korzystających z niej dzieci. Zamontowanie dwóch ławek dla opiekunów oraz 

koszy na śmieci. 

17 B0035BD 

Naprawa torowiska na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Sporną. 

Fragment torowiska na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Sporną. 

Naprawa torowiska- przejazdu dla samochodów na wskazanej lokalizacji. 

18 B0040BD 

Wieża antysmogowa na Skwerze Powstańców Warszawskich. 

Wojska Polskiego - Palki. 

Smog Free Tower ma wymiary 7 na 3.5 metra i zasadniczo jest wielkim 

jonizatorem rozprasza ona w powietrzu jony niosące dodatni ładunek 

elektryczny, do których przyczepiają się cząsteczki smogu, które następnie są 

przyciągane przez ujemnie naładowany fragment wieży. Aby nie dokładać się do 

generowania zanieczyszczenia, energia konieczna do jej zasilania pochodzi z 

wiatru. 

19 B0044BZ 

Utwardzenie gruntowej nawierzchni ul. Helskiej. 

ul. Helska na odcinku od nr 10 do ulicy Grudziądzkiej. 

Utwardzenie nawierzchni ul. Helskiej (na wskazanym odcinku) tłuczniem. 

Odcinek ul. Helskiej od nr 10 do ul. Grudziądzkiej posiada gruntową 

nawierzchnię w bardzo złym stanie. Odcinek mierzy 290 metrów długości i 6 

metrów szerokości. 

20 B0048TW 

Zagospodarowanie zieleńca trawą i niską roślinnością. 

Posesja przy ul. Rydzowej 22/24. 

Rekultywacja zieleńca i posianie trawy nisko porostowej i nasadzenie niskich 

krzewów lub 3 szt. miłorząb japoński Termonia. 

21 B0051BD 

Przebudowa ul. Marynarskiej między ul. Zbożową, a Garbarską. 

ul. Marynarska między Zbożową, a Garbarską. 

Przebudowa drogi lokalnej ul. Marynarskiej, budowa miejsc parkingowych. 
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22 B0059BD 

Miejskie lodowisko w Parku Staromiejskim w niecce stawu wzdłuż ul. 

Podrzecznej. 

Park Staromiejski, niecka stawu wzdłuż ul. Podrzecznej. 

Przygotowanie i utrzymanie ogólnodostępnego lodowiska w Parku Staromiejskim 

z wykorzystaniem istniejącej niecki stawu wzdłuż ul. Podrzecznej w okresie 

zimowym. 

23 B0063BD 

Wrotkowisko - Tor do jazdy na wrotkach i rolkach w Parku Staromiejskim. 

Park Staromiejski, trawnik wewnątrz okręgu wyznaczonego przez szyny 

tramwajowe we wschodniej części parku róg Franciszkańskiej/Północnej. 

Wykonanie w Parku Staromiejskim wewnątrz okręgu wyznaczonego przez szyny 

tramwajowe - toru do jazdy na wrotkach i rolkach z nawierzchnią o odpowiedniej 

gładkości umożliwiającą wygodną i bezpieczną jazdę na wrotkach i rolkach wraz 

z bandą oddzielającą tor od szyn tramwajowych. 

24 B0064BD 

Psi plac zabaw. 

Park im. Szarych Szeregów. 

Wybieg dla psów składający się z dwunastu różnych urządzeń . Powierzchnia 

parku dla psów to 300 m2. Urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego 

barwionego w masie w kolorze, dzięki czemu nie wymagają konserwacji, 

malowania i impregnacji. Kynopark w całości ogrodzony panelami w kolorze 

zielonym na podmurówce wysokości 1,50 m. Nawierzchnia trawiasta wykonana 

po wyrównaniu terenu i nawiezieniu czarnoziemu. W wydzielonej osobno 

toalecie dla psów zastosowano nawierzchnię piaskową. 

25 B0065BZ 

Sygnalizacja świetlna dla pojedynczego przejścia dla pieszych. 

Skrzyżowanie ulic Aleksandrowskiej i Spadkowej. 

Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych przez jezdnię wraz z dokumentacją 

projektową - ulice: Spadkowa - Aleksandrowska. 

26 B0067BC 

Nowy sprzęt dla Zapaśników Budowlanych Łódź - remont szatni, zakup 

sprzętu. 

Hala Budowlanych Łódź – zapasy, ul. Krzyżowa 5. 

Projekt polega na zakupie nowego atlasu i manekinów do ćwiczeń dla adeptów 

zapasów i całkowity remontu szatni jak i jej wyposażenie. 

27 B0088BC 

Wyniesienie przystanku komunikacji miejskiej na ul. Limanowskiego przy 

ul. Sierakowskiego. 

ul. Limanowskiego skrzyżowanie z ul. Sierakowskiego. 

Ułatwienie wsiadania i wysiadania z tramwaju, wyniesienie przystanków w obie 

strony przy ul. Limanowskiego/Sierakowskiego. 

28 B0096BZ 

Rowerem przez Aleksandrowską - przejazd rowerowy na skrzyżowaniu 

Aleksandrowska-Rydzowa. 

Zachodnie przejście dla pieszych przez ul. Aleksandrowską na skrzyżowaniu ul. 

Aleksandrowskiej z ul. Rydzową, północny chodnik ul Aleksandrowskiej między 

Szczecińską i Rydzową. 

Wytyczenie krótkiego kawałka drogi rowerowej oraz wyznaczenie przejazdu 

rowerowego/rowerowo-pieszego przez ul. Aleksandrowską w zachodniej części 

skrzyżowania. Wytyczenie szlaku pieszo rowerowego po północnej stronie 

Aleksandrowskiej miedzy Szparagową i Szczecińską. 

29 B0098BD 

Parkujemy swobodnie - parking dla pacjentów Przychodni Zdrowia nr 9 

oraz mieszkańców ul. Spornej. 

ul. Libelta 16. 

Postulujemy utworzenie ok. 20 miejsc parkingowych na terenie przyległym do 

Przychodni Zdrowia nr 9. Parking służyłby zarówno pacjentom dojeżdżającym 

do przychodni, jak i mieszkańcom okolicznych bloków. 
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30 B0104TW 

Rowerowy Teofilów - przejazdy rowerowe na ul. Traktorowej. 

Skrzyżowanie Traktorowej i Aleksandrowskiej. 

Wymalowanie przejazdów rowerowych na obecnych przejściach dla pieszych 

przez i Aleksandrowską (oznakowanie poziome + wymiana blend 

sygnalizatorów) i podobnie dla przejazdy wzdłuż Aleksandrowskiej przez 

Traktorową. Budowa asfaltowych łączników pozwalających włączyć się w i z ul. 

Traktorowej po stronie Teofilowa Przemysłowego. 

31 B0111BD 

Zapewnienie bezpieczeństwa seniorów - montaż okapu przeciwdeszczowego 

nad wejściem oraz napędów elektrycznych do krat okiennych. 

DDP, ul. Organizacji WIN 37. 

Zadanie dotyczy montażu okapu przeciwdeszczowego nad wejściem do placówki 

oraz montaż silników elektrycznych do podnoszenia metalowych krat w czterech 

dużych oknach wystawowych. 

32 B0124BC 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Limanowskiego - 

Sierakowskiego. 

ul. Limanowskiego i Sierakowskiego.  

4 sygnalizatory na ul. Limanowskiego. 4 sygnalizatory na ul. Sierakowskiego. 

Urządzenia sterujące. 

33 B0129BC 

Budowa przystanku typu wiedeńskiego na ul. Limanowskiego. 

Przystanek tramwajowy Limanowskiego - Sierakowskiego. 

Zadanie zakłada budowę przystanku typu wiedeńskiego na przystanku 

tramwajowym Limanowskiego-Sierakowskiego, wymianę wiaty przystankowej 

oraz montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. 

34 B0131BD 

Remont ul. Setnej. 

ul. Setna od skrzyżowania z ul. Oświatową do wjazdu na teren posesji przy ul. 

Wojska Polskiego 190 (blok mieszkalny). 

Remont, a w zasadzie budowa drogi asfaltowej, obejmowałby odcinek o długości 

ok 60 m. 

35 B0134BD 

Parking Osiedlowy - ul. Czarnieckiego, Zbożowa, Marynarska. 

B-49: 495/209, 495/211, 495/62, 495/63, 495/66, 495/67, 495/68, 553/13. 

Wygospodarowanie jak największej ilości miejsc parkingowych poprzez 

utwardzenie terenu i wydzieleniu przedmiotowych miejsc postojowych, 

nasadzenie drzew liściastych w takiej ilości na jaką pozwoli teren - układ 

parkingu. 

36 B0135RA 

Atrakcja dla dzieci i dorosłych zielony skwer przy zbiegu ulic Brukowej i 

Nefrytowej na Radogoszczu. 

Działka przy zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej. 

Budowa zielonego skweru wraz z placem zabaw dla mieszkańców okolicznych 

osiedli, w szczególności Liściasta A i B. Ustawienie 5 zabawek dla dzieci. 

Zadanie poprzedzone będzie uporządkowaniem terenu i eliminacją krzaków 

porastających działkę. 

37 B0137JM 

Sztuczne lodowisko sezonowe na Orliku przy ul. Sasanek/Sowińskiego. 

Orlik przy ul. Sowińskiego 50/56, wejście od ul. Sasanek i Sowińskiego. 

Zainstalowaniu na terenie istniejącego Orlika, przy szkole na boisku do 

koszykówki rozkładanego, sezonowego lodowiska składającego się z: agregat 

chłodniczy -1 szt., orurowanie chłodnicze na pow. 17,5 x 32 m, roztwór glikolu 

etylenowego, bandy lodowiska - 99 mb, maty gumowe - 50 m
2
, łyżwy różnego 

rozmiaru -100 szt., mini rolba (maszyna do konserwacji lodu) - 1 szt., traktorek 

ogrodowy - 1 szt., regały na łyżwy, suszarka do łyżew - 1 szt., ostrzałka do łyżew 

- 1 szt. 
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38 B0148BD 

Restart Bałuty: Miejsca parkingowe - Czarnieckiego, Szklana i Zbożowa. 

Ulice: Czarnieckiego, Szklana i Zbożowa. 

Ułożenie płyt ażurowych pod miejsca parkingowe od strony balkonów bloku 

Czarnieckiego 3 wraz z wyznaczeniem ukośnych stanowisk. Budowa parkingu 

(również z tych samych płyt) od ul. Zbożowej składająca się z 3 szeregów do 

parkowania oraz odnowienie istniejących miejsc parkingowych naprzeciw 

wieżowca Czarnieckiego 6. Wypełnienie drogowych płyt ażurowych zielenią 

oraz zasadzenie iglaków wzdłuż parkingu od ul. Zbożowej. 

39 B0154TW 

SMOG w Łodzi- kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu? Łódzki 

Alarm Smogowy. 

Tereny Wodnego Raju, działka nr B41-33/51 

Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy, odpoczywamy. 

Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej jakości jest powietrze 

na naszym osiedlu dlatego wnioskujemy o zakup stacji pomiarów powietrza. 

Chcemy aby był to element miejskiego systemu ostrzegawczego przed smogiem. 

Sugerujemy wpięcie do systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska tak aby informacje były powszechnie dostępne.   

40 B0167BZ 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na 

osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem 

doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu 

życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 

41 B0168JM 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na 

osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem 

doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu 

życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 

42 B0169RA 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na 

osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem 

doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu 

życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 

43 B0170LA 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na 

osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem 

doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu 

życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 

44 B0171JM 

Arturówek – bardziej dostępny poprzez uruchomienie bezpłatnej linii 

autobusowej. 

Skrzydlata, Warszawska, Rondo Powstańców, Inflancka, Strykowska, 

Wycieczkowa. 

Zadanie polega na uruchomieniu bezpłatnej linii autobusowej - autobus normalny 

- z krańcówki w Arturówku przy ul. Skrzydlatej, który by kursował non stop w 

sezonie letnim tj. od 15 kwietnia do 15 października 2018 r., od piątku do 

niedzieli i wszystkie dni wolne od godz. 8:00 do 20:00. Autobus będzie jeździł 

następującymi ulicami: Arturówek (krańcówka) ul. Skrzydlata, Warszawska, 

Rondo Powstańców, Inflancka, Strykowska, Wycieczkowa, Warszawska, 

Skrzydlata- krańcówka Arturówek.  



Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 

45 B0174RA 

SMOG w Łodzi- kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu? Łódzki 

Alarm Smogowy. 

Nieopodal skrzyżowania ul. Zgierskiej, Ziołowej, Jesionowej. 

Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy, odpoczywamy. 

Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej jakości jest powietrze 

na naszym osiedlu dlatego wnioskujemy o zakup stacji pomiarów powietrza. 

Chcemy aby był to element miejskiego systemu ostrzegawczego przed smogiem. 

Sugerujemy wpięcie do systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska tak aby informacje były powszechnie dostępne.   

46 B0175JM 

SMOG w Łodzi- kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu? Łódzki 

Alarm Smogowy. 

Okolice Łagiewnickiej i al. Róż. 

Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy, odpoczywamy. 

Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej jakości jest powietrze 

na naszym osiedlu dlatego wnioskujemy o zakup stacji pomiarów powietrza. 

Chcemy aby był to element miejskiego systemu ostrzegawczego przed smogiem. 

Sugerujemy wpięcie do systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska tak aby informacje były powszechnie dostępne.   

47 B0185LA 

Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Pszczelnej. 

Okolice skrzyżowania ul. Pszczelnej z ul. Łagiewnicką. 

Wymalowanie przejścia dla pieszych do przystanku w lokalizacji ul. Łagiewnicka 

/ Pszczelna. 

48 B0188LA 

Parking w Arturówku - rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych i 

dostawczych na 100 -150 szt. i aranżacja terenu. 

Arturówek - rozbudowa parkingu już istniejącego na ul. Bażanciej i aranżacja 

terenu. 

Zadanie polega na powiększeniu istniejącego parkingu o kolejne miejsca do 

parkowania na kolejne 100-150 samochodów osobowych i dostawczych(mini 

busów). Parking zostanie utwardzony betonową trylinką (płytą ażurową) w celu 

zachowania podłoża leśnego i zieleni. Celem rozbudowy parkingu jest 

polepszenie, zachowanie bezpieczeństwa w Arturówku i uczynienie przyjaznego 

dla mieszkańców miejsca. Wykonanie aranżacji mała architektura na parkingu i 

wokół niego będzie dopełnieniem przestrzeni parkowej - leśnej Kompleksu 

Wypoczynkowego Arturówek. 

49 B0191BC 

Zielony parking Gandhiego - Odolanowska. 

Na rogu ulic Gandhiego i Odolanowskiej, część działki nr 95/188, 95/171, 

95/170. 

Wykonanie 40 miejsc postojowych wraz z ich oświetleniem. Zabiegi 

pielęgnacyjne zieleni prześwietlenie koron drzew. Wykonanie nowych nasadzeń - 

drzewa i krzewy. 

50 B0204TW 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na 

osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem 

doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu 

życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 

51 B0205BC 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na 

osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem 

doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu 

życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 



Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 

52 B0206BD 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.  

SP lub PG na terenie osiedla. 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na 

osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem 

doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu 

życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu. 

53 B0218TW 

Dodatkowa stacja roweru publicznego ma rogu Wielkopolska / Pułaskiego. 

Róg ulic Wielkopolska/Pułaskiego obok obecnego przystanku autobusowego w 

kierunku centrum (nr 1286). 

Wraz z planowaną rozbudową Łódzkiego Roweru Publicznego w okolicach 

skrzyżowania Wielkopolska/Pułaskiego nie powstanie stacja. Ustawienie w tym 

miejscu dodatkowej stacji znacząco ułatwi mieszkańcom skorzystanie z tak 

fenomenalnego środka transportu jakim jest rower publiczny. 

54 B0219WL 

Żyj Pasją. 

Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena. 

10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach 

Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF Wystawienie 

4 spektakli dla mieszkańców osiedla. 

55 B0220LA 

Żyj Pasją. 

Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena. 

20 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach 

Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF Wystawienie 

4 spektakli dla mieszkańców osiedla. 

56 B0228TW 

Razem dla Osiedli - Likwidacja odcinka ścieżki rowerowej dla celu poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi. 

B44-6/53, 6/55, 6/15, 6/51, 8/2. 

Celem projektu jest likwidacja części ścieżki rowerowej na długości bloku 218 

przy ul. Limanowskiego oraz budynku 216 przy ul. Limanowskiego dla celu 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jak i rowerzystów na odcinku realizacji 

zadania projektowego. Projekt ma doprowadzić do zniwelowania występowania 

wypadków na odcinku ścieżki rowerowej i przywrócenie stanu pierwotnego z 

przed budowy ścieżki rowerowej. 

57 B0229TW 

Razem dla Osiedli - Termomodernizacja budynku przy ul. Woronicza 2 A. 

Działka 6/56 obręb B-44 oraz działka 6/54 obręb B-44. 

Celem projektu jest termomodernizacja budynku (tył i przód) przy ul. Woronicza 

2A celem poprawy stanu technicznego budynku oraz estetyki okolicy. 

58 B0231JM 

Osiedle do mieszkania - woonerf na Turystycznej. 

ul. Turystyczna.  

Utwardzenie ul. Turystycznej jest przesuwane z roku na rok. Od 2016 r. ulica 

posiada pełną niezbędną infrastrukturę i czeka jedynie na równą nawierzchnię. 

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji zamiennej w celu przekształcenia ul. 

Turystycznej w ulicę jednoprzestrzenną i strefę zamieszkania oraz wykonanie 

docelowego utwardzenia ulicy. Zakłada się wykorzystanie istniejącej 

dokumentacji, która wymaga jedynie korekt m.in. wysokości nawierzchni i nowej 

mapy d.c. projektowych. 

 


