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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Modernizacja boiska szkolnego w SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Na terenie Ośrodka posiadamy trawiaste boisko dla
młodzieży. W wyniku czynników atmosferycznych
i naturalnego zużycia powstały na nim duże nierówności,
które powodują trudności w poruszaniu sie uczniów. Boisko
wymaga wyrównania, nawiezienia odpowiedniego materiału
i obsiania trawą. Modernizacja boiska przyniesie wiele
korzyści dla naszej niepełnosprawnej młodzieży.
Odmalowanie ogrodzenia SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Teren Ośrodka wynosi ok. 2 hektary, jest ogrodzony
betonowym płotem na którym w wyniku aktów wandalizmu
pojawiały się napisy i rysunki, które zamalowane były
różnymi kolorami farb. Całkowita powierzchnia płyt
betonowych wynosi 730 m pomalowanie ogrodzenia
jednokolorową farbą znacznie poprawi wizerunek i estetykę
wokół placówki.
Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 1 MBP.
Filia nr 1 MBP, ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4120/8.
Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie
oferty książkowej Biblioteki o nowości wydawnicze dla
wszystkich czytelników. Atrakcyjna oferta nowości,
udostępniana przez Bibliotekę, mogłaby przyczynić się do
zwiększenia czytelnictwa na naszym osiedlu. Dotacje
organizatora nie pozwalają na zakup wystarczającej ilości
nowości wydawniczych, które mogłyby zaspokoić potrzeby
czytelnicze mieszkańców osiedla Górniak i wszystkich
użytkowników, korzystających z usług Biblioteki. Zakupione
książki będą dostępne w Bibliotece dla każdego użytkownika.
Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży).
Osiedla Górniak.
Postulujemy o zakup książek (głównie nowości
wydawniczych) dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak"
uzyskają dostęp do najnowszych i najpopularniejszych
autorów literatury zarówno polskiej jak i światowej. Zostaną
zakupione również lektury szkolne dla szkół podstawowych i
średnich dostosowane do nowej podstawy programowej.
Zakupione pozycje będą udostępniane w Filii nr 5 (dla dzieci
i młodzieży) MBP Łódź-Górna ul. Przybyszewskiego 63.
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Zakup podnośników jezdnych typu Solar/175.
ul. Podgórna 2/14.
Zakup
podnośników
jezdnych
znacznie
podniesie
bezpieczeństwo mieszkańców oraz podniesie komfort obsługi
i pielęgnacji osób niepełnosprawnych. odbiorcą zadania będą
mieszkańcy 5 DPS. Planowany jest zakup podnośników
jezdnych typu solar/175 2 sztuki.
Wymiana bram i furtek w ogrodzeniu w SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Na terenie Ośrodka znajdują się cztery bramy
dwuskrzydłowe oraz trzy furtki. W wyniku działania
czynników atmosferycznych i upływu czasu wszystkie
wymagają wymiany. Nowe bramy i furtki znacznie usprawnią
pracę i poprawią bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
Przycinka drzew na ul. Kaliskiej.
Pas drogowy ul. Kaliskiej.
Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym ul.
Kaliskiej polegające na przycięciu gałęzi suchych
i nadłamanych oraz kolidujących z budynkiem.
Górniak Dla Ludzi: Zazieleńmy ul. Piotrkowską.
ul.
Piotrkowska
pomiędzy
ul.
Sieradzką
i
ul.
Przybyszewskiego.
Projekt zakłada ustawienie 3 całorocznych donic z drzewami
po wschodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, na odcinku od ul.
Przybyszewskiego do ul. Sieradzkiej. Zakupione drzewa
powinny być o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm.
Ogród Otwarty- familijne miejsce spotkań.
Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1.
Adaptacja zielonego placu przy ul. Siedleckiej 1 na przestrzeń
rekreacji dla mieszkańców osiedla Górniak. Na terenie
Ogrodu znajdą się: huśtawka -1 szt., ławki - 2 szt., altana -1
szt. stojaki rowerowe - 3 szt., ścieżka sensoryczna -1 szt.,
kreatywny plac zabaw -1 zestaw, ogródek ekologiczny - 1 szt.,
nasadzenia roślin - 50 szt.
Budowa parkingu na terenie SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Teren Ośrodka otaczają wąskie uliczki na których nie ma
możliwości parkowania aut przez pracowników. Samochody
znacznie utrudniają komunikację na terenie placówki.
Budowa miejsc parkingowych usprawni i poprawi
organizację związaną z parkowaniem. Teren przeznaczony
pod budowę parkingu to 480 m2. Nowo powstały parking
przyczyniłby się do bezpieczeństwa uczniów i rozwiązałby
dotychczasowe problemy zmotoryzowanych pracowników
i uczniów przywożonych do szkoły z poza Łodzi.
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Odnowienie i modernizacja elewacji w budynku
internatu w SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Na terenie naszej placówki są usytuowane trzy budynki:
szkoła, warsztaty i internat. Budynek internatu zamieszkują
niesłyszący i słabosłyszący uczniowie, niestety brak środków
i niekorzystne czynniki atmosferyczne spowodowały duże
ubytki w zewnętrznej części elewacji. Naprawa ubytków
i odnowienie zniszczonych elementów znacznie poprawi
wygląd budynku.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki
na terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe,
a także rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów
i turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportoworekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów, na obiektach sportowych i rekreacyjnych.
Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak
i studentów.
Nasadzenia krzewów na ul. Kaliskiej.
Pas drogowy ul. Kaliskiej.
Rekultywacja trawnika i nasadzenia krzewów po stronie
nieparzystej ul. Kaliskiej będących kontynuacją nasadzeń
przy nr 11/17 oraz montaż separatorów ruchu na całej
długości ulicy po stronie nr nieparzystych by uniemożliwić
rozjeżdżanie zieleńców przez parkujące samochody.
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Remont ścieżki w Parku im. Legionów.
Park im. Legionów.
Remont ścieżki.

250000,00

15 G0151GO

Górniak dla ludzi: Budowa systemu monitoringu
miejskiego na osiedlu „Górniak". Etap trzeci.
Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Rzgowska
- Sieradzka; Zarzewska - Krucza; Zarzewska - Suwalska.
Instalacja 3 kompletnych punktów kamerowych, w skład
których wejdzie 15 kamer IP, w tym 3 kamery obrotowe PTZ.
Wybudowanie ok. 600 m linii światłowodowej 48J łączącej
punkty kamerowe z najbliższym węzłem MSSDI (w SP 10.)
pozwalającej na rozwinięcie sieci SMM na obszary przyległe.
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Górniak dla ludzi: Budowa systemu monitoringu
miejskiego na osiedlu "Górniak".
Osiedle Górniak. Projekt będzie realizowany w okolicy
skrzyżowań: Przybyszewskiego - Stocka; Przybyszewskiego Praska; Stocka - Szczucińska.
Instalacja 3 kompletnych punktów kamerowych, w skład
których wejdzie 15 kamer IP, w tym 3 kamery obrotowe PTZ.
Wybudowanie ok. 850 m linii światłowodowej 48J łączącej
punkty kamerowe z najbliższym węzłem MSSDI (w SP 10.)
pozwalającej na rozwinięcie sieci SMM na obszary przyległe.
Nowoczesna szkoła - modernizacja SP 10.
ul. Przybyszewskiego 15/21.
Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego dotyczy
modernizacji SP 10. Obejmie ona: - kompleksowy remont
szatni ( m.in. malowanie, wymiana podłogi, stolarki okiennej
i drzwiowej wraz z nadzorem inwestorskim) - zakup mebli
i wyposażenia (do sal lekcyjnych i pomieszczeń
administracyjnych, szatni) - zakup pomocy dydaktycznych zakup sprzętu multimedialnego.
Górniak Dla Ludzi: Budowa systemu monitoringu
miejskiego na osiedlu „Górniak". Etap drugi.
Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań:
Przybyszewskiego - Sosnowa; Brzozowa - Senatorska;
Słowiańska - Senatorska; Grabowa – Przybyszewskiego.
Zakup i zainstalowanie 20 kamer (16 statycznych i 4
obrotowych) w 4 lokalizacjach (punktach kamerowych)
wybudowanie ok. 1100 m linii światłowodowej 48J, która
pozwoli na połączenie kamer z serwerami SMM i dodatkowo
na uruchomienie innych usług IT w miejscach dotychczas
niedostępnych dla UMŁ - utworzenie węzła sieci
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.
H. Wieniawskiego. Proponowane rozwiązania pozwolą na
posadowienie kamer w miejscach wskazanych w projekcie.
W przyszłości możliwe będzie budowanie dodatkowych
punktów kamerowych w tym obszarze.
Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg
dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz
oświetlenie terenu.
Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków
mieszkalnych - wytyczenie alejek, wybudowanie ogródka
jordanowskiego od strony zachodniej bloku przy ul.
Senatorskiej 72, remont podjazdów pod bloki przy ul.
Łęczyckiej 1/3, Łęczyckiej 7 i Senatorskiej 72 oraz
oświetlenie terenu.
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Remont dróg wewnętrznych i chodników w SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Ośrodek jest placówką dla uczniów niepełnosprawnych
z terenu Miasta Łodzi. Drogi wewnętrzne i chodniki są
w bardzo złym stanie. Uczniami naszej placówki jest młodzież
niepełnosprawna ruchowo, która ma duży kłopot
z przemieszczaniem się. Wymiany wymagają płyty
chodnikowe, krawężniki i nawierzchnia w drogach
komunikacyjnych. Łączna długość chodników to 2400 m.
Długość dróg wewnętrznych to 790 m.
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