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Bezpieczny Pieszy - Budżet Obywatelski dla
Obywatelskiej.
Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.
Zadanie polega na poprawieniu bezpieczeństwa pieszych
przechodzących przez ulicę Obywatelską na wysokości
skrzyżowania z ulicą Rejtana. Elementem poprawiającym
bezpieczeństwo byłoby wymalowanie w poprzek jezdni
czerwonych linii akustycznych powodujących spowolnienie
ruchu pojazdów przed ww. przejściami dla pieszych.
Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8
MBP.
ul. Cieszkowskiego 11a.
Zakup książek (nowości wydawniczych), aby zwiększyć
atrakcyjność oferty biblioteki. Brak dostatecznej liczby
nowych książek jest największą bolączką placówki. Rynek
oferuje wiele pięknych publikacji i oczekiwania naszych
czytelników rosną. Z zakupionych książek będą korzystać
nie tylko mieszkańcy Rokicia, choć to oni są głównymi
użytkownikami biblioteki.
„Kup nam Piękną Książkę” – zakup książek dla
czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.
Filia nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.
Postulujemy o zakup książek (nowości wydawniczych,
audiobooków), których brak jest bardzo odczuwalny.
Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w Łodzi należy do
najniższych w Polsce. Zakupione książki i audiobooki będą
dostępne w Filii nr 11 MBP. Z nabytych książek będą mogli
korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w MBP.
Domknięcie
przejazdów
rowerowych
wokół
skrzyżowania Jana Pawła II/Obywatelska.
Skrzyżowanie Jana Pawła II/Obywatelska.
Wyznaczenie przejazdów rowerowych po stronie zachodniej
oraz południowej skrzyżowania Jana Pawła II / Obywatelska
z fragmentów przejść dla pieszych, wymalowanie linii drogi
rowerowej łączącej przejazdy, wymalowanie linii łączącej
istniejącą drogę rowerową z ul. Braterską (niedawno
powstały podjazd pod krawężnik).
Zakup i ustawienie gazonów przy ul. Cieszkowskiego 4.
ul. Cieszkowskiego 4.
Zakup 20 gazonów oraz nasadzenie roślin jednorocznych
w gazonach.
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Lepsza pomoc dla seniorów- doposażenie i remont
Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny
i rehabilitacyjny.
DDP ul. Obywatelska 69.
Zakup obieraka z separatorem obierzyn, piekarnika,
lodówki, klimatyzatorów, mebli kuchennych ze stali
nierdzewnej; zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów;
malowanie pomieszczeń kuchennych i magazynu żywności
z wymianą płytek podłogowych.
Bliżej świata - multimedia w PM 101.
Działka Nr 187/5.
Zakup dla PM 101 dwóch zestawów interaktywnych
(komputer i tablica interaktywna) i założenie w całym
przedszkolu sieci wi-fi w celu:
• stymulowania zainteresowań i zdolności małego dziecka,
• uatrakcyjnienia metod i form pracy z dzieckiem,
• kształtowania u dzieci m.in. umiejętności poszukiwania
i zarządzania informacją w trakcie realizacji projektów
edukacyjnych,
• łączności z całym światem.
Remont chodnika na ul. Tagore 2 na osiedlu Nowe
Rokicie.
ul. Tagore (na wysokości bloku Tagore 2 strona północna
drogi).
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika na
wysokości budynku przy ul. Tagore 2.
Zapraszamy do wyremontowanej Przychodni przy ul.
Cieszkowskiego 6.
MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.
Poprawa stanu sanitarno - higienicznego ciągów
komunikacyjnych na I piętrze wraz z wykonaniem
oświetlenia ewakuacyjnego i montażem nowych opraw
oświetleniowych.
Remont chodnika i budowa nowych miejsc postojowych
na ul. Tagore na wysokości Żłobka 13 (Nowe Rokicie).
ul. Tagore 3 (na wysokości Żłobka 13 ) Cześć drogi od strony
żłobka, północna strona drogi.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika na
wysokości Żłobka nr 13, budowę 2 miejsc do parkowania
równoległego oraz ustawienie nowego kosza na śmieci przy
wejściu do Żłobka.
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„Sportowa Akademia Przedszkolaka" w PM 101.
ul. Rejtana 10.
Zadanie zakłada:
• Przygotowanie terenu pod nową inwestycję, w tym
demontaż lub naprawa zniszczonych elementów placu
zabaw - 3-5 szt.
G0153RO • Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego - 6 szt.
• Wykonanie nawierzchni niezbędnej do bezpiecznego
korzystania z w/w sprzętu w tym nawierzchni planowanego
boiska: około : 100 m2
• Odtworzenie nasadzeń (trawa, krzewy): około : 70 m2
• Zakup osłon słonecznych w formie „żagla" wraz
z elementami montażu - 4 szt.
Nowe miejsca parkingowe i trawnik na ul.
Rogozińskiego (Nowe Rokicie).
ul. Rogozińskiego na długości od numeru 1 do 5 strona
zachodnia drogi (na wysokości Żłobka 13 i PM 88).
Projekt zakłada stworzenie 22 miejsc parkingowych
(skośnych) dla pojazdów osobowych usytuowanych
pomiędzy drzewami pod żłobkiem i przedszkolem oraz
odtworzenie trawnika Miejsca parkingowe zostaną
G0056RO wykonane z płyt ażurowych aby przepuszczały wodę
i powietrze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania
korzeni drzew i krzewów. Płyty ażurowe spełniają ponadto
funkcje trawnika gdyż ich wewnętrzna powierzchnia
wypełni się trawą i gdy nie będzie na miejscu
zaparkowanego pojazdu, miejsce wygląda jak trawnik.
Trawnik pomiędzy miejscami parkingowymi zabezpieczają
słupki. Projekt nie zakłada wycinki i przesadzania drzew
i krzewów. Wszystkie zostają na swoich miejscach.
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
G0084RO 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.
Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Cieszkowskiego.
Przejście dla pieszych wzdłuż ul. Cieszkowskiego wraz
z przecinającymi ją ulicami.
G0096RO Poszerzenie chodników w obrębie skrzyżowań, aby
przejście dla pieszych było krótsze a pieszy bardziej
widoczny zza zaparkowanych aut. Wydzielenie miejsc
parkingowych poprzez wymalowanie ich farbą.
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Budowa oświetlenia chodnika za ekranami wzdłuż Jana
Pawła II - odcinek Obywatelska Pabianicka.
Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Jana Pawła II od
Obywatelskiej do Pabianickiej UWAGA! Zmiana numeru
ewidencyjnego działki na G10-4/169.
Projekt i budowa oświetlenia w technologii LED w obszarze
działki G-10 – 4/169. Liczba słupów ok. 25 w rozstawie ~ 30
m.
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią pod
chmurką (rejon ulic: Odrzańska-Uroczysko).
Plac zabaw przy ul. Odrzańska-Uroczysko dz. 212/97
w obrębie G-23.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
oraz powstanie nowego placu zabaw dla najmłodszych
mieszkańców z: 2 zjeżdżalniami, 2 huśtawkami, mostem
linowym, drabinką, piaskownicą oraz postawieniem
2 ławek. Teren obiektu zostanie pokryty podłożem np.
Poliuretanowym lub elastycznym. Zadanie obejmuje
również powstanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych siłowni
„pod chmurką" obok placu zabaw z kilkoma urządzeniami
do ćwiczeń. Cały teren ogrodzony niziutkim płotkiem
zabezpieczającym przed psami z zatrzaskową furteczką.
Obiekt byłby dostępny non stop.
Remont chodnika na ul. Tagore.
Rejon ul. Tegore.
Remont chodnika, na długości 250 m i szerokości 2,5 m.
Remont chodnika wzdłuż ul. Komfortowej wraz
z wymianą nawierzchni jezdni.
ul. Komfortowa na odcinku od ul. Rogozińskiego do ul.
Brzozowskiego.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika i jezdni na
ul. Komfortowej na odcinku od ul. Rogozińskiego do ul.
Brzozowskiego.
Park Sielanka - oświetlenie.
Park Sielanka.
Celem zadania jest oświetlenie Parku Sielanka. Rozważenie
oświetlenia parku za pomocą latarni LED zasilanych energią
słoneczną.
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Restrukturyzacja działki G1-321/75 - Naprawa drogi,
stworzenie miejsc parkingowych, organizacja zieleni,
usunięcie niebezpiecznego pustostanu.
Działka przy ul. Obywatelskiej, pomiędzy budynkami 31/43 ,
31/43a, 31/43b. Dzielnica: Górna Nr działki: G1-321/75 Nr
działki GUS: 106103 9.0001.321/75 Powierzchnia: 0,3737
ha.
G0098RO Zbudujmy zieloną przestrzeń wspólną oraz nowe miejsca
parkingowe. Działka przy ul. Obywatelskiej, pomiędzy
budynkami 31/43, 31/43a i 31/43b (G1-321/75), od lat nie
była remontowana. Droga często jest podtapiana, dziury są
ogromne, brakuje miejsc parkingowych, koszy na śmieci,
barierek i podjazdów dla niepełnosprawnych. Ponadto
stojący tam pustostan jest nieogrodzony i groźny dla
bawiących się tam dzieci.
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