
ZADANIA NIEZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

BAŁUTY 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 

1 B0015BC 

Odwodnienie ul. Urzędniczej. 
ul. Urzędnicza od nr 1 do 17. 
Ul. Urzędnicza na odcinku od ul. Limanowskiego do nr 17 po ostatnim remoncie jest 
pozbawiona studzienek ściekowych na wodę deszczową. Ze względu na jej płaski profil po 
każdym opadzie deszczu woda płynie całą szerokością drogi. 
Ogólnodostępne. 

2 B0019BC 

Monitoring w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Zadanie zakłada montaż 12 kamer monitoringu miejskiego w parku pomiędzy ul. 
Lutomierską a ul. Drewnowską. Kamery powinny być ulokowane po dwie na maszcie i 
rozstawione wzdłuż istniejących alejek. 
Ogólnodostępne. 

3 B0025BD 

Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku Szarych Szeregów koło Pomnika 
Martyrologii Dzieci. 
Park Szarych Szeregów przy schodach w okolicy Pomnika Martyrologii Dzieci. 
Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku Szarych Szeregów obok schodów na 
zachód od Pomnika Martyrologii Dzieci (długość podjazdu ok. 15 m, szerokość 2 m). 
Ogólnodostępne. 

4 B0027BC 

Rondo Lutomierska / Piwna - poprawa bezpieczeństwa ruchu. 
Skrzyżowanie Lutomierska / Piwna. 
Budowa ronda na skrzyżowaniu Lutomierska / Piwna: centralna wyspa wyłożona kostką 
by ułatwić przejazd autobusom, przesunięcie przejść dla pieszych + azyle na przejściach 
przez Lutomierską, łączniki od przejść dla pieszych do chodników. 
Ogólnodostępne. 

5 B0042RA 

Lodowisko całoroczne nowej generacji dla Radogoszcza i okolic. 
Zbieg ulic: Świtezianki, a Uśmiechu. 
Zbudowanie całorocznego nowoczesnego lodowiska syntetycznego- wytworzonego z 
najnowszej generacji specjalistycznych tworzyw. Konstrukcja oparta jest na użyciu 
syntetycznych paneli, które są bardzo wytrzymałe na ścieranie i zużycie, a także są 
odporne na wysoką jak i bardzo niską temperaturę (od minus 35°C do aż plus 70°C) 
Przewidywana wielkość lodowiska to: 20 m x 15 m co daje nam 300 m2 powierzchni 
użytkowej. Cała budowla będzie posiadała dodatkowo dach dzięki czemu moglibyśmy 
jeździć nawet podczas opadów deszczu, a ponadto poprzez oświetlenie halogenowe 
zabawa mogłaby potrwać do późnych godzin. Do naszego lodowiska dochodzi również 
montaż bocznych band jak i możliwość zakupu łyżew, które można będzie wypożyczać na 
miejscu. To całoroczne ekologiczne lodowisko nie potrzebuje jakichkolwiek instalacji 
chłodniczych, kilometrów rurek chłodzących, agregatów zużywających olbrzymie ilości 
energii elektrycznej do chłodzenia, czy też drogiej maszyny do pielęgnacji lodu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać mieszkańcy Łodzi. 
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6 B0048BC 

Powiększenie Parku przy Sędziowskiej. 
Park przy Sędziowskiej. 
Powiększenie terenu parku na ul. Sędziowskiej o tereny szkoły i działki wzdłuż ul. Brzózki 
przeznaczone pod drogę. Na działkach należy przeprowadzi prace dozwolone na 
nieuregulowanym terenie. Sprzątanie, nasadzenie drzew w miejscach nie kolidujących z 
przebiegiem drogi, usunięcie niebezpiecznych pozostałości ogrodzeń. Teren szkoły ma być 
zbyty przez miasto likwidacja gimnazjum przynależący do szkoły teren zielony powinien 
pozostać dostępny dla mieszkańców i włączony do terenu parku. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą okoliczni mieszkańcy. 

7 B0049BC 

Park Osiedlowy Łagiewnicka Centrum - Budowa nowego parku. 
Żabia 10/12. 
W tej części osiedla nie ma dużo zieleni. Teren szkoły jest szansą na stworzenie przyjaznej 
przestrzeni dla wszystkich. Zakłada się postawienie placu zabaw przystosowanego 
również dla dzieci niepełnosprawnych. Nasadzenie drzew, postawienie ławek i koszy. 
Montaż furtki od ul. Łagiewnickiej i Stefana. 
Ogólnodostępne. 

8 B0051BC 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego klubu Start. 
Kwartał Kalinowa, Św. Teresy, Włókniarzy, Pojezierska. 
Miejscowy plan zagospodarowania dla terenu klubu startu i jego okolic kwartał Kalinowa, 
Św. Teresy, Włókniarzy, Pojezierska. Poprzedzony zbieraniem pomysłów za pomocą 
portalu vox. Projekt ma uchronić duży teren nie zabudowany przed nie kontrolowanym 
jego zagospodarowaniem. 
Ogólnodostępne. 

9 B0058TW 

Dog Park-wybieg dla psów Teofilów. 
Rojna/Rydzowa/Lniana/Wiernej Rzeki. 
Forma wybiegu - koło, kwadrat o powierzchni min 180 m2. Ogrodzenie zewnętrzne ok. 
1,50, wejście przez bramkę, przed wejściem tablica informacyjna - regulamin korzystania 
z wybiegu. Wyposażenie: tunel, równoważnia, slalom pomiędzy tyczkami, huśtawki, 
płotki, labirynt, kosz na nieczystości. 
Ogólnodostępne. 

10 B0064BD 

Zaleśmy Wojska Polskiego drzewami owocowymi. 
Działki należące do miasta wzdłuż ul. Wojska Polskiego od Franciszkańskiej do 
Strykowskiej. 
Dodatkowe nasadzenia różnego rodzaju drzew (jabłonie, wiśnie, grusze, czereśnie) na 
działkach należących do miasta wzdłuż ul. Wojska Polskiego od Franciszkańskiej do 
Strykowskiej. 
Ogólnodostępne. 

11 B0094BD 

Bezpieczny pieszy - modernizacja przejścia dla pieszych do parku im. Szarych 
Szeregów. 
ul. Obrońców Westerplatte, B50 - 89/31. 
Propozycja dotyczy modernizacji / przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych. 
Zadanie polega na stworzeniu w tym miejscu wyniesionego przejścia dla pieszych. 
Ogólnodostępne. 

12 B0097BC 

Ul. Bydgoska - remont chodnika. 
Chodnik od strony zachodniej przy ul. Bydgoskiej (pomiędzy ul. Krotoszyńską, a 
Powstańców Wielkopolskich). 
Remont istniejącego chodnika polegający na wymianie płyt betonowych (zużytych) od 
strony zachodniej ul. Bydgoskiej na odcinku długości 250 m i szerokości 2 m. Remont 
obejmuje: demontaż istniejących zdegenerowanych płyt chodnikowych, wyrównanie i 
utwardzenie podłoża, wymiana krawężników, położenie nowych płyt betonowych i 
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wyrównanie chodnika. 
Ogólnodostępne.   

13 B0108BC 

Zieleniec przy Wrześnieńskiej - zagospodarowanie terenu i plac zabaw. 
Niezagospodarowany teren zieleni między ulicami Wrześnieńską, Białą i Limanowskiego. 
Zagospodarowanie terenu zieleni poprzez budowę placu zabaw (5 urządzeń), wytyczenie 
alejek (150m), ustawienie ławek (10) i koszy na śmieci (5) i nasadzenia drzew (10)i 
krzewów (100). Utrzymanie zieleni. 
Ogólnodostępne. 

14 B0114JM 

Więcej drzew niż słupów na Rondzie Powstańców. 
Pusty skwer na wschodniej części Ronda Powstańców 1863 r. 
Posadzenie 7 drzew na pustym skwerze ronda. 
Ogólnodostępne. 

15 B0132BD 

Plac zabaw i kącik seniora na Kolińskiego. 
Skwer wzdłuż ul. Kolińskiego, pomiędzy blokiem przy Kolińskiego 27, a skrzyżowaniem z 
ul. Jonschera, działki B23-668/2 i B23-668/9. 
Plac zabaw uwzględniający potrzeby dzieci w różnym wieku (bezpieczne zjeżdżalnie, 
huśtawki, atrakcje typu „małpi gaj", itp.) ustawione na zamkniętym, otoczonym zielenią 
placu. Uzupełnione w ławki i stoliki dla opiekunów i/lub seniorów i oświetlenie. Całość 
uzupełniona w elementy uspokojenia ruchu na ul. Kolińskiego. 
Ogólnodostępne. 

16 B0133RA 

"Centrum treningowe Bałuty - Radogoszcz". Budowa pełnowymiarowego boiska 
(piłka nożna, rugby) ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. 
ul. Świtezianki bez numeru , działka nr 345/20 obręb B8. 
Zadanie będzie polegało na budowie pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej i rugby o 
wymiarach 95 na 50 m ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

17 B0148BD 

Remont ul. Dereniowej. 
Cała ul. Dereniowa.  
Ułożenie kostki brukowej wylanie asfaltu na nawierzchni całej ul. Dereniowej, będącej 
drogą bez przejazdu, pomiędzy ul. Liściastą a ul. Czereśniową. Ulica jest gruntowa, z 
licznymi dziurami, błotem po deszczu i brakiem chodników. Całkowita długość drogi: 224 
metry, w tym część z jezdnią: 180 metrów o szerokości 6 metrów oraz 44 metry wąskiego 
ścieżki dla pieszych o szerokości 2 metry, gdzie brakuje chodnika. 
Ogólnodostępne. 

18 B0151BZ 

Przedłużenie linii autobusowej do skrzyżowania ulic Rojna – Masłochów. 
Ul. Rojna od skrzyżowania ulic: Rojna-Szczecińska, do skrzyżowania ulic: Rojna -
Masłochów. 
Projekt przewiduje przedłużenie istniejącej linii autobusowej nr 96 do skrzyżowania ulic 
Rojna i Masłochów lub poprowadzenie nowej linii autobusowej od skrzyżowania ulic 
Rojna Masłochów do pętli autobusowej Szczecińska-Teofilów. 
Ogólnodostępne. 

19 B0173BD 

Tężnia w Parku Ocalałych. 
Park Ocalałych. 
Budowa tężni solankowej zadaszonej z ławkami oraz elementami małej architektury. 
Ogólnodostępne. 
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20 B0185JM 

Budowa kanalizacji deszczowej, wyasfaltowanie ulicy, budowa chodników i 
wjazdów do posesji na ul. Owczej. 
ul. Owcza. 
Budowa kanalizacji deszczowej. 
Ogólnodostępne. 

21 B0188BD 

Łódź dla ludzi - Ogród Bałuty. 
Park Staromiejski - kwadrat wyznaczony ulicami Franciszkańska - Północna (tył pętli 
tramwajowej). 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy Łodzianin będzie bezpłatnie uprawiać 
własny ogródek! W ogrodzie prowadzona będzie edukacja dotycząca uprawy roślin w 
mieście, oraz roślin antysmogowych na balkonach i w mieszkaniach. Prowadzone będą 
tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej grupy wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie, 
domek,  kratka na bluszcz, stół zalewowy ogrodniczy, sadzonki roślin zwykłych oraz 
antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, ziemia czarnoziem. 
Ogólnodostępne. 

22 B0196TW 

Parking dla bloku 355 - ul. Rydzowa 23. 
Rydzowa 23, blok 355. 
Blok 355 nie posiada parkingu, w przeciwieństwie do innych okolicznych bloków. Przed 
blokiem znajduje się natomiast betonowy, niewykorzystany plac. Z tego względu 
sugerujemy przekształcenie go w osiedlowy parking samochodowy. Wystarczy usunąć 
kawałek pasa zieleni od strony północnej i wyasfaltować go, a powstała luka będzie 
służyła za wjazd i wyjazd z parkingu. Opcjonalne jest wymalowanie znaków poziomych i 
ustawienie znaków pionowych. 
Ogólnodostępne. 

23 B0198LA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
SP 61, ul. Okólna 183. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia 
będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają 
okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny 
sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

24 B0199RA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
SP 184, ul. Syrenki 19 a. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia 
będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają 
okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny 
sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

25 B0200BC 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
SP 55, ul. Mackiewicza 9. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia 
będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają 
okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny 
sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 
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26 B0201BZ 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
SP 116, ul. Ratajska 2/4. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia 
będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają 
okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny 
sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

27 B0202TW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
SP 71, ul. Rojna 58 c. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia 
będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają 
okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny 
sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

28 B0203BD 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 
młodzieży. 
Hala Społem, ul. Północna 36. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia 
będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają 
okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny 
sprzęt. 
Zajęcie nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Harmonogram zajęć zostanie podany po 
konsultacji z zarządcami obiektów sportowych. Docelowo godziny zajęć powinny się 
mieścić w godzinach: od poniedziałku do piątku 13:00 - 22:00, sobota i niedziela 9:00-
20:00. 

29 B0204BC 

Zazieleniamy Bałuty - żywopłoty i nowe drzewa na Lutomierskiej na Zielone Expo. 
Ulica Lutomierska między Modrą, a Graficzną - północny pas rozdzielający między jezdnią, 
a chodnikiem. 
Około 350 metrów żywopłotu w miejscu zaniedbanego trawnika po północnej stronie 
Lutomierskiej, oprócz tego zasadzenie 23 drzew w miarę równych odstępach na 
rzeczonym trawniku. Gatunki żywopłotu: bukszpan, forsycja lub krzewuszka. Żywopłot 
formowany do wysokości około 1-1.3 m. 
Ogólnodostępne. 

30 B0205BD 

Zielona Zagajnikowa na Zielone Expo - nowe drzewa i piękne żywopłoty. 
Ulice Zagajnikowa i Sporna - odcinek od ulicy Inflanckiej do ulicy Brackiej - pas 
rozdzielający dwie jezdnie. 
Posadzenie 6 drzew w równych odstępach na szerokim pasie rozdzielającym na odcinku 
między Radlińskiej a Inflancką- drzewa liściaste, preferowane gatunki kwitnące lub 
zimozielone. - w pozostałych częściach pasa rozdzielającego, a także pomiędzy 
zasadzonymi drzewami, zasadzenie krzewów docelowo formowanych jako żywopłot. 
Gatunki: bukszpan, forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do wysokości około 1-
1.3. 
Ogólnodostępne. 
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31 B0208BC 

"Oaza Seniora" na terenie miejskim przy ul. Wojska Polskiego 162 - miejsce 
odpoczynku i integracji dla starszych mieszkańców Osiedla. 
Teren, na którym planowane jest urządzenie „Oazy Seniora" znajduje się przy ul. Wojska 
Polskiego 162 - powierzchnia blisko 1500 metrów kwadratowych (działki: 228, 229, 
230/1 w obrębie B – 50). Na obszarze, który ma podlegać inwestycji znajduje się obecnie 
zaniedbany trawnik oraz zniszczone chodniki. 
Zadanie polega na utworzeniu „Oazy Seniora" tj. miejsca spotkań dla osób starszych, a 
także niepełnosprawnych. Ponadto, z "Oazy" będą mogły korzystać również dzieci, 
znajdujące się pod opieką dziadków. Zadanie zrealizowane zostanie przy ul. Wojska 
Polskiego 162, na zaniedbanych zielonych terenach należących do miasta. 
Ogólnodostępne. 

32 B0209JM 

Uzupełnienie drzew przy ul. Warszawskiej. 
Północna strona ul. Warszawskiej na odcinku Skrzydlata-Wycieczkowa. 
Dosadzenie 35 brakujących drzew przy ulicy Warszawskiej. Proponowane drzewa - lipy. 
Ogólnodostępne. 

33 B0220BD 

Kwitnące drzewa na skwerze przy Wojska Polskiego / Palki. 
Skwer po północno-zachodniej stronie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Palki. 
Posadzenie grupy 11 drzew na istniejącym skwerze między chodnikami. Proponowane 
ozdobne drzewa kwitnące - śliwa wiśniowa Pisardii. 
Ogólnodostępne. 

34 B0224BD 

Rewitalizacja osiedla - Modernizacja przestrzeni międzyblokowej w kwartale 
Sporna-Boya Żeleńskiego-Przemysłowa-Bracka. 
Przestrzeń pomiędzy ulicami Sporna-Boya Żeleńskiego-Przemysłowa-Bracka. 
Zadanie obejmuje renowację terenu międzyblokowego wraz z budową miejsc 
postojowych dla samochodów, budową ciągów pieszych, montażem ławek, budową placu 
zabaw, rekultywacją zieleni wraz z nowymi nasadzeniami. 
Ogólnodostępne. 

35 B0225BD 

Boya-Żeleńskiego - przebudowa. 
Boya-Żeleńskiego - od ul. Spornej do ul. Obrońców Westerplatte. 
Przebudowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych. 
Ogólnodostępne. 

36 B0233RA 

Chodnik od ul. Pstrągowej do marketu TESCO na osiedlu Radogoszcz-Wschód. 
Dzika ścieżka wzdłuż ulicy Zgierskiej, łącząca chodnik przy ulicy Pstrągowej z parkingiem 
przy Tesco (ul. Zgierska 221). 
Ułożenie chodnika szerokość Im, długości 100 m, w miejscu dzikiej ścieżki, powstałej w 
efekcie skracania drogi do punktów handlowych. 
Ogólnodostępne. 

37 B0234BD 

Nowe przejścia. 
Dwa przejścia dla pieszych Franciszkańska / Tokarzewskiego oraz Franciszkańska / 
Racjonalizatorów.  
Sprowokowanie kierowców do wolniejszej jazdy. 
Ogólnodostępne. 

38 B0236BD 

Rodzinny Ogród - Budowa miejsca rekreacyjnego dla seniorów i dzieci wraz z 
ogrodzeniem. 
ul. Harcerska 8/10 teren przy PG 10. 
Odbudowanie ogrodzenia wokół Gimnazjum nr 10 (budowa z lekkich elementów) z 
utworzeniem części rekreacyjno-zabawowej dla dzieci i seniorów. Plac zabaw składający 
się z ośmiu elementów. 4 stoliki z szachownicami i ławeczkami. 4 ławki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą okoliczni mieszkańcy. 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 

39 B0244BD 

Generalny remont pomieszczeń grupy dzieci starszych w Żłobku Miejskim nr12, ul. 
Tokarzewskiego 53. 
Ul. Tokarzewskiego 53. 
Generalny remont pomieszczeń grupy dzieci starszych. W skład tej części budynku 
wchodzi: duża bawialnia, jadalnia, sypialna, 2 pomieszczenia socjalne oraz łazienka 
personelu. Plan prac: prace rozbiórkowo-adaptacyjne, potrzebne prace remontowo-
budowlane, wyrównanie i wymiana podłóg, wymiana drzwi 6 sztuk, wymiana instalacji 
elektrycznych, prace wykończeniowe ścian i sufitów (glazura, terakota, malowanie, 
oświetlenie), wymiana urządzeń sanitarnych, zakup pralki, zakup dywanu, mebli i 
zabawek. 
Żłobek nr 12 zapewnia opiekę dla ponad 65 dzieci do lat 3 z terenu Miasta. 

40 B0245TW 

Robotyka w szkole. 
Społeczna SP4, aleja Pasjonistów 18. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W skład zadania 
wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla 
uczniów, podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

41 B0246BZ 

Robotyka w szkole. 
XV LO, ul. Traktorowa 77. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W skład zadania 
wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla 
uczniów, podsumowanie realizacji projektu. uczniów, podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

42 B0247WL 

Robotyka w szkole. 
Przedszkole przy ul. Strykowska 122. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W skład zadania 
wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla 
uczniów, podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

43 B0248LA 

Robotyka w szkole. 
SP 61, ul. Okólna 183. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W skład zadania 
wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla 
uczniów, podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

44 B0249JM 

Robotyka w szkole. 
SP 142, ul. Łupkowa 6.  
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W skład zadania 
wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla 
uczniów, podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

45 B0250BC 

Robotyka w szkole. 
SP 55, ul. Mackiewicza 9. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W skład zadania 
wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla 
uczniów, podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 
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46 B0251RA 

Robotyka w szkole. 
SP 122, ul. Jesionowa 38. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W skład zadania 
wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla 
uczniów, podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

47 B0252BD 

Robotyka w szkole. 
SP 81. ul. Plater 28/32. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W skład zadania 
wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, przeprowadzenie warsztatów dla 
uczniów, podsumowanie realizacji projektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

48 B0257BD 

Wymiana chodnika przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Głowackiego do ul. Spornej). 
Chodnik wzdłuż ul. Wojska Polskiego, na długości od ul. Głowackiego do ul. Spornej, po 
stronie parzystych numerów ulicy. 
Wyrównanie nawierzchni i wymiana chodnika (obecnie jest w fatalnym stanie) na całej 
długości ulicy Wojska Polskiego (po stronie parzystych numerów, od ulicy Głowackiego do 
ul. Spornej) oraz postawienie 6 sztuk koszy na śmieci i 6 sztuk ławek (po jednej sztuce na 
1/6 długości chodnika). 
Ogólnodostępne. 

49 B0258BD 

Aktywny Park Promienistych - plac zabaw, tężnia i siłownia przy parku. 
Przy Parku Promienistych - wschodnia granica parku - działka na tyłach izby pielęgniarek 
(Emilii Plater). 
Rodzinna strefa rekreacji dla mieszkańców okolicznych osiedli: budowa tężni solankowej 
wraz ze strefą odpoczynku, placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej. 
Ogólnodostępne. 

50 B0259TW 

Ośrodek sportowo - rekreacyjny dla użytku lokalnej społeczności. 
Teren kwadratu: Dom Kultury Lutnia ul. Łanowa 14, blok 55, 58, Szkoła 182, Park 
Andersa. 
Siłownia plenerowa składająca się z 10 elementów. 
Ogólnodostępne. 

51 B0276LA 

Teatr bliżej nas. 
SP 61, Okólna 183. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 części: teatr na bruku - tańce 
uliczne z przesłaniem i występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez miasto (10 
występów), wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektaklu, stworzenie wraz z 
wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i 
scenicznych w jeden show i przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie 
mieszkańców osiedla busami na występ do teatru (na 4 występy) 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

 


