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ZADANIA NIEZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

WIDZEW 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

1.  W0003SW 

Rowerowa Kopcińskiego. 

Ul. Kopcińskiego. 

Budowa brakujących przejazdów rowerowych wzdłuż ul. Kopcińskiego. 

Bez ograniczeń. 

2.  W0020SW 

Łodzianie grają w bule. 

Ul. Małachowskiego 7, teren MOSiR Łódź, obok parkingu przy hali. 

Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 20-polowego, odwodnionego boiska do gry w 

bule (petanka), jako rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej MOSiR przy ul. Małachowskiego. 

Przy boisku postawione zostaną ławeczki. Zamocowany zostanie również stojak na rowery i 2 

śmietniki. Wymiary całego boiska: długość 40 m, szerokość 32 m. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

3.  W0032ST 

UTWARDZENIE PŁYTAMI TYPU JUMBO DROGI UL. JĘDROWIZNA. 

W11-155/19 od skrzyżowania z ul. Bazaltową do skrzyżowania z ul. Kasprowy Wierch. 

ZADANIE POLEGA NA UTWARDZENIU PŁYTAMI JUMBO DROGI UL. JĘDROWIZNA NA 

ODCINKU OD UL. BAZALTOWEJ DO UL. KASPROWY WIERCH. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

4.  W0033DL 

POPRAWIENIE JAKOŚCI DRÓG NA OSIEDLU DOLINA ŁÓDKI - UL. RYSY. 

Ul. Rysy. 

Zadanie obejmuje utwardzenie drogi poprzez położenie na niej kostki brukowej na odcinku o 

długości ok. 300 m, o szerokości drogi 3,5 m, powierzchnia 0,1070 ha (pomiar w załączeniu). W 

przypadku braku środków na całość zadania prosimy o rozbicie na etapy, tak aby można było 

utwardzić chociaż część drogi. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

5.  W0035DL 

Utwardzenie ulicy Krajobrazowej i Mikowej płytami betonowymi. 

Ul. Krajobrazowa oraz Mikowa od Krajobrazowej do Cyrkonii. 

Utwardzenie drogi dla ul. Krajobrazowej i ul. Mikowej (od Krajobrazowej do Cyrkonii). 

Wykorytowanie drogi i nasypanie podsypki tłuczniowej na szerokość 4m oraz ułożenie płyt 

betonowych Jumbo. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

6.  W0036SW 

Zielona ulica między Parkami nad Jasieniem i Parkiem Podolskim - Stary Widzew. 

Pas drogowy al. Rydza-Śmigłego między Parkiem nad Jasieniem, a ul. Milionową. 

Nasadzenie drzew w pasie drogowym Rydza Śmigłego od Parku Podolskiego do ul. Milionowej. 

Nie dotyczy. 

7.  W0037ZA 

Zielona ulica między Parkami nad Jasieniem i Parkiem Podolskim Zarzew. 

Pas drogowy al. Rydza-Śmigłego między Parkiem Podolskiego, a ul. Milionową. 

Nasadzenie drzew w pasie drogowym Rydza Śmigłego od Parku Podolskiego do ul. Milionowej. 

Nie dotyczy. 

8.  W0038OJ 

Boisko wielofunkcyjne. 

Przy ul. Wojewódzkiego stare boisko piłkarskie. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscu starego piaskowego boiska. 

Zadanie ogólnodostępne, przez cały rok w godzinach określonych w regulaminie boiska. 

9.  W0045WW 

Remont łazienek w PM 183. 

PM nr 183, Czernika 18. 

Zadanie będzie polegać na wyremontowaniu łazienek w klasach dla dzieci i dostosowaniu ich do 

potrzeb małego dziecka. Zostaną one wyposażonego w bezpieczne urządzeni takie jak: toalety, 

zlewy , krany, suszarki do rąk oraz nowoczesna, antypoślizgowa terakota i glazura na ścianach. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM nr 183. 



2 
 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

10.  W0066OJ 

Chodnik do Parku Handlowego na Olechowie. 

Teren między torami tramwajowymi a sklepem Biedronka przy ul. Zakładowej 65. 

Wykonanie chodnika prowadzącego od przejścia dla pieszych przy ul. Zakładowej do parku 

handlowego przy ul. Opolczyka. Długość chodnika to około 120-150m. Problem stanowi istniejący 

tam parking dlatego dokładny jego wymiar jest uzależniony od jego położenia. Przy jego 

projektowaniu należy wziąć pod uwagę że zbytnie jego wydłużenie poprzez poprowadzenia poza 

terenem parkingu spowoduje, iż i tak piesi będą chodzić drogą „na skróty" tj. przez parking. 

Specjalistom pozostawiam ten problem do rozwiązania. Wykonanie przejścia dla pieszych na łuku 

ul. Opolczyka w okolicy apteki Olmed. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

11.  W0071SW 

Porządkowanie osiedlowej przestrzeni - budowa miejsc postojowych przy ul. Gołębiej. 

Nr działki 151/10, wschodnia strona ul. Gołębiej. 

Budowa po wschodniej stronie ul. 55 miejsc postojowych pod kątem 45 stopni do osi jezdni - 

wizualizacja w załączniku. Zastąpienie zniszczonego przez parkujące auta fragmentu trawnika. 

Publicznie ogólnodostępny teren. Część zakresu zadania zlokalizowana poza pasem drogowym na 

działkach budowlanych (nie drogowych) będących we władaniu WGK. 

12.  W0077ZA 

POSTAW NA ZARZEW - Opieka, Wychowanie, Edukacja, Sport. 

Teren przy ul. Grota-Roweckiego 1. 

Budowa bazy rekreacyjno-sportowej ogólnodostępnej dla mieszkańców osiedla Zarzew oraz dla 

realizacji potrzeb edukacyjnych uczniów, składająca się z remontu boiska szkolnego i dostosowania 

terenów zielonych wokół płyty boiska do potrzeb osób starszych w formie strefy odpoczynku, a 

także budowa nowoczesnego obiektu outdoor sport&fitness. Wyposażenie SP nr 193 w komputery, 

laptopy, tablety oraz drukarki w celu unowocześnienia metod nauczania młodzieży szkolnej. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą okoliczni mieszkańcy. 

13.  W0083WW 

Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego 

i ul. Haśka. 

Skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego i ul. Haśka. 

Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i ul. 

Haska wraz z budową wyspy dzielącej. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

14.  W0086WW 

Poszerzenie ul. Przybyszewskiego na odcinku między ul. Snowalnianą oraz sklepem 

motoryzacyjnym. 

Południowa jezdnia ul. Przybyszewskiego, na odcinku między ul. Snowalnianą oraz sklepem 

motoryzacyjnym. 

Poszerzenie południowej jezdni ul. Przybyszewskiego na odc. między ul. Snowalnianą oraz sklepem 

motoryzacyjnym do 3 pasów wraz z budową nowego chodnika dla pieszych. Długość dobudowy 

pasa oraz nowego chodnika, to ok. 120 mb. W związku z budową nowego pasa konieczna będzie 

przebudowa oświetlenia (ujęte w kosztach szcunkowych). 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

15.  W0087DL 

Utwardzenie ulicy Krajobrazowej i Łupkowej płytami betonowymi. 

Ul. Krajobrazowa oraz Łupkowa od Strykowskiej do Krajobrazowej. 

Utwardzenie drogi dla ul. Krajobrazowej i ul. Łupkowej (od Strykowskiej do Krajobrazowej). 

Wykorytowanie drogi i nasypanie podsypki tłuczniowej na szerokość 4 m oraz ułożenie płyt 

betonowych Jumbo. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

16.  W0090NO 

Ustawienie słupków/separatorów na chodniku na osiedlu Nowosolna. 

Chodnik od osiedla Brzozowa Aleja I i Brzozowa Aleja II na ul. Mandarynkowej do 

kilkuramiennego skrzyżowania ulic na osiedlu Nowosolna. 

Wykonanie słupków lub separatorów wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego na odległości 1 kilometra 

między osiedlem Brzozowa aleja I i Brzozowa aleja II do skrzyżowania ulic Brzezińska- 

Byszewska. 

Nie dotyczy. 

17.  W0092ZA 

BOMBA EKOLOGICZNA POD ZARZEWEM? Badanie skażenia gleby na trasie kanału 

ściekowego "Anilany". 

Zarzew, wzdłuż trasy kolektora ściekowego zakładów włókien sztucznych "Anilana"; działki numer 

: W28-260, W30-61/5, W30-52/21, W30-40/5, W30-17/50. 

Na trasie kolektora ściekowego kanału zakładów chemicznych "Anilana" na terenie Zarzewa 

pobieramy próbki gruntu z 5 różnych lokalizacji i sprawdzamy ich skażenie przynajmniej: 

cyjankami, rodankami, siarczkami, siarczanami, chlorkami, ołowiem, rtęcią, kadmem, miedzią, 

żelazem, magnezem, fenolami, fosforanami, cynkiem, akrylonitrylem oraz określamy odczyn PH. 
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Wskazane nieruchomości oznaczone są jako działki stanowiące własność Gminy Miasta Łódź oraz 

objęte innym rodzajem władania przez: Zarząd Dróg i Transportu, PM Nr 146 – Wydział Edukacji 

DSS UMŁ, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Realizacja zadania może wiązać się z koniecznością 

dokonania uzgodnień z władającymi nieruchomościami, ze względu na możliwość zajęcia pasa 

drogowego, wykonywania prac w zbliżeniu do zieleni, czy ewentualny wpływ na prowadzenie prac 

dydaktycznych. 

18.  W0094SW 

Parking dla mieszkańców, a nie dla pracowników zachodnich korporacji! 

Plac Lecha Kaczyńskiego. 

Zadanie dostępne dla ogółu użytkowników. 

Pełna dostępność. 

19.  W0101OJ 

Miejsce postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Skrzetuskiego 9. 

Teren niezagospodarowany przy ul. Skrzetuskiego 9, pomiędzy sklepem "Biedronka" a kortami 

tenisowymi TKKF "Dzikusy". 

Na przedstawionym terenie chcemy wybudować utwardzone miejsca parkingowe dla samochodów 

osobowych, na których będą mogli bezpiecznie parkować swoje pojazdy zarówno mieszkańcy 

osiedla Janów jak i osoby, które przyjeżdżają na tereny sportowe, tj. na korty tenisowe TKKF 

"Dzikusy" oraz na treningi i zawody piłkarskie ba nowo wybudowanym boisku "Orlik". Utwardzone 

miejsca parkingowe zabezpieczą potrzeby na miejsca parkingowe na wiele lat. Ilość samochodów, 

które będą mogły tam bezpiecznie zaparkować to 32 pojazdy osobowe. 

20.  W0107SW 

Licznik czasu trwania świateł - Al..Piłsudskiego / ul. Niciarniana. 

Skrzyżowanie ulic: Al. Piłsudskiego/ ul. Niciarniana. 

Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika czasu trwania świateł na sygnalizatorach (dla 

samochodów). Liczniki będą pokazywać ile czasu będzie paliło się światło zielone oraz czerwone. 

Dla każdego kierunku jazdy będzie po jednym liczniku. Na w/w skrzyżowaniu - 6 liczników. 

Nie dotyczy. 

21.  W0119AN 

Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Tadeusza Gajcego, Zakładowej i Przylesie. 

Skwer u zbiegu ulic: T. Gajcego, Zakładowej i Przylesie - dawna krańcówka autobusowa. 

Nasadzenie różnego rodzaju krzewów, obsianie trawą i zabezpieczenie obrzeży krawężnikami, 

ustawienie koszy oraz montaż oświetlenia. 

Nie dotyczy. 

22.  W0120NO 

Przebudowa skrzyżowania ulic: Tatarkiewicza, Ananasowej, Oliwkowej w Osiedlu 

Nowosolna. 

Skrzyżowanie ulic: Tatarkiewicza, Ananasowej, Oliwkowej. 

Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania wyżej wymienionych ulic, według projektu 

znajdującego się w zasobach ZIM-u. 

Część przebudowy skrzyżowania ulic Tatarkiewicza, Ananasowej, Oliwkowej jest umiejscowiona 

na działce prywatnej. 

23.  W0122WW 

CAŁOROCZNA HALA ŁUKOWA NAD KORTEM TENISOWYM. 

SP nr 34, ul. Ćwiklińskiej 9. 

Budowa całorocznej hali łukowej nad istniejącym przy SP nr 34 kortem tenisowym umożliwi 

rozwijanie pasji sportowych zarówno uczniom, jak i mieszkańcom przez okres całego roku. 

Konstrukcja hali umożliwia w miesiącach letnich odsłonę części bocznych, a w miesiącach 

zimowych korzystanie z bazy sportowej w godzinach działalności szkoły tj. od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 6 do 22, w soboty od 8 do 15. Realizacja zadania obejmuje przygotowanie 

projektu, nadzór , odnowienie powierzchni istniejącego kortu oraz zakup i montaż elementów hali.  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 34 i okoliczni mieszkańcy.  

24.  W0129ST 

Droga dla Stoków. 

Ul. Ostrołęcka. 

Wymiana nawierzchni na ul. Ostrołęckiej. 

Publicznie ogólnodostepny teren. 

25.  W0130SW 

Łódź dla ludzi – Ogród Widzew. 

Park Widzewski. 

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. 

Korzystanie z obiektu, byłoby ograniczone do wąskiej grupki osób, którym zostałyby 

„przydzielone” minidziałeczki. 
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26.  W0131SW 

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. K. 

GÓRSKIEGO. 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im . K. Górskiego, ul. Milionowa 12. 

Remont sali sportowej będzie polegał na położeniu nowego parkietu, ociepleniu budynku, naprawy 

pokrywy dachu oraz wyposażenie sali w regulowane kosze do koszykówki i elektryczną tablicę 

wyników. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego.  

27.  W0137DL 

Ratujmy zabytkową studnię kręgową z żurawiem na ul. Beskidzkiej. 

Ul. Beskidzka 214, skrzyżowanie z ul. Hanuszkiewicza. 

Zgłoszone zadanie ma na celu uratowanie przed całkowitą dewastacją i zniszczeniem zabytkowej 

studni kręgowej z żurawiem poprzez: 1) Przywrócenie studni kręgowej do działania, jej 

oczyszczenie, 2) Odtworzenie zniszczonych kręgów studziennych i drewnianego żurawia, 3) 

Zainstalowanie na studni żeliwnej ręcznej pompy/napędu do czerpania wody, 4) Wymiana 

zniszczonego ogrodzenia wokół studni, 5) Zakup i montaż stołu betonowego z dwiema ławkami 

parkowymi. 

W przypadku realizacji zadania byłoby ono ogólnodostępne, bez ograniczeń czasowych. 

28.  W0145OJ 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

SP 141, ul. Zakładowa 35. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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. 

29.  W0146NO 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

SP 202, ul. Jugosłowiańska 2. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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. 

30.  W0148AN 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

SP 204, ul. Gajcego 7/11. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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. 

31.  W0149DL 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

Ul. Beskidzka 172. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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 .  

32.  W0150SW 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

SP 29, ul. Przędzalniana 70. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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. 

33.  W0151ZA 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

SP 193, ul. Małej Piętnastki 1. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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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34.  W0152ST 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

PG 33, ul. Janosika 136. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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. 

35.  W0153MI 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

SP "Mileszki", ul. Pomorska 437. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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. 

36.  W0154WW 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

ZSO 1, ul. Czajkowskiego 14.                                             

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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. 

37.  W0155NO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 202, ul. Jugosłowiańska 2. 

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 .  

38.  W0156OJ 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 205, ul. Dąbrówki 1. 

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.  

39.  W0159MI 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 203, ul. Pomorska 437. 

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.  

40.  W0161AN 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 204, ul. Gajcego 7/11. 

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.  

41.  W0162ZA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 193, ul. Małej Piętnastki 1. 

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.  

42.  W0163ZA 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 149, ul. Tatrzańska 69 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.  
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43.  W0164WW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

ZSO nr 1, ul. Czajkowskiego 14. 

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.  

44.  W0165WW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 12, ul. Jurczyńskiego 1/3. 

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.  

45.  W0166ST 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 139, ul. Giewont 28. 
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.  

46.  W0167SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 37, ul. Szpitalna 9/11. 

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.  

47.  W0169SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 4, Al. Piłsudskiego 101. 

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.  

48.  W0170SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 29, ul. Przędzalniana 70. 

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.  

49.  W0174SW 

Bezpieczne skrzyżowanie Przędzalniana –Tymienieckiego. 

Ul. Przędzalniana przy skrzyżowaniu z ul. Tymienieckiego. 

Zainstalowanie na ul. Przędzalnianej w obu kierunkach przed skrzyżowaniem z ul. Tymienieckiego 

progów wyspowych i odpowiedniego ich oznaczenia. 

Nie dotyczy. 

50.  W0175NO 

OSIEDLOWE CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI  

PRZY OSP ŁÓDŻ – NOWOSOLNA. 

Ul. Byszewska 1/3. 

Zakup wyposażenia do budynku OSP Łódź-Nowosolna: ekran projekcyjny sufitowy, projektor, 

telewizor, laptop, drukarka, sprzęt nagłaśniający: zestaw kolumny i mikser z okablowaniem, 5 

stolików i 20 krzesełek dziecięcych i 15 puf, wykładziny dywanowej, chusty animacyjnej, farby 

tablicowej do rysowania, 10 stolików bufetowych, stołu bilardowego i stołu do ping-ponga, gry 

ściennej DART, mobilnej ścianki wspinaczkowej oraz zatrudnienie animatora w wymiarze 20 

godzin miesięcznie w celu utworzenia Osiedlowego Centrum Kultury i Integracji dla mieszkańców 

osiedla. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla po wcześniejszym 

uzgodnieniu harmonogramu i terminów spotkań, zajęć, warsztatów, szkoleń i imprez. 

51.  W0178ST 

Remont chodnika i drogi dojazdowej przy Przychodni Lekarskiej CEREO-MED., ul. Zbocze 

18A, wraz z budową miejsc parkingowych. 

Ul. Zbocze 18A. Rejon ulic: Zbocze, Skalna i Potokowa. 

 Wykonanie projektu z kosztorysem oraz prac związanych z ułatwieniem dotarcia do Przychodni 

pacjentom, osobom niepełnosprawnym, pracownikom oraz karetkom pogotowia i innym 

transportom docelowym. Prace będą  polegały na przeprowadzeniu remontu drogi dojazdowej do 

Przychodni, części chodników wokół Przychodni i zbudowaniu parkingu dla samochodów 

osobowych. Całość będzie wykonana z kostki betonowej pełnej, a miejsca parkingowe z kostki 
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betonowej ażurowej o łącznej powierzchni ok. 840 m2. 

Zadanie dostępne na zasadach ustalonych przez dzierżawcę terenu. 

52.  W0179WW 

Bezpieczne przejście dla pieszych przez ul. Bartoka wraz z budową chodnika po północnej 

stronie. 

Północna strona ul. Bartoka wzdłuż parkingów zlokalizowanych przy Rokicińskiej 23 (wjazd od ul. 

Bartoka), do wysokości przestrzeni między posesjami Bartoka 39 i 41. 

Budowa chodnika (120 metrów długości, 1,5 metra szerokości) po północnej stronie ul. Bartoka od 

posesji Bartoka 24 w kierunku wschodnim wzdłuż parkingów zlokalizowanych przy Rokicińskiej 

23a (wjazd od ul. Bartoka) wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych pomiędzy blokami 

zlokalizowanymi przy Bartoka 39 i 41. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

53.  W0180ST 

SPORTOWY SZCZYT NA STOKACH. 

Obiekt sportowy MOSiR ul. Potokowa 12, Park Załuskiego, SP 139 ul. Giewont 28. 

Projekt skierowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje organizacje otwartych i 

bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjno-językowych w podziale na dyscypliny sportowe i 

rywa1izację sportową w postaci zawodów turniejów jak i wyborze języka obcego. Zajęcia sportowe 

i edukacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowane osoby na obiektach sportowo-rekreacyjnych 

osiedla. 

Zajęcia sportowe i edukacyjne będą realizowane w formie bezpłatnej i otwartej. Wymogiem 

formalnym udziału w zajęciach sportowych będzie posiadanie przez uczestnika zgody rodzica oraz 

lekarza sportowego i ubezpieczenia NNW. 

54.  W0182ST 

BALON NA STOKACH. 

Ul. Potokowa 12. 

Zakup i postawienie nowej hali pneumatycznej o wymiarach 36m x 36m wraz z oprzyrządowaniem 

systemem kotwienia, oświetleniem przyłączem trybunami ruchomymi zapewni możliwość 

krzewienia kultury fizycznej i sportu w okresie zimowym. Stadion przy ul. Potokowej zaczął tętnić 

życiem lecz tylko w okresie wiosenno-letnim. Wykorzystując podłoże poliuretanowe boiska 

bocznego, obok boiska głównego może stanąć hala pneumatyczna z nawierzchnią ze sztuczną trawą. 

W godzinach porannych i wczesno popołudniowych hala dostępna byłaby na zajęcia sportowe dla 

uczniów okolicznych szkół i zajęć treningowych oraz na zajęcia dzieci z pobliskich przedszkoli. Po 

południu dzieci i młodzież z klubów sportowych, wieczorem okoliczni mieszkańcy. Weekendy 

turnieje, liga zimowa, pikniki rodzinne, mecze towarzyskie, spotkania. Miesiące październik-

kwiecień ponad 200 godzin w miesiącu. 

55.  W0183MI 

Miejsce integracji lokalnej społeczności osiedla Mileszki -plac zabaw i wiata. 

Działki o numerze ewidencyjmym: 102, 175 w obrębie W-18. 

 Budowa małego placu zabaw oraz wiaty z miejscem na piknik. 4 ławki + 12 drzew lub krzewów. 

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

56.  W0187SW 

BEZPIECZNIE i CZYSTO -montaż śmietników i luster w kwadracie ulic Józefa, Piłsudskiego, 

Tunelowa, Konstytucyjna. 

Osiedle w kwadracie ulic: Józefa, Tunelowa, Al. Piłsudskiego, Konstytucyjna, działki nr: W22-3/13, 

W22-2/27, W22-16, W22-9/2, W22-9/10, W22-2/27, W22-22/3.4, W22-97/53, W22-22/20, W22-

22/30, W22-32/7, W22-2/33, W22-35/2, W22-97/55, W22-33/1, W22-39/20. 

Zadanie ma na celu zakup i montaż 20 śmietników w obrębie ulic wymienionych we wniosku. Na 

osiedlu brakuje śmietników, zatem dużo śmieci można znaleźć na trawnikach oraz wokół bloków. 

Dodatkowo zakłada się  zakup trzech luster drogowych i umieszczenie ich przy skrzyżowaniach 

Niciarniana/Św. Kazimierza i Pilskiego/Szpitalna. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

57.  W0190DL 

Wymiana wiaty przystankowej przy ul. Zjazdowej/Moskuliki. 

Wiata przystankowa przy ul. Zjazdowej/Moskuliki w kierunku Dworca Łódź Fabryczna. 

Budowa nowej zadaszonej wiaty przystankowej z ławkami do siedzenia znajdującej się przy ul. 

Zjazdowej/Moskuliki w kierunku Dworca Łódź Fabryczna. 

Nie dotyczy. 
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58.  W0191DL 

Utwardzenie nawierzchni ul. Moskuliki. 

Odcinek od ul. Zjazdowej do Okólnej. 

Zgłoszone zadanie inwestycyjne poprawi standard życia mieszkańców i innych użytkowników 

korzystających z ul. Moskuliki oraz zmniejszy koszt naprawy pojazdów poruszających się po 

drodze. Pieszym uczestnikom ruchu drogowego bezpieczne dotarcie do miejskiej komunikacji. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

59.  W0192DL 

BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA W UL. MARMUROWEJ OD UL. BESKIDZKIEJ 

DO UL. BUDY. 

Ul. Marmurowa od skrzyżowania z ul. Beskidzką do skrzyżowania z ul. Budy. 

Budowa chodnika jednostronnie po zachodniej stronie działki drogowej wraz z instalacja 7 latarni 

ulicznych. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

60.  W0198WW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP nr 199, ul. Elsnera 8. 

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.  

61.  W0199AN 

Zwiększenie bezpieczeństwa  pieszych i rowerzystów na ul. Gajcego między SP 204 a 

przystankiem kolejowym. 

Ul. Gajcego między SP nr 204, a ul. Rokicińską. 

Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Gajcego na południe i na północ od Rokicińskiej - 

dopuszczenie rowerzystów do ruchu na chodniku. Utworzenie wspólnego przejścia dla pieszych i 

przejazdu dla rowerzystów przez ul. Szaniawskiego. Połączenie ciągu z planowaną drogą rowerową 

wzdłuż ul. Rokicińskiej (w ramach jej remontu). 

Nie dotyczy. 

62.  W0202MI 

Teatr Bliżej Nas. 

SP nr 203, ul. Pomorska 437. 

Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 3 części: 1) teatr na bruku - tańce uliczne z 

przesłaniem i występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez miasto (10 występów); 2) 

wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektakli; 3) 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 (min. 4 występy). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

63.  W0206NR 

ROBOTYKA W SZKOLE. 

Ul. Dyspozytorska 3. 

ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁATNYCH ZAJEĆ 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.  

 


