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Raport z konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 

 

1. Podstawa prawna i przebieg konsultacji 

Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego zostały przeprowadzone  

na podstawie zarządzenia Nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 

2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019, oraz zarządzenia Nr 7990/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 

dnia 12 marca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone z mieszkańcami miasta Łodzi w okresie  

od 12 lutego 2018 r. do 7 października 2018 r. i obejmowały: 

1) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi do składania propozycji zadań do budżetu 

obywatelskiego oraz składanie propozycji w okresie od 12 lutego do 26 marca 2018 r., 

2) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, do głosowania  

na wybrane przez nich pozytywnie zweryfikowane zadania ponadosiedlowe  

i osiedlowe oraz samo głosowanie w okresie od 15 września do 7 października 2018 r.  

Kampania informacyjno – promocyjna obejmowała m.in.: 

1) spotkania osiedlowe z mieszkańcami; zbieranie uwag, opinii, zastrzeżeń, 

2) prowadzenie punktu doradztwa w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej dla 

osób przygotowujących projekty zadań zgłaszanych w ramach budżetu 

obywatelskiego, 

3) plakaty informacyjne o budżecie obywatelskim, 

4) prowadzenie strony internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu 

www.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski, na 

której umieszczono wszelkie informacje związane ze złożonymi wnioskami, 

posiedzeniami Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu 

Obywatelskiego oraz głosowaniem (m.in. infografiki), 

5) przygotowanie spotów filmowych promowanych w mediach społecznościowych, 

na stronach internetowych i w komunikatach medialnych, 

6) briefingi dla mediów.  

http://www.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski�
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W VI edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Łodzi złożyli 1295 propozycji 

zadań. W okresie od lutego do lipca br. przeprowadzona została ich analiza formalno-

prawna, techniczna oraz zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych, 

zarówno przez komórki organizacyjne UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak też 

przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady 

Miejskiej w Łodzi.  

Ze względu na to, iż 362 propozycje zostały zaopiniowane negatywnie , 80 zostało 

wycofanych przez autorów, a 16 nie spełniało wymogów formalnych, mieszkańcy mogli 

głosować na 837 propozycji zadań.  

Należy dodać, iż dla zapewnienia możliwości realizacji części propozycji niezbędne 

były korekty np. dotyczące własności terenu. Były one dokonywane zgodnie  

z przyjętymi zasadami budżetu obywatelskiego, tj. wyłącznie po kontakcie z autorami 

wniosków i za ich zgodą.  

Z autorami wniosków, których zakres pokrywał się albo dotyczył tego samego 

terenu, komórki merytoryczne organizowały spotkania uzgodnieniowe, w wyniku 

których wnioski były wycofywane przez autorów lub modyfikowane.  

Na etapie przygotowania mieszkańców do głosowania oraz podczas głosowania na 

zadania do budżetu obywatelskiego działania informacyjno-edukacyjne oraz promocyjne 

obejmowały m.in.: 

1) druk plakatów, 

2) bieżące informowanie o sprawach dotyczących budżetu obywatelskiego 

poprzez strony internetowe, 

3) przygotowanie spotów filmowych promowanych w mediach 

społecznościowych, na stronach internetowych, w komunikatach medialnych 

oraz w komunikacji miejskiej, 

4) wywiady do łódzkich gazet lokalnych, 

5) zorganizowanie punktu informacyjnego dotyczącego budżetu obywatelskiego 

przy ul. Piotrkowskiej 115,  

6) spotkania m.in.: z uczniami łódzkich szkół podstawowych, liceów oraz 

seniorami, 

7) briefingi dla mediów, 

8) plakaty promujące „Mega Pikniki Budżetu Obywatelskiego” i głosowanie, 

umieszczone w citylightach i gablotach na terenie miasta, 
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9) plakaty (poza citylightami) i koszulki z nadrukami,  

10) wykorzystanie strony internetowej miasta, 

11) kampanię reklamową poprzez portale społecznościowe. 

Szczególnym wydarzeniem promocyjnym była „Sobota z Budżetem Obywatelskim”, 

zorganizowana 22 września 2018 r. na ul. Piotrkowskiej (na odcinku od  

ul. Zamenhofa/Nawrot do al. Piłsudskiego), w trakcie którego ponad 50 autorów 

wniosków do budżetu obywatelskiego zaprezentowało swoje projekty. 

Dla przeprowadzenia głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego, w okresie  

od 15 września do 30 września do głosowania na kartach papierowych, a do 7 

października 2018 r. do głosowania internetowego udostępniono: 

1) 6 punktów do głosowania umiejscowionych w budynkach Urzędu Miasta Łodzi, 

2) 79 punktów do głosowania papierowego i internetowego, w miejskich bibliotekach 

publicznych, 

oraz aplikację do głosowania przez internet, dostępną od godz. 0.00 w dniu 15 września 

2018 r. do godz. 24.00 w dniu 7 października 2018 r. 

 

2. Zestawienie propozycji zadań osiedlowych i ponadosiedlowych zgłoszonych 

przez mieszkańców miasta Łodzi do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 wraz  

z informacją o wyniku analizy propozycji. 

 

Wszystkie wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego (łącznie 1295) zostały 

przeanalizowane pod względem formalno-prawnym, technicznym oraz zgodności  

z przepisami ustawy o finansach publicznych, zarówno przez komórki organizacyjne 

UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak też przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji 

Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. 

Poniżej, w podpunktach a) – e), zostały przedstawione wykazy pozytywnie 

zweryfikowanych propozycji zadań osiedlowych w ramach danego rejonu,  

a w podpunkcie f) – ponadosiedlowych. 

W podpunkcie g) został podany wykaz propozycji – uwzględniający zadania 

zaopiniowane negatywnie przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu 

Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi. 
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a) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 w rejonie Bałuty. 

 

OSIEDLE BAŁUTY-CENTRUM 
 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1.  B0211BC 

Pnącza na Zachodniej. 
Limanowskiego 15 i 15 a. 
Wymiana zrujnowanego frontowego ogrodzenia posesji 
Limanowskiego 15 i posadzenie przy nim pnączy - wiciokrzew 
zaostrzony - 4 szt.( ogrodzenie systemowe panelowe z siatki 
zgrzewanej ocynk. - 4 przęsła+ systemowa podmurówka chroniąca 
posadzone rośliny od strony chodnika). 
Ogólnodostępne. 

6000,00 

2.  B0041BC 

Biblioteka dla Ciebie. 
BM, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35. 
Zakup nowości książkowych i audiobooków. Zakup nowości 
wydawniczych i audiobooków to przede wszystkim cel wzmocnienia 
aktywności czytelniczej w naszej bibliotece poprzez wzrost 
wypożyczeń książek oraz liczby czytelników. 
Nie dotyczy. 

8000,00 

3.  B0024BC 

Zakup książek do biblioteki. 
BM, Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8. 
Popularyzacja czytelnictwa poprzez odnowienie i ubogacenie 
księgozbioru w książki zarówno dla dzieci i młodzieży ale i dorosłego 
czytelnika. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

4.  B0055BC 

Zakup książek i audiobooków na kwotę 10.000 zł dla Filii nr 2 BM. 
BM, Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c. 
Wzbogacenie księgozbioru biblioteki nowościami książkowymi i 
audiobookami (książką mówioną) do korzystania przez użytkowników 
placówki w ilości ok. 400 jednostek inwentarzowych. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

5.  B0059BC 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 BM. 
BM, Filia nr 3, ul. Osiedlowa 6. 
Zakup nowości wydawniczych i audiobooków w celu zaspokojenia 
potrzeb czytelniczych stałych oraz potencjalnych użytkowników 
biblioteki oraz poprawy wskaźników czytelnictwa w Łodzi. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

6.  B0145BC 

Latarnia w nieoświetlonym szczycie wieżowca. 
ul. Łagiewnicka 102/116, szczyt wieżowca przy pierwszej klatce. 
W szczycie wieżowca przy ul. Łagiewnickiej 102/116 jest potrzebna 
latarnia która oświetli to ciemne miejsce poprawiając względy 
bezpieczeństwa gdyż zbierają się w tym ciemnym miejscu grupy ludzi 
korzystających z pobliskiego sklepu monopolowego pijąc alkohol, 
tłukąc butelki i zachowując się głośno i wulgarnie. Wiele razy miała tu 
miejsce interwencja policji. Doświetlenie tego obszaru zakończyłoby 
taką działalność poprawiając bezpieczeństwo mieszkańców. 
Ogólnodostępne. 

10000,00 

7.  B0164BC 

Zielone drogi przy parku Hipoteczna - Uzupełnienie drzew w pasie 
drogowym. 
Ul. Hipoteczna, Gdyńska, Pojezierska. 
Zielone drogi przy parku Hipoteczna -Uzupełnienie drzew w pasie 

14000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

drogowym. Gatunek odporny na sól i zanieczyszczenia dąb 
szypułkowy, głóg, oliwnik. 
Ogólnodostępne. 

8.  B0150BC 

Bezpieczne przejście przez ul. Limanowskiego. 
Fragment ul. Limanowskiego przy supermarkecie Lidl. 
Wytyczenie przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego 
naprzeciwko sklepu Lidl (przy ul. Polnej). 
Ogólnodostępne. 

15000,00 

9.  B0262BC 

Drzwi do przyszłości - kolorowe i bezpieczne wejście do sal zabaw 
i nauki dla najmłodszych Łodzian. 
ul. Jana 6, teren PM 109 z oddziałami integracyjnymi. 
Wiek przedszkolnych drzwi można próbować ustalić licząc grube 
warstwy farb niczym słoje ściętych drzew. Ale o wiele szybciej można 
je wymienić na nowe kolorowe i bezpieczne wrota do codziennej 
radosnej zabawy i rozwoju; 4 x drzwi dwuskrzydłowe - do sal 
przedszkolaków placówki integracyjnej - muszą być szerokie i 
dostosowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 5 x 
drzwi pojedyncze do sąsiednich pomieszczeń. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci, ich rodzice oraz 
nauczyciele, pedagodzy, specjaliści pracujący w PM 109 z oddziałami 
integracyjnymi. 

17500,00 

10.  B0070BC 

PM 176 - wymiana drzwi wewnętrznych do sal dydaktycznych. 
ul. Blacharska 21. 
Od początku istnienia przedszkola nie były wymieniane drzwi do 
pomieszczeń, w których przebywają dzieci. Na obecną chwilę są one już 
bardzo zużyte, a niektóre całkiem „wypaczone". 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 176. 

20000,00 

11.  B0190BC 

Wypoczynek na Żubardziu - relaks i podwórkowe zabawy 
sportowe. 
SP 35, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4. 
Teren rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców osiedla Żubardź. 
Wykonanie na starym boisku asfaltowym zestawu gier podwórkowych, 
odbudowa 675 metrowego tarasu, postawienie mebli małej 
architektury oraz uporządkowanie zieleni. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 35 i okoliczni 
mieszkańcy. 

30000,00 

12.  B0121BC 

Sala gier. 
SP 65, ul. Pojezierska 10. 
Sala będzie wyposażona w: 4 komputery do gier, 20 gier planszowych, 
5 stołów, 4 biurka do komputerów, 4 fotele biurowe do komputerów, 
20 krzeseł do stołów, 7-8 puf, wykładzinę z klasami, 10 tytułów gazet, 
2 regały. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65.  

34568,00 

13.  B0072BC 

Otwarta Strefa Relaksu dla mieszkańców Bałut. 
ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich. 
W ramach remontu proponowanego zadania chcemy wykonać montaż 
2 stołów betonowych do ping ponga, 10 ławek parkowych, 4 stolików 
podwójnych do gry w szachy i chińczyka oraz stworzenie trawnika 
który będzie w pobliżu tych elementów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół 
oraz mieszkańcy osiedla. 

39400,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

14.  B0096BC 

Sprawne i szybkie komputery to podstawa! - Wymiana 
komputerów oraz monitorów w pracowni komputerowej w ZSS. 
Zespół Szkół Samochodowych ul. Wojciecha Kilara 3/5.  
Projekt obejmuje wymianę przestarzałych komputerów oraz 
monitorów w pracowni 211 w Zespole Szkół Samochodowych. Obecnie 
komputery działają wolno co często nie pozwala na płynne działanie 
programów do kształcenia zawodowego. Z efektów realizacji zadania 
korzystać będą uczniowie szkoły oraz mieszkańcy osiedla. 

41000,00 

15.  B0189BC 

Bałucka Akademia Języków w SP 35. 
SP 35, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4. 
Oddanie do użytku profesjonalnej pracowni językowej, wyposażonej w 
16 stanowisk multimedialnych do nauki języków, pulpitu dla lektora 
oraz oprogramowania oraz oferta kursów językowych (j. angielki, 
niemiecki, hiszpański) dla dzieci i dorosłych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 35 i okoliczni 
mieszkańcy. 

42500,00 

16.  B0074BC 

Twoja szkolna gazetka internetowa - wydawana przez uczniów SP 
65. 
SP 65, ul. Pojezierska 10. 
Gazetka dostępna na stronie internetowej szkoły, tworzona przez 
uczniów pod okiem dwóch nauczycieli koordynatorów. Treść - 
artykuły, wywiady, relacje z życia szkoły, absolwentów, historii 
dzielnicy, wywiady z ciekawym ludźmi. Informacje dotyczące 
współczesnych zagrożeń (uzależnienia, cyberbulling, depresja itp.) i 
sposobów walki z nimi - część pod nadzorem psychologa. Komiks w 
każdym numerze „szkoła z przymrużeniem oka". Nadzór dziennikarski, 
szkolenie -warsztat komiksowy, dziennikarski, fotograficzny. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65. 

50200,00 

17.  B0171BC 

Utworzenie sali polisensorycznej w DPS dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Intelektualnie. 
DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie ul. 
Sierakowskiego 65. 
Zaadoptowanie pomieszczenia po pralni (61 m2) na salę 
polisensoryczną, której celem jest stymulowanie lub wyciszenie 
zmysłów. Pomieszczenie wymaga remontu, a następnie wyposażenia w 
niezbędne pomoce. Remont obejmie: demontaż infrastruktury sprzętu i 
instalacji pralniczych, wymianę podłogi oraz montaż nowego sufitu. 
Wyposażenie niezbędne do zakupu to m.in.: mobilna sala 
Doświadczania Świata, basen z kulkami, kurtyna światłowodowa, 
materace. 
Beneficjantami zadania będą podopieczni placówki, mieszkańcy osiedla 
oraz innych placówek osiedlowych (przedszkoli, szkół, warsztatów 
terapii zajęciowej) w ramach spotkań integracyjnych. 

56000,00 

18.  B0263BC 

Budowa miejsc parkingowo-postojowych dla samochodów 
osobowych. 
Teren wzdłuż bloku przy ul. Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 
Budowa 10 miejsc postojowych wzdłuż (prostopadłe miejsca) do 
bloków przy ulicy Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 
Ogólnodostępne. 

85000,00 

19.  B0090BC 

Budowa chodnika przy ul. Urzędniczej 42 w szczycie bloku nr 63. 
ul. Urzędnicza 42, szczyt bloku nr 63. 
Wybudowanie 33 m chodnika pomiędzy ul. Urzędniczą, a blokiem nr 
63 (Urzędnicza 42). 
Ogólnodostępne.  

85800,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

20.  B0016BC 

Ustawienie brakujących latarni w parku pomiędzy ul. 
Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Zadanie polega na ustawieniu brakujących 7 lamp oświetlenia 
solarnego. 
Ogólnodostępne. 

89000,00 

21.  B0023BC 

Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101. 
ul. Wspólna 5/7. 
Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej wyposażonej w 15 
laptopów, metalowy wózek na laptopy, 27 tabletów, 14 robotów 
Pfoton, urządzenie wielofunkcyjne, aktywny zestaw nagłaśniający i 
kamerę cyfrową. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie 
szkoły. 

106700,00 

22.  B0260BC 

Siłownia plenerowa na zielonym osiedlu. 
Teren wzdłuż bloku przy ul. Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 
Budowa siłowni plenerowej koło bloków przy ul. Sędziowskiej 11/13 i 
Zgierskiej 124/140. 
Ogólnodostępne. 

115000,00 

23.  B0214BC 

Parkuj i chodź bezpiecznie - wymiana chodnika i miejsc 
parkingowych przy ul. Sierakowskiego. 
Ul. Sierakowskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50 a). 
Demontaż starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i 
ułożenie nowej kostki betonowej na powierzchni ok. 110 m2. 
Przygotowanie podłoża i wytyczenie miejsc parkingowych z 
ażurowych płyt na powierzchni ok. 100 m2. 
Ogólnodostępne. 

139000,00 

24.  B0069BC 

PM 176 - remont dachu. 
ul. Blacharska 21. 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola jest konieczna. 
Od jakiegoś czasu w kilku miejscach przecieka dach, zaś usuwanie tych 
usterek miejscowo nie przynosi oczekiwanych korzyści. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 176. 

158000,00 

25.  B0149BC 

Przestańmy parkować na trawniku. 
Fragment ul. Lutomierskiej między ul. Czarnkowską a Wrześnieńską. 
Wyznaczenie co najmniej 30 miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 
Lutomierskiej (parkowanie skośne) z jednoczesnym zachowaniem 
rosnących przy ulicy drzew. Nie chodzi o niszczenie znajdującej się 
przy ulicy zieleni, ale o takie wkomponowanie miejsc parkingowych, 
żeby ludzie mieszkający w blokach przy ul. Lutomierskiej mogli 
spokojnie znaleźć miejsce (co jest trudne np. dla mieszkańców bloków 
109 a i 111, którzy nawet "z tyłu" bloków od strony ul. Wrześnieńskiej 
nie dysponują wystarczającą liczbą miejsc do parkowania). 
Jednocześnie przy wytyczaniu miejsc należy poprawić estetykę 
rozjeżdżonych trawników. W tym celu należy posadzić dodatkowe 
drzewa i pomiędzy grupami po kilka miejsc parkingowych urządzać 
klomby z krzewami. 
Ogólnodostępne. 

177750,00 



8 
 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

26.  B0026BC 

Wygodne i bezpieczne dojście do przystanków - chodniki zamiast 
wydeptanych ścieżek, azyle na przejściach dla pieszych. 
Kasprzaka, Hipoteczna, Lutomierska, Pojezierska, Julianowska, 
Zgierska - okolice wybranych przystanków MPK. 
Wykonanie chodników w miejscu obecnych wydeptanych ścieżek w 
okolicy przystanków: Lutomierska/Klonowa, Kasprzaka / Kutrzeby (d. 
Tybury), Julianowska / Żarnowcowa, Zgierska / Julianowska oraz 
Julianowska / Zgierska, Zgierska / Sędziowska" Wykonanie azyli 
(wysepek) na przejściach dla pieszych w okolicach przystanków: 
Lutomierska / Czarnkowska (oba przejścia), Lutomierska / Bazarowa, 
Kasprzaka / Kutrzeby (także przejście przy Gandhiego), Hipoteczna / 
Olsztyńska, Pojezierska / Grunwaldzka. 
Ogólnodostępne. 

178700,00 

27.  B0099BC 

Remont pracowni komputerowej w celu upowszechniania 
nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów, 
nauczycieli szkoły podstawowej, mieszkańców Osiedla a 
zwłaszcza seniorów. 
SP 55, ul. Mackiewicza 9. 
Celem zadania jest wyposażenie pracowni informatycznej w 
nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem. Sama pracownia wymaga wymiany podłogi oraz 
pomalowania ścian, wymiany drzwi wejściowych i żaluzji okiennych. 
Planowana jest wymiana dotychczasowych stanowisk komputerowych 
na biurka dostosowane do sprzętu komputerowego. Każde stanowisko 
(15 uczniowskich i 1 dla nauczyciela) wyposażone zostanie w 
komputer, słuchawki i krzesło obrotowe. Na komputerach zostanie 
zainstalowane nowoczesne oprogramowanie. W celu efektywnego 
przeprowadzania zajęć przewiduje się instalację tablicy interaktywnej 
wraz z projektorem i głośnikami. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły. 

194000,00 

28.  B0037BC 

Budowa miejsc postojowo-parkingowych dla samochodów 
osobowych. 
Teren przy ul. Kasprzaka 67 i Gandhiego 21. 
Bodowa: 14 miejsc postojowo-parkingowych wzdłuż bloku przy ul. 
Kasprzaka 67, 33 miejsc postojowo-parkingowych wzdłuż bloku przy 
ul. Gandhiego 21. Proponowany wjazd przy klatce I bloku - Gandhiego 
21, wyjazd przy klatce III. Miejsca postojowo-parkingowe oddzielone 
od bloku żywopłotem o długości ok. 40 mb. 
Ogólnodostępne. 

200000,00 

29.  B0136BC 

Kolorowy plac zabaw w PM 43.  
PM 43, ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy 
ulicami Obornicką, Malinową, Wolną. 
Zakupienie i montaż nowoczesnych elementów placu zabaw: duże 
zestawy - place zabaw - 6 szt., huśtawki typu „gniazdo" - 3 szt., bujaki 
sprężynowe - 5 szt., karuzele - 2 szt., mostki, równoważnie, elementy 
sprawnościowe - 5 szt., ścianki funkcyjne - 1 szt., piaskownica - 1 szt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 43. 

201600,00 

30.  B0014BC 

Ułożenie nowego chodnika na ul. Urzędniczej. 
ul. Urzędnicza od nr 3 do 25 oraz od nr 29 do 31- strona wschodnia, ul. 
Urzędnicza od nr 16 do 30 - strona zachodnia. 
Dotychczasowy chodnik jest bardzo zniszczony i zbyt wąski. 
Proponujemy ułożenie nowych płyt chodnikowych na szerokości 2,5 - 
3 m. 
Ogólnodostępne. 

225750,00 
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31.  B0068BC 

PM 176 - nowy plac zabaw dla dzieci. 
ul. Blacharska 21. 
Plac zabaw znajdujący się na terenie przedszkola został wykonany 10 
lat temu i widać na nim znaczne ślady zużycia. Niektóre elementy są już 
trwale uszkodzone i niebawem nie będą się nadawały do użytkowania 
przez dzieci. Ponadto podłoże, na którym jest plac zabaw to ziemia z 
elementami wydeptanego trawnika. Proponujemy wymianę 
zniszczonych elementów wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 176 oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

264000,00 

32.  B0222BC 

Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. 
Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska. 
Budowa tężni wzbogaci ofertę wypoczynku. (reszta tekstu nieczytelna). 
Ogólnodostępne. 

350000,00 

33.  B0207BC 

Piękniejsza Zgierska z żywopłotami na Zielone Expo. 
Ulica Zgierska na odcinku między ulicami Biegańskiego/Kniaziewicza 
do przystanku tramwajowego Targowisko Dolna; Zachodnia między 
Zgierską, a Limanowskiego - pas zieleni rozdzielający jezdnię 
samochodową i torowisko tramwajowe oraz przyległe trawniki. 
Posadzenie 16 drzew w równych odstępach na szerokim pasie 
rozdzielającym chodnik i jezdnię na odcinku Pojezierska-Adwokacka - 
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 70-80 centymetrów. 
Ogólnodostępne. 

374000,00 

34.  B0073BC 

Remont Patio szkolnego. 
ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich. 
W ramach remontu chcemy wymienić starą warstwę 750 m2 chodnika 
na nowy który pokrywa zewnętrzne patio/dziedziniec szkolny. 
Wykonanie odwodnienia z montażem studzienki kanalizacyjnej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół 
oraz mieszkańcy osiedla. 

385500,00 

35.  B0174BC 

Zagospodarowanie terenu zielonego, położenie chodników, 
instalacja sprzętu rekreacyjno - sportowego.  
Obręb B-28, działki nr 308, 309, 316/7. 
Budowa obramowania na granicy działek, położenie chodnika na 
obecnej ścieżce gruntowej, remont (wymiana) bramki do gier 
zespołowych z tablicą do gry w kosza nad górną poprzeczką, instalacja 
sprzętu rekreacyjno-sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz dzieci. 
Niwelacje terenu, zasianie trawy. Instalacja siatek zabezpieczających. 
Budowa zatok ziemnych dla postoju pojazdów na obrzeżach i słupki. 
Ogólnodostępne. 

388000,00 

36.  B0098BC 

Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9. 
SP 55, ul. Mackiewicza 9. 
Celem zadania jest budowa 4- torowej bieżni ( 80 m dł, x 4,94 m 
szerokości). Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu ( 
asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie profesjonalnej 
nawierzchni kauczukowe- poliuretanowej na bieżni 400 m2, 
wytyczenie bieżni. Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez 
PZLA i dostosowanie do potrzeb uczestników zajęć i widzów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 55 i okoliczni 
mieszkańcy.  

393640,00 
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37.  B0102BC 

Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2 ul. B. Chrobrego 16. 
Obręb B-49, działki 124/1, 124/7.  
Termomodernizacja budynku -ocieplenie ścian, pomalowanie ścian 
budynku, wymiana i ocieplenie dachu budynku, modernizacja instalacji 
c.o wraz z kaloryferami, wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Żłobek zapewnia opiekę dla ponad 88 dzieci do lat 3. 

395186,00 

38.  B0050BC 

Park Skarbowców - zieleniec na ul. Julianowskiej. 
Zieleniec na rogu Zgierskiej i Julianowskiej. 
Zagospodarowanie terenu skweru Skarbowców na rogu Łagiewnickiej i 
Julianowskiej. Postawienie Tężni Solankowych i nasadzenie drzew oraz 
budowa placu zabaw. 
Ogólnodostępne. 

403000,00 

39.  B0075BC 

SP 65 to bezpieczna szkoła radosna i wesoła. 
SP 65, ul. Pojezierska 10. 
Zadanie polega na wymianie 250 m starego ogrodzenia, 2 bram i 2 
furtek, montażu dodatkowego oświetlenia (2-3 lampy) skierowanego 
na plac zabaw i boisko sportowe, wymianie monitoringu zewnętrznego 
na kamery cyfrowe. Ponadto chcemy z powiększyć placu zabaw 
położyć ok. 100 m2 nowej nawierzchni, dokonać renowacji istniejącego 
wyposażenia, dokupić nowe urządzenia oraz wymienić ogrodzenia 
wraz furtką. Wzdłuż ogrodzenia planujemy nasadzenia krzewów. 
Dodatkowo budowa szkłami z poliwęglanu o powierzchni 35 m2 
wyposażonej w stoły do hodowli roślin, sprzęt do ich uprawiania. 
Oprócz tego stworzenie miejsca wyposażonego w stoły i ławy, 
przeznaczonego do prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 65. 

408740,00 

40.  B0018BC 

Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 
Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu 
aktualnego placu zabaw. 
Zadanie zakłada budowę nowego placu zabaw w miejscu aktualnie 
znajdującej się piaskownicy, doprowadzenie ścieżki do nowego placu 
zabaw (ok. 15 m), uzupełnienie szpaleru ławek (8 sztuk) oraz nowe 
nasadzenia (ok. 200). 
Ogólnodostępne. 

480000,00 

41.  B0028BC 

Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych 
Lutomierska/Czarnkowska. 
Przejście dla pieszych w pobliżu przystanku MPK 
Lutomierska/Czarnkowska (str. zach.). 
Wykonanie trójbarwnej sygnalizacji świetlnej na ul. Lutomierskiej przy 
ul. Czarnkowskiej (strona zachodnia ul. Lutomierskiej), wzbudzanej na 
żądanie pieszego. 
Ogólnodostępne. 

500000,00 

42.  B0158BC 

Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej oraz wymiana chodnika. 
Droga osiedlowa biegnąca wzdłuż bloków przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, 25, 23, Kasprzaka 66, 68. 
Naprawa nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej ( długość ok. 430 m, 
średnia szerokość ok. 3,60 m) wraz z wymianą krawężników. Wymiana 
chodników (ok. 300 m2) w obrębie bloków przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, i 25. 
Ogólnodostępne. 

510000,00 
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43.  B0254BC 

Fontanna mieszkańców. 
Skwer im. Michaliny Wisłockiej. 
Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Kompleksowa 
odbudowa fontanny wraz z wykonaniem przyłączy wod.- kan. 
Zagospodarowanie skweru wokół fontanny (wyposażenie w elementy 
małej architektury, dokonanie nasadzeń zieleni). Nadzór inwestorski. 
Ogólnodostępne. 

570000,00 

44.  B0226BC 

Bałuty bez smogu. Skwer pochłaniający zanieczyszczenia. 
Działki nr 230/30, 230/29, 230/23, 230/28, 230/31, 230/25 w 
obrębie B-46. 
Projekt zakłada podniesienie jakości przestrzeni wspólnych poprzez: 
wymianę nawierzchni chodnika z zastosowaniem kostki pochłaniającej 
zanieczyszczenia, nasadzenie krzewów mogących pochłaniać 
szkodliwe związki chemiczne (ok. 70 sztuk), stojak na rowery (2 
sztuki), wstawienie latarni (4 sztuki) wstawienie ławek (4 sztuki), 
odnowienie trawnika, ustawienie l kosza na psie odchody, ustawienie 2 
koszy na śmieci, zainstalowanie kamery monitoringu miejskiego. 
Obszar objęty zadaniem wynosi ok. 2152,3 m kw. 
Ogólnodostępne. 

615500,00 

45.  B0040BC 

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego dla dzieci i 
młodzieży przy SP 54, ul. Wróbla 5. 
Teren istniejącego boiska przy SP 54 , ul. Wróbla 5. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego : wyodrębnione kolorami dwa boiska 
do koszykówki wraz z koszami, boisko do piłki ręcznej z bramkami, 
boisko do piłki siatkowej ze słupkami i siatką. Nawierzchnia boiska 
tartan lub trawa syntetyczna + ogrodzenia wysokie boczne + 
piłkochwyty. Przygotowanie terenu pod budowę: usunięcie istniejącej 
nawierzchni asfaltowej z boisk, drenaż, ewentualne usunięcie jednego 
drzewa (topola), usunięcie istniejącej instalacji, słupów z tablicami do 
koszykówki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 54 oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

750000,00 

46.  B0017BC 

Osiedlowy woonerf na ul. Kołodziejskiej. 
Ul. Kołodziejska. 
Zadanie zakłada kompleksową przebudowę ul. Kołodziejskiej na 
kształt woonerfu utworzonego na ul. Augustyniaka. Remont obejmuje 
kompleksową wymianę nawierzchni, nowe nasadzenia oraz 
uzupełnienie ubytków w drzewostanie, ustawienie mebli miejskich 
oraz wymianę latarni. 
Ogólnodostępne. 

1680000,00 

 
OSIEDLE BAŁUTY – DOŁY 

 
 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1.  B0077BD 

Lustro na skrzyżowaniu. 
Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A. Niemojewskiego. 
Zakup i montaż lustra drogowego o wymiarach 100 x 80 cm na słupku. 
Ogólnodostępne. 

1700,00 
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2.  B0035BD 

Pionizujemy się!!! 
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 
Osoby z chorobami reumatycznymi, z niedowładami, porażeniami, 
uszkodzeniami w zakresie narządów ruchu, osoby po urazach mózgu, 
kręgosłupa, rdzenia kręgowego i kończyn dolnych to między innymi 
mieszkańcy 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. W związku z 
powyższym w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 
planujemy zakupić dla naszych pensjonariuszy parapodium mobilne 
Combo. Zakupienie nowoczesnego pionizatora pozwoli na zwiększenie 
aktywności podopiecznych placówki oraz wpłynie na poprawę 
komfortu ich życia. Mieszkańcy przy pomocy fizjoterapeuty oraz 
opiekuna będą mobilizowani do walki o zachowanie bądź odzyskanie 
sprawności fizycznej. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

4000,00 

3.  B0034BD 

Fizjoterapia przez duże F. 
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 
Zakup dla potrzeb pensjonariuszy 6 Domu Pomocy Społecznej 
dwukanałowego elektrostymulatora FIRING EVO w celu utrzymania i 
poprawienia ich sprawności. Dzięki miejscowemu stymulowaniu 
obszaru chorej tkanki impulsem elektrycznym przyczynimy się do 
zmniejszania natężenia bólu poprzez bezpośrednie oddziaływanie na 
jego powierzchniowość poprawiając komfort życia mieszkańców 
placówki. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

4600,00 

4.  B0242BD 

Zakup zabawek dla dzieci - Żłobek Miejski nr 12, ul. 
Tokarzewskiego 53. 
Ul. Tokarzewskiego 53. 
Zakup zabawek dostosowanych do wieku dzieci w różnej grupie 
wiekowej od roku do 3 lat np. zabawki interaktywne, gry, puzzle, 
zabawki drewniane, lalki, maskotki, auta. 
Żłobek nr 12 zapewnia opiekę dla ponad 65 dzieci do lat 3 z terenu 
Miasta Łodzi. 

6000,00 

5.  B0124BD 

Organizacja zajęć dodatkowych w PM 49 przy ul. Marysińskiej 49. 
Ul. Marysińska 49. 
Warsztaty edukacyjne dla dzieci z PM 49. Celem warsztatów jest 
pomoc dzieciom w poznaniu otaczającego świata, rozbudzenie 
ciekawości badawczej oraz miłości do przyrody jako źródła fascynacji, 
logiki i piękna. Zajęcia miałyby się odbywać co dwa miesiące w roku 
szkolnym 2018/2019 łącznie może odbyć się 5 warsztatów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 49. 

6500,00 

6.  B0061BD 

Przy Radlińskiej biblioteka na głos czytelnika czeka. 
BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.  
W ramach zadania biblioteka zakupi około 400 książek i audiobooków 
(ilość zależna od średniej ceny) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Nie dotyczy. 

8000,00 

7.  B0013BD 

Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy 
Marynarskiej. 
Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9. 
Przewiduje się zakup ok. 400 książek wydanych tradycyjnie oraz ok. 50 
jednostek audiobooków. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

8.  B0106BD 

Czytamy z "4". 
BM Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71 a. 
Zakup książek dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Uzupełnienie 
księgozbioru w lektury szkolne. Nabycie nowości w tym 
wydrukowanych dużym drukiem. 

10000,00 
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Nie dotyczy. 

9.  B0125BD 

Projekt ekologiczny nt. zanieczyszczeń powietrza PM 49, ul. 
Marysińska 49. 
Ul. Marysińska 49. 
Województwo łódzkie i Łódź, w której mieści się nasze przedszkole, 
należy do bardzo zanieczyszczonych rejonów Polski. Nasze 
przedszkole należy do Sieci Placówek Promujących Zdrowie i od wielu 
lat podejmujemy działania ekologiczne. Projekt obejmuje edukację 
ekologiczną dzieci z PM nr 49 oraz organizację wojewódzkiego 
konkursu międzyprzedszkolnego promującego ekologię i działania na 
rzecz czystego powietrza w regionie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 49. 

16795,75 

10.  B0079BD 

Stare Miasto bez psich kup. 
Stare Miasto. 
Dwuosobowe ośmiogodzinne patrole Straży Miejskiej w rejonie 
Starego Miasta sprawdzają czy wszyscy właściciele czworonogów 
sprzątają po swoich pupilach. Tym nieprzestrzegającym przepisów 
dotyczących niezaśmiecania miasta wręczają woreczki jako 
upomnienie. Na recydywistów nakładają kary. 
Ogólnodostępne. 

20000,00 

11.  B0036BD 

Zrelaksowany senior to radosny senior. 
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 
„Zrelaksowany senior to radosny senior" to projekt mający na celu 
stworzenie idealnego miejsca do odpoczynku dla seniora na świeżym 
powietrzu. Zadanie składa się z następujących etapów: wyrównanie 
podłoża kostką brukową oraz postawienie zadaszonej altany. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

22500,00 

12.  B0113BD 

Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 
Skwer po południowej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 
Posadzenie 17 drzew na istniejącym pustym skwerze. 
Ogólnodostępne. 

25000,00 

13.  B0126BD 

Przedszkole odNOWA - wymiana drzwi w salach PM 49, ul. 
Marysińska 49. 
Ul. Marysińska 49.  
Wymiana i montaż niestandardowych drzwi znajdujących się pomiędzy 
salami zajęć grupowych a częściami wspólnymi w PM 49 przy ul. 
Marysińskiej 49. Na piętrze wymiana drzwi, na drzwi ruchome 
pozwalające na powiększenie przestrzeni wspólnej np. podczas 
cyklicznych wydarzeń tj.: Dzień Babci i Dziadka, Gwiazdka, Dzień Matki 
i Ojca itp. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 
49. 

30000,00 

14.  B0135BD 

Bezpieczny i dydaktyczny plac zabaw - wyposażenie ogrodu 
przedszkolnego w PM 77. 
ul. Bracka 23. 
Projekt w założeniu ma za zadanie wyposażenie ogrodu PM 77 w 
bezpieczny oraz wielofunkcyjny sprzęt do zabaw a także w ławki, 
kosze na śmieci. W planach ma służyć także zagospodarowaniu ziemi 
(24 m 2 : 15 m x 1,6 m) przed przedszkolem — wyrównanie terenu, 
nasadzenia kwiatowe i krzewiaste oraz trawnik.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 77. 

35280,00 

15.  B0031BD 

E-biblioteka w SP 58. 
Biblioteka w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 
Stworzenie centrum multimedialno - czytelniczego w bibliotece SP 58. 
Wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy: 5 
zestawów komputerowych, 26 tabletów. Zakup elektronicznego 

39845,00 
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dostępu on- line do zasobów IBUK LIBRA. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie SP 
58. 

16.  B0020BD 

Rekultywacja terenów u zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej. 
Plac zlokalizowany przy zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej przy stacji 
roweru miejskiego. (B-50, działka: 61/1, 61/32, 61/2). 
Posprzątanie terenu, rekultywacja trawnika, nasadzenia krzewów i 
postawienie ławek.  
Ogólnodostępne. 

45500,00 

17.  B0021BD 

Bezpieczne przejście - naprawa i wybudowanie chodnika. 
Ul. Górnicza na wysokości posesji 2 i 4. 
Wybudowanie i naprawa 60 m chodnika przy nowych budynkach 
mieszkalnych. Rekultywacja trawnika przylegającego do chodnika oraz 
wymiana zniszczonych krawężników. 
Ogólnodostępne. 

54500,00 

18.  B0131BD 

Wymiana okien w PM 160. 
ul. Marysińska 100 a. 
Zadanie obejmuje wymianę 19 starych, nieszczelnych, drewnianych 
okien zarówno w salach dydaktycznych jak i w innych pomieszczeniach 
w przedszkolu takich jak hol, szatnia, kuchnia. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 
160. 

60000,00 

19.  B0123BD 

Zielone skwery Marysińskiej. 
Działka przy ul. Marysińskiej w rejonach numerów 88 i 88 a. 
Wykonanie nasadzeń na zaniedbanych działkach przy budynkach 
mieszkalnych przy ul. Marysińskiej 88 i 88 a, drzewami takimi jak: klon 
Globosum kulisty szczepiony na pniu, klon kulisty czerwony 
szczepiony na pniu, lipy drobnolistne (ok. 40 drzew). Przy istniejących 
parkingach samochodowych wykonanie nasadzeń krzewami typu: 
berberysy, tawuły i azalie oraz trawami ozdobnymi ok. 200 krzewów. 
Pomiędzy roślinnością i istniejącymi chodnikami ustawienie małej 
architektury w postaci kilku ławek dla spacerowiczów i mieszkańców 
pobliskich budynków mieszkalnych. Na 90% powierzchni wykonanie 
nowej nawierzchni trawy oraz wyłożenie wokół części nasadzeń 
kruszywem ozdobnym Postawienie koszy na psie nieczystości. 
Ogólnodostępne. 

68500,00 

20.  B0134BD 

Skok w dal w SP 30, ul. Rysownicza 1/3. 
Ogrodzony teren zielony SP 30, od zachodniej strony, w okolicach placu 
zabaw. 
Celem tego zadania jest budowa rozbiegu ze skocznią do skoku w dal 
na terenie SP 30. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP30.  

70000,00 

21.  B0178BD 

Budżet dla zabytków - ratujemy kamienicę przy ul. 
Franciszkańskiej 10 - dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Jedna z niewielu zachowanych na Bałutach "detalowych" kamienic, 
ozdobiona gryfami, przy ul. Franciszkańskiej 10 (nr działki B47-
410/1). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z 
badaniami dla elewacji i klatki schodowej kamienicy przy ul. 
Franciszkańskiej 10 oraz zabezpieczenie jej przed dalszą dewastacją, 
osypywaniem się tynków i dekoracji sztukatorskich. 
Ogólnodostępne. 

75400,00 
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22.  B0127BD 

Przedszkole odNOWA - wymiana wyposażenia w salach zajęć 
grupowych w PM 49. 
Ul. Marysińska 49.  
Wymiana mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek w salach zajęć 
grupowych PM 49 poprzez zakup: 20 stolików i 120 krzesełek z 
możliwością regulacji wysokości, 12 regałów i półek, 4 biurka dla 
nauczycieli, zabawek oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do 
wieku dzieci w różnej grupie wiekowej od 3 do 7 lat. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 
49. 

80000,00 

23.  B0272BD 

Remont chodników - osiedle Zbożowa, Czarnieckiego, 
Marynarska, Szklana. 
Zbożowa, Czarnieckiego, Marynarska, Szklana. 
Remont / budowa chodników, które posiadają liczne ubytki. 
Ogólnodostępne. 

85050,00 

24.  B0032BD 

Modernizacja pracowni komputerowej. 
Pracownia komputerowa w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 
Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej składają się 
następujące prace: malowanie klasopracowni, zakup i montaż rolet 
okiennych, zakup stolików i krzeseł uczniowskich, biurka i krzesła dla 
nauczyciela, regału, zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i 
nauczyciela: 25 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, 
zakup 25 ekranów komputerowych i 25 zestawów głośnikowych, 
zakup 25 klawiatur komputerowych i 25 myszek, zakup tablicy 
interaktywnej, ekranu i projektora krótkoogniskowego, systemu 
nagłaśniającego, montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły. 

98200,00 

25.  B0187BD 

Parking dla mieszkańców ulicy Zbożowej i Czarnieckiego. 
B-49 - 568/77, 568/41. 
Budowa parkingu jednorzędowego dla mieszkańców – nawierzchnia z 
płyt ażurowych na podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 25 cm, o 
powierzchni ok 220 m2 wraz z chodnikiem przy ul. Zbożowej wzdłuż 
parkingu. Oddzielenie planowanego parkingu od istniejącej siłowni 
żywopłotem oraz przełożenie istniejącego chodnika do boiska. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

26.  B0197BD 

Remont skweru przy Franciszkańskiej. 
Skwer przy Franciszkańskiej. 
Zadanie polega na remoncie skweru: dosadzeniu drzew, krzewów, 
remoncie chodników oraz uporządkowaniu i ogrodzeniu trawników. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

27.  B0092BD 

Profesjonalna pracownia nauk ścisłych w SP 153. 
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Remont i wyposażenie pracowni spełniającej normy i potrzeby 
współczesnej dydaktyki i edukacji. Pracownia zostanie przystosowana 
do prowadzenia w niej zajęć przede wszystkim z biologii, chemii i 
fizyki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153.  

110000,00 

28.  B0143BD 

Bezpieczna droga do SP 30, ul. Rysownicza 1/3. 
Zachodnia strona ul. Rysowniczej, od ul. Okopowej do ul. Szewskiej. 
Celem tego zadania jest zapewnienie bezpiecznego dojścia do SP 30 od 
strony południowej, od ul. Okopowej na północ, w stronę ul. Szewskiej. 
Ogólnodostępne. 

121000,00 
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29.  B0186BD 

Uzupełnienie szpalerów drzew na Bałutach Dołach i nowe 
nasadzenia. 
Pasy drogowe na Bałutach Dołach. 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starych Bałutach 
wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w 
chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte 
elementy szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. 
Ogólnodostępne. 

135000,00 

30.  B0195BD 

Modernizacja szatni w XXIV LO.  
ul. Marysińska 61/67. 
Remont szatni uczniowskich w szkole obejmuje zakup szafek dla 400 
uczniów, demontaż starych szatni oraz malowanie sufitów, malowanie 
ścian z naprawą tynków, osuszeniem i ich odgrzybieniem, wymianę 
instalacji elektrycznej połączonej z montażem lamp oświetleniowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XXIV LO. 

176000,00 

31.  B0154BD 

Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe - przeciwdziałanie 
patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy 
Bałuty. 
Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Bałuty w rejonie ulic: 
Marysińska, Marynarska, Sporna - Zagajnikowa, Wojska Polskiego, 
Górnicza, Okopowa, Franciszkańska, Łagiewnicka, Krzyżowa, Żabia, 
Dolna. 
Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Bałuty zagrożonym 
patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Objęcie fachową opieką 
trenersko-instruktorską 70 młodych mieszkańców Bałut dwa razy w 
tygodniu po 1,5 godziny w okresie od marca do października 2019 r. 
Proponowane zadanie składać się będzie z 2 działań: Wyciąganie dzieci 
z bram i podwórek łódzkich Bałut oraz zapewnienie opieki 
wychowawczej, aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez 
zaangażowanie w zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zapewnieniem 
im ciepłego posiłku. Organizacja pikniku integracyjnego z udziałem 
krajowych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym. 
Z realizacji zadania skorzystają zagrożeni wykluczeniem najmłodsi 
mieszkańcy dzielnicy Bałuty bez względu na płeć, wiek oraz status 
społeczny. Dwa razy w tygodniu w okresie marzec -październik 2019 r. 
będą oni nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach sportowo 
rekreacyjnych. 

182000,00 

32.  B0128BD 

Przedszkole odNOWA - zagospodarowanie terenu zielonego z 
modernizacją placu zabaw PM 49. 
Ul. Marysińska 49.  
Uporządkowanie i renowacja terenu zielonego przynależącego do 
terenu PM 49, wygospodarowanie przestrzeni do organizacji imprez 
rodzinnych na terenie PM nr 49, budowa altany (projekt i realizacja), 
budowa nowego placu zabaw l (projekt i realizacja) - zakup i montaż 
profesjonalnych urządzeń. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 
49. 

230000,00 

33.  B0235BD 

Osiedlowa Scena Teatralna „Pod chmurką". 
Scena zlokalizowana będzie na terenie administrowanym przez SP 81 
przy ul. E. Plater 28/32, na tarasie szkolnym. 
Zadanie polega na utworzeniu zewnętrznej zadaszonej sceny, 
umiejscowionej na tarasie szkolnym pomiędzy budynkiem szkolnym a 
kompleksem boisk „Orlik". Scena miałaby przylegać do ściany bocznej 
budynku sali gimnastycznej. Odbywać się na niej będą pokazy 
teatralne, taneczne oraz wszelkie imprezy środowiskowe o zasięgu 

230000,00 
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szkolnym i osiedlowym. W skład zadania wchodzi również zakupienie 
miejsc do siedzenia dla uczestników wydarzeń organizowanych z 
wykorzystaniem sceny.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły i 
okoliczni mieszkańcy. 

34.  B0118BD 

Wielofunkcyjny Plac Zabaw przy ASP etap II. 
Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Palki). 
Plac zabaw posiadający elementy zarówno dla dzieci jak i młodzieży, a 
także dla starszych do rekreacji czy ćwiczeń związanych z street -
workoutem. Kojonym etapem będzie budowa statku dla najmłodszych. 
Ogólnodostępne. 

236000,00 

35.  B0008BD 

Rowerem na Doły – ciąg pieszo-rowerowy na Północnej. 
Ul. Północna od Spornej do al. Palki. 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania Północnej, Spornej 
i Wierzbowej do al. Palki. Łącznie 300 m. 
Ogólnodostępne. 

300000,00 

36.  B0091BD 

Multimedialna szkoła (nowoczesne technologie w SP 153). 
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Celem projektu jest zakup tabletów, oprogramowania, tablic 
multimedialnych etc. do sal lekcyjnych w SP 153. Dzięki zakupionemu 
sprzętowi edukacja stałaby się przyjemniejsza i bardziej efektywna. 
Podczas pracy z nowoczesnymi technologiami młodzież i dzieci uczą 
się przez zabawę. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153. 

300000,00 

37.  B0147BD 

Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 27. 
Żłobek Nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171. 
Docieplenie ścian poprzez ułożenie warstwy styropianu wraz z 
wykończeniem tynkiem strukturalnym. Docieplenie dachu - położenie 
papy termozgrzewalnej wraz z obróbką blacharską. Wymiana instalacji 
c.o. wraz z grzejnikami. 
Żłobek zapewnia opiekę dla dzieci do lat 3. 

300000,00 

38.  B0057BD 

Bezpieczna droga do szkoły. Remont osiedlowej ul. 
Starosikawskiej - Etap I. 
Osiedle im. Władysławy Bytomskiej, ulica osiedlowa w rejonie bloku 
mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 92/94 i Obrońców 
Westerplatte 7 (działki nr 100/2, 100/7, 93/2, 91/10, 91/14 i 102/23 
w obrębie B-50). 
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej naprawę nawierzchni ulicy osiedlowej na odcinku od ul. 
Wojciecha Głowackiego do ul. Org. „Wolność i Niezawisłość". W ramach 
etapu I zostanie naprawiona nawierzchnia ulicy osiedlowej w rejonie 
bloku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 92/94 do działki nr 
91/14 przy ul. Obrońców Westerplatte 7. Remont obejmie wymianę 
nawierzchni asfaltowej wraz z krawężnikami i chodnikiem oraz 
modernizację słupów oświetleniowych. 
Ogólnodostępne. 

345000,00 

39.  B0119BD 

Remont ul. Libelta. 
ul. Libelta. 
Remont nawierzchni ulicy wraz z podbudową odcinka do łącznika 
Libelta z Harcerską (210 m długości i 6m szerokości). 
Ogólnodostępne. 

350000,00 

40.  B0120BD 

Remont ul. Harcerskiej. 
ul. Harcerska. 
Remont nawierzchni ulicy wraz z podbudową odcinka do łącznika 
Harcerskiej z Libelta (210 m długości i 6m szerokości). 

350000,00 
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Ogólnodostępne. 

41.  B0256BD 

Wymiana chodników przy ul. Przemysłowej (od ul. Wojska 
Polskiego do ul. Boya-Żeleńskiego). 
Chodnik wzdłuż ul. Przemysłowej, na długości od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Boya-Żeleńskiego, po obu stronach ulicy. 
Wyrównanie nawierzchni i wymiana chodnika (obecnie jest w fatalnym 
stanie) na całej długości ulicy Przemysłowej (po obu stronach ulicy, od 
ul. Wojska Polskiego do ul. Boya-Żeleńskiego) oraz postawienie 4 sztuk 
koszy na śmieci i 4 sztuk ławek (po jednej sztuce na 1/2 chodnika na 
każdą stronę ulicy). 
Ogólnodostępne. 

351200,00 

42.  B0062BD 

Zbudujmy sobie tężnię solankową na Starych Bałutach. 
Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska Polskiego - 
Głowackiego – Sucharskiego. 
Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej na terenie Skweru 
Gdańskiego wraz z infrastrukturą relaksacyjno-wypoczynkową (ławki, 
meble miejskie). 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

43.  B0172BD 

Park Helenów - Toaleta Automatyczna. 
Działka nr 173/2 i 179/11 w obrębie B - 48. 
Budowa Automatycznej Toalety Miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

44.  B0175BD 

Zielony skwer łączący pokolenia - etap I. 
Skwer przy ul. Sojczyńskiego między ulicami Marynarską a Kolektywną 
(między blokami). 
Pierwszy etap projektu, to rewitalizacja całości zielonego skweru o 
powierzchni około 2500 m2 pomiędzy blokami i stworzenie przyjaznej 
przestrzeni integrującej pokolenia, sąsiadów i właścicieli psów. 
Wydzielona strefa relaksu - założenie łąki kwiatowej, zamontowanie 
kilku miejskich hamaków -jako ciekawych i zachęcających miejsc do 
siedzenia i zabawy, odnowienie murku od strony ulic (Sojczyńskiego i 
pomiędzy kamienicą, a skwerem), ścieżek i nasadzeń. Strefa dla psów z 
koszem na odchody. Inwestycja w systemie „Zaprojektuj i wybuduj". 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

45.  B0264BD 

Tężnia solankowa w Parku im. Szarych Szeregów. 
Park im. Szarych Szeregów - północna część. 
Tężnia w parku będzie służyć mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i 
relaksu. W ramach zadania powstanie tężnia oraz mała architektura - 
ławki, stoliki. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

46.  B0012BD 

Mostowskiego Od Nowa - remont chodników oraz budowa miejsc 
parkingowych na ul. Tadeusza Mostowskiego. 
ul. Tadeusza Mostowskiego. 
Położenie nowych chodników oraz wydzielenie miejsc parkingowych. 
Teren należący w całości do miasta nie będzie utrudnień w dostępie do 
posesji. 

420000,00 

47.  B0093BD 

Nowoczesna szkoła (remont i modernizacja w SP 153). 
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Zadanie składa się z trzech części składowych: kompleksowego 
remontu sali gimnastycznej oraz zaplecza, remontu szatni, zakupu 
szafek uczniowskich skutkowych - ok 250 szt. skrytek dla uczniów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153. 

485000,00 
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48.  B0221BD 

Bałuty-Doły, bez błota do szkoły. 
Obręb ulic Staszica 12 a , Staszica 12, Staszica 4 - Głowackiego 15, 
Głowackiego 17. 
Wykonanie rekultywacji trawników pomiędzy budynkami w obrębie 
Boya Żeleńskiego 3 -Głowackiego 15, 17-Staszica 4. Uporządkowanie 
istniejących miejsc postojowych pomiędzy budynkami Staszica 12 a - 
Głowackiego 17 - Boya Żeleńskiego 3 a przy nich trawnik i nasadzenia 
krzewów, chodnik pomiędzy budynkami stanowiący dojścia do 
głównych ulic. 
Ogólnodostępne. 

494000,00 

49.  B0265BD 

Zielony łącznik na Bałutach. 
Niezagospodarowany pas działek między ul. Łagiewnicką/Wawelską i 
Młynarską. Pas między blokami a prywatnymi parkingami 
samochodowymi. 
alejką, trawnikiem, skwerkami zieleni, nasadzeniami drzew i krzewów, 
ławkami, latarniami, koszami na śmieci oraz miejską siłownią i placem 
zabaw. Zielony łącznik między wspomnianymi ulicami ma około 270 m 
i średnią szerokością 15 m. Wskazany obszar pozwoli na posadzenie 
około 70 drzew niskopiennych, zamontowanie 8 ławek, 8 koszy na 
śmieci, 10 lamp, zorganizowaniu placu zabaw oraz ulokowanie 
miejskiej siłowni. Alejka asfaltowa o szerokości najmniej 3,5 metra 
umożliwiła by komfortową jazdę na rolkach, rowerze czy komfortowo 
prowadzić wózek z dzieckiem, spacerować osobom starszym. 
Ogólnodostępne. 

640000,00 

50.  B0232BD 

Nowy chodnik. 
Cała długość ul. Młynarskiej. 
Wymiana chodnika na nowy, położenie od podstaw. 
Ogólnodostępne. 

690000,00 

51.  B0063BD 

Wyremontujmy sobie park na Dołach przy Woja Polaka. 
Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska Polskiego - 
Głowackiego – Sucharskiego. 
Remont alejek z płyt chodnikowych poprzedzony opracowaniem 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 
Ogólnodostępne. 

750000,00 

52.  B0230BD 

Modernizacja boiska szkolnego przy XIII LO . 
ul. Eliasza Chaima Majzela 4, boisko znajduje się od strony ul. 
Bojowników Getta Warszawskiego. 
W wyniku modernizacji zmieniona zostanie nawierzchnia z asfaltowej 
na poliuretanową, podwyższone ogrodzenie zabezpieczone 
piłkochwytami, zamontowana nowa brama i furtka, zmienione 
oświetlenie na solarne, zamontowana zostanie konstrukcja do 
koszykówki, piłki siatkowej i ręcznej. Postawione zostaną 4 ławeczki, 2 
kosze na śmieci i założona wokół terenu boiska kostka brukowa. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będzie młodzież z XIII LO oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

785700,00 

53.  B0170BD 

Boisko wielofunkcyjne w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i 
trenera osiedlowego. 
Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego – SP 45, ul. Bojowników 
Getta Warszawskiego 3. 
Modernizacja terenu boiska szkolnego i wybudowanie 
wielofunkcyjnego boiska sportowego dla SP 45 oraz dla dzieci i 
młodzieży uczestniczących w popołudniowych i wakacyjnych zajęciach 
sportowych w ramach programu Miasta „Trener osiedlowy". 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 45 i okoliczni 
mieszkańcy. 

844000,00 
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54.  B0005BD 

Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej i utworzenie miejsc 
parkingowych wykorzystując zniszczone tereny i nieużytki przy 
ul. Emilii Plater. 
Utworzenie miejsc parkingowych - ul. Emilii Plater od numeru 13 do 19 
(głównie pozostałości po trawnikach, pobocze ulicy). Renowacja 
(budowa) drogi osiedlowej na całej szerokości ul. Emilii Plater między 
Boya-Żeleńskiego, a Bracką. 
Utworzenie miejsc parkingowych - Ul. Emilii Plater od numeru 13 do 
19 (głównie pozostałości po trawnikach, pobocze ulicy). Wydzielenie 
niewielkiej części trawnika, wzdłuż ulicy Emilii Plater (również część 
między blokami) i wypełnienie ich żwirem lub betonem oraz 
ustawienie niskich blokad, żeby nie wjeżdżano dalej na trawnik. 
Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej na całej szerokości ul. Emilii 
Plater między Boya-Żeleńskiego, a Bracką, wraz z drogą prowadzącą 
wzdłuż garażów i pod bloki. Wylanie betonu i ustanowienie wąskiego 
chodnika. 
Ogólnodostępne. 

916000,00 

55.  B0255BD 

Modernizacja ul. Rysowniczej z rozbudową miejsc parkingowych 
między ul. Marysińską a ul. Franciszkańską. 
Wskazany w zadaniu fragment ul. Rysowniczej znajduje się na osiedlu 
Bałuty Doły, pomiędzy ul. Marysińską a ul. Franciszkańską. 
Zasadniczym elementem zadania jest remont wskazanego w tytule 
odcinka jezdni ul. Rysowniczej wraz z instalacją odpływów 
kanalizacyjnych. Nawierzchnia, z powodu braku jakiejkolwiek 
konserwacji, niszczeje. Stąd najlepszym rozwiązaniem będzie zerwanie 
tego, co po dawnym asfalcie zostało i ułożenie kostki brukowej 
odporną na nacisk do .15 t. Oprócz renowacji ulicy proponuje się także 
wyznaczenie równoległych do jezdni miejsc parkingowych dla 
mieszkańców okolicznych bloków. Aby zwiększyć bezpieczeństwo 
pieszych proponuje się ustawienie dwóch spowalniaczy dla 
samochodów. 
Ogólnodostępne. 

1010000,00 

  

OSIEDLE BAŁUTY ZACHODNIE 
 

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

Kwota po 
weryfikacji 

1.  B0194BZ 

Remont szklarni. 
Liściasta 181. 
Zadanie osiedlowe polegające na remoncie szklarni zniszczonej przez 
pogodę latem 2017 roku. Szklarnia zostanie przekształcona w tunel a 
szkło pozostałe z transformacji zostanie użyte do odtworzenia drugiej 
szklarni. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół 
Rzemiosła. 

33500,00 

2.  B0237BZ 

Wiata na rowery- SP 116. 
ul. Ratajska 2/4, SP 116. 
Instalacja zadaszenia nad stojakami rowerowymi. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie i pracownicy SP 
116. 

40000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ 
Krótki opis zadania/Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

3.  B0100BZ 

Plac zabaw jako alternatywa wypoczynku letniego. 
ul. Spadkowa 4/6. 
Uporządkowanie terenu, niwelacja, wyrównanie podłoża, nawiezienie 
ziemi, posadzenie trawy, przygotowanie podłoża pod plac zabaw. 
Zakup huśtawek, karuzeli itp. w celu umożliwienia aktywnego 
spędzania czasu wolnego oraz zakup ławek, stolików i altanek w celu 
umożliwienia spędzania czasu na świeżym powietrzu zarówno 
dzieciom, młodzieży i dorosłym zdrowym i niepełnosprawnym. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Spadkowej 4/6, członkowie ich rodzin oraz okoliczni 
mieszkańcy. 

60150,00 

4.  B0179BZ 

Budżet dla zabytków - ratujemy secesyjną willę przy ul. 
Okulickiego 23 - dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Secesyjna willa rodziny Bennichów przy ul. Okulickiego 23, zbudowana 
w latach 1903-1904 według projektu znanego łódzkiego architekta 
Dawida Landego (nr działki B3-32/1). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z 
badaniami dla elewacji i wnętrz budynku przy ul. Okulickiego 23 oraz 
zabezpieczenie go przed dalszą dewastacją, osypywaniem się tynków i 
dekoracji sztukatorskich. 
Ogólnodostępne. 

63000,00 

5.  B0165BZ 

Bezpiecznie przez Aleksandrowską - przejazd rowerowy na 
skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szczecińska. 
Północne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Aleksandrowska - 
Szczecińska. 
Projekt i realizacja przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu 
Aleksandrowska - Szczecińska oraz możliwość włączenia się do ruchu. 
Ogólnodostępne. 

142000,00 

6.  B0228BZ 

Siłownia dla uczniów i mieszkańców. 
ul. Ratajska 2/4, SP 116.  
Zakupienie przenośnego sprzętu do ćwiczeń siłowych oraz stołów do 
gry w tenisa stołowego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 116 i 
okoliczni mieszkańcy. 

200000,00 

7.  B0130BZ 

Plac zabaw dla Romanowa i Kochanówki. 
ul. Tatarczana 17. 
Budowa placu zabaw o powierzchni 500 m2 na terenie osiedla 
Romanów. 
Ogólnodostępne. 

258000,00 

8.  B0129BZ 

Utwardzenie gruntowej nawierzchni ul. Flandryjskiej. 
Ul. Flandryjska na odcinku od ul. Niemena do ul. Rojnej. 
Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej ul. Flandryjskiej o długości 
400 metrów. 
Ogólnodostępne. 

340000,00 

9.  B0227BZ 

Multimedialne pracownie - nowoczesna innowacyjna szkoła XXI 
w. 
ul. Ratajska 2/4, SP 116.  
Modernizacja sal lekcyjnych na nowoczesne multimedialne klaso- 
pracownie poprzez zakupienie odpowiednich do nauki języków 
tabletów, laptopów, słuchawek, ekranu mulimedialnego, 
kserokopiarek, drukarek i programów multimedialnych, pomocy 
dydaktycznych. Doposażenie sal w nowoczesne meble- ławki, krzesła, 
szafki, biurka, itp. Wykonanie prac adaptacyjnych, remontowo-
malarskich (malowanie, wymiana oświetlenia, wymiana okien, 
modernizacja podłogi, itp.) 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 116. 

450000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ 
Krótki opis zadania/Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

10.  B0274BZ 

Poprawa bezpieczeństwa i utwardzenie ul. Sokołowskiej. 
ul. Sokołowska (od ul. Szczecińskiej do ul. Drozdowej).  
Utwardzenie ul. Sokołowskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Drozdowej) 
wraz z budową chodnika i oświetlenia. 
Ogólnodostępne. 

450000,00 

 

OSIEDLE JULIANÓW – MARYSIN – ROGI 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1.  B0152JM 

„Książki do czytania i do posłuchania" - zakup audiobooków do 
biblioteki SP 142.  
Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6.  
Zakup audiobooków do szkolnej biblioteki - realizacja tego zadania 
pozwoli na wzbogacenie księgozbioru o pozycje lekturowe dla dzieci i 
młodzieży w nowej formie. Coraz większa liczba uczniów posiada 
wskazania poradni pedagogicznych zalecające wspomaganie czytania 
książek odsłuchiwaniem ich w wersji audio. Poparcie projektu 
pozwoli wzbogacić ofertę, co przyczyni się do rozwoju czytelnictwa. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 142. 

3000,00 

2.  B0219JM 

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - cześć południowa 
alei. 
Odcinek ul. Centralnej miedzy Warszawską a Eterową. 
Dosadzenie 9 brakujących drzew w alei. Proponowane drzewa - klony 
(formy naturalne, nie szczepione na pniu). 
Ogólnodostępne. 

12000,00 

3.  B0168JM 

„Usłyszmy się!" - radiowęzeł w SP 120. 
SP 120, ul. Centralna 40. 
Zadanie dotyczy utworzenia szkolnego radiowęzła. Projekt zakłada 
zakup oraz montaż okablowania i zestawu nagłaśniającego, a także 
remont i wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na siedzibę 
zespołu redakcyjnego szkolnego radiowęzła. Radiowęzeł służyłby 
uczniom w rozwijaniu pasji, wspierał działania dydaktyczno - 
wychowawcze szkoły. Sprzęt zakupiony w ramach projektu byłby 
wykorzystywany podczas szkolnych uroczystości, zebrań z rodzicami 
oraz zebrań Rady Osiedla. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie SP 
120. 

18200,00 

4.  B0218JM 

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - cześć północna alei. 
Odcinek ul. Centralnej między Kasztelańską, a Rysią. 
Dosadzenie 16 brakujących drzew w alei. Proponowane drzewa - 
klony (formy naturalne, nie szczepione na pniu). 
Ogólnodostępne. 

22000,00 

5.  B0112JM 

Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 
Skwer po północnej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 
Posadzenie 19 drzew na istniejącym skwerze. 
Ogólnodostępne. 

28000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
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6.  B0215JM 

Wyposażenie DPS Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 24/26 
w sprzęt medyczny i rekreacyjny. 
ul. Przyrodnicza 24/26. 
Zakup kardiomonitora z wbudowaną drukarką - 1 szt.; zakup i 
dostawa podnośników wannowych - 2 szt.; dostawa i montaż 
elementów siłowni zewnętrznej:1 szt. ławka z pedałami, 1 szt. 
twister/stepper, 1 szt. koła TAI CHI małe i duże, 1 szt. jeździec lub 
narciarz, 1 szt. koordynator ruchu; zakup 20 szt. 32-calowych 
odbiorników telewizyjnych LED do pokoi mieszkańców DPS. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta".  

49400,00 

7.  B0169JM 

„Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej"- 
montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy SP 
120.  
SP 120, ul. Centralna 40. 
Montaż dwóch wiat ze stojakami na rowery w ilości 42 sztuk oraz 
siłowni zewnętrznej. Siłownia składać się będzie z następujących 
urządzeń: biegacza wolnostojącego, orbitreka wolnostojącego, prasy 
nożnej, twistera z wahadłem, wioślarza wolnostojącego, rowerka, 
wyciskania siedząc. Wiaty oraz elementy siłowni stanowić będą 
doskonałe uzupełnienie istniejącej infrastruktury szkoły posiadającej 
już plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 120 i 
mieszkańcy osiedla. 

98350,00 

8.  B0217JM 

Drzewa przy ul. Kryształowej. 
ul. Kryształowa. 
Posadzenie 94 drzew przy ul. Kryształowej. Proponowane drzewa-
klony (np. klon czerwony). 
Ogólnodostępne. 

125000,00 

9.  B0153JM 

„W poszukiwaniu klucza do świata" - stworzenie pracowni 
językowo - terminalowej w SP 142. 
SP 142, ul. Łupkowa 6.  
Celem zadania jest utworzenie pracowni językowo-terminalowej w SP 
142 - obejmuje zakup: 24 zestawów komputerowych uczniowskich z 
oprogramowaniem, l komputer serwer z oprogramowaniem dla 
nauczyciela, l tablicę multimedialną z projektorem i montażem, 6 
laptopów, l ruter, 2 rejestratory cyfrowe, l odtwarzacz, 25 zestawów 
słuchawkowych z mikrofonami, programy edukacyjne i program 
zabezpieczający sieć internetową, modernizację sieci elektrycznej i 
internetowej, remont sali z wymianą podłogi, zakup zestawu mebli. 
Zadanie obejmuje również projekt oraz konieczne prace remontowe i 
nadzór. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 142 i 
okoliczni mieszkańcy. 

180000,00 
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10.  B0167JM 

„Sport - sama radość" w SP 120, ul. Centralna 40 - Remont i 
modernizacja sal gimnastycznych. 
SP 120, ul. Centralna 40. 
Zadanie dotyczyć będzie przywrócenia funkcjonalności sal 
gimnastycznych wraz z zapleczem w celu stworzenia właściwych 
warunków do rozwijania sprawności fizycznej uczniów naszej szkoły. 
Sale gimnastyczne nie były remontowane od kilkunastu lat. Podjęcie 
działań jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz 
stworzenia właściwych warunków do uprawiania sportu w ramach 
lekcji wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. Sale gimnastyczne 
wraz z zapleczami wymagają pilnego, kapitalnego remontu.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 120 i 
mieszkańcy osiedla. 

228000,00 

11.  B0001JM 

Prosta droga do placu zabaw – remont alejki asfaltowej na 
Cygance w parku Julianowskim. 
Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej na 
tzw. Cygance. 
Powierzchnia alejki do remontu - 900 m2 (długość ok. 300 m, 
szerokość 3 m). Remont alejki z rozebraniem starej nawierzchni, 
wymianą podbudowy i położeniem nowej warstwy asfaltu - ok. 180 
tys. zł. Dokumentacja projektowa na remont - ok. 20 tys. zł. Park jest 
wpisany do rejestru zabytków, prace muszą być wykonywane pod 
nadzorem osób z uprawnieniami konserwatorskimi. Przewidywany 
koszt nadzoru to 3-5 tys. zł. 
Ogólnodostępne. 

280000,00 

12.  B0003JM 

Park Julianowski naszych marzeń – cudowny dla seniorów, 
rowerzystów i psów. 
Park Julianowski. 
Celem zadania jest zwiększenie radości z przebywania w parku. 
Wzdłuż ulicy Zgierskiej przewiduje się wykonanie szpaleru zieleni: 
nowych nasadzeń ciekawych, kolorowych krzewów i drzew 
dobranych przez architektów zieleni. Zielony szpaler umożliwi 
wykonanie ścieżki rowerowej odizolowanej od hałasu i 
zanieczyszczeń z ulicy Zgierskiej. Ścieżka zieleni zmniejszy 
zanieczyszczenia oraz wyciszy przestrzeń na istniejących alejkach 
wokół jeziorka, polepszy komfort spacerów i przejazdów 
rowerowych. 
Ogólnodostępne. 

295000,00 

13.  B0053JM 

Park Julianowski - budowa alejki do Placu Pamięci z przebudową 
placu zabaw w Domu Dziecka nr 3. 
Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a. 
Zadanie obejmuje prace budowlane polegające na przebudowie placu 
zabaw Domu Dziecka, remoncie i budowie ogrodzenia oraz budowie 
alejki glinkowo-żwirowej w Parku im A. Mickiewicza na podstawie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Realizacja zadania skomunikuje ze sobą dwa tereny ogólnodostępne - 
park A. Mickiewicza i zieleniec przy zbiegu ul. Sowińskiego i 
Zgierskiej. Zmodernizowany plac zabaw będzie do dyspozycji 
podopiecznych Domu Dziecka nr 3, bez dostępu dla osób z zewnątrz z 
uwagi na konieczność prawidłowego sprawowania opieki i 
zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom placówki opiekuńczej. 

348000,00 
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14.  B0184JM 

Drzewa w zabytkowym Parku Julianowskim. Uzupełnienie 
drzewostanu przetrzebionego w zeszłorocznej wichurze. 
Park Julianowski (Adama Mickiewicza). 
Ubiegłoroczna wichura była dla Parku Julianowskiego bezlitosna - 
wyłamała setki drzew i drzewek, w tym pomniki przyrody. Posadźmy 
nowe drzewa i krzewy, żeby park był parkiem, nie łąką m.in. wzdłuż 
Zgierskiej, wokół stawów, przy placu zabaw. Zakres zadania 
rozszerzony o dokumentację projektową i inwentaryzację zieleni w 
parku im. A. Mickiewicza. 
Ogólnodostępne. 

360000,00 

15.  B0206JM 

Piękniejsza Łagiewnicka - zielony żywopłot dla Julianowa i 
Marysina na Zielone Expo. 
Ulica Łagiewnicka między Warszawską, a Sikorskiego. 
Zasadzenie żywopłotu na pasie rozdzielającym ulicy Łagiewnickiej 
oraz trawnikach między jezdnią a chodnikiem (gdzie takowy istnieje). 
Gatunki: bukszpan, forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do 
wysokości około l-1.3m. Żywopłot powinien być zasadzony jedynie 
odcinkach o szerokości powyżej l .5 metra. 
Ogólnodostępne. 

375000,00 

16.  B0216JM 

Bawię się i uczę! 
Park im. Mickiewicza. 
Celem zadania jest stworzenie sensorycznego placu zabaw na terenie 
parku im. Mickiewicza. Plac zabaw zostanie zaprojektowany w sposób 
sprzyjający rozwojowi zmysłów np. różnorodna faktura, drganie 
elementów, wyraziste kolory. Ponadto będzie on dostosowany do 
specjalnych potrzeb dzieci niewidomych i niedowidzących - barierki 
(zapewniające bezpieczeństwo oraz naprowadzające). 
Ogólnodostępne. 

450600,00 

17.  B0110JM 

Multisportowo, wygodnie i zdrowo - strefa sportowo-edukacyjna 
na Julianowie. 
Teren SP 172 przy ul. Jaskrowej 15.  
Skład bazy: boisko „streetball" z bezpieczną nawierzchnią, stojaki 
rowerowe z zadaszeniem (ok. 70 rowerów), odnowione prysznice 
(szt. 6) i szatnie (2 pomieszczenia) przy sali gimnastycznej, założenie 
kostki brukowej wokół budynku szkoły, 5 ławeczek, altana do zajęć 
plenerowych dla ok. 25 osób. Baza pozwoli poszerzyć pakiet zajęć 
plenerowych, efektywniej wykorzystać przestrzeń wokół budynku 
szkoły, promować zdrowy tryb życia. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 172 oraz 
okoliczni mieszkańcy.  

610000,00 

18.  B0212JM 

Remont ul. Sasanek na odcinku od Zgierskiej do Świetlanej. 
Realizacja projektu obejmuje ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej 
do ul. Świetlanej.  
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu nawierzchni oraz 
chodników, a także uporządkowanie przylegających trawników na ul. 
Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej. 
Ogólnodostępne. 

610000,00 
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19.  B0229JM 

Razem budujemy solidny sport! 
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni polipropylenowej 
ogrodzonego siatką polipropylenową wraz z zakupem wyposażenia 
sportowego i sprzętu boiskowego. Modernizacja toru biegowego o 
długości 100 m (długość rzeczywista 115 m) wraz z wydłużeniem 
środkowego toru o 5 m do skoku w dal. 4 latarnie solarne. 2 ławki i 2 
kosze na śmieci. 200 m2 chodnika wzdłuż ściany boiska. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będzie młodzież z zespołu szkół 
oraz okoliczni mieszkańcy. 

610000,00 

 

OSIEDLE ŁAGIEWNIKI 
 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1.  B0270LA 

Bieg na orientację po Lesie Łagiewnickim. 
Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - 
Łodzianką – Okólną. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację terenu otoczonego ulicami Łagiewnicką- Kasztelańską- 
Rogowską-Łodzianką- Okólną, która zostanie udostępniona 
mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym 
będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, osoby 
starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich mieszkańców (cały 
czas).  

4000,00 

2.  B0010LA 

Strażak XXI wieku - zakup nowoczesnych ubrań specjalnych do 
działań ratowniczo - gaśniczych. 
Ochotnicza Straż Pożarna Łódź- Łagiewniki, ul. Pszczelna 84. 
Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych oraz 10 par rękawic 
specjalnych stanowiących wyposażenie osobiste strażaków -
ratowników podczas akcji ratowniczo- gaśniczych i miejscowych 
zagrożeń na terenie miasta Łodzi. 
Nie dotyczy. 

51000,00 

3.  B0054LA 

Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty. 
Las Łagiewnicki. 
Projekt zakłada doposażenie terenu, głównie w obszarze miejsc 
wykorzystywanych do rekreacji i wypoczynku, w podstawowe 
urządzenia zagospodarowania rekreacyjnego (ławki drewniane z 
oparciem, kosze na śmieci). Usunięte zostaną stare, zużyte elementy 
zagospodarowania rekreacyjnego. Dofinansowane zostanie bieżące 
utrzymanie terenu (wykaszanie, sprzątanie). 
Ogólnodostępne. 

80000,00 
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4.  B0002LA 

Las Łagiewnicki – zielona wyspa spokoju – dla zdrowia pieszych i 
rowerzystów. 
Las Łagiewnicki. 
Celem zadania jest usunięcie z lasu nielegalnie poruszających się, 
parkujących pojazdów silnikowych. Poprawa jakości powietrza, 
zmniejszenie hałasu, spowolnienie ruchu samochodów na ulicach 
biegnących przez las. Las ma być zieloną wyspą spokoju 
przystosowaną do wypoczynku pieszych i rowerzystów. Las będzie 
patrolowany przez Straż Miejską, doposażoną w Oddział Konny Straży 
Miejskiej w siodła, juki w celu zwiększenia skuteczności 
przestrzegania prawa w lesie. 
Ogólnodostępne. 

85000,00 

5.  B0210LA 

Kino plenerowe - letnie w Arturówku - miejscem wypoczynku i 
rekreacji dla Łodzian. Bliżej kultury na łonie natury. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Aranżacja kompletnego Kina Plenerowego - Letniego w Arturówku, 
przy ul. Skrzydlatej / Studenckiej, które w okresie od lipca do połowy 
września w godzinach wieczornych, przeprowadziło by 12 seansów 
filmowych. W lipcu 8 seansów: po 2 seanse na tydzień, jeden seans w 
środę i 1 seans w czwartek. W sierpniu 8 seansów: po 2 seanse na 
tydzień, jeden seans w środę i 1 seans w czwartek. We wrześniu 4 
seanse: po 2 seanse na tydzień, jeden seans w środę i 1 seans w 
czwartek. Wyświetlane filmy musza należeć do światowych hitów 
2018 i 2019r. Wstęp bezpłatny dla odbiorców. Odbiorcy muszą mieć 
zapewnione miejsca do siedzenia dla minimum dla 300 osób i dla 50 
osób udostępnione leżaki oraz zapewniony dostęp do toalet. 
Ogólnodostępne. 

108000,00 

6.  B0155LA 

PLAŻA W ARTURÓWKU- miejscem wypoczynku i rekreacji dla 
Łodzian. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Aranżacja terenu plaży i terenu zielonego wokół, w tym mała 
architektura (nawiezienie rozplantowanie piasku plażowego 
minimum 30 - 40 wywrotek każda około 30 ton, postawienie ławek- 8 
sztuk, koszy na śmieci - 8 sztuk, stojaki rowerowe - 60 szt. 
Ogólnodostępne. 

128000,00 

7.  B0146LA 

Remont dachu na budynku SP 61.  
ul. Okólna 183. 
Wykonanie remontu dachu poprzez pokrycie papą termozgrzewalną 
wraz z wykonaniem docieplenia dachu, wykonaniem obróbek 
blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i PCV. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci pracownicy SP 61. 

230000,00 

8.  B0009LA 

Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki. 
Ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej). 
Budowa placu zabaw na Osiedlu Łagiewniki, obejmującego urządzenia 
zabawowe typu wieże z mostkiem i zjeżdżalnią, oraz sprawnościowe 
takie jak tuby, pomosty linowe czy trapy wspinaczkowe. Plac zabaw 
będzie uzupełniony dodatkowym wyposażeniem, takim jak: dwie 
ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

237000,00 
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OSIEDLE RADOGOSZCZ 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1.  B0271RA 

Bieg na orientację po Osiedlu Radogoszcz Wschód. 
Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – 
Nastrojową. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację terenu otoczonego ulicami Sikorskiego - Zgierską - 
Świtezianki - Nastrojową, która zostanie udostępniona mieszkańcom 
i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą mogli 
wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, osoby starsze, 
rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich mieszkańców 
(cały czas).  

2000,00 

2.  B0022RA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. 
Motylowej 13. 
BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13. 
Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Motylowej 13 ma 
na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty placówki oraz promocję 
czytelnictwa w Łodzi. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

3.  B0029RA 

Rozczytany Radogoszcz - Wschód. 
Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7. 
Zakup książek oraz audiobooków dla czytelników biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

4.  B0065RA 

Kolorowy Julianów. 
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a al. 
Włókniarzy. 
Projekt zakłada zakup i posadzenie 21 nowych, kolorowych drzew po 
zachodniej stronie parku im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski) - 
pomiędzy ulicami Zgierską a al. Włókniarzy. Główną ideą jaka 
przyświeca temu projektowi jest powiększenie terenu służącemu 
odpoczynkowi i zabawie przy jednoczesnym zadbaniu o estetykę 
(drzewa o kolorowych liściach) oraz zdrowie - drzewa to naturalne 
filtry powietrza. 
Ogólnodostępne. 

12600,00 

5.  B0181RA 

Kontynuacja projektu RADO-DOGS. Zielony zakątek dla 
mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem 
właścicieli psów i ich podopiecznych. 
Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, 
Okoniową i Łososiową. 
Nasadzenie 25 drzew rodzimych gatunków i odmian. Nasadzenie 20 
krzewów. Zamontowanie 15 budek lęgowych dla ptaków. 
Zachowanie obecnego charakteru terenu (drzewa, zieleń). Ochrona 
przed smogiem. Redukcja nadmiernej liczby dokuczliwych owadów 
(meszek, komarów). 
Ogólnodostępne. 

20750,00 

6.  B0231RA 

Plac zabaw dla dzieci Radogoszcza na terenie SP 206. 
Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 
Zadanie polega na zmodernizowaniu i doposażeniu placu zabaw dla 
uczniów SP 206 oraz wszystkich dzieci mieszkających na terenie 
osiedla Radogoszcz. W czasie wolnym i podczas przerw 
śródlekcyjnych będzie miejscem zabaw, odpoczynku, relaksu na 
świeżym powietrzu, a także okazją do rozwijania się społecznie i 
integracji. Urządzenia w dobrym stanie, które znajdują się na terenie 
dzisiejszego placu zabaw będą odnowione. 

82000,00 
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Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz 
mieszkańcy osiedla. 

7.  B0039RA 

Parking na Stawowej. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28. 
Wykonanie 40 miejsc postojowych z ciągiem komunikacyjnym 
łączącym parking z budynkiem szkoły i przedszkola. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice 
dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i PM 
235. 

105000,00 

8.  B0253RA 

Budowa siłowni przy zbiegu ulic Zgierska-Czereśniowa. 
ul. Zgierska (przy ul. Czereśniowej).  
Budowa siłowni przy zbiegu ulic Zgierska-Czereśniowa, obejmująca 
urządzenia do ćwiczeń oraz przygotowanie nawierzchni -wyłożenie 
piasku. Dodatkowym wyposażeniem byłyby również 2 ławki i l kosz 
na śmieci oraz stojak na rowery. 
Ogólnodostępne. 

105000,00 

9.  B0239RA 

Remont i odnowienie boiska na osiedlu Radogoszcz- Zachód. 
ul. Niezapominajki ( róg ulicy Zgierskiej). 
Remont i odnowienie istniejącego boiska na osiedlu Radogoszcz- 
Zachód, obejmującego położenie nowej nawierzchni, wymiany 
bramek, koszy do koszykówki, wymiany/naprawy istniejącego 
ogrodzenia. Dodatkowym wyposażeniem byłyby również 2 ławki i 2 
kosze śmieci oraz stojak na rowery. 
Ogólnodostępne. 

130000,00 

10.  B0105RA 

Bezpieczna droga do placu zabaw - budowa alejek parkowych w 
Parku Liściasta. 
Budowa alejek parkowych w parku przy Liściastej 44 (teren między 
osiedlami naprzeciw kościoła) doprowadzających do placu zabaw i 
parku linowego. 
Budowa alejek parkowych zapewniających bezpieczną drogę do 
nowo powstałego placu zabaw i parku linowego oraz wymiana starej 
nawierzchni na terenie miedzy osiedlami. 
Ogólnodostępne. 

143900,00 

11.  B0007RA 

Rowerowy Radogoszcz - budowa połączenia osiedla z DDR na 
Zgierskiej. 
Ul. Niezapominajki. 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscu chodnika na odcinku od 
ul. Stawowej do pierwszego zjazdu, kontrapas rowerowy na dalszym 
odcinku do ul. 11 Listopada. Przejazd rowerowy przez ul. Stawową. 
Ogólnodostępne. 

200000,00 

12.  B0238RA 

Budowa placu zabaw na osiedlu Radogoszcz - Zachód. 
Działka nr 206/11, obręb B-6. 
Budowa placu zabaw na osiedlu Radogoszcz-Zachód, obejmującego 
urządzenia zabawowe typu: wieże z mostkiem i zjeżdżalnią, tuby, 
pomosty linowe oraz huśtawka typu „gniazdo bociana", piaskownica i 
mała karuzela. Niezbędne byłyby też dodatkowo na placu zabaw dwie 
ławki i kosz na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

214000,00 
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13.  B0163RA 

Plac zabaw dla PM 235, ul. Stawowa 28 - największego na 
Radogoszczu. 
PM 235. 
Modernizacja placu zabaw przy PM 235: 3 zjeżdżalnie (ześlizg z 
blachy nierdzewnej), 6 drewnianych ławostołów, 3 drewniane 
piaskownice z zadaszeniem (3 m x 3 m), 6 drewnianych ławek, 3 
podwójne huśtawki, 9 sprężyn, 2 kosze, 3 równoważnie, 2 altany 
ogrodowe, 3 duże zabawki stojące: lokomotywa z wagonami, auto, 
domek. Rewitalizacja nawierzchni: wymiana trawnika i położenie 
kostki brukowej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 235. 

232000,00 

14.  B0122RA 

Remont chodnika i placu przed SP 184. 
ul. Syrenki 19 a. 
Remont i całkowita przebudowa terenu przed wejściem do szkoły o 
powierzchni 1000 m2, zdjęcie dotychczas istniejących, skruszonych 
płyt, zerwanie betonowej wylewki, a następnie położenie nowej 
nawierzchni z kostki brukowej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 184, 
pracownicy szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. 

250000,00 

15.  B0269RA 

Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. 
Teren zielony pomiędzy zabudowaniami Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 u zbiegu przy ulic Stawowej i Anyżowej. 
Stworzenie placu zabaw dla dzieci z sąsiadującej z nim szkoły, 
przedszkola oraz osiedla. Zaaranżowanie przestrzeni dookoła 
budynku zabudową i sprzętem według motywu przewodniego 
„woda" ze względu na nazwę ulicy przy jakiej znajduję się działka (ul. 
Stawowa) oraz morskiego, ze względu na nazwę nowej placówki 
Bałuckiego Ośrodka Kultury „Wyspa Kultury", która zostanie 
oficjalnie otwarta w kwietniu bieżącego roku w zachodnim skrzydle 
budynku. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci, młodzież i 
okoliczni mieszkańcy.  

263488,00 

16.  B0038RA 

Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku ZSO 
4. 
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28. 
Generalny remont szatni szkolnej - wymiana podłogi, ławek, 
demontaż ścianek boksów, malowanie pomieszczeń szatni, zakup 
szafek. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. 

500000,00 

17.  B0080RA 

Wykonanie przejścia dla pieszych przez al. Sikorskiego na 
wysokości ul. Helińskiego. 
 Al. Sikorskiego na wysokości ul. Helińskiego. 
Wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją przez Aleja gen. W. 
Sikorskiego. 
Ogólnodostępne. 

500000,00 

18.  B0011RA 

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 122, ul. 
Jesionowa 38. 
SP 122, ul. Jesionowa 38. 
Celem zadania jest budowa 4 - torowej bieżni lekkoatletycznej z opcją 
skoku w dal oraz wydzielonego miejsca do gry w tenisa stołowego na 
boisku szkolnym. Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu 
wraz z odwodnieniem, położenie profesjonalnej nawierzchni 
poliuretanowej na bieżni, wytyczenie bieżni, budowę trybunek dla 
uczestników zajęć, ustawienie stołów betonowych do gry w tenisa 

509250,00 
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stołowego na utwardzonej powierzchni, instalację dodatkowego 
oświetlenia. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

19.  B0046RA 

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. 
PM 231 ul. Syrenki 19 a. 
Dziennie wydajemy około 1000 posiłków dla przedszkolaków i 
uczniów szkoły. Planowane prace: demontaż wentylacji i założenie 
nowej, wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej, usunięcie 
glazury i terakoty oraz położenie nowej glazury 600m2 i terakoty 
427m2, położenie 34m2 stali kwasowej, pomalowanie ścian powyżej 
glazury oraz sufitów 1032m2, wymiana drzwi 19 szt., zakup mebli 
kuchennych 25 szt., sprzętu gastronomicznego 14 szt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z przedszkola i 
uczniowie SP 184.  

570000,00 

20.  B0006RA 

RADO-PARK zielony kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy, 
etap 1. 
Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul. Jesionowej, 
przy dojeździe do posesji Jesionowa 36 koło siłowni plenerowej oraz 
teren zieleni między boiskiem a budynkami ZSO nr 4. 
Zagospodarowanie terenu zielonego jako zieleńca, skweru. 
Wykonanie alejek, ławek, oświetlenia terenu koszy na odpady i psie 
odchody, a także nowych nasadzeń - drzewa, krzewy, rabaty wraz z 
rekultywacją trawników. 
Ogólnodostępne. 

590000,00 

21.  B0052RA 

Park nad Sokołówką- kontynuacja projektu z ubiegłych lat Park 
Julianowski - rozbudowa XXI wieku. 
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy Zgierską, a Włókniarzy. 
Zadanie obejmuje dokumentację projektową i inwentaryzację zieleni 
w Parku nad Sokołówką oraz nasadzenia drzew i krzewów z 
zabezpieczeniem przed psami i rekultywacją trawników. Trzecim 
elementem składowym są alejki oraz mała architektura (trampolina, 
altana, ławki na placyku widokowym ze schodkami, kurtyna wodna). 
Ogólnodostępne. 

659000,00 

22.  B0273RA 

Całkowity remont chodnika w ul. Św. Teresy na odcinku od 
Zgierskiej do al. Włókniarzy wraz z wykonaniem miejsc 
parkingowych z płyt ażurowych (strona północna św. Teresy). 
Odcinek ul. Św. Teresy od ulicy Zgierskiej do al. Włókniarzy. 
Wymiana nawierzchni chodnika. Budowa miejsc parkingowych z płyt 
ażurowych wzdłuż szpitala, giełdy kwiatowej, START oraz posesji 
pod numerami 23, 25. 
Ogólnodostępne. 

812000,00 

23.  B0103RA 

Hala widowiskowo - sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie 
SP 206. 
Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 
Budowa Całorocznej Hali Widowiskowo-Sportowej z widownią na ok. 
400 osób. Hala oparta na konstrukcji łukowej z nowoczesnym 
poszyciem z podwójnej powłoki PCV z wentylowaną poduszką 
powietrzną. Ogrzewana ekonomicznymi rurowymi promiennikami 
podczerwieni o zasilaniu gazowym. Hala połączona z budynkiem 
szkoły i pomieszczeniem szatniowo-sanitarnymi. Wyposażenie Hali 
stanowią trybuny, scena, oświetlenie, nagłośnienie, kosze do 
koszykówki, słupki do piłki siatkowej, sprzęt utrzymania czystości. 
Z efektów zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz mieszkańcy. 

896000,00 
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24.  B0213RA 

Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu 
na wysokości ulic Pasiecznej i Pstrągowej. 
Realizacja projektu obejmuje przejście podziemne pod ulicą Zgierską, 
na Radogoszczu, zlokalizowane jest na wysokości ulic Pasiecznej i 
Pstrągowej (Zgierska 214).  
Remont przejścia podziemnego zlokalizowanego na wysokości ulic 
Pasiecznej i Pstrągowej, montaż koszy na śmieci, montaż atrap kamer 
monitoringu. 
Ogólnodostępne. 

1200000,00 

 
 

OSIEDLE TEOFILÓW – WIELKOPOLSKA 
 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1.  B0192TW 

Żubardź zielony. 
Żubardzka 2. 
Zadanie osiedlowe polegające na odtworzeniu zniszczonej wichurą 
pergoli, odnowieniu kwiatostanu oraz postawieniu trzech uli z 
pszczołami na dachu lub na tyłach boiska szkolnego Zespołu Szkół 
Rzemiosła. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu 
Szkół Rzemiosła. 

4660,00 

2.  B0086TW 

Zakup książek dla czytelników Filii nr 20 BM. 
BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194. 
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nowych książek z 
dużym drukiem przeznaczonych dla osób słabo widzących. Z 
zakupionych książek korzystać będą dorośli, seniorzy, a także dzieci 
i młodzież. 
Nie dotyczy. 

5000,00 

3.  B0047TW 

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Żubardzkiej. 
Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3. 
Zadanie przewiduje regularny (comiesięczny) zakup nowości 
wydawniczych książkowych oraz audiobooków do Biblioteki przy 
ul. Żubardzkiej 3, aby jak najpełniej realizowane były potrzeby 
czytelnicze wszystkich mieszkańców Osiedla. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

4.  B0182TW 

Wyposażenie i dostosowanie pracowni multimedialnej w Lutni 
na ul. Łanowej. 
Centrum Twórczości „Lutnia" Bałuckiego Ośrodka Kultury ul. 
Łanowa 14. 
Zakup zestawu sprzętów: smart TV z możliwością korzystania z 
internetu; laptop z oprogramowaniem; aparat fotograficzny typu 
"lustrzanka"; rolety zaciemniające (typu BlackOut) pozwalające na 
przeprowadzanie projekcji firmowych i warsztatów 
fotograficznych). 
Nie dotyczy. 

12000,00 
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5.  B0193TW 

Remont pracowni 211 w Zespole Szkół Rzemiosła. 
Żubardzka 2. 
Zadanie osiedlowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz 
remoncie pracowni 211 w Zespole Szkół Rzemiosła. Pracownia w 
części została już wyremontowana i potrzeba jest kolejnej 
inwestycji. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu 
Szkół Rzemiosła. 

13500,00 

6.  B0095TW 

"Darmowe czytanie za głosowanie" Filia nr 13. 
BM, Filia nr 13, ul. Rojna 39. 
Zakup książek i audiobooków dla filii nr 13 BM. 
Nie dotyczy. 

15000,00 

7.  B0160TW 

Szkoła XXI wieku. 
SP 84. 
Zakup 5 zestawów komputerowych (laptop z systemem Windows 
10, mysz, głośniki). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 84. 

15000,00 

8.  B0162TW 

Nowoczesna szkoła. 
PG 13. 
Zakup 5 zestawów komputerowych (laptop z systemem Windows 
10, mysz, głośniki). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie PG 13 oraz 
SP 84. 

15000,00 

9.  B0142TW 

Pływająca Fontanna w parku im. S. Żeromskiego - etap II. 
Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie. 
Zakup i montaż pływającej fontanny do stawu w parku im. S. 
Żeromskiego na Teofilowie (ul. Kaczeńcowa). 
Ogólnodostępne. 

20000,00 

10.  B0159TW 

Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Centrum Edukacji 
Kulturowej „ Na Żubardzkiej" ( filia Bałuckiego Ośrodka 
Kultury ). 
Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej" , ul. Żubardzka 3. 
Doposażenie placówki a w szczególności sali widowiskowej w 
sprzęt techniczny: oświetleniowy, nagłośnieniowy, niezbędny do 
realizacji różnorodnych projektów- skierowanych do wszystkich 
grup odbiorców (dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów). Kolumny 
nagłośnieniowe 4 szt., reflektory 10 szt., sterownik świateł - l szt., 
efekty dyskotekowe - 4 szt., przewody - 21 szt., akumulatory - 20 
szt. Doposażenie placówki w instrumenty 2 gitary, niezbędne do 
prowadzenia zajęć muzycznych., oraz 2 pokrowce do właściwego 
przechowywania instrumentów oraz struny. 
Nie dotyczy. 

20620,00 

11.  B0223TW 

Wzorcowe przedszkole - bezpieczna i przyjazna edukacja 
najmłodszych na świeżym powietrzu w PM 140.  
ul. Pułaskiego 12.  
Celem zadania jest zakup zabawek ogrodowych, certyfikowanych i 
atrakcyjnych dla dzieci oraz zamontowanie ich w miejscu starych, 
zniszczonych. Aby zajęcia ruchowe odbywały się w bezpiecznym i 
atrakcyjnym dla dzieci ogrodzie przedszkolnym. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci PM 140. 

34000,00 
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12.  B0089TW 

Remont i modernizacja stołówki szkolnej w Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 168. 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, ul. Plantowa 7. 
Projekt remontu i modernizacji stołówki szkolnej w Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 168 zakłada: wymianę 3 okien, montaż 
nakładek na parapety, wymianę oświetlenia, zabudowa grzejników, 
wyrównanie i malowanie ścian, położenie glazury, położenie 
wykładziny przemysłowej – termozgrzewalnej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 
Podstawowej Specjalnej 168. 

41000,00 

13.  B0166TW 

Skwer przy Bałuckim Ośrodku Kultury. 
Limanowskiego 166, teren pomiędzy drogą dojazdową do 
Bałuckiego Ośrodka Kultury a chodnikiem wzdłuż linii 
tramwajowej. 
Skwer przy Bałuckim Ośrodku Kultury powstanie z myślą o 
dzieciach, rodzicach oraz seniorach. Powstanie przestrzeń do 
odpoczynku dla mieszkańców, miejsce do zabawy dla dzieci, a także 
miejsce spotkań dla seniorów. Chcemy oddzielić skwer od ruchliwej 
ulicy, budując kwietnik z gazonów wzdłuż chodnika, który 
udekoruje nieatrakcyjną wizualnie część osiedla. Planujemy 
postawienie ławek, huśtawek, piaskownicy, chodnika, oraz 
zasadzenie trawy na błotnistym terenie. 
Ogólnodostępne. 

48504,00 

14.  B0141TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - 
kolejna edycja. 
Boisko tzw. „ELTY" przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. 
Kaczeńcową i al. Odrowąża. 
Projekt zakłada organizację plenerowych seansów filmowych w 
miesiącach letnich. Projekcje na boisku ELTY przy basenie „Wodny 
Raj" odbywać się będą raz w tygodniu, po zmroku. Przed każdym 
seansem organizowane będą konkursy z nagrodami dla 
publiczności. 
Ogólnodostępne. 

50000,00 

15.  B0268TW 

Wymiana płyt chodnikowych wokół budynku PM 30. 
ul. Rydzowa 19. 
Projekt obejmuje wymianę płyt chodnikowych położonych wokół 
budynku przedszkola. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 
przedszkola.  

55000,00 

16.  B0060TW 

Renowacja żłobka nr 4. 
ul. Inowrocławska 5 a. 
Odnowienie elewacji w tym: czyszczenie ścian, naprawa pęknięć, 
odspojeń, usuwanie pleśni i grzybów. 
Żłobek nr 4 sprawuję opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta 

63000,00 

17.  B0071TW 

Modernizacja ogrodzenia terenu SP 71.  
SP 71, ul Rojna 58 c.  
Wymiana starego, zniszczonego ogrodzenia na ogrodzenie 
systemowe panelowe wraz z montażem trzech bramek 
wejściowych i dwóch bram wjazdowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice 
dzieci uczęszczających do SP 71. 

88000,00 
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18.  B0116TW 

Automatyczna sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych 
zasilana ogniwami fotovoltanicznymi. 
Na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. 
Automatyczna sygnalizacja świetlna istnieje już na przejściu dla 
pieszych na ul. Rojnej na wysokości Szkoły Muzycznej. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

19.  B0267TW 

Remont tarasu przy budynku PM 30.  
ul. Rydzowa 19. 
Projekt obejmuje remont tarasu znajdującego się przy budynku 
przedszkola. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 
przedszkola.  

105000,00 

20.  B0083TW 

Pracownia komputerowa w SP 3. 
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 
Remont i wyposażenie pracowni komputerowej: komputer 
stacjonarny z monitorem, klawiaturą, myszką i systemem 
operacyjnym - 16 szt., tablica multimedialna - l szt., projektor 
multimedialny krótkoogniskowy z okablowaniem - l szt., biurko 
komputerowe l-osobowe - 15 szt., krzesła szkolne - 15 szt., biurko i 
fotel dla nauczyciela - l szt., remont sali: malowanie, wymiana 
podłogi, wymiana instalacji elektrycznej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 3. 

110000,00 

21.  B0109TW 

Utworzenie Strefy Zabawy i Nauki w ogrodzie przedszkolnym 
PM 141. 
PM 141 al. Pasjonistów 15. 
Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącego na terenie 
przedszkolnego ogrodu placu zabaw: zagospodarowanie ogrodu z 
wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu pod hasłem 
„Witaj przygodo", aranżacja ścieżki edukacyjnej oraz montaż 
zabawek ogrodowych, montaż bezpiecznego podłoża wokół 
sprzętów ogrodowych, montaż altany ogrodowej oraz 4 stolików z 
ławeczkami dla celów edukacyjnych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 141. 

115000,00 

22.  B0101TW 

Naprawa ogrodzenia wokół posesji położonej przy ul. Rojnej 
15 - Dom Pomocy Społecznej. 
ul. Rojna 15, Dom Pomocy Społecznej. 
Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 m, 
polegająca na wymurowaniu nowych słupów przy bramie 
wjazdowej, usunięciu ognisk korozji, zabezpieczeniu 
antykorozyjnym przęseł ogrodzenia, naprawie, pomalowaniu 
cokołu. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS przy ul. Rojnej 15. 

118000,00 

23.  B0266TW 

Ocieplenie i odnowienie elewacji budynku PM 30. 
ul. Rydzowa 19. 
Projekt obejmuje ocieplenie i odnowienie bardzo zniszczonej, 
czterdziestoletniej elewacji budynku przedszkola. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 
30 .  

185000,00 
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24.  B0088TW 

Budowa podjazdu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 168. 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, ul. Plantowa 7. 
Projekt dotyczy przełamania barier architektonicznych - budowa 
podjazdu oraz przebudowa wejścia głównego w Szkole 
Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi. Prace remontowe będą 
obejmowały: wymianę bramy wjazdowej oraz furtki, wykonanie 
podjazdu dla wózków, wymianę kostki przed schodami, remont 
spocznika, schodów, wymiana barierek, malowanie zadaszenia. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 
Podstawowej Specjalnej 168. 

192901,00 

25.  B0111TW 

Kolorowe PM 123.  
Rojna 24. 
Przedmiotem zadania będzie: ocieplenie zewnętrznych ścian 
styropianem z wykończeniem rynkiem silikonowym – wymianą 
obróbek blacharskich parapetów na nowe z blachy powlekane 0,5 
mm, wymiana rur spustowych na nowe z PVC. Przewiduje się 
również wymiany pokryć z papy daszków nad wejściami wraz z 
obróbką z blachy powlekanej. Następny element to naprawa 
kominów poprzez uzupełnienie ubytków w tynkach kominów, 
wykonanie warstwy wzmacniającej z zaprawy klejowej zbrojonej 
siatką z włókna szklanego, wykonanie tynkarskiej 
cienkowarstwowej tynkiem silikonowym oraz wykonanie 
zabezpieczenia czap kominów papą termozgrzewalną i obróbką z 
blachy ocynkowanej. Ostatnie prace dotyczyłyby ocieplenia 
stropodachu metodą wdmuchu granulatu wełny mineralnej. Całość 
prac poprawi funkcjonalność budynku oraz jego estetykę w 
przestrzeni miejskiej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 
123. 

193700,00 

26.  B0084TW 

OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - Utworzenie 
nowoczesnej pracowni informatyczno - językowej. 
SP 56, ul. Turoszowska 10.  
Pragniemy, aby dzieci uczyły się w nowoczesnej szkole dlatego też 
wnioskujemy o utworzenie pracowni informatyczno- językowej 
nowej generacji, która służyłaby uczniom klas I-VIII. Planowany jest 
remont sali oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt 
multimedialny. Zakup komputerów umożliwi efektywniejszą 
przyjemniejszą pracę na zajęciach komputerowych i językowych, 
wpłynie na podniesienie umiejętności uczniów, a tym samym 
unowocześni i podniesie jakość pracy szkoły. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 56. 

200000,00 

27.  B0066TW 

Remont sali gimnastycznej w SP 48. 
SP 48, ul, Rydzowa 15. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu sali gimnastycznej SP 
48. Remont sali: usunięcie obecnego parkietu, wykonanie nowej 
wylewki, położenie nowej nawierzchni spełniającej normy 
bezpieczeństwa dla obiektów sportowych, wymiana uszkodzonych 
okien, wykonanie wentylacji, wykonanie nowej instalacji CO wraz z 
obudową zabezpieczającą, montaż nowych drzwi, malowanie ścian i 
sufitów, montaż nowych drabinek oraz niezbędnego sprzętu 
sportowego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 48 oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

210000,00 
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28.  B0161TW 

Przyjazna Szkoła. 
Teren SP 84 przy ul. Wici 16.  
Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół nowo 
powstającej SP 84 do najwyższych standardów zapewniających 
dzieciom bezpieczną naukę, zwiększenie atrakcyjności zabaw w 
ogrodzie oraz uzupełnienie oddziaływania terapeutycznego ogrodu 
poprzez interakcję z przyrodą. Dzieci będą mogły odkrywać i 
rozwijać na nowo swoje zmysły takie jak: smaku, dotyku, czy 
zapachu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 84. 

210000,00 

29.  B0081TW 

Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna. 
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 
Remont i wyposażenie szatni szkolnej: szafki szatniowe z zamkiem - 
500 szt., ławki do szatni - 30 szt., wykładzina podłogowa PCV - 500 
m2, oświetlenie (lampy sufitowe), monitoring wizyjny, malowanie 
ścian i sufitów oraz demontaż starych boksów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice 
dzieci uczęszczających do SP 3. 

220000,00 

30.  B0138TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ulicy Łanowej -zielone 
miejsca postojowe. 
Osiedle Teofilów - Wielkopolska, pas drogowy na całej długości 
ulicy Łanowej, własność miasta. 
Ulica Łanowa stała się parkingiem, utrudnia to przejazd i zmniejsza 
bezpieczeństwo pieszych. Stworzenie zielonych miejsc 
postojowych, czyli utwardzonych powierzchni trawiastych jest 
kompromisem między przeciwnikami betonowych placów 
parkingowych, a właścicielami pojazdów. Stworzenie wzdłuż 
Łanowej dodatkowych minimum 120 miejsc postojowych, zapewni 
parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków i poprawi 
bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje wycinania drzew. 
Ogólnodostępne. 

306000,00 

31.  B0261TW 

Przedszkole marzeń - remont PM 115. 
PM 115, ul. Traktorowa 37 a.  
Projekt zakłada kompleksowy remont PM 115. Realizowany projekt 
ma obejmować modernizacje kuchni, ogrodzenia, elewacji, oraz 
tarasu. Działania wpłyną pozytywnie na standard i jakość 
przedszkola, z którego korzystają wszystkie dzieci mieszkańców 
naszego osiedla. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 
115.  

345000,00 

32.  B0137TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Tablice Informacji Pasażerskiej na 
przystankach osiedla Teofilów - Wielkopolska. 
Przystanki tramwajowe w stronę centrum: Aleksandrowska - 
Bielicowa, Traktorowa, Kaczeńcowa, Rydzowa. 
Projekt zakłada montaż wraz z podłączeniem do sieci Tablic 
Informacji Pasażerskiej na przystankach tramwajowych. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

33.  B0082TW 

Sala gimnastyczna w SP 3. 
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 
Remont i wyposażenie sali gimnastyczne oraz remont szatni i 
zaplecza: wymiana okien, termomodernizacja dachu, zakup i 
położenie nowej podłogi; wymiana oświetlenia, malowanie ścian i 
sufitów, wymiana drabinek, remont szatni dla uczniów, remont 
zaplecza na sprzęt sportowy. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 3. 

415000,00 
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34.  B0176TW 

Tężnie. 
Park Żeromskiego. 
Tężnia. 
Ogólnodostępne. 

420000,00 

35.  B0139TW 

ODNOWA TEOFILOWA: PARK DLA DZIECI I SENIORÓW! - plac 
zabaw, stoliki, zadbana zieleń w Grabieńskim Lesie. 
Park Grabieński Las, Teofilów, rejon ul. Banachiewicza, Zadraż, 
Kotarbińskiego. 
Park Grabieński Las to jedyny bałucki park pozbawiony 
jakichkolwiek urządzeń dla dzieci. Chcemy stworzyć tu plac zabaw 
bez barier - dla dzieci w różnym wieku, także niepełnosprawnych. 
Pojawienie się huśtawek, zjeżdżalni, drabinek, a także nowych 
ławek i stolików do gier towarzyskich sprzyjać będzie aktywności 
całych rodzin. Także seniorzy, dla których siłownia zewnętrzna jest 
zbyt dużym wyzwaniem, znajdą tu miejsce dla siebie. 
Ogólnodostępne. 

595000,00 

36.  B0156TW 

Wielkopolska bez barier - modernizacja Przychodni Zdrowia 
„Wielkopolska" w celu poprawy dostępności do usług 
medycznych. 
Przychodnia Zdrowia „Wielkopolska" Miejskiego Centrum 
Medycznego „Bałuty", ul Wielkopolska 55. 
W ramach zadania planowana jest budowa dźwigu osobowego, 
przebudowa gabinetu stomatologicznego, toalet i rejestracji w celu 
likwidacji barier architektonicznych i umożliwienia łatwego i 
bezpiecznego dostępu do świadczeń medycznych dla osób z 
ograniczoną sprawnością ruchową. 
Ogólnodostępne. 

650000,00 

37.  B0157TW 

PROJEKT ZDROWIE - remont i zakup nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 
„Łanowa". 
ul. Łanowa 18, budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Miejskiego 
Centrum Medycznego „Bałuty".  
W ramach zadania planowany jest remont i pełne dostosowanie 
bazy lokalowej do potrzeb osób korzystających z rehabilitacji 
medycznej wraz z zakupem nowoczesnego, bezpiecznego i 
skutecznego w zakresie przywracania zdrowia i sprawności sprzętu 
medycznego. Zadanie będzie realizowane w jednej z największych 
placówek rehabilitacyjnych, o kluczowym znaczeniu w 
szczególności dla populacji osiedla Teofilów - Wielkopolska, ale i 
szerzej, dla całych Bałut. 
Ogólnodostępne. 

650000,00 
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38.  B0140TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Stworzenie Centrum Rekreacji jakiego 
nasze osiedle jeszcze nie widziało! 
Teren rekreacyjny obok pływalni Wodny Raj. 
Zadanie obejmuję stworzenie koncepcji i projektu 
zagospodarowania terenu oraz budowę części dużego, 
wielofunkcyjnego placu zabaw z prowadzącym do niego 
chodnikiem oraz ścieżki biegowej. Oprócz placu zabaw i ścieżki 
biegowej projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie zieleni, 
budowę małej architektury oraz oświetlenie. Realizacja całego 
projektu będzie dużym przedsięwzięciem, dlatego stworzenie 
koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz projektu 
budowlanego pozwoli na realizację kolejnych etapów zadania w 
ramach Budżetu Obywatelskiego (mieszkańcy Teofilowa już 
wielokrotnie pokazali, że potrafią z niego aktywnie korzystać). 
Wizualizacja koncepcji przedstawiona zostanie w formie tablic na 
terenie jej realizacji. 
Ogólnodostępne. 

735000,00 

39.  B0067TW 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 48. 
SP 48, ul, Rydzowa 15. 
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 48 
- o wymiarach 22 m x 44 m z nawierzchnią poliuretanową, 
ogrodzeniem, oświetleniem i piłko chwytami, zawierające pełno wy 
miaro we boiska do piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej i 
koszykówki. Kompleks będzie wyposażony w sprzęt sportowy i 
monitoring wizyjny. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 48 oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

750000,00 

40.  B0076TW 

Sala gimnastyczna naszych marzeń. 
SP 71, ul Rojna 58 c. 
Remont i modernizacja sali gimnastycznej wraz zapleczem 
sportowo - sanitarnym i korytarzem. Remont obejmuje również 
termomodernizację budynku sali gimnastycznej i przyległego 
zaplecza wraz z wymianą pokrycia dachu. Prace wewnątrz miałyby 
obejmować m.in. wymianę podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
instalacji elektrycznej, remont murów budynku i wymianę stolarki 
drzwiowej oraz montaż nowoczesnego wyposażenia sportowego do 
gier. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 71 i 
Miejski Związek Sportowy. 

1250000,00 

41.  B0191TW 

Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie 
sportowym wraz z zapleczem socjalnym przy SP 182. 
SP 182, ul. Łanowa 16. 
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: budowa 
zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie sportowym wraz 
z zapleczem socjalnym wym. 18 m x 38 m, instalacje i monitoring 
wizyjny, wykończenie pomieszczeń socjalnych, ciągi komunikacyjne 
pieszo-jezdne wokół zadaszonego boiska. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 182 i 
okoliczni mieszkańcy. 

1310000,00 
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42.  B0117TW 

Remont i modernizacja al. Pasjonistów wraz z ulicami 
przyległymi. 
Remont i modernizacja od ul. Grabieniec do ul. Judyma. Część ul. 
Judyma od ul. Traktorowej, jak również ul. Radka z przebiciem do 
ul. Kaczeńcowej. 
Remont i modernizację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami technicznymi budowy dróg. Ponieważ są to drogi 
osiedlowe należy wykonać możliwie dużo prostopadłych, 
obustronnych miejsc parkingowych. 
Ogólnodostępne. 

1770000,00 

 

OSIEDLE WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1. B0177WL 

Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj! 
Teren osiedla Wzniesień Łódzkich. 
Zadanie publiczne pn. Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking 
się dotleniaj! Polega na organizacji 48 systematycznych, około 
cotygodniowych, nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nordic 
walking prowadzonych przez instruktora nordic walking oraz 
dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). Uczestnicy 
zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają 
okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych uczestników na 
osiedlu) oraz wodę mineralną. Nabór uczestników będzie się 
odbywać poprzez promocję zadania publicznego bezpośrednio na 
osiedlu (m.in. plakaty na tablicach informacyjnych, w sklepach, 
szkołach) oraz w internecie na facebooku poprzez dedykowany 
profil zadania. Zajęcia będą odbywać się wg następującego 
schematu: spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu, rozgrzewka, 
marsz o długości ok. 3-15 km, rozciąganie i będą trwać jednorazowo 
ok. 2 godzin. Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk, który w 
przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnego uczestnika, 
dokona pomiarów wagi oraz udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Projekt skierowany jest do 
osób, które ukończyły 14 lat. 

29100,00 

2. B0275WL 

Teatr bliżej nas. 
Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna. 
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). 
Ogólnodostępne. 

135060,00 
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3. B0085WL 

Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od 
granic Miasta do ul. Jana i Cecylii wraz ze sporządzeniem 
dokumentacji projektowej. 
Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od 
granic Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze 
sporządzeniem dokumentacji projektowej. 
Remont - przebudowa ul. Aksamitnej od granic Miasta do ul. Jana i 
Cecylii długości ok. 250 mb - w starym śladzie ulicy przy szerokości 
przebudowywanej ulicy ok. 6 mb, z poboczami po obu stronach 
ulicy. 
Ogólnodostępne. 

250000,00 

 

b) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 w rejonie Górna. 

 

OSIEDLE CHOJNY 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  G0027CH 

Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4. 
Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308. 
Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie oferty 
książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla 
dzieci i młodzieży. Wnioskowana kwota pozwoli na zakup około 400 
woluminów książek. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

2  G0003CH 

Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS. 
3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 
Celem zadania jest zakup urządzeń dla działu terapii zajęciowej w 3 
DPS. 
Beneficjentami zadania są mieszkańcy 3 DPS. 

20000,00 

3  G0200CH 

Wybieg dla Psów - Ogrodzenie kawałka przestrzeni w Parku J. 
Dąbrowskiego. 
Park im. J. Dąbrowskiego. 
Ogrodzenie (50 m x 40 m) na terenie Parku Dąbrowskiego oraz 
zamieszczenie informacji, że jest to wydzielony teren dla psów. 
Zamontowanie na wydzielonym terenie koszy na odchody. 
Ogólnodostępne. 

40600,00 

4  G0162CH 

Ratujemy osiedlowe rzeźby - oczyszczenie i konserwacja rzeźby 
„Macierzyństwo" przy Szpitalu Matki Polki. 
Rzeźba "Macierzyństwo" przy ul. Rzgowskiej 281 (nr działki G44-
368/2). 
Zadanie obejmuje oczyszczenie całej powierzchni rzeźby 
„Macierzyństwo", uzupełnienie ewentualnych ubytków oraz jej 
konserwacje preparatem antygraffiti. 
Ogólnodostępne. 

45000,00 
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5  G0052CH 

PRACOWNIA TECHNICZNA XXI WIEKU -remont i wyposażenie 
pracowni w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej. 
ul. Pryncypalna 74. 
W ramach realizacji zadania wyremontujemy sale i stworzymy 
pracownię techniczną, wyposażymy ją w odpowiedni sprzęt. 
Zdemontujemy starą zużytą boazerię, odmalujemy pracownię, 
wymienimy stolarkę okienną i drzwi. Wyposażymy w nowe meble, 
sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt techniczny oraz materiały 
niezbędne do prowadzenia zajęć. 
Ogólnodostępne. 

45915,00 

6  G0002CH 

Zakup krzeseł kąpielowych dla mieszkańców 3 DPS. 
3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 
Celem zadania jest zakup krzeseł kąpielowych dla niepełnosprawnych 
mieszkańców 3 DPS przy ul. Paradnej 36. 
Beneficjentami zadania są mieszkańcy 3 DPS. 

50000,00 

7  G0033CH 

Integracja mieszkańców osiedla Chojny – Józefów. 
Stawy Jana, SP 109 ul. Pryncypalna 74. 
Zadanie ma na celu integrację mieszkańców, dzieci i seniorów do 
wspólnego działania na rzecz osiedla. 
Uczniowie SP 109 oraz okoliczni mieszkańcy. 

65000,00 

8  G0043CH 

KOLOROWA SZKOŁA -malowanie korytarzy i wymiana drzwi w 
SP 109 im. L. Wawrzyńskiej. 
ul. Pryncypalna 74. 
W ramach realizacji zadania pomalujemy 2 korytarze w skrzydle dla 
klas IV-VIII oraz korytarz przy szatniach klas I-III. Ponadto 
wymienimy drzwi na 1 piętrze w skrzydle klas IV-VIII oraz drzwi do 
pokoi administracyjnych szkoły a także do szatni klas I-III. 
Ogólnodostępne. 

74000,00 

9  G0107CH 

Modernizacja placu zabaw w PM 26 ul. Potulna 4. 
Potulna 4. 
W ramach realizacji zadania planuje się demontaż starego, 
zniszczonego wyposażenia ogrodu, montaż nowych elementów placu 
zabaw, montaż bezpiecznej nawierzchni w obrębie placu zabaw. 
Modernizacja zwiększy bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw w 
ogrodzie przedszkola. 
Dostępny dla dzieci z PM 26. 

83200,00 

10  G0029CH 

Remont chodników Żywotna, Mieszkalna. 
ul. Żywotna na odcinku od ul. Kongresowej do posesji 45 strona 
nieparzysta oraz ul. Mieszkalna na odcinku od ul. Kongresowej do 
posesji 46a (dwie strony ulicy). 
Remont chodników na ulicach: Żywotna i Mieszkalna. 
Ogólnodostępne. 

94500,00 

11  G0030CH 

Dokończenie remontu chodnika na ul. Łazowskiego. 
ul. Łazowskiego od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich strona 
lewa. 
Dokończenie remontu chodnika na ul. Łazowskiego. 
Ogólnodostępne. 

105000,00 
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12  G0101CH 

„Tajemniczy ogród" - stworzenie otwartej przestrzeni 
edukacyjno-relaksacyjnej na terenie PM 200. 
PM 200, ul. Zamknięta l. 
We obszarze edukacyjnym znajdą się następujące, wzbogacone 
tablicami dydaktycznymi sektory: 
• „Zakątek zielarza" - herbarium. „Polna przygoda" - roślinność pól i 
łąk. 
•„Wśród górskich szczytów" - flora terenów górzystych. 
•„Tajemnice wody" - eksperymentarium, 
•„Najmniejsi bracia mniejsi" - stanowisko domków dla owadów. W 
części relaksacyjnej: 
• „W świecie zmysłów" - ścieżka sensoryczna oraz grządka roślin 
pachnących;  
• Zadaszona altana przeznaczona do prowadzenia zajęć.  
•„Siła drzew" - alejka parkowa obsadzona szczepionymi odmianami 
charakterystycznych polskich drzew. 
Dostępny dla dzieci z PM 200. 

119500,00 

13  G0040CH 

Bezpieczne Chojny - bariery trawnikowe na ul. Powszechnej 
naprzeciw SP 162. 
ul. Powszechna pomiędzy ul. Wdzięczną a Socjalną - naprzeciw SP 
162, strona północna. 
Wzdłuż ulicy Powszechnej pomiędzy ulicami Wdzięczną a Socjalną, 
wzdłuż jezdni za krawężnikami zamontowanie barier trawnikowych 
tylko na działce G-29 253/33. 
Ogólnodostępne. 

130000,00 

14  G0165CH 

STAWY JANA - Rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci z 
niepełnosprawnościami. 
Stawy Jana 
W ramach zadania ma zostać rozbudowany istniejący plac zabaw. 
Mają zostać dostawione urządzenia dla osób z 
niepełnosprawnościami np.: huśtawka dla dzieci na wózkach, 
urządzenia sensoryczne dla dzieci słabowidzących, karuzela 
integracyjna, zestaw podestów, rodzinna huśtawka (rodzic+dziecko), 
dodatkowo mają być dostawione ławki i kosze na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

163000,00 

15  G0018CH 

„STAWY JANA" - etap VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI 
BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. 
OBIEKT REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA". 
Celem projektu jest zamkniecie pętli ścieżki o miękkiej nawierzchni 
wokół Stawów Jana -dotychczasowa ścieżka obejmuje stawy w 
połowie - od strony południowej. Ścieżka tego typu jest odpowiednią 
nawierzchnią nie tylko dla biegaczy, ale też do uprawiania Nordic 
Walking i dla spacerowiczów. Ścieżka o szerokości 160 cm o miękkiej 
nawierzchni Hanse Grande miałaby mieć około 440 metrów długości i 
łączyć ze sobą oba mostki nad rzeką, wychodząc od planowanej alei 
północ-południe, w kierunku od głównego mostu przy ul. Paradnej, do 
góry wzdłuż obiektu Chojeńskiego Klubu Sportowego, zabudowań 
hotelu Ambasador, boiska do siatkówki plażowej, wzdłuż starej alejki 
w kostce brukowej, obok parku linowego i łączyć się z istniejącą już 
po drugiej stronie ścieżką przez mostek przy ul. Rzgowskiej. 
Ogólnodostępne. 

183500,00 
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16  G0051CH 

RADOSNY PLAC ZABAW-remont i doposażenie placu zabaw przy 
SP 109 im. L. Wawrzyńskiej.  
ul. Pryncypalna 74. 
Doposażenie szkolnego placu zabaw w odpowiedni sprzęt, zmiana 
nawierzchni i odnowienie istniejącego sprzętu, zbudowanie 
piaskownicy. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 109. 

203960,00 

17  G0113CH 

Zielona klasa/patio w SP 162- edukacja, relaks, rozrywka. 
SP 162, ul. Powszechna 15, plac między budynkami SP 162 a PG 43. 
Zagospodarowanie przestrzeni między budynkami SP 162 a PG 43 na 
dziedzińcu wewnętrznym. Miejsce wypoczynku i nauki na świeżym 
powietrzu z wyniesionym trawnikiem oraz wyniesienia z drzewami i 
krzewami - zielona klasa. Przy wyniesieniach będą znajdowały się 
ławki przeznaczone do prowadzenia lekcji, jak i do odpoczynku 
między lekcjami czy po nich. W strefie relaksu przeszkody do 
przeskakiwania, stoły do ping-ponga, urządzenia gimnastyczne. W 
budynku A znajdują się pomieszczenia lekcyjne wychodzące na 
południe. W ciepłych porach roku jest tam zbyt słonecznie i ciepło. 
Drzewa będą łagodziły operujące od tej strony słońce, jak i przyczynią 
się do naturalnego zacienienia pomieszczeń. Uczniowie naszej szkoły 
podczas przerw będą mogli odpocząć, będzie też możliwość 
skorzystania z tego miejsca na przeprowadzenie lekcji na świeżym 
powietrzu. 
Dostępny dla dzieci ze SP 162. 

217000,00 

18  G0099CH 

„W świecie przygody" - rewitalizacja placu zabaw na terenie PM 
200. 
Ogród PM 200, ul. Zamknięta l. 
Rewitalizacja i wzbogacenie przedszkolnego placu zabaw. Zakup oraz 
montaż instalacji ogrodowych: 
- Dla najmłodszych dzieci - 3 zestawy Junior.- Dla dzieci pięcio-sześcio 
letnich - 3 zestawy Exclusive + Ponadto: 
- 4 piaskownice edukacyjne;- 2 samochody terenowe (zabawkowe); 
- 6 bujaków;- sześciokąt edukacyjny; - 2 stoliki do gier; - Przesuwanka; 
- Piasek do piaskownic; - Bezpieczna nawierzchnia w części 
przeznaczonej dla najmłodszych dzieci; - 5 koszy na śmieci; 
Dostępny dla dzieci z PM 200. 

264250,00 

19  G0077CH 

Od Juniora do Seniora -kompleks rehabilitacyjno -rekreacyjny w 
Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170. 
MCM "Górna" ul. Rzgowska 170. 
Przebudowa ogrodzonego terenu (ok. 1000 m2) przyległego do 
budynku przychodni: montaż: kompleksu urządzeń rehabilitacyjno -
treningowych wraz z tablicami informacyjnymi, wyposażenie miejsc 
odpoczynku w ławki, ułożenie przy urządzeniach bezpiecznej 
nawierzchni, wykonanie alejek i lekkich zadaszeń. Całość 
wkomponowana w zieleń i nasadzenia. 
Ogólnodostępne. 

320000,00 
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20  G0020CH 

Nowoczesny plac zabaw na Chojnach Zatorzu. Modernizacja i 
powiększenie placu zabaw przy ul. Kongresowej. Plac przyjazny 
dla dzieci niepełnosprawnych. 
Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko 
skrzyżowania z ul. Jana Bożego. 
Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci 
przy ul .Kongresowej. Plac zostałby powiększony i rozbudowany w 
kierunku południowym o około 180 m kwadratowych (w kierunku 
kościoła). Urządzenia w dobrym stanie, dotychczas funkcjonujące na 
placu, zostałyby odnowione i rozplanowane na nowo, w połączeniu z 
dodatkowymi 3 elementami, przyjaznymi też dla dzieci 
niepełnosprawnych i na wózkach (m. in. duży tor przeszkód na 
wysokości ze zjeżdżalnią, dostępny na wózku inwalidzkim). 
Powierzchnia placu zostałaby wyrównana i pokryta częściowo pod 
urządzeniami miękką nawierzchnią bezpieczna dla dzieci typu EPDM. 
Istniejące na powiększonym placu drzewa i krzewy pozostałyby 
nienaruszone. Dodatkowo rozmieszczono by 2 nowoczesne ławki i 2 
kosze na śmieci oraz stojak rowerowy- od strony ulicy Kongresowej. 
Należałoby rozbudować istniejące ogrodzenie i wykonać 2 wejścia na 
plac odpowiednio szerokie i o utwardzonej nawierzchni - dostępne 
także dla wózków inwalidzkich. 
Ogólnodostępne. 

354200,00 

21  G0129CH 

Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. Lotnej i ul. 
Bałtyckiej. 
Zadanie zlokalizowane w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej (obręb G-
30). 
Zadanie ma polegać w szczególności na stworzeniu jedynego placu 
zabaw w okolicy, który będzie przyjazny dla rodzin z dziećmi. 
Elementy placu zabaw: teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią 
bezpieczną, duży wielofunkcyjny zestaw zabawowo - sprawnościowy 
ze zjeżdżalniami, piaskownica, bujaki, huśtawki koszykowe i 
wahadłowe, ławki z oparciem dla rodziców, stojaki na rowery, zestaw 
drabinek linowych, kosze na śmieci itp. 
Ogólnodostępne. 

375000,00 

22  G0139CH 

Zamiast błotka i PRL-owskich betonowych płyt bezpieczne i 
estetyczne przejścia i chodnik. 
Ul. Kurczaki na odcinku od nr 50 do nr 88. 
Usunięcie płyt żelbetowych z terenu ul. Kurczaki na odcinku od nr 50 
do nr 88 i budowa w tym miejscu chodnika wraz z miejscami 
postojowymi i zielenią. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

23  G0019CH 

Stawy Jana - etap VI –powiększenie terenu wypoczynkowego 
obiektu. Połączenie aleją ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną. 
Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247. 
Projekt zakłada wykonanie szerokiej alei żwirowej łączącej ul. 
Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną. Aleja miałaby szer.3,5 m i 
służyłaby zarówno biegaczom, rowerzystom spacerowiczom oraz 
służbom porządkowym w celu łatwiejszego wjazdu na teren parku 
Ogólnodostępne. 

555000,00 
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OSIEDLE CHOJNY-DĄBROWA 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  G0157CD 

Audiobooki dla czytelników Filii 70. 
Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31. 
100 audiobooków dla dorosłych i seniorów. 
Nie dotyczy. 

3000,00 

2  G0106CD 

Książki dla wszystkich. 
Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31. 
200 wol. książek. 
Nie dotyczy. 

4000,00 

3  G0160CD 

Ratujemy osiedlowe rzeźby - oczyszczenie i konserwacja rzeźby 
„Łabędzie" na skwerze Kolbego przy ul. Tatrzańskiej. 
Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze Kolbego (nr działki 
G17-106/8). 
Projekt zakłada odczyszczenie i przeprowadzenie drobnych prac 
konserwatorskich znanej każdemu łodzianinowi rzeźby „Łabędzie", 
znajdującej się na skwerze Kolbego przy ul. Tatrzańskiej. 
Ogólnodostępny. 

4000,00 

4  G0034CD 

Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Fili 78 BM ul. 
Tatrzańska 124. 
Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon 
Dąbrówka). 
Zadanie polegać będzie na zakupie książek- nowości wydawniczych i 
lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i udostępniane wszystkim 
czytelnikom z całej Łodzi. Realizacja zadania zapewni użytkownikom 
(dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli na 
zakup nowych lektur zgodnych z nową podstawą programową, a także 
wesprze ich w kształtowaniu kompetencji informacyjnych. 
Nie dotyczy. 

7000,00 

5  G0079CD 

Zakup książek dla czytelników Filii 74 BM. 
Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91. 
Wzbogacenie oferty biblioteki. Realizacja zadania pozwoli na 
systematyczny zakup nowości wydawniczych, których brak jest bardzo 
odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni 
mieszkańcom dostęp do literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. 
Biblioteka jest instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z efektów 
realizacji zadania będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany. 
Nie dotyczy. 

8000,00 

6  G0045CD 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 76 BM. 
Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16. 
Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie oferty książkowej 
o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla dzieci i 
młodzieży. Zakupione książki będą dostępne w Filii 76 przy ul. 
Lenartowicza 16 dla wszystkich czytelników łódzkich bibliotek. 
Nie dotyczy. 

9000,00 

7  G0025CD 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 75 BM. 
BM Filia 75, ul. Podhalańska l. 
Postulujemy o przyznanie środków na zakup nowości wydawniczych dla 
naszej biblioteki. Brak nowych książek znacząco utrudnia naszą 
codzienną pracę .Atrakcyjna oferta placówki pozwoli jednocześnie na 
szersze propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. 
Nie dotyczy. 

10000,00 
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8  G0023CD 

Nowe książki, audiobooki dla Filii 72 BM, ul. Kadłubka 40. 
Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40. 
Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych (książki, komiksy) i 
audiobooków. 
Nie dotyczy. 

10500,00 

9  G0103CD 

„ MOTYWACJA KULTUROWA”. 
SP 83, ul. Podmiejska 21. 
Do realizacji zadania potrzebne będą: 2 reflektory teatralne, kolumna 
nagłaśniająca, 4 mikrofony, 3 parawany, 2 kostiumy, sofa tagio, dywan 
uniwersalny. 
Ogólnodostępne. 

11000,00 

10  G0211CD  

Zdrowy przedszkolak - zakup oczyszczaczy powietrza do PM 118. 
PM 118. 
Projekt zakłada zakup oczyszczaczy powietrza do PM 118. 
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 118.  

13500,00 

11  G0009CD 

Budowa wiaty rowerowej przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6. 
ul. Gałczyńskiego 6. 
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu zadaszonej wiaty 
rowerowej z dachem łukowym oraz trzema pełnymi ścianami z 
transparentnego poliwęglanu. 
Z zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie SP 174. 

15000,00 

12  G0022CD 

Nowy chodnik przy ul. Gojawiczyńskiej 7. 
Projekt zlokalizowany byłby przy bloku nr 321 na ul. Gojawiczyńskiej 7. 
Projekt zakłada budowę nowego chodnika (22 mb.) wzdłuż istniejących 
miejsc postojowych położonych pomiędzy blokiem 321 na ul. 
Gojawiczyńskiej 7 a stojącą obok wiatą śmietnika. Dodatkowo 
wymieniono by nawierzchnię wokół pobliskiego trzepaka. 
Ogólnodostępne. 

15000,00 

13  G0173CD 

ODKRYWAMY PRAWA FIZYKI - wyposażenie pracowni fizycznej w 
SP 64. 
SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6. 
Zakup elementów wyposażenia pracowni fizycznej: 10 kompletów 
przyrządów do pomiarów i wykonywania doświadczeń (do 
przeprowadzania doświadczeń z dynamiki, aerostatyki, elektrostatyki, 
prądu elektrycznego, magnetyzmu, optyki), plansz dydaktycznych oraz 
drobnych artykułów biurowych. 
Ogólnodostępny. 

18000,00 

14  G0174CD 

UCZYMY SIĘ CHEMII PRZEZ EKSPERYMENT - wyposażenie pracowni 
chemicznej w SP 64. 
SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6. 
Zakup elementów wyposażenia pracowni chemicznej: minimum 10 
kompletów przyrządów do pomiarów i wykonywania doświadczeń, 
szkła i sprzętu laboratoryjnego, sprzętu ochronnego (okulary, fartuchy 
laboratoryjne, rękawiczki jednorazowe), sprzętu technicznego i 
pomocniczego (jak suszarka na szkło laboratoryjne), plansz 
dydaktycznych oraz drobnych artykułów biurowych. 
Uczniowie SP 64. 

20500,00 

15  G0035CD 

PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO 
PRZYSTANKU TRAMWAJU. 
Północno -wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej. 
Zadanie polega na wybrukowaniu chodnika w miejscu obecnej ścieżki. 
Chodnik ułatwi i uprzyjemni dotarcie do przystanku. 
Długość potrzebnego odcinka chodnika to 150 m, szerokość ok. 1,5 m. 
Ogólnodostępne. 

24016,00 
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16  G0008CD 

Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP 174, ul. Gałczyńskiego 6. 
ul. Gałczyńskiego 6. 
Zakup zestawu sprzętów: 
a. kolumna na statywie ze wzmacniaczem - szt. 2, 
b. subwoofer, 
c. mikrofony na statywie szt. 2, 
d. mikrofony bezprzewodowe szt. 2, 
e. mikrofon nagłowny np. 5 zestawów po 2 sztuki, 
f. mikser, 
g. konsola, 
h. laptop z oprogramowaniem. 
Z zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie szkoły oraz okoliczni 
mieszkańcy. 

32000,00 

17  G0123CD 

Nowy chodnik i świeża zieleń dla mieszkańców bloku przy ul. 
Przyborowskiego 16. 
ul. Przyborowskiego 16. 
Remont chodnika od strony klatek, rekultywacja trawnika i zieleni wokół 
bloku. 
Ogólnodostępny. 

52000,00 

18  G0108CD 

 PM 102 -OGRODZENIE PRZEDSZKOLA - po pierwsze 
bezpieczeństwo. 
ul. Kołowa 31. 
Przedmiotem wniosku jest wymiana ogrodzenia terenu wokół 
przedszkola. Dotychczasowe ogrodzenie z siatki jest w znacznej części 
pokryte korozją, widoczne ubytki cokołu ogrodzenia, ognisko korozji na 
bramie wjazdowej, furtkach, zniszczone przęsła ogrodzenia. Nowe 
ogrodzenie to dla nas, a przede wszystkim dla dzieci najważniejsza 
kwestia bezpieczeństwa, poza tym również wizytówka miejsca, z którego 
stale korzysta społeczność przedszkola. 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 102. 

53000,00 

19  G0104CD 

„Kolorowy i bezpieczny plac zabaw" - modernizacja placu zabaw 
przy PM 17. 
ul. Kossaka 13. 
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 17 - zdemontowanie 
wyeksploatowanych urządzeń zabawowych oraz wyposażenie w nowe 
bezpieczne urządzenia do zabaw. Planowany jest zakup nowych 
urządzeń zabawowych: l huśtawka podwójna, 2 huśtawki ważka, l 
zestaw zabawowy Gucio, l zestaw zabawowy Oliwia, l tablica do pisania 
kredą oraz OX, pociąg Gucio, 2 bujaki, huśtawka „Bocianie gniazdo", 3 
ławki, l kosz. Z efektów korzystać będą dzieci z PM 17. 

54585,00 

20  G0082CD 

NOWOCZESNA MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 38. 
SP 38, Krochmalna 21. 
Utworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni językowej na 25 
stanowisk, służącej uczniom klas I-VIII, dzieciom z okolicznych 
przedszkoli i mieszkańcom osiedla. W ramach zadania planowane jest 
wyposażenie sali-laboratorium w sprzęt multimedialny (monitor 
interaktywny, słuchawki, oprogramowanie, trener wymowy, słowniki 
multimedialne), meble (szafa, stoliki uczniowskie, biurko nauczyciela, 
krzesła, biała tablica suchościeralna) oraz remont sali. 
Uczniowie SP 38. 

56000,00 
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21  G0081CD 

INFORMATYCZNA PRACOWNIA TERMINALOWA NA MIARĘ XXI 
WIEKU W SP 38. 
SP 38, ul. Krochmalna 21. 
Modernizacja przestarzałej pracowni informatycznej, która będzie 
służyła uczniom naszej szkoły oraz okolicznym przedszkolom. Zakup i 
wymiana dotychczasowego sprzętu komputerowego firmy MAC na 14 
terminali komputerowych dla uczniów i komputera stacjonarnego dla 
nauczyciela wraz z oprogramowaniem, monitora interaktywnego, 
laptopa do sterowania monitora dotykowego oraz wyposażenie sali w 
meble (stoliki 14, krzesełka uczniowskie 14, biurko i fotel nauczycielski, 
szafy). Rozbudowanie i modernizacja istniejącej sieci internetowej na 
terenie szkoły. 
Z efektów korzystać będą uczniowie SP 38. 

65000,00 

22  G0041CD 

Oaza na Podmiejskiej -zagospodarowanie patio przy ul. 
Podmiejskiej 21. 
ul. Podmiejska 21. 
Miejsce zadania to patio znajdujące się między budynkami SP 83, a VI LO 
przy ul. Podmiejskiej. Projekt zakłada: osuszanie terenu, wydzielenie 
alejek wyłożonych kostką brukową, montaż 12 ławek parkowych, 
montaż 4 koszy na śmieci. Zakłada się zachowanie obecnej roślinności. 
Ogólnodostępne. 

79500,00 

23  G0110CD 

PM 102 - TARAS - naszym miejscem do odpoczynku, zabawy, 
doświadczeń 
ul. Kołowa 31. 
Przedmiotem jest gruntowny remont tarasu, przeglądy techniczne 
wskazują na konieczność natychmiastowej modernizacji. Taras to 
wizytówka, do tej pory niestety, niezbyt pozytywna, dodatkowo nie 
wykorzystana ze względu na zły stan techniczny. Remont umożliwi nam 
jego wykorzystanie, przede wszystkim do zabaw z dziećmi. Planujemy 
kolejno zakupić stoliki, parasole, materiały do zabaw badawczych, itp. 
Chcemy, by to miejsce przeznaczone było oczywiście dzieciom 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 102. 

83500,00 

24  G0010CD 

Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 174, ul. 
Gałczyńskiego 6. 
ul. Gałczyńskiego 6. 
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających 
do szkoły oraz mieszkańców okolicznych bloków. W ramach remontu 
rozebrana zostanie stara, bardzo zniszczona nawierzchnia z płyt 
betonowych i wyłożona nowa nawierzchnia z kostki betonowej z 
ułożeniem obrzeży. Jednocześnie od strony ulicy na odcinku chodnika 
przed wejściem do budynku szkoły zostaną zamontowane bariery - 
zabezpieczenia uniemożliwiające wybiegniecie uczestników ruchu 
bezpośrednio na ulicę. 
Ogólnodostępne. 

130000,00 

25  G0114CD 

Modernizacja tarasu i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy 
PM 118 
ul. Zapolskiej 54. 
W ramach realizacji zadania planuje się demontaż - rozbiórkę 
istniejącego, zniszczonego tarasu, wykonanie wylewki, montaż kostki 
brukowej, poręczy, remont schodów tarasowych, a także modernizację 
zewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Modernizacja zwiększy 
bezpieczeństwo dzieci bawiących się na tarasie w trakcie pobytu w 
przedszkolu. 
Ogólnodostępny. 

138000,00 
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26  G0145CD 

„Sportowa 190-tka" - modernizacja SP 190. 
ul. Malczewskiego 37/47. 
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczy modernizacji SP 190 
obejmuje: 
1. budowę bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal 
2. remont ogrodzenia boiska „Orlik", 
3. remont szatni wraz z pomieszczeniem natrysków i WC przy dużej sali 
gimnastycznej, 
4. zakup i montaż rolet na dużą salę gimnastyczną. 
Z realizacji zadania skorzystają obecni oraz przyszli uczniowie naszej 
placówki, dzieci w wieku od 7 do 15 lat (klasy I-VIII) oraz społeczność 
lokalna. Nieodpłatne korzystanie przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-
piątek) z obiektów podczas zajęć lekcyjnych, zawodów szkolnych, zajęć 
w ramach programu Animator Sportu, w czasie półkolonii letnich i 
zimowych, uroczystości i imprez organizowanych przez szkołę. 
Nieodpłatne korzystanie przez społeczność szkolną i lokalną z boiska 
„Orlik" oraz bieżni ze skocznią przez 7 dni w tygodniu nieodpłatnie w 
godzinach 8:00-22:00. 

146000,00 

27  G0111CD 

Kolorowy ogród PM 159 - ul. Łączna 53. 
ul. Łączna 53 
Przedmiotem realizacji zadania jest przeprowadzenie remontu ogrodu 
przedszkolnego w celu umożliwienia pełnego i bezpiecznego korzystania 
z jego infrastruktury przez użytkowników. 
1. Rozebranie górki i piaskownicy i na ich miejscu założenie trawnika. 
2. Likwidacja brodzika dla dzieci. 
3. Rekultywacja istniejącego trawnika (z dowozem ziemi). 
4. Montaż bezpiecznego podłoża wokół drabinek 
5. Zakup i montaż dwuwieżowego zestawu zabawowego. 
6. Zakup 10 sztuk ławek ogrodowych. 
7. Zakup i montaż 4 bujaków ogrodowych.8. Zakup i montaż altanki 
ogrodowej. 
9. Zakup i posadzenie wzdłuż ogrodzenia żywopłotu z thui smaragd. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 159. 

176000,00 

28  G0074CD 

Kolorowo i bezpiecznie w SP 38. 
ul. Krochmalna 21. 
Remont wewnątrz budynku SP 38, którego całkowita powierzchnia 
użytkowa wynosi 2.500 m2. Remont obejmuje przygotowanie 
powierzchni oraz malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg w 
pomieszczeniach dydaktycznych, na korytarzach szkolnych i 2 klatkach 
schodowych, a takie wymianę stolarki drzwiowej (30 szt.).Realizacja 
zadania podniesie standard oraz estetykę placówki, a przede wszystkim 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów. 
Ogólnodostępne. 

187600,00 

29  G0167CD 

Naprawa chodników. 
ul. Rydla od skrzyżowania z ul. Zapolską do ul. Deotymy. 
Naprawa chodników, poprawienie bezpieczeństwa w ruchu pieszych 
oraz zwiększenie komfortu poruszania się osób niepełnosprawnych. 
Ogólnodostępny. 

192500,00 

30  G0122CD 

Parking – rozbudowa i modernizacja. 
Parking między blokami przy ul. Przyborowskiego 16 i 14 oraz ul. 
Kraszewskiego 17 a. 
Wymiana nawierzchni, rozbudowa o dodatkowe miejsca parkingowe, 
wydzielenie miejsc dla niepełnosprawnych. 
Ogólnodostępny. 

200000,00 
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31  G0076CD 

Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez 
zakup aparatury i wyposażenia medycznego do Przychodni przy ul. 
Felińskiego 7. 
MCM "Górna" ul. Felińskiego 7. 
Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych w Przychodni 
przy ul. Felińskiego 7 poprzez zakup aparatury i wyposażenia 
medycznego m.in. nowoczesnego urządzenia ultradźwiękowego do 
wykonywania badań: ginekologicznych, położniczych i narządów 
wewnętrznych. Zakup pozostałego wyposażenia medycznego w tym 
m.in. szaf kartotekowych gwarantujących należytą ochronę danych 
osobowych. 
Ogólnodostępne. 

220000,00 

32  G0078CD 

Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i 
zabiegowych w Przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109. 
MCM "Górna" ul. Tatrzańska 109. 
Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i 
zabiegowych: montaż: nowych ledowych opraw oświetleniowych wraz z 
wymianą osprzętu (kontakty, gniazdka) oraz wymianą instalacji 
elektrycznej w niezbędnym zakresie, remont toalety dla osób 
niepełnosprawnych oraz toalety ogólnodostępnej dla pacjentów na 
parterze, malowanie gabinetów, wymiana wykładzin podłogowych w 
wybranych pomieszczeniach, wymiana fartuchów z glazury przy 
umywalkach, montaż nowej armatury sanitarnej wraz z podłączeniami 
wodno-kanalizacyjnymi. 
Ogólnodostępne. 

230000,00 

33  G0015CD 

Rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. 
Felińskiego do ul. Śląskiej). 
Rewitalizacji poddany by został teren zieleni biegnący wzdłuż ul. 
Gojawiczyńskiej - od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej. 
Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek ziemnych znajdujących 
się w skwerku zieleni wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do 
ul. Śląskiej). Dodatkowo ustawione były by kosze na śmieci (l0 szt.) oraz 
ławki (5 szt.). 
Ogólnodostępne. 

285000,00 

34  G0184CD 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Gojawiczyńskiej. 
Rozbudowie poddany by został plac zabaw zlokalizowany pomiędzy 
blokami nr 323 i 326 leżącymi przy ul. Gojawiczyńskiej 11 i 13 
Plac wyłożony będzie częściowo bezpieczną nawierzchnią typu EPDM 
oraz trawą. Ogrodzenie zostanie powiększone w kierunku południowo-
wschodnim (do wysokości chodnika i drogi ziemnej). Przed placem 
zabaw ustawiono by stojak na rowery, natomiast na terenie placu 
ustawiono by 2 ławki oraz l śmietnik. Nowe elementy placu: 2 zabawki 
edukacyjne, tablica do rysowania kredą, równoważnia, huśtawka 
wagowa, l zjeżdżalnia, l bujak, l karuzela. Stare elementy placu zabaw 
(zabawki i ogrodzenie) należy odnowić i pomalować. Obudowę 
piaskownicy wykonać na nowo drewnianą lub z tworzywa palisadą. 
Projekt skierowany jest głównie dla dzieci okolicznych mieszkańców. Nie 
wyklucza się jednak obecności osób z innych dzielnic a nawet miast 
(rodzina, znajomi). Obiekt otwarty byłby cały czas, oczywiście za darmo. 

300000,00 
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35  G0067CD 

Przebudowa istniejącej ogólnodostępnej zatoczki -zespołu miejsc 
parkingowych oraz utworzenie nowych dodatkowych miejsc 
postojowych aut mieszkańców. 
Zbieg ulic: Z. Nałkowskiej (bl. nr 9 A) i W. Broniewskiego (bl. nr 111)  
Plantowanie powierzchni po demontażu istniejących linii krawężnika i 
wywóz ziemi, wyłożenie splantowanej powierzchni ażurowymi płytami 
betonowymi, zainstalowanie nowych linii krawężników ograniczających 
nowo położone płyty, oznakowanie pionowe i poziome "miejsca dla 
inwalidów". 
Ogólnodostępne. 

390000,00 

36  G0039CD 

Nowe chodniki przy Leczniczej. 
ul. Lecznicza. 
Wykonanie około 1200 m2 chodnika szczególnie przy Przychodni 
lekarskiej, szkoły podstawowej, liceum nr 6 oraz w okolicy parku. 
Ogólnodostępne. 

420000,00 

37  G0060CD 

REMONT DROGI I MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. ODYŃCA 66. 
Wschodnia strona bloku przy ul. Odyńca 66. 
Remont drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej min. 4 m x 
110 m = 440 m2. Wydzielenie, wybudowanie i oznakowanie miejsc 
postojowych wzdłuż drogi 5 m x 100 m = 500 m2. 
Ogólnodostępne. 

424000,00 

38  G0115CD 

Młynek cudowny odpoczynek cz. 3 rewitalizacja i doposażenie 
placu zabaw. 
Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G. 
Projekt zakłada przebudowę i powiększenie placu zabaw. Zamontowanie 
nowych zabawek integracyjnych, linarium, wyłożenie placu zabaw 
nawierzchnią bezpieczną, budowę zadaszenia części placu (typu 
membranowego). Wykonano by nowe nasadzenia drzew, krzewów i łąk 
kwietnych. W ramach zadania należy naprawić istniejące ławki, ułożyć 
nowe ścieżki, zamontować nowe stojaki rowerowe. 
Ogólnodostępny. 

440000,00 

39  G0155CD 

Wykonanie miejsc parkingowych poprzez ułożenie płyt ażurowych 
w kwadracie ulic: Broniewskiego, Kilińskiego, Dąbrowskiego, 
Śmigłego-Rydza. 
W kwadracie ulic: Broniewskiego, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Śmigłego-
Rydza. Dokładna lista poszczególnych lokalizacji z nazwami ulic i 
numerami budynków znajduje się w punkcie 6 - Opis szczegółowego 
zadania - lokalizacje nr 1, 2, 5, 7, 12, 13, 23. 
Wykonanie miejsc parkingowych poprzez: 
• rozbiórkę krawężników; 
• korytowanie i podbudowę; 
• ułożenie krawężników; ułożenie płyt ażurowych w rozmiarze 60x40x8 
cm. Jedno miejsce parkingowe ma wymiar: 2,5 metra szerokości i 5 
metrów długości. Do ułożenia 1m2 potrzebne są 4 płyty. 
Ogólnodostępny. 

440000,00 
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40  G0038CD 

TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. 
Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. 
Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego. 
Projekt zakłada wybudowanie ogólnodostępnej tężni solankowej oraz 
zagospodarowanie pustego terenu w jej najbliższym otoczeniu, bez 
naruszania drzewostanu. Inwestycja obejmuje: 
- tężnię solankową o wymiarach: długość ok. l0 m szerokość ok. 1,3 i 
wysokość ok. 3,8 m z odpowiednich materiałów wraz z systemem 
cyrkulacji solanki. 
- instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna- teren pod tężnię (kostka, 
piaskowiec lub inne wskazane) 
- montaż ławek parkowych 8 szt. 
- montaż koszy na śmieci 2 szt. 
- oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz monitoring- pozostawienie 
naturalnej roślinności otaczającej tężnię (drzew i krzewów). 
Inwestycja była by ogólnodostępna, nieodpłatna dla wszystkich 
mieszkańców Łodzi, codziennie, w godzinach 8-21. Zimą ze względu na 
warunki atmosferyczne obiekt będzie wyłączony z użytkowania. 

456000,00 

41  G0042CD 

Remont łazienek w SP 83 im. St. Jachowicza. 
ul. Podmiejska 21. 
Projekt zakłada: zbicie tynków, położenie gładzi na ścianach i sufitach, 
malowanie sufitów, ułożenie płytek na ścianach i podłogach, wymianę 
drzwi wejściowych, montaż kabin toaletowych oraz armatury sanitarnej 
i luster. 
Uczniowie SP 83. 

520000,00 

42  G0138CD 

Rewitalizacja istniejącego "Ogródka Jordanowskiego" wraz z 
przylegającymi miejscami parkingowymi. 
ul. Dąbrowskiego 69, ul. Dąbrowskiego 71/73, ul. Dąbrowskiego 75, 
Bałuckiego 68. 
Na placu zabaw proponujemy 4 strefy wydzielone dla różnych grup 
wiekowych: zestaw sprzętu zabawowego wraz z piaskownicą dla dzieci, 
stół do ping ponga dla młodzieży, siłownię dla wszystkich grup 
wiekowych, część relaksacyjną dla seniorów i niepełnosprawnych. 
Ogólnodostępny. 

600000,00 

43  G0195CD 

Nowoczesna rehabilitacja na miarę XXI wieku w przychodni przy ul. 
Leczniczej 6. 
Miejskie Centrum Medyczne im. Dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14 filia - 
Przychodnia „Lecznicza" , ul. Lecznicza 6.  
Zadanie ma na celu modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt 
rehabilitacyjny, zestawy komputerowe i drukarki Zakładu Rehabilitacji 
w przychodni przy ul. Leczniczej 6. Inwestycją zadania byłyby 
gruntowne prace remontowo-budowlane i instalacyjne w celu 
dopasowania infrastruktury zakładu do nowoczesnych standardów oraz 
zakup niezbędnego sprzętu zabiegowego, w tym nowoczesnych i 
nowatorskich urządzeń do fizykoterapii i kinezyterapii w celu 
podniesienia poziomu udzielanych świadczeń. 
Ogólnodostępny. 

918000,00 
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44  G0011CD 

Kompleks boisk przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6. 
ul. Gałczyńskiego 6. 
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu: boiska do piłki 
ręcznej i piłki nożnej, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżni 
lekkoatletycznej, otoczenie boisk siatką, ławek, koszy na śmieci, 
wyrównanie terenu i usunięcie „trybun", kostka wokół boisk, na terenie 
pod ławkami oraz dojazdowym, wyodrębnienie miejsc parkingowych dla 
rowerów. 
Z efektów zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie szkoły oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

990000,00 

45  G0044CD 

Rewitalizacja Parku im. J. Dąbrowskiego.  
Park im. J. Dąbrowskiego 
1. wymiana nawierzchni alejek na kostkę betonową, 
2. rezygnacja z likwidacji koszy i ławek 
3. 11 szt. nowych ławek zostanie dostawione (typ ławek taki jak już 
stojące na obiekcie, tj. stalowe, rurowe, z podłokietnikami) w lokalizacji 
wskazanej przez wnioskodawcę. 
4. rezygnacja z utrzymania porządku i koszenia trawników, 
5. gatunki drzew i krzewów: klony, dęby, wierzby, lilaki, derenie, 
jaśminowce. 
Ogólnodostępne. 

1134460,00 
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1  G0004GO 

Nowe książki dla Filii nr 68 dla Dzieci i Młodzieży BM. 
G4-138/2. 
Zakup książek, dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak", głównie 
dzieci i młodzież, uzyskają dostęp do najnowszych i najpopularniejszych 
autorów literatury zarówno polskiej jak i światowej. Zostaną zakupione 
również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy programowej. 
Zakupione pozycje będą dostępne w bibliotece dla dzieci młodzieży w 
Filii nr 68 BM przy ul. Przybyszewskiego 63. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

2  G0013GO 

Zakup nowych książek dla Filii nr 65 BM. 
ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8. 
Filia nr 65 Biblioteki Miejskiej w Łodzi postuluje o zakup nowych książek 
dla użytkowników Biblioteki. Zakupione nowości książkowe będą 
udostępniane w naszej Bibliotece dla wszystkich Czytelników. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

3  G0133GO 

Górniak dla ludzi: Naprawa zdewastowanych latarni w parku im. W. 
Reymonta. 
Park im. W. Reymonta. 
Projekt zakłada naprawę zdewastowanych latarni parkowych w parku 
im. W. Reymonta. W wyniku aktu wandalizmu zostały potłuczone klosze 
oraz żarówki. Skutkiem przedstawionej dewastacji latarni jest 
uniemożliwienia oświetlenia ciemnych uliczek parku im. Reymonta, co 
negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w okolicy. 
Ogólnodostępne. 

10000,00 
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4  G0120GO 

Aranżacja ogródka warzywnego dla mieszkańców 5 DPS. 
ul. Podgórna 2/14. 
Aranżacja ogródka warzywnego pozwoli mieszkańcom placówki na 
atrakcyjne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Odbiorcą zadania będą 
mieszkańcy 5 DPS. Planowany jest zakup szklarni ogrodowej i jej 
wyposażenia, a także nasadzeń i środków do ich ochrony i pielęgnacji. 
Zadanie będzie dostępne dla mieszkańców placówki. 

15400,00 

5  G0151GO 

Czas na rodzinny wypoczynek - siłownia zewnętrzna, huśtawka, 
ławki i stojaki rowerowe na Górnej. 
Ośrodek Kultury Górna-ogród, ul. Siedlecka l. 
Huśtawka ogrodowa, siłownia zewnętrzna, ławki i stojaki rowerowe - 
dostęp do wypoczynku i rodzinnej rekreacji w ogrodzie Ośrodka Kultury 
Górna. Tak zorganizowana przestrzeń umożliwi mieszkańcom spędzenie 
czasu wolnego w plenerze, niedaleko domu i da sposobność do integracji 
sąsiedzkiej. Teren ogrodu bez barier architektonicznych, dostępny jest 
dla osób niepełnosprawnych. Urządzenia siłowni dostosowane są do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich). Tablica 
informacyjna na terenie rekreacji z nakładką dla osób niewidomych. 
W przypadku realizacji tego zadania, dyrekcja Ośrodka deklaruje 
możliwość otwierania placu przy Ośrodku w weekendy w wyznaczonych 
godzinach. Ta przestrzeń nie posiada barier architektonicznych w 
dostępnie dla osób niepełnosprawnych. 

31020,00 

6  G0163GO 

Budżet dla zabytków - ratujemy willę przy ul. Kilińskiego 243 - 
dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Willa Rafała Meissnera przy ul. Kilińskiego 243 (nr dziatki G4-309). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z 
badaniami dla elewacji i wnętrz budynku przy ul. Kilińskiego 243 oraz 
zabezpieczenie go przed dalszą dewastacją. 
Ogólnodostępne. 

68000,00 

7  G0112GO 

Naprawa i uszczelnienie dachu warsztatów szkolnych w SOSW 1. 
Działka G5- 286/4 
SOSW l jest placówką dla uczniów niepełnosprawnych z terenu i okolic 
Łodzi. Młodzież uczy się przedmiotów zawodowych, które odbywają się 
w budynku warsztatów, niestety stan dachu budynku jest w 
katastrofalnym stanie. Nieszczelne pokrycie dachowe uniemożliwia 
pełną realizację zajęć w pracowniach zawodu. Nauczyciele fryzjerstwa 
wraz z uczniami organizują akcje tematyczne dla okolicznych 
mieszkańców, urozmaicając życie osiedla. Uszczelnienie i naprawa dachu 
znacznie poprawią warunki nauki i bezpieczeństwa. 
Ogólnodostępne. 

126000,00 

8  G0198GO 

Przyjazna szkoła - wzbogacenie bazy SP 10. 
ul. Przybyszewskiego 15/21. 
Zadanie dotyczy remontu i wzbogacenia bazy SP10 w Łodzi. Obejmie 
ono: remont 2 wejść do szkoły, wykonanie monitoringu zewnętrznego, 
zakup pomocy dydaktycznych (sprzętu sportowego, nagłaśniającego i do 
zajęć muzycznych, księgozbioru, sprzętu do nauki udzielania pierwszej 
pomocy, cyfrowego urządzenia do projekcji obrazu), zakup mebli i 
wyposażenia (do kącików relaksacyjnych, szatni, biblioteki, zaplecza 
sportowego) oraz przeprowadzenie renowacji sztandaru szkoły. 
Z realizacji zadania skorzystają obecni oraz przyszli uczniowie naszej 
placówki. Dzieci w wieku od 7 do 15 lat (klasy 1-VIII). Zakupiony sprzęt i 
wyposażenie będzie wykorzystywane nieodpłatnie podczas zajęć 
lekcyjnych, działalności kół zainteresowań przez 5 dni w tygodniu 
(poniedziałek-piątek). Korzyści odniosą również rodzice naszych 
uczniów i nauczyciele. 

325000,00 
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9  G0134GO 

Górniak dla ludzi: budowa systemu monitoringu miejskiego na 
osiedlu „Górniak''. 
Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska - 
Brzozowa; 
Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - Grabowa. 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na terenie osiedla Górniak. 
Projekt zakłada budowę czterech punktów kamerowych i zakup około 
20 kamer miejskiego monitoringu przy skrzyżowaniach ulic: Senatorska 
- Brzozowa; Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska-
Grabowa. 
Ogólnodostępne. 

385000,00 

 

OSIEDLE NAD NEREM 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja /Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 G0144NN 

Zajęcia z trenerem - nordic walking Nad Nerem. 
Teren osiedla Nad Nerem 
Zadanie publiczne pn. Zajęcia z trenerem - nordic walking nad Nerem 
polega na organizacji 48 systematycznych, około cotygodniowych, 
nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nornic walking prowadzonych 
przez instruktora nordic walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 
8 spotkaniach). Uczestnicy zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie 
kije, otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych uczestników 
na osiedlu) oraz wodę mineralną, Nabór uczestników będzie się odbywać 
poprzez promocję zadania publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. 
plakaty na tablicach informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w 
internecie na facebooku poprzez dedykowany profil zadania. Zajęcia 
będą odbywać się wg następującego schematu: 
- spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu 
- rozgrzewka 
- marsz o długości ok. 3-15 km 
- rozciąganie  
i będą trwać jednorazowo ok. 2 godzin. 
Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk, który w przypadku wyrażenia 
zgody przez poszczególnego uczestnika, dokona pomiarów wagi oraz 
udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy muszą mieć skończone 14 
lat.  

29100,00 

2 G0054NN  

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 5. 
ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości 
pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 20 tys. zł), ul. Łaskowicka 
(budżet 20 tys. zł.) 
Ogólnodostępne. 

40000,00 

3 G0046NN  

 Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 4. 
ul. Chocianowicka, ul. Łaskowicka. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości 
pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. Łaskowice 
(budżet 25 tys. zł.) 
Ogólnodostępny. 

50000,00 
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4 G0049NN  

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 3. 
ul. Chocianowicka ul. Łaskowice. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości 
pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. Łaskowice 
(budżet 25 tys. zł.) 
Ogólnodostępne. 

50000,00 

5 G0050NN  

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 1. 
ul. Chocianowicka ul. Łaskowice. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości 
pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. Łaskowice 
(budżet 25 tys. zł.) 
Ogólnodostępne. 

50000,00 

6 G0053NN  

Remont chodników Chocianowice, Łaskowice - etap 2. 
ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka. 
Kontynuacja wymiany nawierzchni starego chodnika na nowe płyty 
25x25x8cm z ułożeniem obrzeży wraz z wymianą wjazdów w szerokości 
pasa drogowego. ul. Chocianowicka (budżet 25 tys. zł), ul. Łaskowicka 
(budżet 25 tys. zł.) 
Ogólnodostępne. 

50000,00 

7 G0055NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, mniej 
hałasu) -etap 1. 
Park Osiedlowy Nad Nerem, ul. Chocianowicka przy rzece Ner. 
Posadzenie drzew przy rzece Ner w celu wyciszenia hałasu 
pochodzącego z terenu lotniska Lublinek i odnowienia drzewostanu i 
uzupełnienia po nielegalnych wycinkach. (ul. Chocianowicka) Posadzenie 
i uzupełnienie drzew i krzewów na terenie Parku Nad Nerem przy (ul. 
Łaskowice). 
Ogólnodostępne. 

68000,00 

8 G0024NN 

Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź-
Łaskowice. 
OSP, ul. Łaskowice 180. 
Zestaw ratownictwa drogowego LUKAS jest niezbędnym sprzętem do 
ratowania życia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. W 
skład zestawu wchodzą: 
- agregat hydrauliczny P630 SG z funkcją Turbo 
- rozpieracz ramieniowy SP 333 
- nożyce hydrauliczne S 312- wąż przedłużający 5 m - 2 szt. Dodatkowe 
wyposażenie: 
-mini nożyce S120 
- rozpieracie kolumnowe  
- 2 szt. R 420, R 422 
-zestaw łańcuchów KSV11 
- wspornik progowy LRS120 
- 2 szt.  
- zestaw podpór PT 
- podkłady i kliny LSSI służące do bezpiecznej stabilizacji pojazdów- 
akcesoria m. in: zestaw do szyb, osłony na poduszki powietrzne, maty 
wielofunkcyjne, pokrowce ochronne. 
Nie dotyczy. 

100000,00 
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9 G0206NN 

Teatr Bliżej Nas. 
Chocianowicka / Łaskowice 
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 spektaklu 
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 (na 4 występy). 
Ogólnodostępne. 

135060,00 

 

OSIEDLE PIASTÓW-KURAK 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  G0017PK 

„Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego ". Zakup książek 
dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24. 
Filia 69 BM, ul. Bednarska 24. 
Filia chciałaby zakupić ok. 500 woluminów książek zarówno dla 
dorosłych, jak i dla dzieci. Nie jest to dużo dla danej placówki, gdyż 
obsługuje czytelników od 0 do 100 lat. 
Nie dotyczy. 

12000,00 

2  G0064PK 

Zakup książek oraz e -booków dla czytelników BM Filii 64. 
BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a. 
Książki oraz e-booki zostaną zakupione dla BM Filii 64, ul. 
Paderewskiego 11 a. Zakup ma na celu zainteresowanie wszystkich grup 
społecznych Biblioteką jako instytucją kultury i czytelnictwem. Mamy 
nadzieję, że zakup nowości wydawniczych usatysfakcjonuje już 
zapisanych czytelników, a także przyciągnie nowych. Zakup e-booków w 
dobie rozwijającej się szeroko pojętej komputeryzacji jest niezbędny i 
konieczny jeżeli chcemy pozyskać nowych i młodszych czytelników. 
Nie dotyczy. 

15000,00 

3  G0126PK 

Po pierwsze bezpieczeństwo - wymiana 2 słupów oświetleniowych 
przy PM 89. 
ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach bocznych do PM 89. 
Zadanie będzie polegać na wymianie dwóch słupów oświetleniowych na 
nowe kompozytowe wraz ze zmianą źródła oświetlenia z sodowego na 
ledowe. 
Ogólnodostępne. 

16000,00 

4  G0130PK 

Budowa miejsc postojowych na ul. Zaolziańskiej w rejonie SP 7. 
Ul. Zaolziańska pomiędzy ulicami Kosmonautów a Wiosenną po stronie 
budynku przy ul. Zaolziańskiej 65. 
Utwardzenie terenu od frontu budynku Zaolziańska 65 z którego 
korzystają rodzice dowożący dzieci do SP 7 przy ul. Wiosennej l. 
Ogólnodostępne. 

30800,00 
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5  G0168PK 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. 
MOSiR, ul. Karpacka 61. 
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. 

38000,00 

6  G0062PK 

Wymiana chodnika wzdłuż ul. Łącznej. 
Chodnik wzdłuż ul. Łącznej na odcinku od Rzgowskiej do Niemcewicza 
po stronie parzystej. 
Remont chodnika wzdłuż ul. Łącznej o szerokości 1,5 metra długości 100 
m na odcinku od Rzgowskiej do Niemcewicza (po stronie numerów 
parzystych). 
Ogólnodostępny. 

52500,00 

7  G0116PK 

Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza. 
Boisko przy skwerze Dubaniewicza. 
Organizacja ok. 10 pokazów kina plenerowego na boisku przy skwerze 
Dubaniewicza, w pobliżu IX LO. 
Nieodpłatne, ogólnodostępne. 

60000,00 

8  G0088PK 

Mali koszykarze i piłkarze Dinusiowej Drużyny ćwiczą na boisku 
PM 89. 
ul. Ciołkowskiego 7a. 
Zadanie będzie polegać na zrealizowaniu projektu budowy niewielkiego 
boiska sportowego w ogrodzie Dinusiowego Przedszkola, z 2 bramkami 
do piłki nożnej, "wyłapywaczem" siatką zabezpieczającą do piłek oraz z 
2 koszami do mini koszykówki. Boisko wyłożone zostanie bezpiecznym 
podłożem. Trwałe i bezpieczne podłoże i sprzęt umożliwią prowadzenie 
zajęć sportowych we wszystkich porach roku. 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 89. 

115000,00 

9  G0125PK 

Funkcjonalne podwórko. 
Podwórko przy Paderewskiego między nr 16, 20, 22 a SP nr 51. 
Zadanie polega na wyrównaniu i uporządkowaniu terenu oraz 
wykonaniu miejsc postojowych. 
Ogólnodostępne. 

151000,00 

10  G0072PK 

"Bezpiecznie przed szkołą" -modernizacja skweru, parkingu, 
nawierzchni chodników, kosmetyka zieleni przed SP 7 im. Orląt 
Lwowskich. 
Teren u zbiegu ulic Wiosennej i Zaolziańskiej. 
Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, rodziców i mieszkańców 
osiedla chcielibyśmy wymienić wszystkie płyty chodnikowe w ciągach 
komunikacyjnych przed szkołą oraz zmodernizować parking przy ulicy 
Wiosennej. Pragniemy przebudować skwer przed wejściem do szkoły 
zmieniając stare, popękane płyty chodnikowe na kolorową kostkę 
brukową. Na obrzeżach placu zamierzamy umieścić murki z siedziskami 
oraz kosze na śmieci. Zamontujemy stojaki dla rowerów. 
Przeprowadzimy kosmetykę nasadzeń. 
Ogólnodostępne. 

173500,00 
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11  G0142PK 

Rewitalizacja południowo-zachodniej części Parku im. Legionów. 
Zachodnia strona parku im. Legionów między ulicami Bednarską i 
Sanocką. 
Uzupełnienie chodników i ławek w południowo-zachodniej części 
zabytkowego parku im. Legionów. 
1. Zamknięcie okręgu alejki po stronie zachodniej omawianej części 
parku. Kosze na śmieci już są zainstalowane. 
2. Utworzenie dwóch dojść do parku: 
a) Od północno-zachodniej strony (skrzyżowanie Bednarskiej i 
Dygasińskiego) 
b) Od południowo-zachodniej strony (od strony Sanockiej) 
3. Alejka łącząca zachodnią stronę parku z jego centrum 
4. Postawienie ławki do odpoczynku dla spacerowiczów po północno-
zachodniej stronie 
Ogólnodostępne. 

221300,00 

12  G0208PK 

Rewitalizacja Skweru im. H. Dubaniewicza. 
Skwer im. H. Dubaniewicza. 
Rewitalizacja skweru im. H. Dubaniewicza ma polegać na wykonaniu 
następujących prac: Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej. 
Budowa boiska do Streetball. Naprawa, oraz budowa chodnika (ok 60 
m). Ucięcie gałęzi, posadzenie kwiatów. Posadzenie żywopłotu. Pozbycie 
się gołębi z parku. Instalacja latarni ok.15 szt. Budowa placu zabaw (5 
elementów). Instalacja ławek parkowych (10szt). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i 
mieszkańcy osiedla. 

295000,00 

13  G0150PK 

CESIR „9" - Centrum Edukacji Sportowej i Rekreacji dla młodzieży 9 
LO i mieszkańców osiedla Piastów-Kurak. ETAP II. 
Budynek 9 LO, ul. Paderewskiego 24. Nr działki G12-505/24. 
Projekt zakłada utworzenie (II etap budowy) centrum sportowo 
rekreacyjnego. W ramach działań zakładanych na rok 2018/2019 
chcielibyśmy wybudować ściankę wspinaczkową na sali gimnastycznej, 
utworzyć strefę rekreacyjną dla sportów biegowo siłowych oraz 
doposażyć tenisa stołowego. Ścianka wspinaczkowa wyposażona byłaby 
w urządzenia do automatycznej asekuracji ćwiczących. Obiekt będzie 
wykorzystywany w trakcie zajęć lekcyjnych (młodzież szkolna), po ich 
zakończeniu (młodzież szkoły i mieszkańcy osiedla/Łodzi). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i 
mieszkańcy osiedla. 

353000,00 

14  G0105PK 

Multimedialna szkoła - wykorzystanie technologii informacyjno- 
komunikacyjnej w nauczaniu - SP 51 szkołą dla Europejczyka. 
ul. Ciołkowskiego 11a. 
Zadanie obejmuje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
dostępnych dla wszystkich uczniów. Wyposażenie sal lekcyjnych w 
stanowiska komputerowe, rzutniki i ekrany, utworzenie pracowni 
językowej (remont sali wraz z dostosowaniem instalacji, stworzenie 26 
stanowisk uczniowskich z komputerami i słuchawkami i pulpitu 
sterowniczego dla nauczycieli), utworzenie dodatkowej pracowni 
informatycznej (remont sali wraz z dostosowaniem instalacji, stworzenie 
14 stanowisk komputerowych dla uczniów i stanowiska nauczyciela). 
W szkole rozbudowana zostanie sieć internetowa i wi-fi i zakupiony 
mobilny zestaw tabletów dla uczniów. 
Z efektów korzystać będą uczniowie SP 51. 

395000,00 
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15  G0117PK  

Organizacja miejsc postojowych przy ul. Tuszyńskiej. 
ul. Tuszyńska od Paderewskiego do Sanockiej. 
Utwardzenie zdewastowanych pasów zieleni między chodnikiem a 
jezdnią za pomocą płyt ażurowych w celu stworzenia miejsc 
parkingowych, remont fragmentów chodnika. 
Ogólnodostępne. 

590000,00 

16  G0097PK 

"Kuchnia marzeń" - remont i wyposażenie zaplecza kuchennego 
wraz ze zmywalniami w PM 7. 
PM 7, ul. Smocza 4. 
W ramach realizacji zadania wyremontujemy i doposażymy w sprzęt 
kuchnię oraz dwie zmywalnie w placówce. Prace remontowe obejmą 
wymianę terakoty i glazury, malowanie, wymianę oświetlenia, remont 
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, malowanie, 
wymianę windy towarowej. Doposażenie obejmie zakupienie sprzętu 
kuchennego, mebli i niezbędnych naczyń. 
Z efektów korzystać pracownicy i dzieci z PM 7. 

624750,00 

17  G0073PK 

Budowa boiska do piłki nożnej na terenie SP 7 im. Orląt Lwowskich. 
ul. Wiosenna 1. 
Zmiana zniszczonego asfaltowego boiska do gry w piłkę nożną na 
nowoczesne boisko z bezpieczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem i 
oświetleniem zgodne z projektem. Zadania do realizacji: 
1.Przygotowanie terenu (demontaż: asfaltu, wykonanie odwodnienia i 
drenażu), 
2.Budowa boiska do piłki nożnej z trawą syntetyczną wyposażeniem w 
niezbędne sprzęty 
3.Budowa ogrodzenia wraz z wejściami i trybuną. 
4.Zainstalowanie oświetlenia i monitoringu. 
Z efektów korzystać będą uczniowie SP 7 i okoliczni mieszkańcy. 

700000,00 

18  G0124PK 

Nowoczesne boisko wraz z bieżnią na Górnej. 
Na terenie istniejącego asfaltowego boiska w okolicy Skweru im. H. 
Dubaniewicza, pomiędzy ul. Strycharską nr 14/18, IX L.O. a parafią 
Świętego Łukasza Ewangelisty. 
Wybudowanie bezpiecznego boiska do piłki nożnej wraz z okalającą je 
bieżnią lekkoatletyczną oraz ogrodzeniem. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i 
mieszkańcy osiedla. 

860000,00 

19  G0100PK 

Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej 
nawierzchni przy SP 113 w Łodzi, ul. Unicka 6. 
ul. Unicka 6. 
Projekt obejmuje budowę: wielofunkcyjnego boiska sportowego o 
wymiarach 44 x 22 m o nawierzchni gr. 16 mm poliretanowej do gry w 
piłkę ręczną: bramki stalowe (3 x 2) 2 szt., koszykówkę : (dwa boiska - 4 
komplety : stojaki metalowe dwusłupowe, tablice 180 x 105 m, obręcze 
uchylne, siatka łańcuchowa), siatkówkę: słupki z mocowaną siatką na 
tulejach z regulacją wysokości i mechanizmem naciągającym l szt. i tenis 
ziemny: słupki stalowe na tulejach, dekle maskujące, siatka do tenisa; 
- piłkochwyty o wysokości 8 m dookoła całego boiska, 
- trybuny dwurzędowe na 48 miejsc, 
 - oświetlenie boiska, 
- budowę monitoringu wizyjnego. 
Z efektów korzystać będą uczniowie SP 113 i okoliczni mieszkańcy. 

861000,00 
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20  G0066PK 

PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA W UL. ASTRONAUTÓW WRAZ Z 
REMONTEM CHODNIKÓW ORAZ WYKONANIE MIEJSC 
PARKINGOWYCH. 
Ul. Astronautów. 
Wykonanie projektu technicznego remontu chodników wraz z 
zaprojektowaniem miejsc postojowych. Wykonanie projektu 
technicznego, przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Astronautów na 
odcinku ok. 400 metrów od ulicy Zaolziańskiej do skrętu na wysokości 
Przedszkola 106 przy ul. Astronautów 17.  
Ogólnodostępne. 

900000,00 

21  G0048PK 

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego łącznie z ogrodzeniem 
terenu ZSEiU ul. Astronautów 19. 
ul. Astronaut6w 19. 
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 22 m. 
W skład boiska wchodzą: 
a) dwa boiska do koszykówki 
b) boisko do siatkówki  
c) boisko do piłki ręcznej 
d) ogrodzenie z bramą i dwiema furtkami  
e) piłkochwyty  
 f) odwodnienie liniowe boiska  
g) wyposażenie dodatkowe: ławki i kosze na śmieci  
h) oświetlenie boiska i terenu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ZSEiU oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

909000,00 

 

OSIEDLE ROKICIE 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  G0209RO 

Bieg na orientację po Parku Sielanka. 
Teren otoczony ulicami Pabianicką - Politechniki - Obywatelską - Jana 
Pawła II. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację terenu otoczonego ulicami Pabianicką - Politechniki - 
Obywatelską - Jana Pawła II, która zostanie udostępniona mieszkańcom i 
posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą mogli wziąć 
udział mieszkańcy miasta- młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z 
dziećmi. 
Ogólnodostępne. 

2000,00 

2  G0148RO 

Zagospodarowanie działki poprzez ustawie ławek i gazonów z 
nasadzeniami. 
ul. Piękna 51 działka ewidencyjna nr 246/15 obręb G1. 
Ustawienie 2 szt. ławek ulicznych oraz gazonów z nasadzeniami (kwiaty, 
krzewy ozdobne) i kosza na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

8600,00 



63 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

3  G0121RO 

Zrelaksowany senior - sprawny senior – zakup mobilnego zestawu 
nagłośnieniowego i fotela masującego dla seniorów do DDP. 
ul. Obywatelska 69. 
Zakup: fotela masującego typu MASSAGGIO ECCELLENTE - 1 szt., 
zestawu nagłośnieniowego typu auna Streetstar 15 , w skład którego 
wchodzą interfejs bluetooth do odtwarzania muzyki ze smartfona, 
tabletu lub laptopa, port USB i gniazdo kart pamięci SD/MP3, dwa 
mikrofony, bezprzewodowe radio UHF. 
Z usług Domu Dziennego Pobytu mogą korzystać seniorzy będący 
mieszkańcami osiedla, pod warunkiem uzyskania z III Wydziału Pracy 
Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji 
kierującej, co jest warunkiem uczęszczania do placówki. Jednak Dom 
Dziennego Pobytu nie jest placówką zamkniętą. Na jego terenie, przy 
współpracy ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, Wydziałem 
Zdrowia, służbami miejskimi odbywają się występy artystyczne, 
spotkania, odczyty, prelekcje. 

9000,00 

4  G0149RO 

Ustawienie wzdłuż pasa drogowego ul. Pięknej koszy na psie 
nieczystości. 
ul. Piękna, działka ewidencyjna nr 259/18 obręb G1. 
Kosze na psie nieczystości (zakup i ustawienie) - 10 000,00 zł. 
Ogólnodostępne. 

10000,00 

5  G0001RO 

„Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników 
biblioteki przy ul. Pięknej. 
Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39 
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 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Z nabytych 
książek będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w 
Bibliotece Miejskiej w Łodzi. 
Nie dotyczy. 

20000,00 

6  G0080RO 

"Nowe książki" - zakup książek dla czytelników biblioteki 
 przy ul. Cieszkowskiego. 
Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A. 
Zabiegamy o zakup nowości wydawniczych. Największą bolączką 
biblioteki jest brak nowych tytułów oraz klasyków literatury w nowym 
wydaniu. Ponieważ w przyszłorocznej ofercie bibliotek pojawią się 
audiobooki część pieniędzy chcemy przeznaczyć na atrakcyjny zestaw 
"książek mówionych". 
Nie dotyczy. 

20000,00 

7  G0171RO 

Remont tarasów w PM 88. 
ul. Rogozińskiego 4. 
Zerwanie istniejącej nawierzchni i położenie nowej kostki na tarasach 
parterowych. Zamocowanie balustrad. 
Z efektów korzystać będą pracownicy, podopieczni i rodzice dzieci z PM 
88. 

32000,00 

8  G0016RO 

Bezpieczne schody dla przedszkolaków z PM 88. 
ul. Rogozińskiego 4. 
Wymiana schodów prowadzących do placówki. Zburzenie starych i 
wybudowanie nowych z kostki brukowej, wymiana barierek. 
Z efektów korzystać będą pracownicy, podopieczni i rodzice dzieci z PM 
88. 

45000,00 
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9  G0005RO 

Komfortowa nawierzchnia - utwardzenie drogi wraz z 
wydzieleniem miejsc parkingowych pomiędzy blokami na ul. 
Komfortowej 2 i 4. 
Plac pomiędzy blokami zlokalizowanymi przy ul. Komfortowej 2 i 4 
działka G10, 15/11.  
Projekt zakłada wyłożenie kostką brukową istniejącej drogi osiedlowej 
wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z płyt ażurowych. W projekcie 
planowane jest wyznaczenie stanowiska dla osoby niepełnosprawnej 
oraz instalacja stojaka na rowery w pobliżu pergoli śmietnikowej. 
Ustawienie znaku B-36 zakaz zatrzymywania się i postoju poza 
wyznaczonymi dla tego miejscami. Obecny fatalny stan nawierzchni i 
brak chodnika utrudniają okolicznym mieszkańcom dotarcie do bloków. 
Ponadto parkowanie pojazdów „na dziko" utrudnia dojazd do posesji na 
ulicy Komfortowej 2 i 4 służbom komunalnym wywożącym odpady z 
usytuowanej w szczycie drogi pergoli, czy w nagłych przypadkach 
dojazdu np.: karetkom. Wykonanie projektu uwzględnia zachowanie 
istniejących drzew bez ich usuwania. Zakłada natomiast uregulowanie 
ich koron oraz zasianie trawników, co w znacznym stopniu poprawi 
estetykę tej części osiedla. 
Ogólnodostępne. 

80000,00 

10  G0069RO 

Zapraszamy do wyremontowanej Przychodni przy ul. 
Cieszkowskiego 6 po nowym chodniku przy pięknym trawniku. 
MCM, ul. Cieszkowskiego 6. 
1. Remont chodnika szer. 3,0 m (ok. 250,0 m2): wymiana płyt 
chodnikowych, krawężników, podbudowy itp. wzdłuż ul. 
Cieszkowskiego 6 - działka nr 22/19 pozostaje we władaniu ZDiT w 
Łodzi, 
2. Remont fragmentów chodnika stanowiących dojście do apteki i/lub 
dojazd do bram wjazdowych na teren przychodni, rekultywacja 
trawników i wykonanie ewentualnych nasadzeń pomiędzy budynkiem a 
chodnikiem, ustawienie stojaka i koszy na śmieci – teren należy do 
Miejskiego Centrum Medycznego „Górna" w Łodzi. 
Ogólnodostępne. 

137500,00 

11  G0036RO 

Sygnalizacja świetlna ma przejściu dla pieszych. 
 ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej ( przy parku Sielanka). 
Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych przez obie nitki ul. 
Pabianickiej i przez tory tramwajowe przy ul. Karpackiej. Może to być 
sygnalizacja świetlna uruchamiana przyciskiem bądź aktywne znaki D6 
z czujnikiem obecności pieszego. 
Ogólnodostępne. 

140000,00 

12  G0065RO 

Rozbudowa placu zabaw oraz powstanie siłowni pod chmurką. 
Rejon ulic: Odrzańska -Uroczysko-Teodorowicza Obręb G- 23 działka 
212/97. 
Zadanie obejmuję wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Obejmuję rozbudowę istniejącego placu zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców poprzez dostawienie huśtawki-bocianie gniazdo, bujaka z 
dwoma siedziskami na sprężynie, huśtawki dla osób 
niepełnosprawnych. Zadanie obejmuję również powstanie dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców osiedla siłowni „pod chmurką" z 
kilkoma urządzeniami do ćwiczeń oraz powstanie stojaka na rowery. 
Poszerzenie ogrodzenia oraz wykonanie ścieżek dojazdowych do 
urządzeń dla niepełnosprawnych oraz utwardzonego podłoża. 
Ogólnodostępne. 

168000,00 
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13  G0169RO 

Obywatel Rodzic - Bezpieczna droga do szkoły. 
Przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Cieszkowskiego wraz z przecinającymi 
ją ulicami. 
Poszerzenie chodników w obrębie skrzyżowań, aby przejście dla 
pieszych byłoby krótsze a pieszy bardziej widoczny zza zaparkowanych 
aut. Wydzielenie miejsc parkingowych poprzez wymalowanie ich farbą. 
Ogólnodostępne. 

185885,97 

14  G0007RO 

Bezpieczny chodnik na Jana Pawła II – budowa oświetlenia za 
ekranami na odcinku Obywatelska-Pabianicka. 
Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od 
Obywatelskiej do Pabianickiej. 
Projekt i budowa oświetlenia w technologii LED w obszarze działki G-
10-4/169. Liczba słupów ok.. 25 w rozstawie ~ 30 m. 
Ogólnodostępne. 

200000,00 

15  G0071RO 

Wymiana chodnika i naprawa jezdni na ul. Wróblewskiego na 
odcinku od posesji 17/17a do Al. Politechniki po stronie północnej. 
ul. Wróblewskiego na odcinku od posesji 17/17a do Al. Politechniki po 
stronie północnej. 
Wymiana nawierzchni chodnika, naprawa nawierzchni jezdni, 
odtworzenie trawnika, odmalowanie przejścia dla pieszych przy ul. 
Różanej, ustawienie koszy na psie odchody. 
Ogólnodostępne. 

204000,00 

16  G0075RO 

Zmieniamy Przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - II etap prac 
inwestycyjnych. 
MCM "Górna" ul. Odrzańska 29. 
Poprawa stanu sanitarno -higienicznego ciągów komunikacyjnych oraz 
gabinetów lekarskich i zabiegowych (w tym przede wszystkim poradni 
rehabilitacyjnej), wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana instalacji 
elektrycznej i punktów oświetleniowych. Wymiana instalacji 
hydraulicznej. Nowy układ pomieszczeń i rozmieszczenia gabinetów. 
Wymiana wykładzin. 
Ogólnodostępne. 

250000,00 

17  G0006RO 

Nowa ul. Komfortowa – modernizacja chodnika i parkingu wzdłuż 
ul. Komfortowej wraz z wymianą nawierzchni. 
ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku od Rogozińskiego do 
Brzozowskiego. 
Wymiana nawierzchni chodnika i jezdni na ul. Komfortowej na odcinku 
od ul. Rogozińskiego do ul. Brzozowskiego. 
Ogólnodostępne. 

364520,00 

 

OSIEDLE RUDA  

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  G0026RU 

Zakup książek dla czytelników Filii 79 BM. 
BM Filia 79, ul. Rudzka 7. 
Filia 79 BM, jest jedyną biblioteką na osiedlu Ruda, z której korzystają 
najmłodsi czytelnicy oraz seniorzy. Większa ilość nowych książek 
znacząco wpłynie na liczbę czytelników. 
Nowości wydawnicze oraz lektury będą dostępne dla wszystkich 
czytelników zarejestrowanych w BM. Korzystanie z biblioteki jest 
bezpłatne. 

8000,00 



66 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

2  G0203RU 

Zakup sprzętu multimedialnego dla PM 86. 
PM 86, ul. Demokratycznej 61/63. 
„Multimedialne przedszkole"- wyposażenie Przedszkola Miejskiego nr 
86 w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne: laptop dla każdej 
grupy, tablice interaktywną z projektorem szerokokątnym, dywan 
interaktywny i drukarkę laserową. Zakupiony sprzęt pozwoli na 
urozmaicenie zajęć edukacyjnych w interaktywne pomoce wizualne. 
Dzieci będą miały możliwość korzystania ze sprzętu multimedialnego. 
który jest nieodłącznym elementem dzisiejszego świata. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 
przedszkola. 

42000,00 

3  G0159RU 

Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa – Karowa. 
Teren leżący u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej. 
Wykonanie projektu wraz z kosztorysem. Montaż huśtawki bocianie 
gniazdo 1 szt., huśtawki wahadłowej 1 szt., huśtawki wagowej 1 szt., 
piaskownicy 1 szt., skoczka 1 szt., wielofunkcyjnego zestawu ze 
zjeżdżalniami tzw. wieżyczki 1 szt., ławek 2 szt., plenerowego stołu do 
ping - ponga 1 szt., stojaka rowerowego 1 szt., kosz 1 szt., regulaminu. 
Teren zabezpieczony ogrodzeniem systemowym, pola piaskowe, 
trawnik, nasadzone krzewy. 
Ogólnodostępne. 

85000,00 

4  G0091RU 

Kino plenerowe -Stawy Stefańskiego. 
teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i 
Głębinową. 
Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość 
terenów zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda oraz 
uatrakcyjnienie samych Stawów Stefańskiego. Wnioskuję o kontynuację 
organizacji weekendowego letniego kina plenerowego nad wodą w 
miesiącach maj - wrzesień, poprzez projekcje ok. 15 seansów. Przed 
główną projekcją filmową dla dorosłych dobrze by przedstawić jakiś film 
dla dzieci, by również nasi milusińscy mogli cieszyć się z letnich 
pokazów. 
Nie dotyczy. 

100000,00 

5  G0092RU  

Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej. 
ul. Przestrzenna pomiędzy ul. Rudzką, a ul. Graniczną. 
Zadanie polegające na postawieniu 4 szt. wiat przystankowych wraz z 
obróbką brukarską na przystankach MPK znajdujących się obecnie na ul. 
Przestrzennej ucywilizuje oczekiwanie mieszkańców na autobus. Osoby 
starsze będą mogły usiąść czekając na autobus, a w czasie deszczu i 
niepogody schować się przed aurą. Wiaty te powinny powstać na 
następujących numerach przystanków: 1635, 1638, 1639, 2073, przy ul. 
Karowa, Tabelowa i Rudzka. Wnioskowane zadanie ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa oraz jakość życia na dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda. 
Miejsce jest i będzie otwarte, ogólnodostępne dla mieszkańców przez 
całą dobę. 

100000,00 

6  G0087RU 

REMONT I WYPOSAZENIE SZATNI W SP 125. 
SP 125, ul. Dzwonowa 18/20. 
Celem zadania jest remont szatni w SP 125. Będzie on polegał na 
usunięciu starych metalowych ścianek działowych tworzących 
nieestetyczne boksy. Odświeżeniu ścian szatni, odmalowaniu oraz 
wyposażeniu ich w szafki szkolne metalowe/drewniane zamykane na 
kluczyk (400), dla wszystkich uczniów. Dzieci będą mogły bezpiecznie 
zostawiać nie tylko okrycia, obuwie, ale również książki. Zostanie 
wykonana wentylacja, zainstalowane 2 kamery do monitoringu oraz 
zakupione ławeczki (15). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 125. 

130000,00 
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7  G0089RU 

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY SP 125. 
Działka przy skrzyżowaniu ulic Dzwonowej i Finansowej. 
Celem zadania jest stworzenie ogólnodostępnej, nieodpłatnej siłowni na 
świeżym powietrzu dla mieszkańców osiedla Ruda oraz uczniów SP 125. 
Zostanie odpowiednio przygotowane podłoże oraz nawierzchnia, a cały 
teren ogrodzony. Siłownia będzie wyposażona w takie urządzenia jak: 
biegacz, surfer, twister, orbitrek, rower (łącznie 10), znajdą się ławki (6), 
kosze na śmieci (2) i tablice informacyjne (2). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 125 i okoliczni 
mieszkańcy. 

145000,00 

8  G0197RU 

Stawy Stefańskiego „Od Nowa - Etap - VI". 
Stawy Stefańskiego, na terenie Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, 
Farną, Patriotyczną i Głębinową. 
Zakres wniosku będzie obejmował: 
- wykonanie nowych nasadzeń wraz z przecinką niepotrzebnych 
krzewów na terenie Stawów Stefańskiego; 
- remont obskurnego budynku znajdującego się w parku przy ul. 
Patriotycznej 6 , wraz z przy łączeniem budynku do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej; 
- montaż alei parkowej w miejscu istniejącego chodnika na odcinku 
pomiędzy jazem a ulicą Farną po wschodniej stronie rzeki Ner; 
- dostawa i montaż elementów małej architektury: ok. 10 ławek i 10 
koszy na śmieci;- wykonanie miejsc postojowych na rowery. 
Ogólnodostępny. 

460000,00 

 

OSIEDLE WISKITNO 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  G0021WI 

Odgrzybienie, ocieplenie i elewacja budynku PM 233. 
PM 233, ul. Kolumny 301. 
Elewacja budynku nie była odnawiana od 49 lat. Budynek jest 
zagrzybiony, nie ocieplony, ściany popękane, łuszcząca farba, ubytki w 
murze, zardzewiałe cieknące rynny stanowią zagrożenie dla 
przedszkolaków, pracowników przedszkola oraz osób odwiedzających 
przedszkole. Dzieci bardzo dużo czasu spędzają w ogrodzie, a także w 
salach zagrzybionego budynku co jest niezdrowe i niebezpieczne dla 
nich, a także osób tam przebywających. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 
uczęszczające  
do PM 233. 

20981,00 
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2  G0143WI 

Na Wiskitnie nordic walking kwitnie! 
Teren osiedla Wiskitno 
Zadanie publiczne pn. Na Wiskitnie nordic walking kwitnie! polega na 
organizacji 48 systematycznych, około cotygodniowych, nieodpłatnych, 
profesjonalnych zajęć z nornic walking prowadzonych przez instruktora 
nordic walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). 
Uczestnicy zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają 
okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych uczestników na osiedlu) 
oraz wodę mineralną. Nabór uczestników będzie się odbywać poprzez 
promocję zadania publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. plakaty na 
tablicach informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w internecie na 
facebooku poprzez dedykowany profil zadania. 
Zajęcia będą odbywać się wg następującego schematu: 
- spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu 
- rozgrzewka 
- marsz o długości ok. 3-15 km 
- rozciąganie 
i będą trwać jednorazowo ok. 2 godzin. Na 8 zajęciach obecny będzie 
dietetyk, który w przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnego 
uczestnika, dokona pomiarów wagi oraz udzieli porad dietetycznych.  
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy muszą mieć skończone 
14 lat.  

29100,00 

3  G0183WI 

Generalny remont sali przedszkolnej. 
PM 233, ul. Kolumny 301 
PM 233 jest jedynym przedszkolem na osiedlu Wiskitno. Ze względu na 
potrzeby mieszkańców zostały dostosowane dodatkowe dwa oddziały 
dla dzieci. Sale te są piękne wg standardów XXI wieku. Natomiast 
największa sala, w której przebywają dzieci oraz odbywają się wszystkie 
uroczystości i spotkania integracyjne, wymaga generalnego remontu. 
Należy utwardzić i wymienić podłogę, wygładzić, pomalować ściany i 
sufit, wymienić przewody elektryczne i oświetleniowe, wymienić 
instalację CO, umeblować salę, aby nie odstawała standardem od 
pozostałych sal. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 233. 

50625,00 

4  G0152WI 

Oświetlenie ul. Kalinowskiego. 
ul. Kalinowskiego. 
Ustawienie i podłączenie 7 latarni ulicznych. 
Ogólnodostępne. 

99000,00 
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5  G0094WI 

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130. 
ul. Gościniec l. 
Kompleksowa modernizacja szatni szkolnej obejmie remont 
pomieszczenia głównego na potrzeby klas IV-VIII oraz adaptację 
istniejącego obok pomieszczenia na szatnie dla klas I-III. W obecnej 
szatni będą zdemontowane siatkowe metalowe boksy, a po solidnym 
remoncie pomieszczenia polegającym na odnowieniu ścian, podłogi i 
sufitu będą zamontowane indywidualne szafki dla 160 uczniów klas IV-
VIII. W pomieszczeniu na szatnię dla klas młodszych, po wcześniejszym 
odgrzybieniu, będą odnowione ściany oraz podłoga, która zostanie 
wykończona płytkami ceramicznymi. Pomieszczenie będzie podzielone 
płytami gipsowo-kartonowymi w taki sposób, aby każda klasa posiadała 
wydzielone miejsce na swoje wieszaki listwowe oraz miejsce na buty. 
Wygodne ławeczki pozwolą na sprawne korzystanie z szatni młodszych 
uczniów. Obudowane zostaną również urządzenia sanitarne i rury 
wodociągowe tak, aby nie przeszkadzały w prawidłowym użytkowaniu 
pomieszczenia. 
W obu pomieszczeniach szatni będzie zamontowane nowe oświetlenie, 
co wymaga dostosowania instalacji elektrycznej. Szatnia będzie 
wyposażona w system monitoringu, aby zwiększyć bezpieczeństwo. 
Z efektów zadania korzystać będą uczniowie SP 130. 

106000,00 

6  G0083WI 

Budowa chodnika w ul. Kolumny (Etap III). 
ul. Kolumny od nr 387 (od ul. Mahoniowej) do nr 405. 
Budowa chodnika długości 300 metrów wzdłuż ul. Kolumny na odcinku 
od posesji nr 387 (od ul. Mahoniowej) do posesji nr 405. Szerokość 
chodnika -1,5 metra. 
Ogólnodostępne. 

181500,00 

7  G0156WI 

ul. Gościniec z nową nawierzchnią - wylanie nowej warstwy 
asfaltowej. 
ul. Gościniec - odcinek od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej. 
Realizacja zadania polega na wylaniu nowej powierzchni asfaltowej o 
szer. ok. 5m oraz długości ok. 500m - wzwyż (zależnie od kosztów 
inwestycji), na odcinku od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej 
(docelowo do tej ulicy) - na najbardziej zniszczonym odcinku drogi. 
Ogólnodostępne. 

294500,00 

8  G0202WI 

Utwardzenie ul. Alabastrowej. 
Ul. Alabastrowa na odcinku od ul. Wiskickiej do posesji nr 12. 
Utwardzenie ul. Alabastrowej płytami typu YOMB. 
Ogólnodostępne. 

297500,00 

 
c) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 w rejonie Polesie. 

 

OSIEDLE KAROLEW – RETKINIA WSCHÓD 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1. P0017KR 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na „Piaskach”. 
Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8. 
Zakup ok. 150 książek i ok.50 audiobooków. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 
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2. P0033KR 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii 32 Miejskiej 
Biblioteki. 
Ul. Retkińska 127. 
W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. Chcemy 
umożliwić mieszkańcom Osiedla bezpłatny dostęp do ukazujących się 
nowości wydawniczych. Dzięki pozyskaniu wnioskowanej kwoty 
księgozbiór biblioteki wzbogaciłby się o około 180 tytułów 
książkowych i 40 audiobooków. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 

3. P0030KR 

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej. 
Ul. Tomaszewicza 2. 
Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki 
Miejskiej do bezpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież. 
Korzystający z biblioteki widzą potrzebę powiększenia księgozbioru o 
nowości wydawnicze, obejmujące różnorodną tematykę: literaturę 
piękną i popularnonaukową dla dzieci i młodzieży, poradniki, książki o 
Łodzi i regionie, lektury szkolne. Kupno audiobooków byłoby 
odpowiedzią na duże zainteresowanie czytelników, korzystających z 
biblioteki książką do słuchania. Za wnioskowaną kwotę księgozbiór 
zostałby powiększony o 250 tytułów książek i 100 audiobooków. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

4. P0031KR 

Zakup książek i audiobooków dla „Biblioteki z Kotem” – Filii nr 25 
Biblioteki Miejskiej. 
Ul. Wileńska 59. 
Mieszkańcy osiedla proponują, by w ramach realizacji zadania zakupić 
książki i audiobooki dla "Biblioteki z Kotem". Jest to jedyna bezpłatna 
placówka kultury na osiedlu, która skupia dzieci, młodzież, dorosłych, 
seniorów (prowadząc Klub Seniora). Oferuje książki, audiobooki i 
czasopisma. Nowości jest niewiele, dlatego zakup wzbogaciłby ofertę 
biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

5. P0044KR 

Bezpieczna Maratońska – Pas rozpędowy przy Obywatelskiej. 
Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa. 
W celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia korków zostanie 
wykonana zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Maratońska-
Przełajowa. Projekt zakłada utworzenie pasa włączeń i wyłączeń dla 
pojazdów na ul. Przełajową i z ul. Przełajowej w lewo. 
Publicznie niedostępny teren. 

15 000,00 

6. P0027KR 

Zakup książek i audiobooków (w tym słuchowisk) dla dwóch 
bibliotek (dla dorosłych oraz dla młodzieży) do wypożyczania. 
Biblioteka Miejska, filia nr 35 i filia nr 36, ul. Wróblewskiego 67. 
W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki ( w tym 
słuchowiska). Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla i wszystkim 
zainteresowanym wypożyczenie ukazujących się na bieżąco nowości 
wydawniczych, wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur 
szkolnych, bez potrzeby ich kupowania. 
Nie dotyczy. 

20 000,00 

7. P0055KR 

Zakup książek i audiobooków. 
Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4. 
Książki dla czytelników 700 woluminów, audiobooki 200 tytułów. 
Nie dotyczy. 

25 000,00 
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8. P0093KR 

Aranżacja otwartej przestrzeni relaksu dla mieszkańców w 
ogrodzie przy Krzemienieckiej 2a. 
Ogród przy Poleskim Ośrodku Sztuki. 
Zakup wyposażenia ogrodu - ławki, hamaki, stoliki oraz oświetlenie 
ogrodu. Nasadzenia zielone według projektu i wykonania stworzonego 
przez wolontariuszy/aktywistów/mieszkańców. Podłoga taneczna, do 
użytku zewnętrznego 70 m² - zakup palet, płyt osb i elementów 
mocowania, lakier. 
Nie dotyczy. 

26 500,00 

9. P0081KR 

Kuchnia naszych marzeń – remont i modernizacja zaplecza 
kuchennego w Żłobku nr 26. 
Ul. Sprinterów 11. 
Zadanie dotyczy generalnego remontu kuchni w żłobku, wymiany 
instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, oraz mebli i sprzętów 
AGD. 
Żłobek nr 26 zapewnia opiekę dla ponad 88 dzieci do lat trzech z 
terenu Miasta. 

50 000,00 

10. P0152KR 

Bezpieczny Karolew inaczej – Oświetlone przejścia dla pieszych 
Przejście dla pieszych na ul. Wileńskiej przy ul. Wygodnej. 
Zabudowa masztu z wysięgnikiem na którym zabudowany jest znak D-
6 (Przejście dla pieszych) z światłem pulsującym żółtym oraz lampą 
doświetlającą przejście dla pieszych oraz jego otoczenie. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

55 000,00 

11. P0137KR 

Nowoczesna biblioteka z centrum multimedialnym w SP 41. 
Ul. Rajdowa 18. 
Przedmiotem zadania jest wyposażenie biblioteki szkolnej w nowe 
regały oraz komputery do centrum multimedialnego. Projekt obejmuje 
również zakup nowych książek i audiobooków do wykorzystania przez 
uczniów, którzy widzą potrzebę powiększenia księgozbioru o nowości 
wydawnicze, obejmujące różnorodną tematykę. Nasza szkoła w 
ubiegłym roku stała się szkołą ośmioklasową, w związku z czym 
istnieje konieczność powiększenia księgozbioru o lektury dla uczniów 
klas 7 i 8. Ważne jest również dostosowanie oferty czytelniczej dla 
młodzieży, gdyż obecne zasoby biblioteki skierowane są dla dzieci 
młodszych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 41.  

62 600,00 

12. P0205KR 

Wyposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w przyczepę do 
zabezpieczenia zdarzeń masowych. 
Ul. Retkińska 129. 
Projekt zakłada zakup przyczepy samochodowej, wyposażonej w 
sprzęt niezbędny do zabezpieczenia zdarzeń masowych tj. karambole 
drogowe, wypadki w trakcie imprez masowych, pożary przemysłowych 
budynków kubaturowych czy też katastrofy naturalne. Pozwala na 
zorganizowanie szpitala polowego lub widocznej i chronionej strefy dla 
osób poszkodowanych, w której mogą działać ratownicy/lekarze 
systemu ratownictwa. Dodatkowo może stanowić element 
zabezpieczenia medycznego imprez masowych. 
Nie dotyczy. 

65 644,00 

13. P0041KR 

Sala językowa dla uczniów SP 164. 
Ul. Wróblewskiego 65. 
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, 
spełniającej przyjazne warunki sali językowej i wyposażenie jej w 
nowoczesny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 164. 

67 000,00 
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14. P0013KR 

„Zabawolandia” – wyposażenie placu zabaw dla aktywnych 
przedszkolaków. 
Ul. Olimpijska 6. 
Projekt dotyczy doposażenia ogrodu przedszkolnego dla PM Nr 144 
przy ul. Olimpijskiej 6. Plac zabaw ma przyjąć formę edukacyjną, dzięki 
czemu dzieci aktywnie i w sposób bardziej atrakcyjny będą mogły 
spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowe urządzenia oprócz 
możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom 
większego komfortu zabawy jak również zwiększonego ich 
bezpieczeństwa. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 
przebywające w przedszkolu.  

73 250,00 

15. P0068KR 

Modernizacja szatni szkolnych. 
Ul. Florecistów 3b. 
W ramach zadania wyremontowane zostaną 4 pomieszczenia w 
szatniach szkolnych. W dwóch pomieszczeniach zamontowane zostaną 
wieszaki (po 6 wieszaków stojących i 4 wieszaki montowane do 
ściany), natomiast dwa pozostałe przebudowane zostaną na 
przebieralnie. Pomieszczenia zostaną pomalowane, wymienione 
zostanie oświetlenie, a na podłogach położona zostanie glazura. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do SP 137. 

74 700,00 

16. P0150KR 

Bezpieczny Karolew inaczej – monitoring ul. Wioślarskiej. 
Na wysokości ul. Wioślarskiej 27, działki obręb P27: 596/4, 596/5, 
596/11. 
Monitoring ul. Wioślarskiej na wys. Żłobka nr 20 oraz pawilonu 
handlowego poprzez zainstalowanie 2-ch kamer stacjonarnych oraz 
jednej obrotowej z zoomem pozwalającym zidentyfikować filmowane 
osoby na budynku żłobka, oraz w wydzielonym pomieszczeniu lub 
zamkniętej szafie zabudowanie komputera wraz z serwerem 
umożliwiającym rejestrację obrazu, celem późniejszego odtworzenia 
przez odpowiednie służby. Obraz z ww. kamer może być wpięty do 
istniejącej sieci monitoringu miejskiego. Monitorowane miejsce jest 
bardzo często zgłaszane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa 
Policji Państwowej jako miejsce występowania spożywania alkoholu, 
żebractwa, bezdomności - co niepokoi okolicznych mieszkańców. 
Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

76 000,00 

17. P0125KR 

„Baśniowa przystań przedszkolaka”. Modernizacja terenu 
rekreacyjnego w PM 151. 
Ul. Narciarska 20/22. 
Proponowana modernizacja terenu to wykonanie mini boiska z 
bezpieczną nawierzchnią (poliuretan). Boisko wykorzystywane będzie 
do gier i zabaw ruchowych oraz jako scena. Pojawi się fabryka piasku 
oraz dodatkowe urządzenia umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu 
na powietrzu. Zostanie wymieniony stary zniszczony chodnik z płyt na 
bezpieczną równą nawierzchnię z kostki brukowej oraz wyrównany 
teren pod nowoczesną piaskownicę. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci przebywające w PM 
151. 

97 868,00 

18. P0211KR 

Kolorowa trasa W-Z na Retkini. 
Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. Retkińskiej. 
Zadanie ma na celu nasadzenie cebulic lub krokusów, które w okresie 
wiosennym rozkwitając zabarwią pas zieleni różnymi kolorami. 
Nie dotyczy. 

100 000,00 



73 
 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

19. P0088KR 

Plac zabaw „Pętla Bratysławska”. Etap drugi. 
Dz. nr 595/39, 595/40 obręb P-27. 
Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" etap 2 obejmuje rozbudowę 
placu zabaw o kolejne urządzenia zabawowe (huśtawki, zjazd linowy, 
piłkarzyki, ping pong), ławki, kosze oraz wykonanie nasadzeń drzew. 
Ogólnodostępne. 

106 000,00 

20. P0065KR 

Cyfrowa pracownia językowa w Jedenastce. 
Ul. Hufcowa 20a. 
Utworzenie pracowni informatyczno-językowej. Zakup 15 zestawów 
komputerów z oprogramowaniem (jednostka centralna, monitor, 
klawiatura, mysz), zestawu komputerowego dla nauczyciela, zakup 
mobilnego systemu dla 15 uczniów, cyfrowy rejestrator oraz 
odtwarzacz, oprogramowanie. Wyposażenie sali w tablicę 
multimedialną i rzutnik multimedialny ultrakrótkoogniskowy. Zakup 
stolików komputerowych dla uczniów i krzeseł uczniowskich. 
Wykonanie instalacji elektrycznej-gniazd do podłączenia komputerów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 11. 

111 750,00 

21. P0057KR 

Modernizacja budynku PM 133. 
Ul. Krzemieniecka 22b. 
W ramach realizacji zadania planuje się: -) demontaż starej podłogi 
wykonanej z pcv, -) położenie podłogi przemysłowej na holu, na 
parterze, I piętrze oraz schodach, -) malowanie holu, dwóch korytarzy 
oraz klatki schodowej, -) wymianę drzwi do klas oraz pokoi biurowych 
(12 sztuk) -) remont toalety dla rodziców -) uszczelnienie parkietów w 
klasach, cyklinowanie oraz lakierowanie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i ich rodzice z PM 
133. 

112 944,00 

22. P0119KR 

Wymiana chodnika ul. Karolewskiej po stronie parzystej, od ul. 
Norwida do ul. Wileńskiej. 
Ul. Krzemieniecka, naprzeciwko Urzędu Miasta. 
Ulicą przemieszcza się stale kilkaset osób spieszących do przystanku 
przy ul. Wileńskiej. Płyty chodnikowe są bardzo zniszczone, 
powykrzywiane, zagrażają bezpieczeństwu, wymagają pilnej wymiany. 
Teren ogólnodostępny. 

120 000,00 

23. P0191KR 

Mieszkańcy dla skweru przy ul. Wileńskiej. 
Skwer mieszczący się w obrębie ulic: Wileńska, Krzemieniecka. Działka 
P27-19/9. 
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych. Ustawienie nowych 
obrzeży krawężników. 
Korzystanie z wyremontowanych chodników będzie ogólnodostępne i 
bezpłatne. 

120 000,00 

24. P0040KR 

Remont szatni w budynku SP 164. 
Ul. Wróblewskiego 65. 
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, 
spełniającej przyjazne warunki szatni uczniowskiej i wyposażenie jej w 
nowoczesny sprzęt. W rozległych podziemiach budynku zostanie 
ponadto wygospodarowane pomieszczenie na salę do ćwiczeń 
rekreacyjno-sportowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do SP 164. 

134 000,00 
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25. P0025KR 

Poprawa bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu PM 165. 
Ul. Hufcowa 14. 
Montaż 2 lamp solarnych LED. Poprawa stanu ogrodzenia PM 165 
poprzez wymianę podmurówki, słupków, przęseł, furtek oraz bramy. 
Wycinka części roślin zagrażających bezpieczeństwu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 
165. 

140 000,00 

26. P0066KR 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy SP 137. 
Ul. Florecistów 3b. 
W ramach zadania rozbudowana zostanie część rekreacyjno-sportowa 
szkoły. Zamontowanych zostanie 5 urządzeń w siłowni plenerowej. 
Zbudowany zostanie tor sprawnościowy dla dzieci z 9 elementami 
małej architektury oraz altanka do prowadzenia zajęć plenerowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 137. 

149 000,00 

27. P0067KR 

Multimedialna szkoła (Modernizacja sal multimedialnych w SP 
137). 
Ul. Florecistów 3b. 
W ramach zadania zmodernizowana zostanie sala komputerowa z 26 
stanowiskami komputerowymi, sala multimedialna w czytelni z 8 
stanowiskami komputerowymi oraz kącik multimedialny dla uczniów z 
4 stanowiskami komputerowymi. Zakupiony zostanie również zestaw 
interaktywny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. W ramach 
modernizacji wyremontowane zostaną również 2 sale multimedialne 
wraz z zapleczem. Wymienione zostaną wykładziny podłogowe, 
pomalowane ściany i sufity, zmodernizowane zostaną instalacje 
elektryczne i internetowe oraz wymienione zostaną meble. Ponadto 
zakupiony zostanie komputer do pokoju nauczycielskiego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 137. 

149 900,00 

28. P0136KR 

Nowoczesna pracownia językowa w SP 41. 
Ul. Rajdowa 18. 
Zadanie obejmuje utworzenie nowoczesnej pracowni językowej 
połączonej z remontem sali. W pracowni będzie 26 do 30 stanowisk 
uczniowskich, stanowisko nauczycielskie, tablica interaktywna lub 
monitor dotykowy. Każde stanowisko uczniowskie będzie wyposażone 
w laptop, słuchawki, mikrofon, głośniki, sprzęt do nauki poprawnej 
wymowy, a stanowisko nauczycielskie (to centrum dowodzenia) 
wyposażone w komputer z ekranem dotykowym z oprogramowaniem 
do kierowania i analizowania pracy uczniów oraz nowoczesnym 
oprogramowaniem do nauki języków obcych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 41.  

155 000,00 

29. P0056KR 

Plac zabaw dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1. 
Ul. Krzemieniecka 24a. 
Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych jest niezbędnym elementem 
wyposażenia przedszkola. Służy on realizacji części podstawy 
programowej oraz spędzaniu czasu wolnego. W czasie przebywania na 
placu zabaw dzieci odpoczywają, rozwijają sprawności, rozwijają się 
społecznie i integrują. Potrzebne są: piaskownica,2 zjeżdżalnie, 
trampolina, cztery drabinki, karuzela, domki i tablice, sprężynowce, 
urządzenia sprawnościowe, ławeczki, ogrodzenie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą przedszkolaki i uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. 

200 000,00 
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30. P0012KR 

„Rewolucja w kuchni” – Modernizacja pionu żywieniowego w PM 
nr 144. 
Ul. Olimpijska 6. 
Projekt dotyczy modernizacji pionu żywieniowego w PM Nr 144 przy 
ul. Olimpijskiej 6. Niezbędne do wykonania prace dotyczą ścian, 
sufitów, podłóg, które są zniszczone, nierówne z licznymi śladami 
pęknięć i ubytków. Doposażenia w sprzęt i meble. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 
przebywające w przedszkolu.  

278 000,00 

31. P0133KR 

Plac zabaw z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego przy SP 
41. 
Ul. Rajdowa 18. 
Przedmiotem zadania jest remont i modernizacja istniejącego placu 
zabaw obejmująca wymianę nawierzchni bezpiecznej (płyty SRB) oraz 
wymianę zniszczonych i uszkodzonych urządzeń zabawowych. Druga 
część zadania obejmowałaby dobudowanie nowego placu zabaw na 
terenie przylegającym do boiska szkolnego. Zadanie to wymagałoby 
wykonania bezpiecznej nawierzchni, częściowe ogrodzenie terenu oraz 
zakup i montaż urządzeń zabawowych. Plac zabaw będzie również 
wyposażony w okresie letnim w mobilne elementy miasteczka ruchu 
drogowego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 41.  

307 100,00 

32. P0100KR 

Remont chodnika przy ul. Wileńskiej. 
Ul. Wileńska na odcinku ul. Retkińska do ul. Kowieńska. 
Celem projektu jest wymiana chodnika lub położenie kostki brukowej, 
wymiana krawężników. Przy skrzyżowaniu ulic Wileńska-Grodzieńska 
wycięcie drzewa przy przejściu dla pieszych, które zasłania pieszym 
widok na ulicę. Jeśli to możliwe to utworzenie miejsc parkingowych na 
odcinku Grodzieńska-Sandomierska i Grodzieńska-Kowieńska (teraz 
jest znak B-36). Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych 
pomiędzy drzewami, o ile to możliwe na odcinku Grodzieńska - 
Retkińska. 
Teren ogólnodostępny. 

480 000,00 

33. P0135KR 

Kolorowa Szkoła SP 41. 
Ul. Rajdowa 18. 
Przedmiotem zadania jest remont korytarzy na 3 kondygnacjach oraz 2 
klatek schodowych w SP nr 41 przy ul. Rajdowej 18. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 41. 

630 000,00 

34. P0064KR 

Nowoczesna szatnia w Jedenastce. 
Ul. Hufcowa20a. 
Remont i modernizacja szatni. Roboty wyburzeniowe, usunięcie 
metalowych przegród boksów, wymiana posadzek, remont ścian i 
sufitów, wymiana okien, drzwi wewnętrznych, wykonanie ścian i drzwi 
wydzielających pomieszczenie szatni, wykonanie zabudowy rur 
instalacji co oraz wodno-kanalizacyjnych, dostawa i montaż szafek dla 
550 uczniów i ławek, wymiana instalacji elektrycznej. Założenie 
systemu monitorującego wejście do szkoły - wideofon. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do SP 11. 

710 000,00 
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35. P0042KR 

Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy SP 164. 
Ul. Wróblewskiego 65. 
W ramach realizacji zadania, w miejscu zdewastowanego boiska, 
odbędzie się budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego, złożonego z 
boiska wielofunkcyjnego - w skład którego wejdą boisko do gry w piłkę 
ręczną, do gry w koszykówkę i siatkówkę - z przylegającą do niego 
bieżnią lekkoatletyczną. ponadto pozostałe fragmenty betonowych, 
zniszczonych boisk zostaną zagospodarowane tak, by ukształtować 
tereny zielone stwarzające przyjazne dla użytkowników otoczenie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 164 oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

1 186 000,00 

36. P0048KR 

Modernizacja ul. Gwiazdowej. 
Cała krótka ul. Gwiazdowa - od ul. Wileńskiej. 
Remont nawierzchni jezdni ul. Gwiazdowej z wydzieleniem kilkunastu 
nowych miejsc postojowych oraz wymiana części chodnika. 
Teren ogólnodostępny. 

1 510 000,00 

 

OSIEDLE KOZINY 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1. P0113KO 

Uspokojenie ruchu na ul. Ciepłej. 
Ul. Ciepła, działka P7-26/3. 
Na ul. Ciepłej zainstalowane zostaną 2 garby zwalniające dla 
samochodów. Ul. Ciepła posiada chodnik tylko z jednej strony i to do 
tego w fatalnym stanie. Po ulicy porusza się duża liczba pieszych, 
którzy o różnych porach idą tędy na tramwaj. Kierowcy wykorzystują 
ją jako sposób na zaoszczędzenie minuty omijając fragment 
zakorkowanej ulicy Drewnowskiej. Progi zwalniające znacząco 
poprawią bezpieczeństwo pieszych. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

10 000,00 

2. P0008KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod 
Babą Jagą z Osiedla Koziny. 
Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 80 audiobooków. 
W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dzieci i 
młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla 
Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 
Nie dotyczy. 

11 000,00 

3. P0009KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki na 
Kozinach - Filii 21 Biblioteki Miejskiej. 
Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Długosza 7/9. 
Zadanie przewiduje zakup około 320 książek i około 80 audiobooków. 
W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dzieci i 
młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla 
Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 
Nie dotyczy. 

12 000,00 

4. P0185KO 

Kozińskie spotkania z kulturą i sztuką w SP 91. 
Ul. Kasprzaka 45. 
W ramach zadania organizowane będą, dla całej społeczności Kozin, 
raz w miesiącu (styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2019 r.) 
spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i sztuki, szczególnie związanymi 
z Łodzią. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 91 oraz 
mieszkańcy osiedla. 

13 000,00 
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5. P0036KO 

Wyrównanie - utwardzenie i wyłożenie płytami lub kostką. 
Plac przy skrzyżowaniu ul. Pietrusińskiego a przejazdem do ul. 
Odolanowskiej (przy garażach), za Lecznicą dla zwierząt. 
Teren ok. 100 do 120 m², bardzo zaniedbany i nigdy przez nikogo nie 
sprzątany. Wygląd straszny, podczas opadów deszczu straszne błoto. 
Miejsce wykorzystywane do parkowania samochodów, mieści się 8 
samochodów i jeszcze jest miejsce dla postawienia 2 ławek. Na naszym 
osiedlu jest duży brak parkingów a uliczki są wąskie i każde miejsce 
jest bardzo cenne. Prosimy tylko o wyrównanie, utwardzenie i 
wyłożenie płytami lub kostką, bez wyznaczania miejsc parkingowych. 
Może znajdzie się miejsce na dwie ławeczki i stolik. 
Ogólnodostępne. 

36 000,00 

6. P0110KO 

Remont chodnika na ul. Ciepłej. 
Obręb P-7. Działka 26/3. 
Remont chodnika o długości 113 metrów i szerokości metra. Po stronie 
północnej ul. Ciepłej. 
Teren ogólnodostępny. 

39 550,00 

7. P0035KO 

Wyrównanie, utwardzenie i wylanie asfaltem lub innym środkiem 
wjazdu między szczytami bloków. 
Z lewej strony bloku Pietrusińskiego 24/28 - wjazd do pergol na 
śmieci. Pomiędzy szczytami budynków Pietrusińskiego 18/22 a 
Pietrusińskiego 24/28. 
Wyrównanie - utwardzenie i wylanie betonem lub asfaltem. Teren 
około 50 m², od ul. Pietrusińskiego do pergol na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

44 000,00 

8. P0142KO 

Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom. 
PM 74, ul. Długosza 28a. 
Podniesienie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ogrodu przez 
dzieci z PM 74; wykonanie powierzchni poliuretanowej, doposażenie 
ogrodu w sprzęt sportowo-rekreacyjny do zabaw ruchowych dzieci. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 74. 

85 000,00 

9. P0029KO 

Parking ul. Waryńskiego. 
Ul. Waryńskiego 4. 
Przedmiotem zadania jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych 
przed blokiem poprzez utworzenie skośnych miejsc parkingowych, bez 
potrzeby wycinania drzewostanu. 
Teren ogólnodostępny. 

108 000,00 

10. P0004KO 

Remont nawierzchni chodnika (strona południowa) ul. Lorentza 
na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka. 
Obręb P-7 działki 227/27, 227/25, 227/29, 218/24, 218/26, 218/28, 
128/29, 218/31. 
Remont nawierzchni chodnika (strona południowa) ul. Lorentza na 
odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka . 440 m²x350,00 
zł/m²=154000,00 zł brutto. 
Teren ogólnodostępny. 

154 000,00 
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11. P0194KO 

Monitoring na Kozinach. 
Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych 
policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź w tych, które 
mogą generować sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i 
bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów nocnych 
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, zaułkach, 
terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, oraz w 
okolicy urzędów lub placówek użyteczności publicznej związanych z 
obrotem gotówką, tj. poczta, agencje bankowe i bankomaty. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle. Projekt 
zakłada rozmieszczenie około 14-16 kamer dwufazowych (4 punkty 
kamerowe) w miejscach uznanych za niebezpieczne, działających w 
dzień i w nocy oraz podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu, 
działającego "na żywo". Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 
stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z już 
istniejącymi kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi instalowanymi 
przez mieszkańców, przedsiębiorców. Takie połączenie zapewni 
zwiększenie zasięgu i skuteczności działania całej sieci, a tym samym 
stworzy możliwość szybszego reagowania w sytuacjach 
niebezpiecznych, będących zagrożeniem dla życia bądź mienia 
mieszkańców. 
Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

395 000,00 

12. P0184KO 

„Każdy to powie, zadbaj o zdrowie” – modernizacja terenu SP 91. 
Ul. Kasprzaka 45. 
Modernizacja terenu SP 91 polegać będzie na wymianie istniejących 
chodników wewnętrznych na obszarze 710 m², stworzeniu trawników 
i terenów rekreacyjnych na pozostałym terenie; budowie dwóch boisk 
do siatkówki plażowej o wymiarach 16x8 m² oraz stworzeniu 15 
miejsc parkingowych na terenie obecnie nieużywanego i zniszczonego 
boiska do piłki koszykowej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 91 oraz 
mieszkańcy osiedla. 

420 900,00 

 

OSIEDLE LUBLINEK-PIENISTA 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1. P0199LP 

Pszczółka Maja – wiatrak który pokaże kierunek i siłę wiatru – dla 
najmłodszych i trochę starszych. 
Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 
Zbudowanie drewnianego wiatraka w kształcie Pszczółki Mai na 
wysokim na 5 metrów słupie. Pokaże on kierunek i siłę wiatru. Atrakcja 
i edukacja dla najmłodszych i informacja dla starszych osób, które 
poruszają się w okolicach osiedla Lublinek-Pienista - niedaleko 
lotniska. Przykładowy wiatrak: https://bit.ly/2IQIzyn. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

5 200,00 

2. P0101LP 

Chodnik przy płytach etap II – 100 m na ul. Pienista w kierunku ul. 
Franciszka Plocka. 
Ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). 
Budowa chodnika przy płytach etap II – 100 m ul. Pienista (pomiędzy 
Franciszka Plocka a Maczka). 
Teren ogólnodostępny. 

80 000,00 
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3. P0196LP 

Zewnętrzna siłownia z 4 elementami przy osiedlu Nowe Polesie. 
Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 
Budowa zewnętrznej siłowni składającej się z 4 elementów na 
zielonym terenie przy ul. Pienistej pomiędzy osiedlami Nowe Polesie I 
oraz Nowe Polesie II/III/IIIB. Wyciąg i krzesło, biegacz i ławka, surfer i 
twister, prasa i wioślarz. Przykładowa siłownia: 
https://bit.ly/2G53sU1 Elementy siłowni: https://goo.gl/XtcjkU. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

81 500,00 

4. P0192LP 

Zielony Lublinek na Zielone EXPO – sadzimy drzewa. 
Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-14/1. 
1. Wyrównanie i uporządkowanie terenu (śmieci, wystające druty, 
plastikowe rury itp.). 2. Posadzenie wzdłuż istniejącej ścieżki 100 
"dorosłych" drzew alejowych o obwodzie pnia min. 16 cm 
(osiągających docelowo max wysokość 5 metrów): klony: pospolity, 
jesionolistny, jawor, drzewa owocowe ozdobne (jarzębina, wiśnia 
jabłoń). 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

93 000,00 

5. P0188LP 

Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Sanitariuszek - etap 1. 
Ul. Sanitariuszek od ul. Maratońskiej w kierunku ul. Biwakowej strona 
wschodnia. Działki nr 292/4, 32/5, 32/4 w obrębie P-37. 
Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Sanitariuszek na odcinku od 
istniejącego ciągu pieszego na ul. Maratońskiej w kierunku ul. 
Biwakowej po stronie wschodniej. 
Zadanie ogólnodostępne. 

98 000,00 

6. P0047LP 

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 
Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. 
Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat. Zakłada 
utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska 
Lublinek. 
Uroczysko Lublinek stanowi publicznie dostępny teren. Zadanie będzie 
dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń i opłat. 

135 000,00 

7. P0197LP 

Plac zabaw przy osiedlu Nowe Polesie. 
Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 
Budowa placu zabaw dla dzieci (złożonego z 9 elementów) - toru 
przeszkód na zielonym terenie przy ul. Pienistej pomiędzy osiedlami 
Nowe Polesie I oraz Nowe Polesie II/III/IIIB. Proste elementy 
drewniane takie jak: ruchomy most, drabinka do chodzenia na rękach, 
kładka na sprężynach, "trzepak" do akrobacji. Przykładowy plac 
zabaw: https://bit.ly/2Glolxm. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

148 000,00 

8. P0089LP 

Remont i budowa chodników na skrzyżowaniu ulic Pienistej, 
Burzliwej i Rusałki oraz wzdłuż ul. Pienistej do Mini Parku. 
Skrzyżowanie ulic Pienistej, Burzliwej i Rusałki oraz ul. Pienista (strona 
południowa) od ulicy Rusałki do planowanego wejścia/wyjścia 
(zejścia) do Mini parku (zlokalizowanego na terenach zielonych 
pomiędzy ul. Denną a ul. Pienistą). 
Zadanie polega na remoncie istniejących chodników oraz budowie 
nowych na skrzyżowaniu ulic Pienista, Burzliwa, Rusałki oraz budowie 
nowego chodnika wzdłuż ul. Pienistej, po jej południowej stronie do 
realizowanego ze środków algorytmowych RO Lublinek-Pienista oraz 
ramach tzw. konkursu miejskiego na zadania realizowane przez rady 
osiedla (siłownia) Mini Parku, sąsiadującego z istniejącym placem dla 
dzieci. Do remontu istniejących chodników oraz budowie nowych 
został już opracowany odpowiedni projekt. Zadanie obejmuje również 
oznaczenie przejść dla pieszych w tym rejonie. 
Teren ogólnodostępny. 

306 654,00 
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9. P0071LP 

MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część spacerowa. 
Działki nr 6,7,8, obręb P-35 
Wykonanie etapu rekreacyjno-spacerowego w ramach realizacji 
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Mini Parku przy ul. Dennej 
dla mieszkańców Osiedla: 1. Aleja spacerowa (bieganie). 2. Ścieżka 
rowerowa (rolki). 3. Urządzenia komunalne. 4. Stół do gry w tenisa 
stołowego. 
Ogólnodostępne. 

390 000,00 

 

OSIEDLE IM. MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1. P0126MM 

Stojaki na rowery. 
1.Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 16, Daniłowskiego 3 - 
w okolicy ławek okalających centralny plac podwórka. 2. Przed 
sklepem PSS Społem. 3. Podwórko między blokami al.. Unii 18, al. Unii 
20, Daniłowskiego 7, na tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed 
sklepem, znajdującym się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91. 
Cztery stojaki rowerowe z montażem do podłoża. 
Ogólnodostępne. 

2 800,00 

2. P0007MM 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki 
Miejskiej Filia nr 23 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego. 
Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9. 
Zadanie dotyczy zakupu około 300 woluminów książek i około 70 
jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki Miejskiej Filii nr 23 im 
Katarzyny Kobro. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

3. P0131MM 

Rewitalizacja zieleni na Osiedlu Mireckiego – architektura + 
drzewa. 
Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu stronach ulicy. 
Nasadzenia drzew w miejsce brakujących oryginalnych nasadzeń lipy 
drobnolistnej wzdłuż ulic F. Perla i K. Praussa symetrycznie w 
miejscach brakujących nasadzeń lipy drobnolistnej w ilości 20 drzew 
do dalszego uzupełniania w kolejnych latach przy brakujących, razem 
ok. 40. 
Nie dotyczy. 

20 000,00 

4. P0140MM 

Nordic walking na osiedlu Montwiłła-Mireckiego. 
Teren osiedla Montwilła-Mireckiego. 
Zadanie polega na realizacji 48 systematycznych, około 
cotygodniowych, nieodpłatnych profesjonalnych zajęć z nordic walking 
prowadzonych przez instruktora nordic walking oraz dietetyka (który 
weźmie udział w 8 spotkaniach). Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 
nieodpłatnie kije, otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 
pierwszych uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną. Nabór 
uczestników będzie się odbywać poprzez promocję zadania 
publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach 
informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w internecie na facebooku 
poprzez dedykowany profil zadania. Zadania będą odbywać się wg 
następującego schematu: -) spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu 
-) rozgrzewka -) marsz o długości ok. 3-15 km -) rozciąganie, i będą 
trwać jednorazowo ok. 2 godzin. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy muszą mieć skończone 
14 lat.  

29 100,00 
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5. P0121MM 

Pielęgnacja zieleni na Osiedlu Montwilła-Mireckiego 
Osiedle Montwiłła-Mireckiego. 
Konserwacja drzewostanu. Prześwietlenie drzew i wycięcie suchych 
gałęzi. Usunięcie pozostałości obumarłych roślin i uzupełnienie nowym 
drzewostanem. Montaż 20 budek lęgowych. 
Nie dotyczy. 

82 000,00 

6. P0195MM 

Bezpieczne osiedle – System Monitoringu Miejskiego na Osiedlu 
Montwiłła-Mireckiego. 
Osiedle Montwiłla-Mireckiego skrzyżowanie ul. Srebrzyńska/Praussa. 
System monitoringu obejmie swoim zasięgiem kluczowe punkty 
Osiedla - skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz te obszary, które są 
wskazywane przez mieszkańców jako szczególnie niebezpieczne. 
Obecny etap przewiduje wybudowanie 550 m linii światłowodowej, 
zakup i instalację kamer w sąsiedztwie skrzyżowania ulic 
Srebrzyńska/Praussa oraz włączenie punktu kamerowego do sieci 
SMM. Sugerowanym miejscem montażu są slupy energetyczne. 
Zadanie dostępne jest dla wszystkich. 

139 000,00 

  

OSIEDLE RETKINIA ZACHÓD-SMULSKO 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1. P0203RS 

Bieg na orientację po Retkini. 
Teren otoczony ulicami: Maratońską-Popiełuszki-Kusocińskiego-Armii 
Krajowej. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację terenu otoczonego ulicami Maratońską-Popiełuszki-
Kusocińskiego-Armii Krajowej, która zostanie udostępniona 
mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym 
będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, osoby 
starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich mieszkańców (cały 
czas).  

3 000,00 

2. P0058RS 

Elektroniczna ewidencja pobytu dzieci w PM nr 174. 
Ul. Kusocińskiego 122a. 
Wniosek dotyczy zakupu i instalacji systemu zaprojektowanego 
specjalnie na potrzeby przedszkoli, który ułatwia rodzicom 
kontrolowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu celem uiszczenia 
opłat oraz administrowanie ewidencją czasu pobytu dzieci w 
przedszkolu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą rodzice dzieci 
uczęszczających do PM nr 174. 

4 990,00 

3. P0091RS 

Wjazd na drogę dla rowerów wzdłuż Armii Krajowej. 
Zachodnia strona skrzyżowania ul. Armii Krajowej z nienazwaną ul. 
łączącą Armii Krajowej z Kusocińskiego, działka P25-198/92. 
Wybudowanie wjazdu na drogę dla rowerów biegnącą wzdłuż Armii 
Krajowej od strony nienazwanej ulicy łączącej Armii Krajowej z 
Kusocińskiego. 
Zadanie ogólnodostępne. 

10 000,00 
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4. P0054RS 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej 
Filia Nr 27. 
Ul. Ks. J. Popiełuszki 17. 
Zakup około 400 tytułów książek oraz ok. 100 audiobooków z 
literatury pięknej i popularno-naukowej ( z różnych dziedzin wiedzy) 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Nie dotyczy. 

12 000,00 

5. P0073RS 

Modernizacja szatni w PM 174. 
Ul. Kusocińskiego 122a. 
Wyposażenie przedszkolnej szatni w nowe szafki dla każdego 
przedszkolaka. W przedszkolu uczy się 125 dzieci. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do PM 174. 

24 000,00 

6. P0010RS 

Przedszkolaki - multimedia-nowoczesność w przedszkolu. 
Ul. Wyszyńskiego 41. 
Zakup dla przedszkola trzech zestawów interaktywnych (komputer i 
tablica interaktywna). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci z PM 
55. 

30 000,00 

7. P0049RS 

Cyfrowa Pracownia Językowa w SP 6. 
Ul. Kusocińskiego 116. 
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, 
stwarzającej warunki do efektywnej nauki pracowni językowej, 
wyposażonej w nowoczesny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 6. 

49 500,00 

8. P0015RS 

Żłobek 28. Modernizacja placu zabaw dla maluchów. 
Ul. Wyszyńskiego 102. 
Modernizacja polegać ma na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej ( 
z zachowaniem stref bezpieczeństwa) pod istniejącymi urządzeniami 
zabawowymi oraz doposażeniu placu w tablice edukacyjne dla 
najmłodszych. 
Żłobek nr 4 sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta 
Łodzi. 

60 000,00 

9. P0072RS 

Ogród Ekologiczno-Edukacyjny z ścieżką sensoryczną w PM 174. 
Ul. Kusocińskiego 122a. 
Zakup (po 1 sztuce): dużej zadaszonej altanki, elementów ścieżki 
przyrodniczej: kostek wiedzy o ssakach, ptakach, tropach zwierząt, 
labirynt wiedzy o zwierzętach i ich dzieciach, skoczni, leśnych 
cymbałków, koła wiedzy(quizu) o życiu leśnych zwierząt, instalacji 
labiryntu opisującego zjawiska pogodowe, tablicy edukacyjnej 
opisującej leśne smakołyki dla ludzi oraz zwierząt. Wykonanie 
zewnętrznej ścieżki sensorycznej składającej się z różnych faktur, 
kamieni, drzewa, mchu itp. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 
174. 

62 000,00 

10. P0094RS 

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na lodowisku Retkinia 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół z klas 
0-3 na lodowisku Retkinia, w miesiącach funkcjonowania lodowiska, z 
wyłączeniem zimowych przerw świątecznych, ferii zimowych, 
wiosennej przerwy świątecznej i dni świątecznych - około 15 godzin 
tygodniowo. Organizacja zawodów podsumowujących naukę. 
Zadanie realizowane dla grupy dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych z klas 0-3 z Retkini. 

71 250,00 
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11. P0183RS 

Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa. Całkowita wymiana 
ogrodzenia w PM 173. 
PM 173, al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 62. 
Całkowita wymiana ogrodzenia: demontaż starej podmurówki i 
ogrodzenia, utylizacja. Nowa podmurówka, przęsła, słupki, 2 furtki i 1 
brama. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy z PM 
173. 

110 000,00 

12. P0157RS 

„Chcemy uczyć się w godnych warunkach” – wymiana stolarki 
okiennej w Integracyjnej SP 67. 
Ul. Maratońska 47B. 
Wymiana 58 okien z parapetami w 26 pomieszczeniach. Stolarka 
okienna w naszej szkole wymaga pilnego remontu- w okresie jesienno-
zimowym uczniowie marzną w klasach, a budynek generuje zawyżone 
koszty ogrzewania. Jako jedyna w całości integracyjna szkoła 
podstawowa w Łodzi chcemy stworzyć godne, bezpieczne warunki do 
nauki i rozwoju dla naszych zdrowych oraz niepełnosprawnych 
uczniów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie i pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 67.  

115 000,00 

13. P0158RS 

Remont zaplecza sanitarno-socjalnego przy Sali gimnastycznej SP 
6. 
Ul. Kusocińskiego 116. 
Zaplecze sanitarno-socjalne sali gimnastycznej wymaga generalnego 
remontu. Powtarzające się usterki stanowią zagrożenie dla zdrowia 
ludzi. Na ścianach pomieszczeń pojawia się grzyb, wylewki podłóg są 
popękane, w kilku oprawach żarówek nie ma napięcia, instalacja 
wodnokanalizacyjna jest nieszczelna. W pomieszczeniach panuje 
nieprzyjemny zapach, ograniczona jest funkcjonalność obiektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie i pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 6.  

125 000,00 

14. P0011RS 

„Estetyczne osiedle i bezpieczne przedszkolaki” – wymiana 
ogrodzenia wokół terenu przedszkola nr 55. 
Ul. Wyszyńskiego 41. 
Projekt zakłada całkowitą wymianę ogrodzenia, podmurówki, słupków 
i przęseł 152 szt., furtka - 1 sztuka, brama wjazdowa - 2 sztuki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy, rodzice i dzieci 
uczęszczające do PM 55. 

155 000,00 

15. P0034RS 

Dobry i nowy parkiet sportowy dla SP 19 i PG 21. 
Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35. 
Wymiana posadzki głównej sali gimnastycznej jako wykonanie 
niezbędnych prac remontowych dla podniesienia bezpieczeństwa i 
komfortu użytkowania. Dodatkowo wymiana posadzki balkonu i 
wymiana barierki na nową. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 19 i 
Gimnazjum nr 21. 

155 000,00 

16. P0106RS 

Siłownia plenerowa z otoczeniem. 
P-22, 66-6. 
1. Siłownia plenerowa - 1 szt. komplet. 2.Ławeczki parkowe - 4 szt. 3. 
Kosz na śmieci - 1 szt. 4. Krzewy ozdobne (wajgeły, bzy, forsycje, niskie 
iglaki) szt. 20. 5. Drzewa kwitnące (głóg) szt. 4. 
Dla wszystkich mieszkańców. 

160 000,00 



84 
 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

27. P0214RS 

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż ul. 
Zapaśniczej na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską.  
Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż ul. 
Zapaśniczej: 
- na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską, po stronie 
północnej ul. Zapaśniczej, - na odcinku między ul. Gimnastyczną a ulicą 
dojazdową do posesji Zapaśnicza 4-32, po stronie południowej. 
Celem zadania jest wybudowanie chodnika dla pieszych w pasie 
drogowym wzdłuż ul. Zapaśniczej, na odcinku pomiędzy ul. 
Gimnastyczną i Kolarską. Ul. Zapaśnicza jest jedną z większych ulic 
osiedla Smulsko. Z ulicy korzystają mieszkańcy osiedla, a także 
pracownicy pobliskiej ŁSE. Aktualnie wzdłuż ulicy brakuje chodnika 
dla pieszych, a teren jest nieuporządkowany. Znajdują się tam 
samosiejki drzew i krzewów, w części są także nasadzenia wykonane 
przez samych mieszkańców. Wykonanie chodnika pozwoli także na 
uporządkowanie tego terenu, uzupełnienie nasadzeń krzewów (zieleń 
niska) z wykorzystaniem istniejących drzewek i krzewów, gdzie zieleń 
będzie stwarzać naturalną zaporę przed zanieczyszczeniami, kurzem, 
spalinami. 
Opinia pozytywna. Zadanie ogólnodostępne. 

300 000,00 

18. P0095RS 

Rozbudowa i remont szatni wraz z zapleczem socjalnym na 
lodowisku Retkinia. 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Remont szatni na lodowisku Retkinia wraz z zakupem wyposażenia. 
Szatnie będą dostępne dla zorganizowanych grup korzystających z 
lodowiska Retkinia (kluby sportowe, szkoły). 

330 000,00 

19. P0063RS 

Docieplenie ścian, dachu budynku. Pomalowanie elewacji 
budynku. Wymiana instalacji CO, grzejników i ciepłej wody. 
Żłobek nr 28, al.. Wyszyńskiego 102. 
Docieplenie ścian budynku metodą bezspoiwową (styropian). 
Położenie tynku strukturalnego. Wykonanie ocieplenia stropodachu, 
wraz z obróbką i pokryciem wierzchnim. Docieplenie ścian 
zewnętrznych piwnicy styrodurem. Modernizacja instalacji grzewczej, 
wymiana grzejników i zainstalowanie nowych. Wymiana instalacji 
ciepłej wody. 
Żłobek nr 28 zapewnia opiekę dla ponad 100 dzieci do lat 3 z terenu 
Miasta Łodzi. 

350 000,00 

20. P0124RS 

Park na Smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. 
Park na Smulsku, działka P39-100/5. 
Zadanie przewiduje budowę nowych alejek spacerowych oraz 
rozbudowanie oświetlenia w Parku na Smulsku. Realizacja zadania 
składa się z 2 części: a) Budowa nowych alejek żwirkowo-glinkowych 
lub z kostki betonowej w miejsce istniejących, wydeptanych ścieżek - 
795 m² 9530mb x1,5 m szer.), 795 m² x 250zł/m²=198 750zł. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 10000 zł. Razem: 220000 zł 
brutto. b) Budowa 13 latarni solarnych (13x12450 zł = 161 850 zł). 
Ogółem - 381 850 zł. 
Korzystanie z efektów realizacji zadania będzie ogólnodostępne i 
bezpłatne. 

396 000,00 

21. P0107RS 

Tężnia solankowa z otoczeniem. 
Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 
338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6. 
1. Budowa tężni solankowej z otoczeniem 2. Ławeczki parkowe szt. 4. 
3. Kosz na śmieci szt. 1 4. Krzewy ozdobne (bzy, wajgeły, forsycje, 
niskie iglaki) ok.. 20 szt. 5. Trawnik ok.. 400 m². 
Dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

510 000,00 
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22. P0082RS 

Modernizacja Sali widowiskowej i centrum multimedialnego w SP 
44 im. prof. Jana Molla. 
Ul. Kusocińskiego 100. 
Obecna sala nie spełnia swojego zadania ponieważ widownia jest 
usytuowana na płaskiej powierzchni i na tym samym poziomie co 
estrada. Modernizacja będzie polegała na: pogłębieniu i pochyleniu 
widowni, obniżeniu poziomu estrady, zorganizowaniu wyjścia 
ewakuacyjnego, remoncie instalacji elektrycznej, zainstalowaniu 
nowego nagłośnienia i oświetlenia części estradowej, zainstalowaniu 
sprzętu multimedialnego. Modernizacja będzie uwzględniała aktualne 
przepisy prawa budowlanego i p.poż. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 44. 

620 000,00 

23. P0079RS 

Sprawni i zdrowi Łodzianie – specjalistyczny program 
rehabilitacyjno-treningowy. 
Ul. Maratońska 71 
Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego programu 
rehabilitacyjno-treningowego dla mieszkańców Łodzi, w tym dla kobiet 
po masektomii, dla osób z nadwagą i wszystkich, którzy chcą zachować 
zdrową sylwetkę oraz dla osób, dla których rehabilitacja jest niezbędna 
natychmiast po zakończeniu leczenia, w ilości 8 tys. osobogodzin . 
Koszt jednostkowy to 80 zł. zadanie opiewa na kwotę 640 000 zł. 
Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego programu 
rehabilitacyjno-treningowego dla mieszkańców Miasta Łodzi, w tym 
dla kobiet po masektomii, dla osób z nadwagą i wszystkich, którzy chcą 
zachować zdrową sylwetkę oraz dla ludzi, dla których rehabilitacja jest 
niezbędna po zakończeniu leczenia. zadanie dostępne będzie od 
poniedziałku do piątku od 8.00 do 19.00. 

640 000,00 

24. P0123RS 

Retkiński Teatr Mały – dostosowanie auli do potrzeb poszerzenia 
oferty edukacyjnej i kulturalnej Pałacu im. J. Tuwima. 
Al.. Wyszyńskiego 86. 
Zadanie dotyczy adaptacji auli do funkcji teatru. Obejmuje ono 
zaciemnienie świetlika dachowego poprzez instalację rolet, kotar-
żaluzji we wnękach wokół auli wraz z systemem elektrycznej obsługi, 
klimatyzację, dostosowanie istniejących pomieszczeń do 
wykorzystania jako dwie garderoby z toaletami i natryskami, 
malowanie poinwestycyjne oraz zakup sceny modułowej. Inwestycja 
odpowie na problem braku infrastruktury niezbędnej do realizacji 
imprez estradowych organizowanych przez Pałac Młodzieży dla 
mieszkańców Łodzi. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczestnicy zajęć Pałacu 
Młodzieży i mieszkańcy Łodzi. 

678 830,00 

25. P0045RS 

Remont Popiełuszki. 
Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Wyszyńskiego. 
Wymiana warstw konstrukcyjnych (zły stan podbudowy), 
krawężników wraz z opaską, położenie nowych warstw bitumicznych. 
Teren ogólnodostępny. 

1 140 000,00 
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26. P0122RS 

Odwodnienie i wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej – 
Smulsko. 
Dojazd do posesji przy ul. Piłkarskiej 36-66 i ul. Kolarskiej 31-55. 
Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie posesji przed zalaniem przy 
intensywnych opadach atmosferycznych oraz podniesienie standardu 
nawierzchni, co ma istotne znaczenie zarówno dla mieszkańców tych 
posesji jak i służb miejskich, a także osób korzystających z ciągu 
komunikacyjnego do przystanków autobusowych przy ul. 
Maratońskiej. Realizacja zadania wymaga opracowania projektu 
budowlanego, wykonania odwodnienia na długości ok. 166 mb oraz 
położenia nawierzchni na powierzchni ok. 996 m². 
Teren ogólnodostępny. 

1 140 000,00 

 

OSIEDLE STARE POLESIE 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1. P0204SP 

Bieg na orientację po Parku Klepacza. 
Teren otoczony ulicami: Poltechniki-Radwańską- Wólczańską-
Wróblewskiego. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację terenu otoczonego ulicami Politechniki- Radwańską- 
Wólczańską-Wróblewskiego, która zostanie udostępniona 
mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym 
będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, osoby 
starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich mieszkańców (cały 
czas).  

2 000,00 

2. P0018SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii 28 Biblioteki 
Miejskiej z Osiedla Stare Polesie. 
Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77. 
Zadanie dotyczy zakupu około 120 książek oraz 40 audiobooków do 
zbiorów biblioteki Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej. 
Nie dotyczy. 

4 000,00 

3. P0023SP 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 24 
Biblioteki Miejskiej. 
Ul. Legionów 71/73. 
Zadanie przewiduje zakup ok.. 200 książek - nowości wydawniczych do 
zbiorów biblioteki. 
Nie dotyczy. 

5 000,00 

4. P0111SP 

Dodatkowe ławki na przystanku Gdańska-Struga (0199). 
Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22. 
Na przystanku Gdańska-Struga zostaną zainstalowane 2 dodatkowe 
ławki dla oczekujących na tramwaj. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 

5. P0115SP 

Dodatkowe ławki na przystanku Żeromskiego – szpital im. WAM 
(1519), dla studentów i nie tylko. 
Przystanek Żeromskiego - szpital im. WAM (1519), działka P28-41/27 
Na przystanku Żeromskiego -szpital im. WAM (1599), zostaną 
zainstalowane 2 dodatkowe ławki dla oczekujących na tramwaj. 
Z uwagi na brak dostępności terenu brak jest możliwości ustawienia 
wiaty. Zasadne jest ustawienie ławek dla oczekujących na autobus. 

6 000,00 
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6. P0006SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki 
Miejskiej Filia nr 29. 
Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 100 
audiobooków do zbiorów biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

7. P0037SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki 
Fantastycznej "Na Piętrze". 
Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al.. Politechniki 3a. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 100 audiobooków. 
W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla 
dorosłych i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla 
mieszkańców osiedla Stare Polesie, a także dla wszystkich 
mieszkańców naszego miasta. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

8. P0154SP 

Przejście dla pieszych na ul. Żeligowskiego na wysokości osiedla 
City Park. 
Odcinek ul. Żeligowskiego, między ulicami Struga i 6-go Sierpnia, na 
wysokości wejścia głównego do osiedla City Park (ul. Żeligowskiego 
43). 
Przejście dla pieszych uwzględniające komplet niezbędnego 
oznakowania poziomego, a także oznakowanie pionowe przejścia - 
ostrzegawcze lub informacyjne. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

10 000,00 

9. P0038SP 

Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce. 
DDP al.. 1 Maja 24/26. 
Doposażenie placówki w fotele i narożnik oraz sprzęt gastronomiczny 
(szafa mroźnicza i obierak do ziemniaków z separatorem obierzyn). 
Dostępność w godzinach pracy placówki (8.00-16.00). Korzystanie 
bezpłatne. 

21 500,00 

10. P0160SP 

Klockarnia Hocki-Klocki. 
PM 98, ul. Legionów 126. 
Klockarnia Hocki-Klocki tworzona jest z myślą o dzieciach w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Utworzona zostanie w PM 98, 
mieszczącym się przy ul. Legionów 126. Stanowić będzie doskonałe 
zaplecze dydaktyczne dla grup przedszkolnych. Powstanie tego miejsca 
ma na celu umożliwienie korzystania z takiej atrakcji dzieciom 
mieszkającym na Starym Polesiu, których rodziców nie zawsze stać na 
korzystanie z komercyjnych atrakcji tego typu. Do udziału w zajęciach i 
konkursach zostaną zaproszone dzieci z okolicznych szkół i 
przedszkoli. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 
98 i okolicznych placówek. 

55 000,00 

11. P0092SP 

Multimedialna pracownia zajęć twórczych. 
SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. 
Głównym celem zadania będzie stworzenie interaktywnej pracowni 
artystycznej. Przeznaczona ona będzie do organizacji zajęć twórczych - 
plastyka, muzyka, fotografia, ceramika czy komputerowe projekty 
graficzne. Wyposażenie pracowni: tablica multimedialna, laptopy, 
głośniki, szafki, artykuły plastyczne i techniczne. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 152 oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

60 500,00 
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12. P0112SP 

Wiata przystankowa przy przystanku Gdańska-Struga (0199). 
Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22. 
W pobliżu przystanku Gdańska-Struga zostanie zainstalowana wiata 
postojowa. Umożliwi to oczekiwanie na tramwaj w cywilizowanych 
warunkach nawet podczas deszczu. 
Teren ogólnodostępny. 

70 000,00 

13. P0145SP 

Budżet dla zabytków – ratujemy kamienicę przy ul. Strzelców 
Kaniowskich 12 – dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Kamienica z bogatą ornamentyką i jedynymi w Łodzi tygrysami na 
elewacji - ul. Strzelców Kaniowskich 12 (nr działki P9-296). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z 
badaniami dla elewacji, prześwitu bramnego i klatki schodowej, 
kamienicy przy ul. Strzelców Kaniowskich 12 oraz zabezpieczenie jej 
przed dalszą dewastacją, osypywaniem się tynków i dekoracji 
sztukatorskich. 
Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

90 000,00 

14. P0146SP 

Budżet dla zabytków – ratujemy kamienicę przy ul. Legionów 72 – 
dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Kamienica z bogatą ornamentyką przy ul. Legionów 72 (nr działki P9-
197). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z 
badaniami dla elewacji, prześwitu bramnego i klatki schodowej, 
kamienicy przy ul. Legionów 72 oraz zabezpieczenie jej przed dalszą 
dewastacją, osypywaniem się tynków i dekoracji sztukatorskich. 
Zadanie ogólnodostępne całą dobę. 

99 000,00 

15. P0127SP 

Szkoła XXI wieku – utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w 
SP 160. 
Ul. Struga 24a. 
Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej służącej uczniom klas I-
VIII w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć nauki języka 
angielskiego. Zadanie polega na zakupie 25 laptopów dla uczniów, 
zestawu interaktywnego, laptopa dla nauczyciela wraz z biurkami, 
fotelami z przeznaczeniem dla uczniów oraz pracowników szkoły. 
Należy również pomalować pracownię oraz wykonać okablowanie i 
montaż sprzętu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 160. 

117 850,00 

16. P0090SP 

Odnowienie dziedzińca dla mieszkanek 2-go Domu Pomocy 
Społecznej. 
Ul. Strzelców Kaniowskich 32. 
Celem zadania jest modernizacja dziedzińca zlokalizowanego na terenie 
2-go DPS, tak by zamieszkujące placówkę mieszkanki jak również ich 
rodziny i znajomi mogli spędzać czas na świeżym powietrzu w 
przyjaznej, kolorowej przestrzeni. Wyrównanie i położenie nowej 
nawierzchni dziedzińca, pojawienie sie zieleni, wygodnych ławek, 
parasoli, krzeseł, stolików, odnowionych pieszych ścieżek, miejsc 
rekreacji i wypoczynku przyczyni się do poprawy jakości życia 
mieszkanek naszego domu, by jesień ich życia mieniła się wieloma 
barwami. 
Beneficjentami zadania będą podopieczni 2 DPS, członkowie ich rodzin, 
znajomi i odwiedzający Dom goście. 

172 180,00 
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17. P0001SP 

O!siłka - minisiłownia szkolna. 
ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26. 
Kontynuujemy działania włączające mieszkańców Starego Polesia w 
życie szkoły. Minisiłownia to miejsce przeznaczone dla uczniów naszej 
szkoły, pracowników, rodziców i chętnych mieszkańców. Siłownia 
zlokalizowana zostanie w budynku szkoły. Będzie wyposażona w 
profesjonalny sprzęt do ćwiczeń cardio oraz ćwiczeń 
ogólnorozwojowych i siłowych. Stworzenie siłowni odciąży salę 
gimnastyczną dzięki temu zajęcia z wychowania fizycznego nie będą 
prowadzone na korytarzach szkolnych. Siłownia będzie atrakcyjną 
formą spędzania czasu wolnego przez uczniów najstarszych klas.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie 
szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. 

182 000,00 

18. P0156SP 

Zmieniamy szkołę – remont kuchni, zaplecza oraz stołówki w SP 
160. 
U. Struga 24a. 
Zadanie polega na wykonaniu remontu kuchni wraz z pomieszczeniami, 
zaplecza kuchennego oraz stołówki. Niezbędny jest zakup 
odpowiedniego sprzętu kuchennego, mebli i urządzeń gospodarstwa 
domowego, który będzie służył przez wiele lat. Należy wymienić 
przestarzałe instalacje, które często ulegają awariom i stwarzają 
niebezpieczeństwo oraz wykonać prace budowlane. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie i pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 160.  

425 000,00 

19. P0078SP 

Aktywizacja 60+ - program rehabilitacyjno-treningowy dla 
Łodzian. 
Ul. Gdańska 63. 
Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego programu 
rehabilitacyjno-treningowego dla Łodzian z grupy 60+ w celu 
rehabilitacyjno-zdrowotnego wsparcia aktywności grupy wiekowej. 
Zadanie przewiduje 8 tys. osobogodzin beneficjenta. Koszt jednostkowy 
to 80 zł. Zadanie opiewa na kwotę 640 000 zł. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta Łodzi z grupy 
wiekowej 60+, zadanie dostępne od poniedziałku do piątku od 8.00 
do19.00. 

640 000,00 

 

OSIEDLE ZDROWIE-MANIA 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1. P0117ZM 

Ławki na ulicy Krzemienieckiej, przy Parku na Zdrowiu. 
Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, działka P16-
42/62 
Przy ul. Krzemienieckiej w parku w okolicy skrzyżowania z ul. 
Retkińską, zostanie zainstalowanych 6 ławek miejskich. 
Efekty realizacji zadania będą ogólnodostępne i darmowe. 

12 000,00 

2. P0130ZM 

Zamontowanie 3 ławek parkowych. 
Ul. Krzemieniecka - między Konstantynowską a Kozietulskiego wzdłuż 
Ogrodu Botanicznego. 
Zamontowanie 3 ławek parkowych. 
Teren ogólnodostępny. 

12 000,00 
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3. P0087ZM 

Zakup ławek ogrodowych do parku znajdującego się na terenie 
DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9, park na terenie DPS. 
Zakup nowych ławek, które zostaną ustawione wzdłuż alejek 
spacerowych w parku znajdującym się na terenie DPS "Włókniarz" 
zachęci naszych mieszkańców do częstszego korzystania ze spacerów, 
zabezpieczy możliwość odpoczynku podczas tych spacerów i wpłynie 
korzystnie na zintensyfikowanie aktywności oraz częstotliwości 
wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakupione ławki będą również 
wykorzystywane podczas imprez integracyjnych odbywających się w 
okresie wiosenno-letnim na terenie parku w DPS "Włókniarz". 
Beneficjentami zadania oprócz mieszkańców DPS "Włókniarz" um. Jana 
Pawła II będą członkowie ich rodzin, ich znajomi i okoliczni 
mieszkańcy. 

14 000,00 

4. P0116ZM 

Ławki na ulicach: Drewnowska, Solec. 
Ulice: Drewnowska, Solec. 
Montaż ławek w pasie drogowym ul. Drewnowskiej ( w rejonie 
wiaduktu kolejowego - działka nr 356/2 w obrębie P-6) w ilości 1szt., 
ul. Solec(działka nr 273/10 w obrębie P-6) w ilości 5 sztuk (odcinek od 
bramy wejściowej na teren cmentarza w kierunku ul. Borowej). 
Teren ogólnodostępny. 

15 000,00 

5. P0083ZM 

Zakup wyposażenia do Sali ćwiczeń dla DPS „Włókniarz” im. Jana 
Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9. 
Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń umożliwi poszerzenie oferowanych 
zabiegów fizykoterapeutycznych o możliwość prowadzenia 
profesjonalnych zabiegów, ćwiczeń i gimnastyki w celu leczniczego 
usprawniania schorzeń narządów ruchu, w szczególności przy 
dolegliwościach ortopedycznych, reumatoidalnych i neurologicznych, 
które bardzo często występują u osób w podeszłym wieku. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz" im. Jana 
Pawła II. 

19 100,00 

6. P0085ZM 

Zakup pianina akustycznego koniecznego do prowadzenia 
muzykoterapii i aktywizacji mieszkańców DPS „Włókniarz” im. 
Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9. 
Obecnie posiadane przez nas 30- letnie pianino jest już mocno 
wyeksploatowane, coraz częściej strojone i naprawiane, a jakość 
dźwięków nie jest w stanie zaspokoić wymagań muzycznych. W 
związku z powyższym zakup nowego instrumentu jest niezbędny, 
ponieważ umożliwi prawidłowe prowadzenie zajęć z muzykoterapii 
oraz zintensyfikuje integrację środowiska poprzez możliwość 
organizowania wspólnych imprez, koncertów, występów zarówno 
gości ze środowisk muzycznych jak i wpłynie pozytywnie na 
zintensyfikowanie aktywizacji mieszkańców Domu oraz uczestników 
DDP. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz" im. Jana 
Pawła II, członkowie ich rodzin i członkowie społeczności lokalnej. 

25 000,00 
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7. P0086ZM 

Zakup łóżek rehabilitacyjnych, sterowanych na pilota dla obłożnie 
chorych mieszkańców DPS „Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. 
Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9. 
Średnia wieku DPS "Włókniarz" z każdym rokiem wzrasta - obecnie 
wynosi 83 lata. Wraz z wiekiem postępuje wielochorobowość, 
niepełnosprawność, zmniejsza się aktywność, coraz częściej występuje 
inkontynencja. Zakup profesjonalnych łóżek rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców obłożnie chorych, zabezpieczy ich potrzeby bytowe, jak 
również ułatwi prowadzenie działań opiekuńczych przez personel 
pielęgniarsko-opiekuńczy. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz" im. Jana 
Pawła II. 

29 000,00 

8. P0173ZM 

Nordic walking na osiedlu Zdrowie Mania. 
Teren osiedla Zdrowie-Mania. 
Zadanie polega na realizacji 48 systematycznych, około 
cotygodniowych, nieodpłatnych profesjonalnych zajęć z nordic walking 
prowadzonych przez instruktora nordic walking oraz dietetyka (który 
weźmie udział w 8 spotkaniach). Uczestnicy będą mogli wypożyczyć 
nieodpłatnie kije, otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 
pierwszych uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną. Nabór 
uczestników będzie się odbywać poprzez promocję zadania 
publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach 
informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w internecie na facebooku 
poprzez dedykowany profil zadania. Zadania będą odbywać się wg 
następującego schematu: -) spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu 
-) rozgrzewka -) marsz o długości ok. 3-15 km -) rozciąganie, i będą 
trwać jednorazowo ok. 2 godzin. Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk, 
który w przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnego uczestnika, 
dokona pomiarów wagi oraz udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy muszą mieć skończone 
14 lat. 

29 100,00 

9. P0084ZM 

Zakup komód do pokoi mieszkalnych dla mieszkańców DPS 
„Włókniarz” im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 
Ul. Krzemieniecka 7/9. 
Komody, w które obecnie wyposażone są pokoje mieszkalne z powodu 
wieloletniego (10 lat) bieżącego użytkowania są coraz bardziej 
wyeksploatowane i przez ciężko otwierające się drzwiczki lub szuflady, 
sprawiają coraz większe trudności lub uniemożliwiają korzystanie z 
nich. W związku z powyższym chcielibyśmy zakupić nowe komody 
dopasowane wielkością do przestrzeni pokoi mieszkalnych, a przez to 
poprawić warunki bytowe niepełnosprawnych mieszkańców. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz" im. Jana 
Pawła II. 

30 000,00 

10. P0200ZM 

Walczmy ze smogiem, wspólnie sadźmy drzewa. 
Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-
315/14. 
Nasadzenie sadzonek dębu, klonu, grabu, jesionu (20 szt.) z kosztami 
utrzymania, zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków - 5 szt, 
wykonanie alejki żwirkowej i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Ogólnodostępne. 

31 600,00 
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11. P0129ZM 

Remont mostu na rz. Łódce przy wyremontowanym ciągu pieszym 
na krańcówce tramwajowej „Zdrowie” 
Park im. Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych na wysokości ul. 
Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6. 
Remont mostu na rz. Łódce. Demontaż balustrady mostu. Montaż 
nowej balustrady. Wyrównanie nawierzchni użytkowej mostu. Prace 
wykończeniowe. 
Korzystanie z wyremontowanego mostu będzie ogólnodostępne i 
bezpłatne. 

65 000,00 

12. P0070ZM 

Altana z oświetleniem w nowoczesnej strefie rekreacji, 
wypoczynku i animacji w Parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego, działka P-16 33/6. 
Budowa drewnianej altany na planie ośmiokąta wyposażonej w 
siedziska i stoły, stalową balustradę, schodki na wejściach i oświetlenie 
wnętrza w postaci centralnie zlokalizowanej latarni. Altana powstanie 
na północno-zachodniej części nowoczesnej strefy rekreacji, 
wypoczynku i animacji w Parku na Zdrowiu na terenie dawnego 
lunaparku pomiędzy strefą wspinaczki a torami rowerowymi. 
Korzystanie z altany będzie ogólnodostępne i bezpłatne. 

100 000,00 

13. P0206ZM 

Utwardzenie ścieżki przecinającej Park im. J. Piłsudskiego w 
kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna 
Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna. 
Budowa ścieżki parkowej w Parku na Zdrowiu, przecinającej ten 
fragment w kierunku południowo-zachodnim. Ta część parku jest 
często odwiedzana przez spacerowiczów i rowerzystów. Służy jako 
miejsce rekreacji i dogodny skrót. Utwardzenie ścieżki, przecinającej 
park umili korzystanie z zieleni podczas okresów zalegania błota. 
Efekty realizacji zadania będą ogólnodostępne i darmowe. 

150 000,00 

14. P0128ZM 

Oświetlenie alejki z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej 
na ul. Krzemienieckiej od strony Ogrodu Botanicznego – woonerf. 
Ul. Krzemieniecka: od ul. Konstantynowskiej (parking przy Ogrodzie 
Botanicznym) do ul. Kozietulskiego strona ulicy przylegająca do 
Ogrodu Botanicznego. Działki P-25 24/33, 42/59, 42/60, 43/61, 60. 
Na ul. Krzemienieckiej od strony Ogrodu Botanicznego jest asfaltowa 
alejka ze ścieżką rowerową, długość to ok. 565 mb. Obecnie słabo 
zagospodarowana, brak oświetlenia, ławek, koszy na śmieci. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

255 000,00 

 

OSIEDLE ZŁOTNO 

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

Kwota po 
weryfikacji 

1. P0062ZL 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki 
Miejskiej Filii nr 31 na Złotnie. 
Ul. Garnizonowa 38. 
Zadanie przewiduje zakup ok. 170 książek i 100 audiobooków dla 
czytelników Biblioteki Miejskiej Filii nr 31 czyli Złotnianej 
Biblioteki. 
Nie dotyczy. 

6 500,00 
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zadania/Dostępność 

Kwota po 
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2. P0118ZL 

Wybieg dla psów. 
Ul. Kusocińskiego przy Armii Krajowej - górka śmieciowa, działka 
P25-198/94. 
Wybieg przeznaczony dla psów. Ogrodzony teren z podwójną 
furtką, która ma zabezpieczać psa przed ucieczką z terenu. Na 
terenie wybiegu będą ławki, kosze na odchody wraz z 
aplikatorem woreczków. Przeszkody typu agility dla psów 
(kładka, hopki z regulacją, obręcze przeskoków, slalom, tunel). 
Ogólnodostępne dla właścicieli psów. 

63 000,00 

3. P0021ZL 

Oświetlenie ulic na Złotnie. 
Ul. Rąbieńska, ul. Obronna 
Wymiana i zainstalowanie nowych opraw oświetleniowych LED 
na istniejących słupach sieci elektroenergetycznej na ul. 
Rąbieńskiej 12 szt. i ul. Obronnej 5 szt. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

75 000,00 

4. P0077ZL 

Plac zabaw dla dzieci i dorosłych przy budynku mieszczącym 
przychodnię i bibliotekę na Złotnie. 
Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści się 
przychodnia, biblioteka i świetlica dla niepełnosprawnych. 
Zorganizowanie i wyposażenie miejsca zabaw, odpoczynku oraz 
miejsca ćwiczeń dla okolicznych mieszkańców oraz 
korzystających z przychodni, biblioteki i świetlicy dla 
niepełnosprawnych. Elementy do ćwiczeń i zabawy powinny być 
zamontowane na terenie trawnika od strony ul. Partyzantów i 
wtopione w istniejącą zieleń. Na wyposażenie powinny składać 
się: zestaw do zabaw dla dzieci ze zjeżdżalniami, drabinkami i 
przeplotniami, stolik betonowy do gry, dwie ławki betonowe, 
masażer podwójny wolnostojący, biegacz wolnostojący, orbitek 
wolnostojący, wahadło pojedyncze+ twister, odpowiednie 
nawierzchnie pod przyrządy i zestaw dla dzieci. 
Zadanie ogólnodostępne, przez cały rok w godzinach określonych 
w regulaminie placu zabaw. 

78 000,00 

5. P0210ZL 

Mikrogranty aktywizujące mieszkańców Złotna w dziedzinie 
kultury, sportu oraz edukacyjne. 
Osiedle Złotno. 
Zadanie polega na działaniach animujących społeczność Złotna 
oraz na przeprowadzeniu konkursu na mikrogranty do 3000 zł. 
Działania w konkursie obejmą pracę animacyjną, przygotowanie 
spotkań informacyjnych oraz wsparcie animatora w czasie 
planowania i realizacji inicjatyw, przeprowadzenie i obsługę 
konkursu grantowego. 20 mikrograntów po maksymalnie 3000 
zł, do realizacji od marca do listopada 2019 r. Dla grup 
nieformalnych wraz z organizacją pozarządową, dla organizacji 
pozarządowych. 
Wnioski mogą składać grupy nieformalne i organizacje 
pozarządowe. Wszyscy mogą także skorzystać z warsztatów 
prowadzonych przez specjalistów uczących jak rozpoznawać 
potrzeby mieszkańców Osiedla. 

84 000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 
zadania/Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

6. P0052ZL 

Interaktywne pracownie - językowa i matematyczna w SP 
169. 
Ul. Napoleońska 7/17. 
Celem zadania jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania 
nauką języków obcych i matematyką. Na potrzeby zadania 
chcemy zakupić nowoczesny sprzęt multimedialny i nowoczesne 
pomoce dydaktyczne. Zadanie obejmuje: -) wyposażenie 
pracowni językowej (tablica interaktywna, rzutnik i nagłośnienie 
zewnętrzne, multibox cyfrowy, laptop, tablica suchościeralna, 
stoliki, krzesła, biurka, inne meble -) wyposażenie pracowni 
matematycznej (laptop, interaktywne pomoce dydaktyczne, 
tablica suchościeralna, stoliki, krzesła, biurko, fotele, inne meble -
) remont sali językowej i matematycznej ( malowanie ścian, 
wymiana podłogi, montaż rolet, wymiana oświetlenia). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 169. 

119 500,00 

7. P0138ZL 

Oświetlenie ul. prof. W. Deca na Złotnie. 
UL. prof. W. Deca 
Celem inwestycji jest zainstalowanie oświetlenia ulicznego (lamp 
ledowych) na ul. Deca- instalacja 2 opraw oświetleniowych na 
istniejących słupach energetycznych na początku ulicy oraz 
wykonanie oświetlenia ulicznego (lampy ledowe) na dalszej 
części ulicy - od nr 10 do końca ulicy (ok. 400 m). Realizacja tego 
projektu zapewni bezpieczeństwo osobom poruszającym sie po 
drodze wieczorem. Lampy w odstępach ok. 40 m - przewidywana 
ilość: 10 sztuk plus 2 oprawy oświetleniowe ( na słupach 
energetycznych). 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

124 000,00 

8. P0103ZL 

Pojazd przystosowany do ratownictwa poszukiwawczo-
technicznego dla OSP Nowe Złotno. 
Ul. Płatowcowa 8. 
Zakup i przystosowanie dziewięcioosobowego pojazdu o 
dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony typu "bus" do 
przewozu osób z pojemną przestrzenią bagażową. 
Przystosowanie pojazdu polegałoby na jego oznakowaniu według 
wytycznych straży pożarnej, wyposażenie pojazdu w radiotelefon 
przewoźny cyfrowy oraz zamontowaniu sygnalizacji świetlno-
dźwiękowej przeznaczonej do pojazdu uprzywilejowanego. 
Nie dotyczy. 

160 000,00 

9. P0022ZL 

Przystanki na ul. Rąbieńskiej. 
Wybrane przystanki na ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. 
Traktorowej do ul. Szczecińskiej. 
Ustawienie nowych wiat wraz z remontem nawierzchni peronów 
przystanków komunikacji miejskiej, w możliwych do realizacji 
lokalizacjach w pasie drogowym ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. 
Traktorowej do ul. Szczecińskiej. Przystanki nr: 1545, 1547, 
1544, 1836, 1543, 1569, 1550. 
Zadanie ogólnodostępne. 

210 000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 
zadania/Dostępność 

Kwota po 
weryfikacji 

10. P0039ZL 

Park na Górce Retkińskiej. 
Teren zielony przy skrzyżowaniu Juszczakiewicza, Kusocińskiego 
- kwartał Juszczakiewicza, Kusocińskiego, Konstantynowska, 
Ogród Botaniczny. 
Utworzenie alejki wzdłuż południowej strony górki, od istniejącej 
ścieżki przy ogródkach rekreacyjnych do parkingu przy 
Juszczakiewicza. Alejka przepuszczalna glinowo-żwirowa 750 m² 
długość 450 m. Altanka z bali i grill parkowy w obecnym miejscu 
grillowym, ławki z bali wzór zastosowany na Lublinku, kosze. 
Miejscowy plan zagospodarowania dla Górki Retkińskiej, 
poprzedzony zbieraniem pomysłów za pomocą portalu Vox 
Populi. Obszar powinien pozostać terenem zielonym. 
Zadanie będzie ogólnie dostępne. 

313 500,00 

 

d) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 w rejonie Śródmieście. 

 

OSIEDLE KATEDRALNA 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  S0014KA 

Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. 
BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10. 
Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu 
nowości wydawniczych, które odpowiadają potrzebom 
czytelniczym oraz przyczyniają się do zwiększenia liczby 
użytkowników biblioteki oraz jej atrakcyjności wśród 
mieszkańców.  
Nie dotyczy. 

6000,00 

2  S0042KA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 37 BM. 
BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67. 
Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup 
książek w wersji papierowej i mówionej - nagranej na nośniku 
elektronicznym. Nowości wydawnicze wzbogacą i uatrakcyjnią 
zbiory biblioteki. Wpłynie to w znacznym stopniu na wzrost 
zainteresowania mieszkańców Łodzi naszą placówką i pozyskanie 
odbiorców. Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji 
rozwoju czytelnictwa. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

3  S0007KA 

Zakup nowych książek dla filii nr 43 BM. 
ul. Próchnika 7. 
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 
książkowych. Wzbogacony księgozbiór przyczyni się do 
stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej. 
Nie dotyczy. 

7000,00 

4  S0013KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii 
Bibliotecznej nr 47 BM. 
ul. Brzeźna 10. 
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 
książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty 
czytelniczej biblioteki na Brzeźnej. Nie dotyczy. 

10000,00 



96 
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5  S0003KA 

Doposażenie PM nr 75 w urządzenia do nauczania i 
prezentacji interaktywnych. 
Al. Kościuszki 81. 
Doposażenie PM nr 75 w tablicę elektromagnetyczną 
(interaktywną) o powierzchni odpornej na uszkodzenia 
(wyposażoną w oprogramowanie w języku polskim i akcesoria), 
elementy montażowe do tablicy, projektor krótkoogniskowy, 
system mocowania ściennego góra/dół wraz z uchwytem do 
projektora, laptop, zestaw głośników komputerowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 
przebywające w przedszkolu. 

12826,00 

6  S0022KA 

Bezpieczne dojście do SP nr 70, poprawa estetyki na ul. 
Rewolucji 1905 r.  
chodnik przed szkołą - Rewolucji 1905 r. 22. 
Zagospodarowanie chodnika przed szkołą podstawową, 
uniemożliwienie nielegalnego parkowania i manewrowania 
samochodów w tym miejscu. 
Teren ogólnodostępny. 

13420,00 

7  S0083KA 

Filmowy Kurort w Pasażu Róży. 
ul. Piotrkowska 3. 
Cykl czterech wieczorów filmowych wraz z kontynuacją 
wykraczającą poza ekran. Każdy wieczór poprowadzony będzie 
przez moderatora związanego zawodowo z akcją wynikającą z 
filmu. Tematem przewodnim będzie motyw szczęścia. Zostanie 
rozstawiony ekran, projektor oraz 20 krzesełek. Pojawią się 
dodatkowe elementy scenografii związane z treścią filmu. Przed i 
po seansie zmierzony będzie "poziom szczęścia" urządzeniem EEG 
Biofeedback w lokalu kreatywnym "Szlifiernia Szczęścia". 
Nie dotyczy. 

15000,00 

8  S0032KA 

ROZCZYTAJMY ŁÓDŹ! Zakup książek i audiobooków dla dzieci 
i dorosłych. Biblioteka czeka! 
BM Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10. 
Do biblioteki zakupione zostaną książki i audiobooki dla dzieci i 
dla dorosłych. Wzbogacimy nasze zbiory o aktualną literaturę tak 
poszukiwaną przez naszych odbiorców. Biblioteka jest dla 
wszystkich, więc wspólnie zadbajmy o jej rozwój. 
Nie dotyczy. 

20000,00 

9  S0025KA 

Monitory interaktywne w SP 14. 
SP nr 14, ul. Wigury 8/10. 
Przedmiotem zadania jest zakup monitorów interaktywnych do 
SP nr 14. Tablice multimedialne z podłączeniem rzutnika i 
komputera to już nie najnowsza technologia, wiec chcemy 
wprowadzić interaktywne rozwiązania, które uatrakcyjnią 
prowadzenie lekcji. Monitor interaktywny jest zarówno tablicą jak 
i komputerem, dzięki temu unikamy problemów z kalibrowaniem 
i brakiem współpracy komputera z tablicą interaktywną. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 14.  

30000,00 

10  S0004KA 

Ławeczka dla seniora na osiedlu Katedralna. 
ul. Narutowicza 21, 25, 30, Traugutta, Kilińskiego 74.  
Postawienie ławek na istniejących chodnikach, chwila 
wytchnienia dla spacerujących seniorów i innych mieszkańców 
Łodzi. 
Teren ogólnodostępny. 

34440,00 
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11  S0062KA 

Budżet dla zabytków - ratujmy kamienicę przy Piotrkowskiej 
219 - dokumentacja i zabezpieczenie klatki schodowej. 
kamienica Józefa Johna przy ul. Piotrkowskiej 219 (nr działki S8-
40/1). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej 
wraz z badaniami dla klatki schodowej zabytkowej kamienicy 
Józefa Johna przy ul. Piotrkowskiej 219 oraz zabezpieczenie jej 
przed dalszą dewastacją. 
Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

50000,00 

12  S0030KA 

Odlotowa pracownia komputerowa – Stworzenie 
nowoczesnej pracowni komputerowej w SP 175. 
SP nr 175, ul. Pomorska 27. 
Głównym wyróżnikiem komputerowej pracowni terminalowej 
jest to, iż w pracowni pracuje tylko jeden komputer, czyli serwer 
usług terminalowych. Od niego zależy jakość pracy. Ponadto 
niezbędne są: terminale, monitory, aplikacja niezbędna do 
działania serwera, RDS (oprogramowanie Windows), rozgałęźniki 
(switch), router urządzenie sieciowe, program biurowy Office, 
UPS Power, klawiatury, myszy, urządzenie sieciowe do montażu 
przewodów, laptop dla nauczyciela oraz specjalistyczne 
wdrożenie i instalacja. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 175 
oraz ich rodzice, a także okoliczni mieszkańcy (seniorzy). 

58810,00 

13  S0040KA 

Gabinety przyjazne pacjentom - remont i wyposażenie 
gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście. 
ul. Piotrkowska 113. 
Realizacja zadania polegającego na wyremontowaniu gabinetów 
lekarskich, zabiegowych oraz korytarza, wymianie zużytego i 
przestarzałego technologicznie wyposażenia. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

60000,00 

14  S0028KA 

Pracownia Tomatisa – modernizacja gabinetu 
logopedycznego w SP nr 176. 
ul. Roosevelta 11/13. 
Uczniami naszej szkoły są dzieci z licznymi deficytami i 
zaburzeniami rozwojowymi, wymagające intensywnej 
rehabilitacji. Aby skutecznie im pomagać niezbędna jest 
modernizacja i wzbogacenie gabinetu logopedycznego o 
wysokospecjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Planujemy: zakupić 
zestaw "Uwaga Słuchowa - Metoda Tomatisa" , przeszkolić 
terapeutów w zakresie tej metody oraz zmodernizować 
wyposażenie gabinetu (wymiana i zakup mebli). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 176. 

63200,00 

15  S0048KA 

Remont ciągów komunikacyjnych (hole i korytarze) w 
budynku SP nr 2. 
teren SP nr 2, ul. H. Sienkiewicza 137/139, działki nr: S8-59/42, 
S8-59/54. 
Remont korytarzy klatek schodowych budynku będzie odbywać 
się poprzez: likwidację starej lamperii i położenie tynków 
mozaikowych w dolnych częściach ścian, naprawy i malowania 
górnych części ścian i sufitów, malowanie wewnętrznej stolarki 
okien, zakup i montaż drzwi do sal dydaktycznych, wymianę 
oświetlenia korytarzy i klatek schodowych, uporządkowanie i 
maskowanie okablowania w ciągach komunikacyjnych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz 
ich rodzice. 

80000,00 
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16  S0067KA 

Niebieska inwazja cebulic syberyjskich w pasażu 
Abramowskiego – nasadzenia krzewów oraz bylin 
kwiatowych. 
Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. 
Sienkiewicza/Tylną/Kilińskiego oraz Abramowskiego. 
Nasadzenia wysokich krzewów kwitnących typu - bez lilak, 
jaśminowiec, wajgela oraz wieloletnich kwiatów bylinowych oraz 
cebulowych cieniolubnych wzdłuż południowej granicy pasażu 
Abramowskiego. Wysokie krzewy są naturalnym schronieniem dla 
drobnych ptaków śpiewających, a cieniolubne rośliny bylinowe 
oraz cebulowe trwale ozdobią szatę roślinną parku. Szczególnie 
ciekawe wydaje się nasadzenie cebulic syberyjskich, które 
polubiły już łódzki park Klepacza. Pasaż Abramowskiego jest 
ogólnodostępny przez cały rok. 

100000,00 

17  S0081KA 

 Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na 
Kościuszki. 
al. Kościuszki na odcinku między Zieloną a Struga,  
Zasadzenie około 500 metrów żywopłotu na trawniku między 
torami tramwajowymi a jezdnią na al. Kościuszki. Gatunki: 
bukszpan, forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do 
wysokości około 70-80 cm. 
Nie dotyczy. 

105000,00 

18  S0026KA 

Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni. 
SP nr 14, ul. Wigury 8/10. 
Remont placu zabaw polegałby na wymianie nawierzchni, która 
jest całkowicie zniszczona, na nową poliuretanową oraz zakup 
nowej huśtawki i karuzeli. Ponadto pozostałe elementy znajdujące 
się na placu należy poddać renowacji i pomalować impregnatami 
zabezpieczającymi przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych. Z placu zabaw korzysta duża ilość dzieci 
zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi, dlatego remont 
jest niezbędny aby dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas na 
świeżym powietrzu. Plac zabaw przeznaczony jest dla uczniów 
SP14 oraz społeczności lokalnej. 

128500,00 

19  S0093KA 

Strefa Workout - Pasaż Abramowskiego. 
Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. 
Sienkiewicza). S8-139/29. 
Zadanie polega na budowie średniej wielkości instalacji sportowej 
przeznaczonej dla osób w różnym wieku. Workout Park 
umożliwia ćwiczenie wytrzymałości i siły przy użyciu własnego 
ciężaru ciała. W jego skład wchodzą m.in : poręcze, drążki, 
obręcze, liny, rury lub ławki treningowe. Nawierzchnia 
poliuretanowa lub naturalna. Przykłady zeszłorocznych projektów 
(BO 2017/2018) : L0107 oraz L0109. 
Pasaż Abramowskiego jest ogólnodostępny przez cały rok. 

130000,00 
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20  S0068KA 

Kwitnące łąki w Śródmieściu – rekultywacja pasów zieleni 
wzdłuż ulicy Sienkiewicza od Piłsudskiego do 
Tymienieckiego. 
wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego. 
Odtworzenie pasów zieleni wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku od 
Piłsudskiego do Tymienieckiego. Szczególnie trawników u zbiegu 
ulic Sienkiewicza/Wigury, zieleńca wzdłuż Zespołu Szkół 
GASTRONOMIK oraz pasów odgradzających jezdnię od chodnika 
do skrzyżowania z Tylną. Ponadto prosimy o uporządkowanie 
trójkątnego zieleńca u zbiegu Sienkiewicza i Tylnej. Proponujemy 
utworzenie łąk kwiatowych, które nie będą wymagały koszenia 
oraz nasadzeń niskich krzewów okrywowych odpornych na sól 
drogową. Wnioskujemy o zabezpieczenie pasów zieleni przed 
rozjeżdżaniem i dzikim parkowaniem przy pomocy kamieni od 
strony jezdni. 
Nie dotyczy. 

134000,00 

21  S0080KA 

Wykonanie trawników i nawiezienie ozdobnych głazów, 
naprawa chodników, osadzenie separatorów, nasadzenia 
drzew, kosze na śmieci. 
ciąg komunikacyjny ul. Abramowskiego od nr 1 do nr 42 (cała 
długość ulicy). 
 Naprawa chodników przez wymianę uszkodzonych płyt 
chodnikowych z wyrównaniem nawierzchni. Osadzenie 
separatorów po dwóch stronach wjazdu do posesji na wysokości 
pomiędzy trawnikami a budynkami, ograniczające wjazd 
pojazdów na chodnik. Nawiezienie ozdobnych głazów 
ograniczających wjazdy na trawniki i miejsca zieleni (tak jak 
wykonano na ul. Zacisze ) Nasadzenia drzew. Wykonanie 
trawników. Kosze na śmieci. Kosze na psie nieczystości. 
Teren ogólnodostępny. 

198456,00 

22  S0039KA 

Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru 
Przychodni Śródmieście. 
ul. Próchnika 11. 
Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania 
polegającego na: odświeżaniu ścian i sufitów, wymianie 
oświetlenia, podłogi, drzwi, do pomieszczeń oraz wyposażenia i 
mebli w rejestracji poradni specjalistycznych i korytarzu na 
parterze placówki. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

220000,00 

23  S0047KA 

Budowa monitoringu na ul. Edwarda Abramowskiego. 
ul. Edwarda Abramowskiego na długości od ul. Kilińskiego i 
Sienkiewicza. 
Budowa monitoringu na całej długości ul. Edwarda 
Abramowskiego. Elementy składowe: - zakup kamer, - montaż 
minimum 3 punktów kamerowych, w których będzie znajdowało 
się 11 kamer (3 kamery obrotowe i 8 kamer stało-pozycyjnych), - 
dokumentacja projektowa, - budowa światłowodu. 
Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

332000,00 
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24  S0029KA 

Rewitalizacja” zabytkowego” żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 
55 a.  
Żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55 a. 
Po zmianach za zgodą autora w ramach realizacji zadania zostanie 
wykonane: 
• Docieplenie stropodachu wraz z obróbkami i kryciem papą, 
• Malowanie elewacji wraz z jej naprawą, 
• Wymiana: węzła cieplnego, wymienników „JADY „ na płytowe i 
automatyki. 
Żłobek nr 7 sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta 
Łodzi. 

430000,00 

25  S0049KA 

SP nr 2 - budowa parkingu dla rodziców uczniów wraz z 
uporządkowaniem otoczenia. 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139 
Wnioskodawca wskazał teren administrowany przez szkołę, który 
spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 póz 
2285). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz 
ich rodzice. 

489000,00 

26  S0071KA 

Nie święci garnki lepią i … wysportowani też !!! Artystyczna 
Pracownia Ceramiczna i sala Tenisa stołowego w 
70dziesiątce. 
SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22. 
Kontynuujemy prace włączające mieszkańców w życie szkoły. 
Artystyczna Pracownia Ceramiczna to miejsce dla uczniów naszej 
szkoły, rodziców, dzieci z okolicznych przedszkoli i okolicznych 
szkół i mieszkańców. Będzie wyposażona w profesjonalny sprzęt 
do wyrobu ceramiki, w tym piec do wypalania. Dodatkowo 
planowana jest sala tenisa stołowego wyposażona w 
profesjonalny sprzęt. Stworzenie sali tenisa stołowego odciąży 
salę gimnastyczną, będzie atrakcyjną formą spędzania czasu 
wolnego przez uczniów. Przebudowa pomieszczeń i zmiana 
funkcji w suterenie budynku poprawi i jednocześnie stan szatni 
szkolnej poprzez gruntowy remont i zakup nowego wyposażenia.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły i 
okolicznych placówek oświatowych.  

845000,00 

 

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE – WSCHÓD 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja /Krótki opis projektu/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  S0008WS 

Stojaki rowerowe na Narutowicza. 
ul. Narutowicza przy ul. Sterlinga. 
Montaż 2 stojaków rowerowych. Przesunięcie istniejących 
stojaków w taki sposób, żeby uniemożliwić nielegalne parkowanie 
na skrzyżowaniu ulic i przed przejściem dla pieszych na przystanek 
MPK. 
Zadanie ogólnodostępne. 

1500,00 
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2  S0085WS 

Sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy przez uczniów 
szkoły. 
ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 
Sprzęt do nauki, szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-
oddechowej - fantom ( 1 szt.). Nauka zastosowania sprzętu 
pomocniczego w przypadku zaburzeń serca -AED (1 szt.), elektrody 
szkoleniowe do AED. 
 Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie zespołu 
szkół.  

3900,00 

3  S0015WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników Filii 
nr 38 BM. 
BM Filia nr 38, ul. Rewolucji 1905 r., nr 84. 
Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników biblioteki 
pozwoli na poszerzenie i zbogacenie księgozbioru placówki, a 
jednocześnie umożliwi osobom korzystającym z biblioteki 
łatwiejszy dostęp do wybranych zbiorów bibliotecznych. 
Nie dotyczy. 

5000,00 

4  S0017WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników BM 
Filii nr 39. 
BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A. 
Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki 
przyczyni się do większego upowszechniania czytelnictwa w 
środowisku lokalnym. Jednocześnie wzbogacenie księgozbioru 
umocni naszą filię w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Nie 
dotyczy. 

5000,00 

5  S0012WS 

Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników BM filii 
nr 42. 
BM filia nr 42, ul. Lumumby 12. 
Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości 
wydawniczych - książek i audiobooków. Dla czytelników oznacza to 
ich lepszą dostępność. Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki 
przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

6  S0016WS 

Nowości w Bibliotece. 
BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a. 
Celem biblioteki jest udostępnianie bogatej oferty wydawniczej. 
Jest to szczególnie ważne w czasach wysokich cen książek i 
niewątpliwie związanym z tym niskim poziomem czytelnictwa. 
Nasz projekt pomógłby przeciwdziałać tym negatywnym 
tendencjom. Zadanie skupia się na pozyskaniu najnowszych 
książek, których zakup dokonywany jest z uwzględnieniem próśb i 
potrzeb czytelników. Nie dotyczy. 

9000,00 

7  S0034WS 

Doposażenie gabinetu rehabilitacji w DPS przy ul. Narutowicza 
114. 
DPS, ul. Narutowicza 114. 
Projekt ma na celu doposażenie gabinetu rehabilitacji w DPS, ul. 
Narutowicza 114 w wielofunkcyjny aparat do terapii 
ultradźwiękowej, laseroterapii, magnetoterapii i elektroterapii 
wraz z wyposażeniem, okularami ochronnymi i stolikiem. Zadanie 
obejmuje również dostawę, montaż urządzenia z uruchomieniem 
oraz certyfikowane szkolenie w zakresie jego obsługi. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 
w Łodzi przy ul. Narutowicza 114. 

15500,00 
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8  S0009WS 

Ławeczka dla seniora - Wschód Śródmieścia. 
ul. Narutowicza 75D, ul. Narutowicza 75A, ul. Narutowicza 55, 
Narutowicza 50, , ul. Narutowicza 84, ul. Rewolucji 45. 
Postawienie ławek na istniejących chodnikach, chwila wytchnienia 
dla spacerujących seniorów i innych mieszkańców Łodzi. 
Teren ogólnodostępny. 

24600,00 

9  S0019WS 

Skwer/Park Kieszonkowy na Wierzbowej. 
ul. Wierzbowa 16 A. 
Zieleń i mała architektura w miejscu po zburzonej budce z olejami 
samochodowymi. 
Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

30000,00 

10  S0053WS 

Dokończenie remontu przystanków tramwajowych przy pętli 
Radiostacja, powiększenie wiaty, ustawienie ostrzeżeń przed 
tramwajem. 
przelotowe przystanki tramwajowe przy pętli Radiostacja, przejazd 
i przejście piesze przez torowisko. 
Uzupełnienie brakującego chodnika (-25 m2). Rozbudowa zbyt 
ciasnej wiaty. 
Teren ogólnodostępny. 

35000,00 

11  S0095WS 

Zielone trawniki wzdłuż ul. Narutowicza. 
pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. 
Narutowicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. 
Kopcińskiego i ul. Matejki. 
Zadanie polega na rewaloryzacji zaniedbanych, porozjeżdżanych 
trawników wzdłuż ul. Narutowicza na wschód od skrzyżowania z 
ul. Kopcińskiego. Zadanie obejmuje posadzenie krzewów i drzew, 
zabezpieczenie trawników przed samochodami, ustawienie koszy 
na śmieci, ustawienie stojaków rowerowych oraz utrzymanie 
zieleni przez cały rok. 
Nie dotyczy. 

36680,00 

12  S0005WS 

Ulica Uniwersytecka bez dzikich przejazdów. 
Pas zieleni oddzielający jezdnie ulicy Uniwersyteckiej pomiędzy 
Placem Pokoju a Rondem Solidarności. 
Zainstalowanie około 270 metrów płotu oddzielającego jezdnię ul. 
Uniwersyteckiej oraz ustawienie dwóch słupków w miejscu 
przejścia dla pieszych na Placu Pokoju (na pasie rozdzielającym). 
Odtworzenie trawników. 
Teren ogólnodostępny. 

48300,00 

13  S0037WS 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla poradni rehabilitacyjnej 
w Przychodni Akademickiej "PaLMA" 
ul. Lumumby 14. 
Realizacja zadania polegającego na wyposażeniu poradni w nowy 
sprzęt, gwarantujący rozszerzenie usług poradni rehabilitacyjnej o 
nowe rodzaje zabiegów oraz wymianie zużytej aparatury na nową. 
Działania te podwyższają jakość wykonywanych świadczeń, 
zwiększą ich zakres oraz pozwolą udzielić pomocy jeszcze większej 
liczbie naszych pacjentów. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

50000,00 
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14  S0035WS 

Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni 
ginekologicznej Przychodni Śródmieście. 
ul. Rewolucji 1905 r. 54. 
Planowane zadanie to kontynuacja programów realizowanych w 
ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2017, 2018, które 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkanek Łodzi. 
Prowadzenie gabinetu zajmującego się kompleksową terapią 
zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z problemami 
uroginekologicznymi, takimi jak: nietrzymanie moczu (stolca), 
opadanie narządów rodnych, ból przy współżyciu, 
zminimalizowanie skutków ciąży, terapia blizny pooperacyjnej. 
Każda pacjentka objęta będzie programem składającym się z : 
konsultacji fizjoterapeuty uroginekologicznego, 10 zabiegów i 
konsultacji lekarza urologa. Działania w ramach projektu 
(kompleksowa terapia zachowawcza wraz z ćwiczeniami) będą 
dostępne dla wszystkich mieszkanek Łodzi z problemami 
uroginekologicznymi. 

77980,00 

15  S0055WS 

Nowoczesne Przedszkolaki. 
PM nr 52 przy ul. Zacisze 3/5. 
Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół przedszkola 
do najwyższych standardów zapewniających dzieciom bezpieczny 
pobyt, zwiększenie atrakcyjności zabaw w ogrodzie przedszkolnym 
jak również będzie doskonałym uzupełnieniem oddziaływania 
ogrodów poprzez zabawę dając dzieciom możliwość interakcji z 
przyrodą. Maluchy będą odkrywać i rozwijać na nowo swoje 
zmysły tj. : smaku, dotyku czy zapachu. 
 Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM nr 52.  

105000,00 

16  S0060WS 

3 pokolenia we wspólnym działaniu. 
ul. Pomorska 105. 
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 
uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowych (trening: 
funkcjonalny, prozdrowotny, pilates, fitness, gimnastyka). Dzięki 
temu projektowi poprawi się jakość życia mieszkańców, zdrowie, 
sprawność fizyczna, nawyki żywieniowe, czy komunikacja 
międzypokoleniowa. Dzięki zaangażowaniu w zajęcia ruchowe 
projekt wpłynie na zmniejszenie wad postawy ciała, 
zachorowalność na choroby układu krążenia, wzmocnienie i 
stabilność układu mięśniowo-szkieletowego, opóźni procesy 
starzenia seniorów i wprowadzi ich w stan lepszego samopoczucia. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie VIII LO oraz 
okoliczni mieszkańcy.  

105000,00 

17  S0024WS 

Przebudowa obecnego placu zabaw przy ul. Tramwajowej 
wraz z jego doposażeniem w urządzenia siłowe. 
323/17, 325/11. 
Przebudowa obecnego placu zabaw wraz z doposażeniem go w 5-6 
urządzeń siłowych. Pozostały zakres zadania tj. bezpieczne 
podłoże, latarnia, 2 ławki, kosz na śmieci, 2 stojaki na rowery, 
żywopłot pozostają bez zmian. 
Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

120000,00 
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18  S0091WS 

Mini Park Wierzbowa: Odnowa i zagospodarowanie parku 
osiedlowego w obrębie ulic: Wierzbowa, Źródłowa, Pomorska. 
(https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 
Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa 
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), 
Pomorska (94, 96, 96A). Nr dziatki: 52-96/69.  
rekultywacja ok. 3200 m2, nasadzenia krzewów 100 szt., 
nasadzenia krzewów 10 szt., zakup i montaż 4 latarni parkowych, 
zakup i montaż 3 psich stacji, zakup i montaż słupków blokujących 
wjazd samochodów (40 szt.), zakup i montaż stojaków na 
rowerowych, ustawienie 10 ławek i 6 koszy na śmieci, opracowanie 
dokumentacja projektowo-kosztorysowej. 
Ogólnodostępne. 

129330,00 

19  S0078WS 

Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami. 
Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz 
Pomorska (na odcinku od Sterlinga do Kamińskiego). 
Zasadzenie łącznie 22 drzew (drzewa liściaste, preferowane 
gatunki kwitnące lub zimnozielone) i posadzenie około 300 
metrów żywopłotu (gatunki: bukszpan, forsycja lub krzewuszka). 
Żywopłot formowany do wysokości około 1-1,3 m). Rekultywacja 
trawnika przed Sterlinga 19 i posadzenie tam ogrodzonej, kwietnej 
rabatki. 
Nie dotyczy. 

141960,00 

20  S0084WS 

Pracownia do zajęć z energetyki odnawialnej i technologii 
sanitarnych. 
ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 
Dostosowanie istniejącej pracowni do przeprowadzania zajęć 
dydaktycznych i praktycznych z energetyki odnawialnej i 
technologii sanitarnych prezentując i poznając nowoczesne 
technologie i źródła odnawialnej energii.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie zespołu 
szkół.  

150000,00 

21  S0090WS 

Mini Park Wierzbowa. Parkingi dla samochodów i chodniki dla 
pieszych. Wyznaczanie i wymalowanie stref parkowania na 
terenach zielonych i asfaltowych. Budowa i renowacja 
chodników dla pieszych. 
(https:/www.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 
Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa 
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), 
Pomorska (94,96, 96A). Nr dziatki: 52-96/69. W tym projekcie 
chcemy zrobić porządek z miejscami parkingowymi na całym 
osiedlu: na terenach utwardzonych (asfalt, płyty) i zielonych 
(ziemia; trawa). Zależy nam na jak najbardziej efektywnym 
wykorzystaniu powierzchni osiedla do parkowania możliwie jak 
największej ilości aut jednocześnie nie niszcząc zieleni oraz nie 
blokując pieszym chodników. Dodatkowo: 
•chcemy wybudować fragment chodnika ok. 30 wzdłuż 
wewnętrznej uliczki osiedlowej od PM nr 39 (ul. Wierzbowa 6F) do 
Źródłowej 43-45aby stworzyć bezpieczne przejście dla wszystkich 
pieszych. 
•oraz dokonać renowacji 20 m chodnika wzdłuż wewnętrznej 
uliczki osiedlowej od BM Łódź-Śródmieście ul. Pomorska 96a do 
PM nr 39 (ul. Wierzbowa 6F). 
Ogólnodostępne. 

165000,00 
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22  S0041WS 

Brzozowy lasek i łąka na Rondzie Solidarności. 
Skwer przed biurowcem Infosys. 
25 drzew wys. 200-300cm, z posadzeniem i pielęgnacją - 49 000 zł, 
wykonanie łąki o pow. ok. 2000 m2 - 100 000 zł, trawy ozdobne na 
dł. 70m, z posadzeniem - 30 000 zł. 
Nie dotyczy. 

179000,00 

23  S0092WS 

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE DLA NASZYCH DZIECI - pomóż 
nam to zrobić w PM nr 125.  
PM nr 125, ul. Małachowskiego 14/20, działki nr: S5-203/1, S5-
203/3, S5-203/4. 
Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny do 
zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu oraz 
zwiększenia atrakcyjności zabaw w ogrodzie przedszkolnym. 
Chcielibyśmy zakupić nowe zestawy meblowe, poidełko, 
urządzenie wielofunkcyjne. W związku z tym, że nasze dzieci 
uwielbiają zabawy ruchowe, wnioskujemy o rozbudowę placu 
zabaw o nowe zabawki i zestawy. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą przede wszystkim 
dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 125 w Łodzi.  

193700,00 

24  S0031WS 

Przyjazna Szkoła. 
SP nr 94, ul. Zacisze 7/9. 
Wnioskodawca wskazał teren administrowany przez szkołę, który 
spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 póz 2285). 
Z efektów realizacji będą korzystać uczniowie SP nr 94 (dawne PG 
nr 40). 

200000,00 

25  S0058WS 

Przyjazne osiedle. 
teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 
129/35 
Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni publicznej w obrębie 
budynków mieszkalnych do najwyższych standardów 
zapewniających bezpieczne poruszanie się, zwiększenie 
atrakcyjności. Wyburzenie 2 budynków przy ul. Pomorska 113A. 
ZLM nie zakończył postępowania dotyczącego zakwalifikowania 
budynków do wyburzenia. 

200000,00 

26  S0001WS 

Wschód Śródmieścia - Piękniejsza Wierzbowa - część 2. 
ul. Wierzbowa od Narutowicza do Placu Pokoju. 
Kontynuacja remontu przestrzeni publicznej ulicy Wierzbowej. 
Remont chodników, mała architektura i zieleń. 
Teren ogólnodostępny. 

220000,00 

27  S0079WS 

Na Osiedlu Radiostacja - wymiana nawierzchni, rekultywacja 
zieleni, parkingi dla rowerów. 
ul. Tkacka 12/14. 
Wymiana zdegradowanej i zniszczonej nawierzchni chodników i 
podjazdów, realizacja nasadzeń zieleni oraz wykonanie stojaków 
na rowery dla mieszkańców. Prace polegać będą na demontażu 
istniejących zniszczonych płyt betonowych i zastąpieniu ich nową 
nawierzchnią z kostki betonowej. Przewiduje się przebudowę 
zjazdu drogowego z ul. Tkackiej, nasadzenie drzew w ul. Solskiego 
(w tym w miejscu usuniętych) oraz montaż 2 lub 3 stojaków dla 
rowerów obok wejścia do klatki schodowej. Zadanie 
ogólnodostępne, całą dobę. 

255000,00 
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28  S0054WS 

Bezpieczne Zacisze – monitoring miejski. 
ul. Zacisze. 
Rozbudowa strefy monitoringu miejskiego o 8 kamer oraz 3 
obrotowych w 3 punktach kamerowych na ul. Zacisze. 
Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

267000,00 

29  S0038WS 

Strefa rekreacji i wypoczynku - rewitalizacja terenu 
zewnętrznego szpitala ginekologiczno-położniczego. 
ul. Sterlinga 13, numer działki S1-267/1. 
Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania 
polegającego na : zlikwidowaniu starej (grożącej zawaleniem) 
piwnicy zewnętrznej, wymianie nawierzchni na terenie ze 
szpitalem, utworzeniu patio z oświetleniem, nasadzeniami i małą 
architekturą. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

369000,00 

30  S0069WS 

Program „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja 
sprawdzonych działań”. 
osiedle Śródmieście Wschód. 
Daj dzieciom alternatywę do bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego i otrzymania fachowej pomocy. Zaangażuj streetworkerów 
do wyciągania dzieci i młodzieży z łódzkich bram. Zmniejsz 
przestępczość i demoralizację nieletnich. Postaw na sprawdzony i 
skuteczny sposób! Zorganizowane zostanie wsparcie 
środowiskowo- pedagogiczno- terapeutyczne i animacyjne dla 
młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym 
na terenie miasta Łodzi.  
Zadanie jest skierowane do Łodzian, znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując 
własne zasoby i możliwości. Realizacja zadania dotyczy okresu 11 
miesięcy tj. od 15 lutego - do 31 grudnia 2019 r. Wsparciem 6 
streetworkerów (3 zespoły po 2 osoby) zostanie objętych 60 dzieci. 
Planowane do realizacji działania, w formie wsparcia 
środowiskowo-pedagogiczno-terapeutycznego a także animacje dla 
młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym 
na terenie miasta Łodzi, będą stanowiły kontynuację działań 
realizowanych w 2017 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

370200,00 

31  S0089WS 

Mini Park Wierzbowa: Odnowa placu zabaw dla dzieci i 
budowa siłowni zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych i 
seniorów. (https:/www.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 
Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa 
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), 
Pomorska (94,96, 96A). Nr dziatki: 52-96/69. W tym projekcie 
chcemy stworzyć część rekreacyjną, gdzie wszyscy mieszkańcy w 
każdym wieku mogliby aktywnie i wspólnie spędzać czas. Projekt 
obejmuje: 1) Odnowę istniejących elementów placu zabaw: 
zjeżdżalnia, karuzela, bujaki, piaskownica i montaż dodatkowych 5 
elementów m.in.: dwie huśtawki, mostek linowy, drabinka, mała 
ścianka wspinaczkowa i powierzchnia amortyzująca. 2) Budowa 
siłowni zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych i seniorów 
spełniającej funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 
Teren nieogrodzony, ogólnodostępny dla mieszkańców we 
wszystkich przedziałach wiekowych lubiących wypoczynek na 
świeżym powietrzu. 

393400,00 
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32  S0036WS 

W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i doposażenie sali 
gimnastycznej w VIII LO. 
ul. Pomorska 105. 
Remont i doposażenie sali gimnastycznej. Prace, które należałoby 
wykonać w ramach projektu to: remont i malowanie całego 
pomieszczenia, wymiana oświetlenia, uzupełnienie posiadanego 
sprzętu sportowego, naprawa dachu. Na sali odbywają się zajęcia 
lekcyjne oraz pozalekcyjne w ramach profilaktyki uzależnień oraz 
dla uczniów zainteresowanych sportem. Ich ideą jest 
zaangażowanie młodzieży w rozwój fizyczny, zdrowy styl życia 
oraz zapewnienie im właściwego spędzania wolnego czasu. Z 
efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie VIII LO oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

455000,00 

33  S0073WS 

Zielony "pasaż Banacha". 
ul. Banacha na odcinku ul. Kopcińskiego a Siewierskiego (dokładnie 
do następnej uliczki, bez nazwy - odkładnie na końcu działki 
miejskiej będącej przedmiotem inwestycji). Renowacja asfaltowej 
nawierzchni ul. Banacha, nieremontowanej od kilku dekad. 
Wyznaczenie miejsc parkingowych po południowej stronie ulicy 
(względnie kilku dodatkowych po stronie północnej). 
Uporządkowanie terenów zielonych wokół ulicy - nowe 
krawężniki, chodniki, rekultywacja trawników, nowe nasadzenia 
drzew w miejsce tych, które zostały wyrwane z korzeniami na 
skutek ubiegłorocznej (2017) nawałnicy. 
Teren ogólnodostępny. 

546520,00 

 

e) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 w rejonie Widzew. 

 

Osiedle ANDRZEJÓW 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  W0121AN 

Utwardzenie pobocza ul. Skrzatów 12, aby stworzyć miejsca 
postojowe w okolicy przedszkola. 
 Pobocza ul. Skrzatów w okolicy przedszkola. 
Utwardzenie pobocza płytą ażurową pozwoli na bezpieczne 
zaparkowanie samochodu aby doprowadzić dziecko do 
przedszkola, nie parkować w kałużach wody deszczowej na co 
pozwala obecne ukształtowanie ternu. 30 m pobocza o szerokości 
2,5 m da bezpieczeństwo w okresie spotkań rodziców i podniesie 
estetykę terenu. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

24000,00 

2  W0009AN 

Zakup nowości książkowych, audiobooków i lektur dla Filii nr 
54 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 
BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a. 
Projekt przewiduje zakup książek oraz audiobooków dla Filii nr 54 
BM w Łodzi. Zakupione pozycje obejmować będą literaturę piękną 
oraz literaturę popularno-naukową dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, jak również lektury szkolne. 
Nie dotyczy. 

37000,00 
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3  W0141AN 

Doświetlenie ul. Szancera (osiedle Andrzejów). 
Ul. Szancera. 
Doświetlenie ul. Szancera (osiedle Andrzejów) przez instalację 
ośmiu lamp oświetleniowych, na istniejących już słupach 
energetycznych. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

80000,00 

4  W0074AN 

Dzieciom też się coś należy - etap 2. Rozbudowa placu zabaw 
na północ od ul. Rokicińskiej. 
Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany 
przez wszystkich plac obok sklepu. 
W bieżącym roku jest realizowane przez WGK zadanie BO 
W0171AN pn. „Dzieciom też się coś należy, budowa placu zabaw na 
północ od ul. Rokicińskiej". Ponieważ w trakcie realizacji zadania 
wystąpiły nieprzewidziane przez wnioskodawcę okoliczności. W 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu placu zabaw znajduje się zbiornik 
retencyjny, który w chwili obecnej jest zabezpieczony 
prowizorycznym ogrodzeniem. W celu zachowania bezpieczeństwa 
konieczne jest wykonanie solidnego ogrodzenia zbiornika. W 
związku z powyższym należy zwiększyć wysokość środków 
finansowych przewidzianych na realizację powyższego zadania z 
proponowanych 59.000,00 zł na 100.000,00 zł brutto. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

5  W0080AN 

W Szkole Podstawowej Nr 204 - bezpiecznie i kolorowo. 
Remont korytarzy i schodów. 
SP 204, ul. Gajcego 11. 
Projekt dotyczy remontu oraz modernizacji dwóch korytarzy, na 
których przebywają uczniowie i często ich rodzice. Na schodach w 3 
ciągach zostanie położona wykładzina z elementami edukacyjnymi. 
Sufity i ściany zostaną wykonane z gładzi i tynku strukturalnego. 
Zamiast lastriko będą posadzki termozgrzewalne. W miejsce 
luksferów pojawia się bezpieczne przeszklenia. Zostanie 
wymieniona całkowicie instalacja elektryczna. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ze SP nr 204.  

200490,00 

 

OSIEDLE DOLINA ŁÓDKI 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 W0135DL 

Założenie i wyposażenie Klubu Seniora "BESKIDZKA DOLINA" 
przy radzie Osiedla "Dolina Łódki". 
Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie o 
pow. 65 m2. 
W budynku siedziby Rady Osiedla znajduje się niezagospodarowane 
pomieszczenie o powierzchni 65 m2, przeznaczone zgodnie z 
potrzebami i wnioskami mieszkańców, w tym i seniorów Osiedla 
Dolina Łódki i mieszkańców osiedli sąsiadujących idealnie nadający 
się na Klub Seniora, który wymaga wykonania prac 
wykończeniowych i jego wyposażenia w: urządzenia sanitarne w 
łazience, nawierzchnię podłogową w łazience i sali klubowej 
(ogólnodostępnej), zakup i montaż wyposażenia do pomieszczenia 
klubowego. 
Zadanie ogólnodostępne, przez cały rok w godzinach określonych w 
regulaminie klubu. 

60000,00 
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2 W0132DL 

Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy 
Radzie Osiedla „Dolina Łódki”. 
Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie 
frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej. 
W budynku siedziby Rady Osiedla znajduje się niezagospodarowane 
pomieszczenie o powierzchni 66 m2, przeznaczone zgodnie z 
potrzebami jej mieszkańców na świetlicę osiedlową dla dzieci w 
wieku przedszkolnym i szkolnym, które wymaga wyposażenia w 
urządzenia sanitarne w łazience, powierzchnię podłogową, w tym 
pomieszczeniu oraz wyposażenie go w niezbędne meble oraz 
akcesoria, w skład których wchodzi: sprzęt sportowy, gry 
edukacyjne, sprzęt multimedialny. 
Zadanie ogólnodostępne przez cały rok w godzinach określonych w 
regulaminie świetlicy. 

70000,00 

3 W0185DL 

BEZPIECZNIEJ I WIDNIEJ – BUDOWA LATARNI NA UL. RYSY. 
Ul. Rysy. Odcinek od ul. Krokiew do łuku. Działka nr W11-28/11.  
Projekt i wybudowanie oświetlenia LED 6 szt. 80 000 zł. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

80000,00 

4 W0201DL 

Teatr Bliżej Nas. 
Ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa. 
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). 
Cały program ma być nieodpłatny dla Łodzian. Wystawienie 
performance na ulicach - kwiecień do czerwca, w zależności od 
warunków pogodowych. Okres tworzenia spektaklu - lipiec i 
sierpień. Wystawienie spektaklu - wrzesień i październik. 

135060,00 

 

OSIEDLE MILESZKI 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 W0042MI 

Pierwsza pomoc w Mileszkach. 
OSP Łódź- Mileszki, Pomorska 406. 
Zakup automatycznego zewnętrznego defibrylatora wraz z całym 
niezbędnym wyposażeniem: dedykowaną szafką do 
przechowywania defibrylatora AED, tabliczek kierunkowych, tablicy 
informacyjnej, algorytmu postępowania z AED. Ponadto zakupiony 
zostanie przenośny zestaw do pierwszej pomocy typu B. Sprzęt 
zostanie umieszczony w budynku OSP Łódź-Mileszki. 
Nie dotyczy. 

7250,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

2 W0103MI 

Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach. 
Teren osiedla Mileszki. 
Zadanie publiczne pn. Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking 
na Mileszkach polega na organizacji 48 systematycznych, około 
cotygodniowych, nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nordic 
walking prowadzonych przez instruktora nordic walking oraz 
dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). 
Uczestnicy zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije, 
otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych 
uczestników na osiedlu) oraz wodę mineralną. 
Nabór uczestników będzie się odbywać poprzez promocję zadania 
publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach 
informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w internecie na 
facebooku poprzez dedykowany profil zadania. 
Zajęcia będą odbywać się wg następującego schematu: 
- spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu 
- rozgrzewka 
- marsz o długości ok. 3-15 km 
- rozciąganie 
i będą trwać jednorazowo ok. 2 godzin. 
Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk, który w przypadku 
wyrażenia zgody przez poszczególnego uczestnika, dokona 
pomiarów wagi oraz udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Projekt skierowany jest do 
osób, które ukończyły 14 lat. 

29100,00 

 

OSIEDLE NOWOSOLNA 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 W0014NO 

Zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów w radzeniu sobie w 
trudnościach emocjonalnych nakierowane również na 
rodziców uczniów. 
SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska. 
Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród 
uczniów SP nr 202 oraz w odpowiedzi na potrzeby rodziców. Grupą 
docelową są m.in. uczniowie z problemami adaptacyjnymi, 
zaburzeniami komunikacji społecznej i zachowaniami 
dysfunkcyjnymi. Program projektu ukierunkowany jest na pomoc w 
dostosowaniu się dzieci do otaczającego świata oraz wzmacniania 
poczucia ich własnej wartości. Dla rodziców przewidziane są 
warsztaty podnoszące umiejętności wychowawcze. 
Z efektów realizacji zadania będą korzystać uczniowie szkoły oraz 
ich rodzice. 

23000,00 

2 W0100NO 

Strefa wjazdowa ul. Nenckiego, wyrównanie i utwardzenie. 
Odcinek wjazdowy w ul. Nenckiego od ul. Byszewskiej. 
Trwałe utwardzenie nawierzchni odcinka wjazdowego drogi na 
długości ok. 70 metrów. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

35000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

3 W0015NO 

Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
nr 2 w Łodzi, ul. Grabińska 3b. 
ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b. 
Wykonanie prac dotyczących korytowania bieżni na boisku, 
wykonanie podsypki piaskowej, podbudowa z kruszyw łamanych, 
ława, pod krawężniki betonowe, położenie warstwy elastycznej. 
Wyrównanie terenu, drenażu z systemem odprowadzania wody. 
Wykonanie prac dotyczących przygotowania podłoża do położenia 
instalacji eklektycznej, zakup sprzętu oświetleniowego i 
zainstalowanie. Wykonanie prac dotyczących korytowania skoczni 
na boisku i wykonanie skoczni piaskowej, podestu i toru rozbiegu. 
Nawierzchnia wykonania prac dotyczących korytowania, 
podbudowa z kruszyw łamanych, ława, pod krawężniki betonowe. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie 
szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. 

317000,00 

4 W0013NO 

Przystanki na Osiedlu Nowosolna. 
Wybrane przystanki na Osiedlu Nowosolna. 
Ustawienie wiat wraz z remontem nawierzchni peronów 
przystanków komunikacji miejskiej, w możliwych do realizacji 
lokalizacjach w pasie drogowym głównych ulic osiedla Nowosolna: 
Brzezińska, Pomorska, Wiączyńska, Byszewska, Grabińska, 
Kasprowicza. Przystanki Nr: 0070, 0072, 1799, 1908, 0069, 0073, 
0043, 0046, 1802, 1284, 1907. 
Zadanie ogólnodostępne. 

340000,00 

5 W0082NO 

Budowa chodnika na ul. Grabińskiej. 
Ul. Grabińska (od numeru 10 w kierunku granic miasta). 
Celem zadania jest dokończenie budowy chodnika na ul. 
Grabińskiej. Zadanie wykonania prac budowlano-drogowych 
(pieniądze na przygotowanie projektu/dokumentacji zostały już 
przekazane przez Radę Osiedla do ZDiT). 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

340000,00 

 

OSIEDLE NR 33 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 W0104NR 

Z kijami będziesz chodzić Ty! Nordic walking na Osiedlu Nr 33. 
Teren osiedla nr 33. 
Zadanie publiczne pn. Z kijami będziesz chodzić i Ty! Nordic 
walking na Osiedlu Nr 33 polega na organizacji 48 systematycznych, 
około cotygodniowych, nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z 
nordic walking prowadzonych przez instruktora nordic walking 
oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). Uczestnicy 
zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają 
okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych uczestników na 
osiedlu) oraz wodę mineralną. Nabór uczestników będzie się 
odbywać poprzez promocję zadania publicznego bezpośrednio na 
osiedlu (m.in. plakaty na tablicach informacyjnych, w sklepach, 
szkołach) oraz w internecie na facebooku poprzez dedykowany 
profil zadania. Zajęcia będą odbywać się wg następującego 
schematu: -) spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu -
)rozgrzewka -) marsz o długości ok.3-15km -) rozciąganie i będą 

29100,00 
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trwać jednorazowo ok. 2godzin. Na 8 zajęciach obecny będzie 
dietetyk, który w przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnego 
uczestnika, dokona pomiarów wagi oraz udzieli porad 
dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Projekt skierowany jest do 
osób, które ukończyły 14 lat . 

2 W0134NR 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej. 
Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 
2017/2018. 
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej (zeszłoroczny 
projekt BO) o nowe elementy: karuzela dla dzieci, huśtawka 
równoważna, koniki. 
Dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 

60000,00 

3 W0203NR 

Teatr Bliżej Nas. 
Ul.: Zakładowa/Dyspozytorska. 
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). 
Cały program ma być nieodpłatny dla Łodzian. Wystawienie 
performance na ulicach - kwiecień do czerwca, w zależności od 
warunków pogodowych. Okres tworzenia spektaklu - lipiec i 
sierpień. Wystawienie spektaklu - wrzesień i październik. 

135060,00 

4 W0147NR 

ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W 
NOCY. 
Ul. Przyjazna, obręb W-36. 
Montaż lamp ulicznych LED na ul. Przyjaznej dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców. Projekt i wybudowanie 
oświetlenia LED 170 000 zł. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

170000,00 

5 W0133NR 

Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dyspozytorskiej. 
Obok placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej. 
Budowa kilku pozycyjnej siłowni plenerowej: orbitrek, krzesło fit, 
stepper fit, ławka fit, biegacz fit, wioślarz. 
Dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 

180000,00 

 

OSIEDLE OLECHÓW – JANÓW 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 W0040OJ 

Kącik dla dzieci dla Biblioteki na Janowie. 
BM Filia nr 52, ul. Ketlinga 21. 
Wyposażenie kącika dla dzieci w meble: sofa, małe krzesełka, stolik, 
kolorowe pufy, półki, regały, dywan, farba tablicowa, drewniane 
zabawki. 
Nie dotyczy. 

7000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

2 W0093OJ 

Pierwszy w Łodzi zielony przystanek! 
Skrzyżowanie al.. Hetmańskiej z ul. Zakładową. 
Projekt polega na nasadzeniu pięciu drzew w pasie zieleni między 
drogą asfaltową a przystankiem tramwajowym (kierunek centrum). 
Nasadzone drzewa będą rzucały cień na pobliski przystanek 
tramwajowy i tym samym pozytywnie wpłyną na komfort 
oczekiwania na tramwaj. 
Nie dotyczy. 

7400,00 

3 W0017OJ 

Nowości wydawnicze, audiobooki oraz gry planszowe dla 
czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50. 
BM, Filia nr 58, ul. Zakładowa 50. 
Zakup książek, audiobooków, gier planszowych oraz gier 
edukacyjnych dla wszystkich czytelników Filii nr 58 BM. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

4 W0051OJ 

Progi zwalniające dla aut przy przejściu dla pieszych 
znajdującym się obok krańcówki Janów. 
Przejście dla pieszych obok krańcówki Janów. 
2 progi zwalniające na jezdni. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

10000,00 

5 W0012OJ 

Audiobooki, lektury szkolne i książki nowe dla Czytelników 
Biblioteki na Janowie. 
BM, Filia nr 52, ul. Ketlinga 21. 
Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory biblioteki i 
uatrakcyjni ją dla czytelników na Janowie. 
Nie dotyczy. 

15000,00 

6 W0057OJ 

Spragnieni kultury - rozwijające spotkania dla seniorów i nie 
tylko. 
Strefa Kultury Otwartej, ul. Jagiellonki 4 lok. 43. 
Organizacja cyklu spotkań z zakresu prozdrowotnej aktywności 
seniorów (warsztaty rozwoju osobistego i gimnastyka umysłu) oraz 
o tematyce osadzonej w kręgach kultury i turystyki (warsztaty 
artystyczne, spotkania kulinarne, podróżnicze i spacery z 
przewodnikiem) oraz ogólnego rozwoju seniorów. Bezpłatne 
spotkania skierowane będą do seniorów i będą odbywały się 
cyklicznie w 2019 roku. 
Nie dotyczy. 

15000,00 

7 W0058OJ 

Zdrowy i Aktywny Senior na Olechowie. 
Strefa Kultury Otwartej - ul. Jagiellonki 4. 
Zorganizowanie bezpłatnych zajęć rekreacyjno-ruchowych, typu 
pilates, joga, nordic-walking, gimnastyka, tai-chi dla seniorów, 
mieszkańców Osiedla Olechów-Janów. Zajęcia będą dostosowane do 
możliwości i potrzeb wskazanej grupy i prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów. 
Na proponowane bezpłatne zajęcia będzie miał wstęp każdy 
zainteresowany senior z osiedla, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci 
wzięcia udziału i wpisaniu się na listę uczestników. Cześć zajęć 
będzie realizowana w formule otwartej dla wszystkich (nordic-
walking), a część będzie dostępna na zapisy. 

26600,00 

8 W0049OJ 

Zasadzenie dwudziestu drzew wzdłuż ulicy Ketlinga. 
Ul. Ketlinga od Zagłoby do Juranda ze Spychowa. 
20 drzew. 
Nie dotyczy. 

30000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

9 W0142OJ 

Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu na ulicach 
Olechowa! 
Ul. Odnowiciela i Opolczyka. 
W związku z intensywną urbanizacją zielonych dotychczas terenów 
oraz wybudowaniem centrów handlowych przy cichych i 
bezpiecznych ulicach Olechowa pojawił się wzmożony ruch 
samochodowy. Projekt zakłada ustawienie 4 progów zwalniających. 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa okolicznych 
mieszkańców i użytkowników placu zabaw (dzieci) oraz 
komunikacji miejskiej.  
Publicznie ogólnodostępny teren. 

34000,00 

10 W0098OJ 

Szpaler drzew przy ul. Opolczyka. 
Ul. Opolczyka między sklepem (Biedronka) a ul. Łokietkówny. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew o obwodzie (na 
wysokości 130 cm) 10-14 cm w pasie zieleni po zachodniej stronie 
ul. Opolczyka, na odcinku miedzy sklepem (Biedronka), a ul. 
Łokietkówny. Na powyższym odcinku powinno być posadzonych 
około 40 szt. drzew. Drzewa muszą być poddawane systematycznej 
pielęgnacji (podlewanie, nawożenie, etc.). 
Nie dotyczy. 

59000,00 

11 W0099OJ 

Drzewa owocowe na Olechowie! 
Al. Hetmańska między ul. Odnowiciela a ul. Zakładową. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew owocowych w pasie 
zieleni przy Al. Hetmańskiej między ul. Odnowiciela, a ul. 
Zakładową. Drzewa powinny zostać nasadzone między 
torowiskiem, a ul. Opolczyka. Na powyższym odcinku powinno być 
posadzone około 100 szt. drzew owocowych. Drzewa muszą być 
poddawane systematycznej pielęgnacji (podlewanie, nawożenie 
etc.). 
Nie dotyczy. 

66000,00 

12 W0085OJ 

Remont ul. Bolka Świdnickiego. 
Ul. Bolka Świdnickiego na wysokości numeru 17-27. 
Remont ul. Bolka Świdnickiego na wys. numerów 17-27 polegający 
na ułożeniu warstwy ścieralnej. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

88000,00 

13 W0065OJ 

Mural na osiedlu Olechów. 
Blok na ul. Ketlinga 23. 
Wykonanie muralu na ścianie bocznej bloku. 
Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

99000,00 

14 W0189OJ 

Bezpieczne przejścia dla pieszych - budowa oświetlenia przejść 
na ul. Hetmańskiej. 
Przejścia dla pieszych: 1. ul. Hetmańska przy skrzyżowaniu z Oleńki 
Billewiczówny (przejście przez Hetmańską w stronę zajezdni MPK 
Łódź-Janów); 2. ul. Hetmańska przy skrzyżowaniu Juranda ze 
Spychowa - przejście od strony Kościoła pw. św. Papieża XXII 
Hetmańska 9 w stronę budynku mieszkalnego Hetmańska 8; 3. ul. 
Hetmańska przystanek autobusowy Hetmańska-Dąbrówki 
przystanek autobusowy (1827). 
Ul. Hetmańska - na każde przejście po dwa słupy z oprawami LED 
dedykowanymi na przejścia dla pieszych. Suma: 6 słupów 
oświetleniowych. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

105000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

15 W0067OJ 

Zielone rabaty na Olechowie. 
Istniejące trawniki przy skrzyżowaniu ulic Zakładowa/Hetmańska i 
Zakładowa/Ziemowita. 
Wykonanie rabat na terenie istniejących trawników poprzez 
obsadzenie ich krzewami o różnorodnej kolorystyce i wysokości ( 
berberysy, trawy ozdobne , iglaki) według projektu 
zaproponowanego przez firmę ogrodniczą. Uwzględnienie 
istniejącego chodnika przecinającego trawnik przy skrzyżowaniu 
Zakładowa/Hetmańska i wykonanie takiego na terenie drugiej 
rabaty, co ma zapobiec rozdeptywaniu go przez pieszych (obecnie 
jest tam wydeptana ścieżka). Łączna powierzchnia rabat to około 
362 m kw. 
Nie dotyczy. 

109600,00 

 W0177OJ 

Wesoła Podłoga. 
SP nr 141, ul. Zakładowa 35. 
W budynku szkoły na powierzchniach korytarzy z lastriko i w 
niektórych pomieszczeniach z płytkami PCV i parkietem zostanie 
wykonana wymiana posadzek na wykładzinę zgrzewalną 
homogeniczną. Łączna powierzchnia: 340 m2. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 141.  

126000,00 

 W0039OJ 

Zielony parking na Wojewódzkiego. 
Ul. Wojewódzkiego od ul. Cynarskiego w stronę placu zabaw po 
stronie północnej ulicy. 
Budowa parkingu na około 30 miejsc w tym 1 miejsce dla osób 
niepełnosprawnych z płyt ażurowych z posianiem trawnika. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

150000,00 

 W0050OJ 

Plac zabaw dla psów. 
Na działce o numerze W34-142/85 lub o numerze W34-142/91 
(Park na Janowie). 
20 drzew, 1 kosz na psie nieczystości 1 kosz na śmieci 200m2 
trawnik 6 ławek parkowych 10 różnych psich urządzeń. 
Zadanie ogólnodostępne. 

156900,00 

 W0181OJ 

Plac Street Workout. 
Park Źródła Olechówki. 
Projekt zakłada budowę specjalistycznego placu do ćwiczeń z 
wykorzystaniem własnego ciała (ćwiczeń kalistenicznych) 
rozwijających sprawność fizyczną i kondycję ruchową. 
Park Źródła Olechówki jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez 
cały rok. 

170000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

 W0030OJ 

Zielony skwer, a nie szary beton. 
Teren usytuowany pomiędzy ul.: Zakładowa - H. Brodatego - 
Hetmańska od strony wschodniej budynków nr 155-160. 
1. Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej na długości 25 m do ul. 
Zakładowej, 2. Budowa chodnika dla pieszych przy ścieżce 
rowerowej od ul. Zakładowej do H. Brodatego o szerokości 1,5 m i 
długości 100 m, 3. Remont istniejącego chodnika polegającego na 
wymianie płyt betonowych od strony budynków o szerokości 3m i 
długości 85 m, 4. Demontaż istniejących zdegenerowanych płyt 
chodnikowych pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem od strony 
bloków 155 i 160 wraz z rekultywacją terenu i wykonaniem 
trawnika, 5. Wykonanie nasadzeń drzew / klonów kulistych w 
dwóch rzędach oraz nasadzeń krzewów, 6. Wykonanie dwóch 
poprzecznych chodników przez wykonany skwer łączących chodnik 
przy ścieżce rowerowej z chodnikiem - aleją wzdłuż bloków łącznie 
20 m x l,5m, 7. Kompleksowa pielęgnacja istniejących nasadzeń 
drzew i krzewów w pasie drogowym od ul. Zakładowej do ul. H. 
Brodatego. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

300000,00 

 W0136OJ 

Obywatel Rodzic – Koniec z noszeniem wózka. 
Ul. Przybyszewskiego, w okolicy SP nr 205, stara kładka nad 
wodociągiem. 
Celem zadania jest wykonanie kładki nad wodociągiem z 
podjazdem dla wózków inwalidzkich, rowerów i z udogodnieniami 
dla osób z niepełnosprawnościami. Podest nad rurociągiem 
powinien być o powierzchni gładkiej z lekką perforacją 
odprowadzającej wodę i umożliwiającej bezproblemowy przejazd 
wózkiem inwalidzkim i dziecięcym oraz rowerem. Powierzchnia 
podestu powinna być rozległa, aby kilka osób mogło się bez 
problemu minąć np.: 4x5 m. 
Z efektów realizacji zadania korzystaliby wszyscy pobliscy 
mieszkańcy. 

300000,00 

 W0048OJ 

Utwardzenie ok. 110 m. ulicy Wojewódzkiego. 
ul. Wojewódzkiego na wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7. 
Przebudowa gruntowej nawierzchni ul. Wojewódzkiego na 
wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7 na dowolną nawierzchnię 
utwardzoną (np. asfalt, kostka brukowa), wyremontowanie 
istniejących miejsc postojowych (jeśli niezbędne do realizacji 
projektu) oraz budowa nowych miejsc postojowych po północnej 
stronie tego odcinka. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

850000,00 
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 W0115OJ 

BRZOZOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA Z TOREM ROLKOWYM. 
Teren przy zbiegu ulic: Księcia Władysława Opolczyka i Elżbiety 
Łokietkówny. 167/40 w obrębie W-35. 
1. Zachowanie jak największej ilości drzew, które znajdują się na 
omawianej działce.  
2.Uporządkowanie terenu. 
3. Budowa alejek parkowych. 
4. Montaż 7 sprzętów sportowych wytyczających ścieżkę zdrowia. 
5. Budowa 320 m toru rolkowego. 
6. Wykonanie nasadzeń krzewów i kwietników.  
7. Montaż 10 ławek, 10 koszy na śmieci, 2 kosze na odchody i 2 
stojaków na rowery.  
8. Umieszczenie regulaminów oraz tablic informacyjnych.  
9. Montaż 1 latarni przy torze rolkowym. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

931750,00 

 

OSIEDLE STARY WIDZEW 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 W0054SW 

Odkupiamy Księży Młyn - czworonożni przyjaciele sami nie 
potrafią sprzątać. 
Osiedle Księży Młyn ograniczone ulicami: Przędzalnianą, 
Tymienieckiego, Fabryczną. 
Postawienie na trawnikach 12 tabliczek informacyjnych, 
zachęcających właścicieli do sprzątania po swoich pupilach (6 na 
trawnikach wzdłuż famuł, 4 na zielonym terenie rekreacyjnym, 2 na 
trawniku od Kociego Szlaku w stronę ul. Fabrycznej). Tematyczny 
piknik na Księżym Młynie z zabawami dla najmłodszych oraz 
konsultacją parazytologiczną. 
Udostępnione dla wszystkich mieszkańców – zgodnie z 
przeznaczeniem. 

3300,00 

2 W0008SW 

Rozwijamy Szkolne Radio Tischnerówki na Widzewie. 
XXIII LO, al. J. Piłsudskiego 159. 
Doposażenie Szkolnego Radia Tischnerówki w urządzenie 
rejestrujące dźwięk i obraz oraz mikrofon. Szkolenia dziennikarskie 
dla młodzieży XXIII LO z zespołu redakcyjnego. Zajęcia 
pozalekcyjne służące rozwojowi uczniów i przygotowanie 
szkolnego radiowęzła do przekształcania w lokalną rozgłośnię. 
Udział trenerów specjalistów w zakresie: Tworzenia radiowych i 
telewizyjnych form dziennikarskich, emisja głosu i dykcja, obsługa 
programów edycji dźwięku i obrazu, prawo autorskie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie 
XXIII LO. 

4950,00 

3 W0006SW 

Zakup nowych książek dla czytelników biblioteki przy ul. 
Tuwima 75. 
BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75. 
Projekt dotyczy zakupu nowych książek, których brak jest 
nieustannie odczuwany przez czytelników biblioteki. Wzbogacenie 
księgozbioru uatrakcyjni ofertę biblioteki przy ul. Tuwima 75 
zachęcając mieszkańców miasta do częstego korzystania z jej 
zasobów. 
Nie dotyczy. 

6000,00 
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4 W0029SW 

Zakup nowych książek dla użytkowników Biblioteki przy 
Wilczej. 
BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek. W ramach zadania 
zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dorosłych, młodzieży i 
dzieci, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców Osiedla 
Stary Widzew, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 
Nie dotyczy. 

7500,00 

5 W0021SW 

Przedszkolak małym programistą - tablety i ozoboty w 
przedszkolu. 
PM 185, ul. Szpitalna 13. 
Celem projektu jest zakup 13 tabletów i 13 ozobotów, do 
wykorzystania podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych w PM 
nr 185 w Łodzi, w grupach 3, 4, 5-latków, 5, 6-latków oraz w dwóch 
grupach specjalnych. Dzięki tabletom edukacja stałaby się 
atrakcyjniejsz i bardziej efektywniejsza. Ozobot, to mały robot 
edukacyjny, który zabiera dzieci w niesamowitą przygodę 
rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. Za pomocą 
kolorowych kodów (na kartce papieru lub tablecie) dzieci 
programują zadania, które wykonuje robot.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą przedszkolaki z PM nr 
185. 

13000,00 

6 W0110SW 

Zielone miejsca parkingowe na Nowej. 
Ul. Nowa po zachodniej stronie na wysokości numeru 43. 
W ramach zadania na ul. Nowej na wysokości numeru 43 w miejscu 
rozjeżdżonego trawnika, na którym od dawna parkują samochody, 
zostaną wykonane zielone miejsca parkingowe. Dzięki temu 
zostanie ucywilizowane parkowanie na ul. Nowej miedzy Al. 
Piłsudskiego, a ul. Dobrą, a w miejscu zniszczonego trawnika pojawi 
się trawa. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

18000,00 

7 W0063SW 

PRACOWNIA JĘZYKOWA W BUDYNKU PUBLICZNEGO 
GIMNAZJUM NR 28 i XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY 
UL. KOPCIŃSKIEGO 54. 
Ul. Kopcińskiego 54. 
Zadanie obejmuje remont sali i zakup sprzętu do nowoczesnej 
pracowni językowej na 16 stanowisk dla uczniów wyposażonych w 
słuchawki z mikrofonem, stanowisko dla nauczyciela z panelem 
sterującym, sprzęt multimedialny z oprogramowaniem. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XI LO. 

32000,00 



119 
 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

8 W0047SW 

Polepszenie warunków pobytowych seniorów, wyposażenie 
placówki w stoliki i krzesła na stołówce oraz zakup i wymiana 
pieca CO w celu zapewnienia ogrzewania w okresie zimowym. 
DDP, ul. Fabryczna 19. 
Zakup stolików i krzesełek w stołówce (obecne są bardzo zużyte i 
uszkodzone, mają ponad 30 lat). Zakup i wymiana pieca CO 
(gazowego), aktualny piec, który ogrzewa całą naszą placówkę ma 
ponad 22 lata, cały czas się psuje. Dwukrotnie tej zimy nam się 
zepsuł i przez kilka dni nie mieliśmy ogrzewania. Podobnie było w 
zeszłym roku. Piec ten nie nadaje się już do serwisowania, a nawet 
do naprawy jak orzekł ekspert. Przy przeglądzie kominiarskim 
orzeczono, że piec nie nadaje się do dalszej eksploatacji i stanowi 
zagrożenie. Z usług DDP mogą korzystać seniorzy będący 
mieszkańcami osiedla, pod warunkiem uzyskania z III Wydziału 
Pracy Środowiskowej MOPS decyzji kierującej, co jest warunkiem 
uczęszczania do placówki. Jednak DDP nie jest placówką zamkniętą. 
Na jego terenie, przy współpracy ze szkołami, przedszkolami, 
bibliotekami, Wydziałem Zdrowia, służbami miejskimi odbywają się 
występy artystyczne, spotkania, odczyty, prelekcje. 

32500,00 

9 W0168SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia 
sportowe dla dzieci i młodzieży. 
MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 
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. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Godziny zajęć powinny 
się mieścić w godzinach od poniedziałku do piątku 13.00- 22.00, 
sobota i niedziela 9.00- 20.00. 

41200,00 

10 W0028SW 

Remont chodnika na ul. Kazimierza. 
Chodnik przed blokiem ul. Kazimierza 9 oraz pas zieleni pomiędzy 
blokami ul. Kazimierza 9 i 11. 
Remont chodnika przy bloku ul. Kazimierza 9 oraz remont dwóch 
alejek, które są w pasie zieleni pomiędzy blokami na ul. Kazimierza 
9 i 11. Postawienie na niej po jednej ławce parkowej. Postawienie 
kosza na śmieci przy chodniku. 
Ogólnodostępne. 

48700,00 

11 W0062SW 

DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W BUDYNKU PUBLICZNEGO 
GIMNAZJUM NR 28 i XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY 
UL. KOPCIŃSKIEGO 54. 
Ul. Kopcińskiego 54. 
Przedmiotem inwestycji jest doposażenie siłowni szkolnej w 
budynku PG nr 28 i X1 LO przy ul. Kopcińskiego 54 w profesjonalny 
sprzęt przeznaczony do ćwiczeń taki jak: ławki, maszyny, hantle, 
obciążenia oraz gryfy. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XI LO. 

51979,12 
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12 W0108SW 

Nowe drzewa na Starym Widzewie. 
Istniejące trawniki oraz miejsca po wyciętych drzewach na ul. 
Nowej na wysokości numerów: 3, 11/13, 17, 25, 29/31, 37/41 po 
zachodniej stronie oraz numerów 20, 24, 26, 36, 38, 40/44 po 
wschodniej stronie, na ul. Dobrej na wysokości numeru 11, na ul. 
Nawrot od ul. Nowej do ul. Kopcińskiego po stronie południowej, na 
al. Piłsudskiego od ul. Nowej do Wysokiej po stronie północnej wraz 
z trawnikiem na zachodnim rogu skrzyżowania z ul. Wysoką, na ul. 
Miedzianej na wysokości numerów: 2, 6/8, 10, 12, 14, 20, 22, 24 po 
stronie północnej oraz na wysokości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologiczne i numeru 1/3 oraz numeru 5, na ul. 
Przędzalnianej na wysokości numerów: 6, 8, 12 po stronie 
wschodniej oraz numerów 7/9, 13, 15 po stronie zachodniej, na ul. 
Złotej na wysokości numerów: 3, 5, 7, 9 po stronie południowej oraz 
numerów: 4 i 10 po stronie północnej. Celem zadania jest 
uzupełnienie szpalerów drzew na ulicach Starego Widzewa. W 
ramach zadania na trawnikach zostanie usuniętych 10 pni po 
wyciętych drzewach oraz posadzonych: 21 lip drobnolistnych na ul. 
Nowej, 4 robinie akacjowe na ul. Nawrot, 1 jesion wyniosły na ul. 
Dobrej, 3 klony zwyczajne, 3 lipy drobnolistne, 2 topole włoskie i 2 
wiązy pospolite przy Al. Piłsudskiego, 14 robinii akacjowych na ul. 
Miedzianej, 9 kasztanowców zwyczajnych na ul. Przędzalnianej, 10 
kasztanowców zwyczajnych na ul. Złotej. 
Nie dotyczy. 

64000,00 

13 W0060SW 

Nowoczesna biblioteka z centrum multimedialnym w Szkole 
Podstawowej nr 29.  
SP nr 29, ul. Przędzalniana 70. 
Finanse zostaną przeznaczone na remont i modernizację biblioteki. 
Przestrzeń zostanie powiększona, odświeżona i unowocześniona: 
zakup regałów (30 szt. + 3 szt. do Kącika Malucha), biurko, szafy 
bibliotecznej (1 szt.), tablic korkowych (2 szt.), tablicy 
magnetycznej (1 szt.), sprzętu multimedialnego (komputery - 4 szt. 
ze stolikami, projektor, wysuwany ekran, urządzenie 
wielofunkcyjne, głośniki) oraz siedziska dla najmłodszych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 29. 

75200,00 

14 W0127SW 

Budżet dla zabytków – ratujemy secesyjną willę przy ul. 
Kilińskiego 136a – dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Ul. Kilińskiego 136 a, działka nr W-25-15/7. 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej 
wraz z badaniami dla elewacji i klatki schodowej zabytkowej 
secesyjnej willi przy ul. Kilińskiego 136a oraz zabezpieczenie jej 
przed dalszą dewastacją, osypywaniem się tynków i dekoracji 
sztukatorskich. 
Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

76000,00 

15 W0024SW 

Urządzamy siłownię w XXIII LO. 
XXIII LO, al. Piłsudskiego 159. 
Przystosowanie sali lekcyjnej o wymiarach 8x9 m na potrzeby 
siłowni szkolnej. W ramach prac remontowych przewidziano: 1. 
Remont podłogi - zerwanie płytek PCV, wykonanie wylewki, zakup i 
montaż wykładziny podłogowej. 2. Wymiana stolarki drzwiowej. 3. 
Zamurowanie otworu okiennego. 4. Wymiana oświetlenia. 5. 
Malowanie ścian. 6. Zakup sprzętu grającego i do ćwiczeń. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XXIII LO, 
rodzice uczniów i okoliczni mieszkańcy. 

104000,00 
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16 W0113SW 

Remont chodnika ul. Niciarniana 22. 
Ul. Niciarniana 22 (od strony wschodniej). 
Wymiana nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych wraz z 
obrzeżami wzdłuż budynku przy ul. Niciarnianej 22 od strony 
wschodniej. 
Ogólnodostępne. 

113250,00 

17 W0173SW 

W zdrowym i czystym ciele - zdrowy duch w SP 170. 
Zaplecze wychowania fizycznego przy sali gimnastycznej w SP 170, 
ul. Miedziana 1/3. 
Remont zaplecza wychowania fizycznego, w skład którego 
wchodzą: przebieralnia dziewcząt, przebieralnia chłopców, 
natryski, magazyn sprzętu sportowego i dwie toalety. Zależy nam na 
gruntownym remoncie pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej: 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, renowacja 
ścian, wymiana rur kanalizacyjnych, kaloryferów, natrysków, 
modernizacja oświetlenia, toalet dziecięcych i chłopięcych. Ponadto 
chcemy doposażyć te pomieszczenia w wieszaki, szafki, ławeczki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 170. 

145000,00 

18 W0095SW 

Drzewa przy trasie WZ. 
Ul. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 100 drzew wzdłuż 
trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w pasach zieleni 
oddzielających torowisko od drogi dla samochodów. Nasadzenia 
powinny osiągnąć docelową wysokość do 8 metrów. W przypadku 
kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych 
parametrach np.: ozdobnych. 
Nie dotyczy. 

153000,00 

19 W0176SW 

Miejsca do grillowania w parku "Nad Jasieniem”. 
Park "Nad Jasieniem" w obecnie wyznaczonej strefie do grillowania. 
Trzy miejsca do grillowania (takie same jak na Stawach Jana). Jedno 
miejsce na ognisko, 6 latarni zasilanych z paneli slonecznych. 
Korzystanie z obiektu, którego budowa jest zawarta w zadaniu 
będzie bezpłatne. 

171000,00 

20 W0004SW 

Rowerem do Parku Źródliska. 
Al. Piłsudskiego przy Parku Źródliska. 
Budowa przejazdu rowerowego przez Piłsudskiego (malowanie + 
wymiana blend w sygnalizacji). Budowa asfaltowej DDR od 
przejazdu do bramy wjazdowej do parku. 
Zadanie ogólnodostępne. 

214000,00 

21 W0171SW 

Odbetonowujemy Trasę WZ - piękne żywopłoty na 
Piłsudskiego. 
Aleja Piłsudskiego na odcinkach Kilińskiego-Przędzalniana i 
Śmigłego Rydza/Kopcińskiego do przystanku tramwajowego 
Widzew Stadion. 
Zasadzenie około 3800 metrów żywopłotu na nieużywanym 
trawniku między torowiskiem tramwajowym a jezdnią. Żywopłot 
powinien zostać jedynie zasadzony na odcinkach szerszych niż 1 
metr, jego szerokość powinna dochodzić do około 80 centymetrów, 
a wysokość do 70-80 cm, gatunek: bukszpan, forsycja lub 
krzewuszka. 
Nie dotyczy. 

234000,00 
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22 W0126SW 

Ekologiczny plac zabaw w PM nr 15. 
PM nr 15, ul. Wysoka 28. 
Wniosek dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw o pow. ok. 
500 m2. Przewiduje się następujący zakres prac do wykonania: 
demontaż istniejących urządzeń zabawowych i pozostałych 
elementów placu (ławek, koszy, itp.), wykonanie nowych 
nawierzchni, montaż nowych urządzeń zabawowych, ławek, tablic 
ekologicznych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM nr 15. 

331000,00 

23 W0043SW 

Plac zabaw w Parku Nad Jasieniem. 
Park nad Jasieniem. 
Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci na terenie Parku 
Nad Jasieniem. Nowoczesny i atrakcyjny plac zabaw z dwoma 
sekcjami: dla dzieci do lat 3 (m.in. kiwaki, huśtawki, zjeżdżalnia, 
karuzela, piaskownica) oraz zestaw dla dzieci starszych (drabinki, 
mostki, ścianka wspinaczkowa, tyrolka). Bezpieczne elastyczne 
podłoże. Dodatkowo infrastruktura towarzysząca: ławki parkowe, 
kosze na śmieci i stojaki na rowery. Dodatkowo teren ogrodzony 
niskim parkanem. 
Park Nad Jasieniem jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez 
cały rok. 

354000,00 

24 W0128SW 

Remont i modernizacja części budynku wraz z wymianą 
ogrodzenia i nawierzchni PSM I st. im. A. Tansmana. 
U7l. Szpitalna 5/7. 
Remont łazienek: piwnica, parter, I piętro, wymiana ogrodzenia 
oraz wymiana nawierzchni na terenie szkoły. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana. 

390000,00 

25 W0158SW 

REWITALIZACJA PODWÓRZA PRZY TARGOWEJ 73, 77, 79. 
Targowa 73. 77, 79. 
Rewitalizacja podwórza która polega na: -wykonaniu powierzchni 
utwardzonych takich jak: chodniki (754 m2), droga dojazdowa do 
garażów z miejscami parkingowymi (1137 m2) -wykonaniu terenów 
zieleni niskiej (726 m2) - wykonanie placu zabaw -postawieniu 
mebli miejskich oraz śmietników i elementów małej architektury -
nasadzeniu 26 drzew typu - żywotnik amerykański. 
Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

460000,00 

26 W0116SW 

Remont i doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego 
"Widzew". 
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157. 
Remont korytarzy, gabinetów i toalet, częściowa wymiana sieci 
elektrycznej, wymiana drzwi w korytarzach. Aparat USG umożliwia 
badanie dla potrzeb położnictwa, ginekologii, kardiologii, pediatrii, 
interny, urologii, laryngologii, chirurgii i ortopedii, neurologii czyli 
obsługuje wszystkie specjalizacje MCM "Widzew". Urządzenie 
wykonuje badania z bardzo dużą dokładnością i czytelnością 
obrazu. Spełnia wszystkie wymagania nowoczesnej diagnostyki. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. 

569000,00 
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27 W0172SW 

GRAĆ JAK MESSI. 
Boisko szkolne przy SP 170, ul. Miedziana 1/3. 
Celem zadania jest propagowanie aktywnego i bezpiecznego 
spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, a także społeczności 
lokalnej na nowoczesnym boisku szkolnym, poprzez modernizację 
istniejącego boiska szkolnego z przeznaczeniem na boisko 
wielofunkcyjne o wymiarach docelowych 20 x 40 m. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 170 i 
mieszkańcy osiedla. 

700000,00 

28 W0031SW 

Termomodernizacja Żłobka nr 7 w Łodzi. 
Żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11. 
Docieplenie i naprawa stropodachu, docieplenie i naprawa elewacji, 
wymiana instalacji CW, wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami 
budynku Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11. Ze względu na położenie 
Żłobka i dogodny układ ciągów komunikacyjnych realizacja zadania 
spełni oczekiwania rodziców wychowujących dzieci w wieku od 0,5 
- 3 lat zapewniając opiekę nad dziećmi w godzinach 6.00 - 18.00. 

706000,00 

 

OSIEDLE STOKI – SIKAWA - PODGÓRZE 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 W0195ST 

Bieg na orientację po Stokach. 
Teren otoczony ulicami: Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-
Kerna-Brzezińską. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację otoczonego ulicami Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-
Kerna-Brzezińską, która zostanie udostępniona mieszkańcom i 
posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą mogli 
wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, osoby starsze, 
rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich mieszkańców 
(cały czas). 

2000,00 

2 W0041ST 

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Stokach - 
Dzieci i Młodzież. 
BM Filia nr 60, ul. Skalna 2. 
Zgłaszamy projekt na zakup nowości wydawniczych książek i 
audiobooków dla Biblioteki na Stokach - Dzieci i Młodzież. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

3 W0088ST 

Biblioteka dla Dorosłych na Stokach - zakup nowości 
książkowych. 
BM, Filia 59, ul. Skalna 2. 
Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków), 
ma na celu wzbogacenie księgozbioru dla czytelników Filii nr 59. 
Nie dotyczy. 

10000,00 
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4 W0138ST 

Zakup szafek do szatni SP nr 158 przy ul. Janosika. 
Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136. 
W ramach zadania zakupimy szafki do szatni szkolnej w SP nr 158 
przy ul. Janosika 136. Zakup ten pozwoli na bezpieczne 
przechowywanie obuwia oraz kurtek uczniów szkoły. Uczniowie 
będą też mogli przechowywać książki i zeszyty, aby nie nosić ich w 
plecakach w ciągu dnia w szkole co pozwoli uchronić ich przed tak 
często występującymi wadami postawy spowodowanymi zbyt 
ciężkimi plecakami ze szkolnymi przyborami. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 158.  

20000,00 

5 W0091ST 

MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH WRAZ Z OZNACZENIEM 
UL. SĄDECKA. 
Ul. Sądecka między ul. Telefoniczną a Pszczyńską. 
Montaż z progów zwalniających szerokich wraz z oznaczeniem 
pionowym i poziomym łącznie 4 progi. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

34000,00 

6 W0002ST 

Nowe przystanki autobusowe. 
Ul. Czechosłowacka przy ul. Oskardowej. 
Zadanie obejmuje wymianę wiat przystankowych autobusów na ul. 
Czechosłowackiej przy Oskardowej. Obecnie wiaty przystankowe są 
zrujnowane i wymagają niezwłocznej wymiany. 
Nie dotyczy. 

50000,00 

7 W0079ST 

Bajkowy Plac Zabaw - remont placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28. 
Teren SP nr 139, ul. Giewont 28. 
Z zadaniem Bajkowy Plac Zabaw - remont placu zabaw na terenie 
SP nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28, będzie wiązało 
się wykonaniem następujących prac: 1) demontaż urządzeń; 2) 
zdjęcie nawierzchni placu zabaw; 3) wykonanie podbudowy placu 
zabaw; 4) położenie nowej bezpiecznej nawierzchni; 5) naprawa i 
montaż urządzeń; 6) rekultywacja terenu wokół placu zabaw. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 139. 

78000,00 

8 W0188ST 

WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OSP ŁÓDŹ-
SIKAWA GWARANCJĄ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD 
MIESZKAŃCÓW. 
OSP Łódż-Sikawa, ul. Janosika 158. 
Projekt dotyczy doposażenia jednostki OSP Łódź-Sikawa w sprzęt i 
umundurowanie niezbędne do ratowania życia i mienia ludzkiego. 
Nie dotyczy. 

114500,00 

9 W0140ST 

Adaptacja poddaszy na świetlicę szkolną w budynku SP nr 158 
przy ul. Janosika 136. 
Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136. 
Celem zadania jest adaptacja poddaszy w budynku PS nr 158 na 
świetlicę szkolną. Wygospodarowane będą dwa pomieszczenia ( dla 
klas I-III i IV-VIII), aby zapewnić jak najwyższy standard. Remont 
pomieszczeń pozwoli zagwarantować uczniom właściwą opiekę, 
rozwijanie zainteresowań i bezpieczne warunki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 158.  

125000,00 
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10 W0078ST 

Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 
139 im. Wojska Polskiego, przy ul Giewont 28. 
Teren SP nr 139, ul. Giewont 28. 
Zadaniem jest remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole 
Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego, przy ul Giewont 28 
będzie wiązało się wykonanie następujących prac: 1. remont 
podłogi; 2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali 
gimnastycznej i szatni; 3. wymiana oświetlenia; 4. remont 
natrysków; 5. naprawa i malowanie sufitów i ścian w sali 
gimnastycznej i szatni; 6. wymiana osprzętu w sali gimnastycznej; 7. 
zakup ławeczek i wieszaków do szatni. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 139. 

280000,00 

11 W0105ST 

Poprawa ciągu komunikacyjnego na dwóch głównych ulicach 
osiedla Stoki. 
Ul. Zbocze 2-16 (odcinek Skalna-Potokowa), od Zbocze nr 12 do 
Giewont, żeby było dojście do przystanku autobusowego, oraz ul. 
Skalna od 1-13. 
Nowy, poszerzony chodnik, oświetlenie, prześwietlenie drzew i 
krzewów na odcinku Zbocze 2-16 (strona parzysta) umożliwiające 
bezpieczne dojście do przystanków komunikacji miejskiej, 
przychodni i poczty. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

405000,00 

12 W0139ST 

Remont dachu na SP nr 158 (dawne PG nr 33) przy ul. Janosika 
136. 
Budynek SP nr 158 (dawne PG nr 33) przy ul. Janosika 136. 
Celem zadania jest remont dachu na budynku SP nr 158 przy ul. 
Janosika 136. Remont ten jest konieczny, aby zapewnić bezpieczne 
warunki podczas pobytu uczniów w budynku szkoły. Uszkodzony 
dach powoduje, iż pomieszczenia znajdujące się bezpośrednio pod 
dachem są zalewane podczas intensywnych opadów deszczu. 
Nienaprawianie dachu grozi jego całkowitym zniszczeniem. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 158.  

410000,00 

13 W0193ST 

Zadbajmy o Park Baden-Powella. 
Aleja parkowa w Parku Baden-Powella, od hali sportowej MOSiR do 
stacji Łódź Niciarniana. 
Zadanie polega na wykonaniu nowej alei w Parku Baden-Powella 
powstałaby przy użyciu mineralnej, wodoprzepuszczalnej 
nawierzchni typu Hanse Grand. Dodatkowo wzdłuż alei posadzone 
byłyby krzewy, ustawione ławki parkowe i kosze na psie 
nieczystości. 
Park Baden-Powella jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez 
cały rok. 

473475,00 

14 W0001ST 

Jumbo na Podgórzu - droga trochę równiejsza. 
Ul. Wodociągowa, ul. Białoruska, ul. Oskardowa. 
Zadanie obejmuje wyrównanie terenu i ułożenie płyt Jumbo na 
podsypce piaskowej gr. 10 cm na odcinku długości do 1040,0 m i 
szerokości 3,5 m na drogach dojazdowych osiedla Podgórze. W 
przypadku braku środków na całość zadania w pierwszej kolejności 
realizacja I etapu: na ul. Wodociągowej tak, aby zapewnić dojazd od 
północnej strony miasta (Pomorska) od ul. Czechosłowackiej. W 
dalszej kolejności odcinki ul. Białoruska i Oskardowa II etap. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

500000,00 
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15 W0061ST 

Zabawa na Grembachu. Plac zabaw dla najmłodszych i dla 
nieco starszych. 
Teren zielony u zbiegu ulic: Mazowieckiej, Lawinowej i Pomorskiej 
(od strony północno- wschodniej tego skrzyżowania). 
Plac zabaw dla dzieci, ogrodzony: Dla młodszych: piaskownica, 
podwójna huśtawka łańcuchowa dla małych dzieci, drabinki, dwa 
bujaki sprężynowe. Dla starszych: podwójna huśtawka łańcuchowa 
dla starszych dzieci, ścianka wspinaczkowa, trampolina ziemna. 
Strefa rekreacyjna dla młodzieży i dorosłych: siłownia „pod 
chmurką". Dodatkowa infrastruktura: cztery ławki, dwa kosze na 
śmieci, dwa kosze na psie odchody. 
Zieleniec przy ul. Lawinowej jest obiektem ogólnodostępnym. 

500000,00 

16 W0052ST 

Ulica Giewont - bezpieczny i szybki dojazd do szpitala im. 
Sonnenberga. 
Odcinek ul. Giewont pomiędzy ul. Pomorską i ul. Zbocze/Pieniny. 
Remont nawierzchni poprzez sfrezowanie starej warstwy ścieralnej 
i położenie nowej nakładki asfaltowej. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

503000,00 

 

OSIEDLE WIDZEW – WSCHÓD 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1 W0196WW 

Bieg na orientację po osiedlu Chrobrego. 
Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację otoczonego ulicami Sacharowa-Wujaka, która zostanie 
udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na 
orienację, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - 
młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich mieszkańców 
(cały czas).  

2000,00 

2 W0197WW 

Bieg na orientację po osiedlu Batorego. 
Teren otoczony ulicami: Bartoka-Chmielowskiego. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację otoczonego ulicami Bartoka-Chmielowskiego., która 
zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu 
na orientację, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta 
- młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich mieszkańców 
(cały czas).  

2000,00 

3 W0044WW 

Leżaki dla maluchów w PM 183. 
PM nr 183, Czernika 18. 
Zadanie będzie polegać na wyposażenie placówki w leżaki do 
odpoczynku dla dzieci najmłodszych (2,5 i 3 - letnich): zestaw 30 
leżaków wraz z materacami i pościelą. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do 
PM nr 183. 

9000,00 
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4 W0112WW 

AKTYWNI KREATYWNI - zajęcia pozalekcyjne wspierające 
uczniów uzdolnionych w rozwijaniu ich zainteresowań, 
pomysłowości i działań twórczo-kreatywnych. 
SP nr 199, Elsnera 8. 
Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród 
uczniów SP nr 199 oraz w odpowiedzi na potrzeby rodziców. Grupą 
docelową są uczniowie przejawiający zdolności na wielu 
płaszczyznach. Program projektu ukierunkowany jest na 
stworzenie zdolnym uczniom naszej szkoły warunków do 
wszechstronnego, harmonijnego rozwijania zainteresowań, 
talentów oraz kreatywności. Dla rodziców przewidziane są 
spotkania warsztatowe podnoszące ich świadomość jak wspierać 
dziecko zdolne, jak pomagać mu w jego rozwoju.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 199. 

9200,00 

5 W0007WW 

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki na Osiedlu im. 
Bolesława Chrobrego przy ul. Sacharowa 63. 
BM, ul. Sacharowa 63. 
Projekt zakupu nowych książek dla czytelników biblioteki 
zlokalizowanej przy ul. Sacharowa 63, dawniej Gorkiego. Umożliwi 
to zaspokojenie potrzeb czytelniczych mieszkańców Osiedla im. 
Bolesława Chrobrego oraz wszystkich osób korzystających z usług 
biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

6 W0053WW 

Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27. 
BM, Filia Nr 57 ul.Bartoka 27. 
Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). 
Nie dotyczy. 

10000,00 

7. W0046WW 

Pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku w PM 183. 
PM nr 183, ul. Czernika 18  
Zadanie będzie polegać na zrealizowaniu projektu nowoczesnego 
wyposażenie placówki poprawiającego warunki pobytu dzieci w 
wieku przedszkolnym z terenu osiedla. Dzieci będą mogły bawić się 
i zdobywać wiedzę mając profesjonalnie wyposażone sale zabaw 
dostosowane do ich możliwości psychoruchowych. Przedszkole 
zostanie doposażone w: Magiczny Dywan z pakietem FUN I, 
Akademię Bambika pakiet, Laboratorium. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do 
PM nr 183. 

16100,00 

8 W0005WW 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. 
Jurczyńskiego 30 A. 
 BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.  
Celem projektu jest zakup książek i audiobooków, który wzbogaci 
ofertę biblioteki oraz spełni oczekiwania czytelników. Otrzymane 
środki finansowe na zakup zbiorów umożliwią mieszkańcom 
osiedla i miasta dostęp do ukazujących się na bieżąco nowości. 
Nie dotyczy. 

25000,00 

9 W0069WW 

SZAFKI UCZNIOWSKIE DLA KLAS I-III W SP 114. 
Ul. Milionowa 64. 
Zakup szafek uczniowskich dla 200 uczniów klas I - III. 23 szafy 9-
cio skrytkowe. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 114 w 
Łodzi.  

26910,00 
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10 W0068WW 

MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114. 
Ul. Milionowa 64. 
Wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w 20 nowych 
zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor + 
klawiatura + mysz + system operacyjny) lub laptopów oraz w 20 
zestawów słuchawkowych z mikrofonem. 
Zadanie dostępne dla uczniów SP 114. 

34500,00 

11 W0070WW 

CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 114. 
Ul. Milionowa 64. 
Organizacja pracowni obejmowałaby wyposażenie w 20 stanowisk 
do nowoczesnej nauki języków obcych: centralny komputer, 20 
monitorów, 20 zestawów słuchawkowych z mikrofonem, osprzęt - 
klawiatury, myszki, oprogramowanie, 2 głośniki 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 114 w 
Łodzi.  

34500,00 

12 W0055WW 

Wymiana ogrodzenia terenu Żłobka nr 29. 
Ul. Gogola 9. 
Zadanie zawiera: demontaż starego ogrodzenia i wymiana na nowe 
wokół całego terenu żłobka wraz z wymianą bramy wjazdowej i 
furtki. 
Żłobek nr 29 zapewnia opiekę dzieciom do lat 3 z terenu Miasta 
Łodzi. 

42000,00 

13 W0117WW 

Nowoczesne wyposażenie przychodni „Batory” ul. Sacharowa 
21a. 
Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21a. 
Wyposażenie gabinetów i innych pomieszczeń w meble medyczne 
(m.in. szafki na leki, stoliki zabiegowe, leżanki, przewijaki) i 
niemedyczne (m.in. biurka, stoliki, regały, komody) oraz sprzęt 
medyczny (m.in. wagi medyczne, termometry, aparaty do mierzenia 
ciśnienia, aparaty EKG) i elektryczny (np. wentylatory). 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. 

69500,00 

14 W0096WW 

Drzewa przy trasie WZ. 
Ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 50 drzew wzdłuż 
trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w pasach zieleni 
oddzielających torowisko od drogi dla samochodów. Nasadzenia 
powinny osiągnąć docelową wysokość do 8 metrów. W przypadku 
kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych 
parametrach np.: ozdobnych. 
Nie dotyczy. 

76500,00 

15 W0089WW 

Psi Park na Widzewie Wschodzie. 
Działka 29/47 w obr. W-20. 
Ogrodzony teren ok. 600-1000 m2 na którym powinny się znaleźć: 
2-3 ławki, urządzenia dla psów - kładki proste i skośne, tunel, słupki 
do slalomu, poprzeczki regulowane do skakania, talerzyki, 
platformy. Psia toaleta (ewentualnie).Wejście na plac ze śluzą. 
Podłoże trawiaste. 
Obiekt będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. 

91800,00 
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16 W0160WW 

 "Kolorowa stołówka szkolna" -adaptacja, doposażenie i 
remont szkolnej stołówki w SP 33. 
SP nr 33, ul. Lermontowa 7. 
Stołówka służy uczniom i nauczycielom spożywającym posiłki 
podczas pobytu w szkole. Podczas półkolonii letnich i zimowych 
korzystają z niej dzieci i opiekunowie uczestniczący w zajęciach. W 
ramach zaproponowanych finansów wymianie ulegnie podłoga 
oraz oświetlenie - 42 lampy. Zostaną odmalowane ściany. 
Zakupione zostanie l30 krzeseł, 6 stol6w, parawan wyciszający. 
stolik i fotel piankowy oraz 2 piankowe kanapy. 
 Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 33.  

97070,00 

17 W0084WW 

Domknięcie przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania 
Przybyszewskiego z Lodową. 
Skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego i ul. Lodowej. 
Domknięcie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu poprzez 
namalowanie znaków PIO i PI 1 połączonych razem po zachodniej 
stronie skrzyżowania. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

100000,00 

18 W0205WW 

Pasy rowerowe na Przybyszewskiego. 
Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz Rondem 
Sybiraków. 
Namalowanie pasów rowerowych między ul. Augustów oraz 
Rondem Sybiraków.  
Zadanie ogólnodostępne. 

120000,00 

19 W0118WW 

Nowoczesne wyposażenie dla Przychodni „Batory” ul. Elsnera 
19. 
Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19. 
Wyposażenie gabinetów i innych pomieszczeń w meble medyczne 
(m.in. szafki na leki, stoliki zabiegowe, leżanki, przewijaki) i 
niemedyczne (m.in. biurka, stoliki, regały, komody) oraz sprzęt 
medyczny (m.in. wagi medyczne, termometry, aparaty do mierzenia 
ciśnienia, aparaty EKG, Holtera) i elektryczny (np. wentylatory). 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

120300,00 

20 W0025WW 

Modernizacja ZSO 8. Wymiana stolarki okiennej w oknach 
frontowych i bocznych pawilonu B. 
ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 
Zadanie polega na wymianie na okna PCV. 39 okien frontowych w 
pawilonie B (pracownie, w których uczą się dzieci i młodzież), po 13 
okien na 3 piętrach oraz wymianie 6 okien - po 2 na piętro na boku 
budynku w miejscu zakończenia korytarzy, na których przebywają 
uczniowie podczas przerw. 
Z efektów realizacji korzystać będą uczniowie uczęszczający do ZSO 
nr 8. 

142500,00 
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21 W0075WW 

Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1. 
Budynek ZSO nr 1 w Łodzi, przy ul. Czajkowskiego 14. 
W ramach projektu zakupione będzie wyposażenie 2 pracowni 
informatycznych - mobilnej i stacjonarnej. Kupionych będzie 17 
zestawów komputerowych oraz 18 laptopów z szafą. Na 
komputerach będzie zainstalowany system operacyjny, 
oprogramowanie z funkcjami kontroli komputerów uczniowskich, 
program antywirusowy oraz pakiet biurowy. Obie pracownie będą 
posiadały drukarkę, serwer, router, router wi-fi, tablicę 
multimedialną z projektorem. Zakupionych zostanie 35 kompletów 
krzesełek i stolików. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ZSO nr 1. 

144769,00 

22 W0072WW 

Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu 
przy ulicy Adwentowicza 8. 
Ul. Adwentowicza 8 - ciąg pieszo-jezdny wraz z sąsiadującym 
terenem zielonym znajdujące się przed nieruchomością bloku nr 
448. 
Przedmiotem zadania będzie: wymiana nawierzchni ciągu pieszo-
jezdnego na kostkę betonową, wymiana obrzeży i krawężników, 
zagospodarowanie terenu zielonego przed blokiem, wyrównanie 
terenu wyjeżdżonego przez samochody (ukrócenie możliwości 
parkowania), zasianie trawy i posadzenie krzewów ozdobnych bądź 
w wariancie drugim na części terenu zniszczonego przez parkujące 
samochody położenie płyt ażurowych maksymalnie na szerokość 
80cm (unormowanie parkowania oraz zapewnienie właściwego i 
zgodnego z przepisami przejazdu dla odpowiednich służb tj. straży 
pożarnej, pogotowia, policji) wraz z zasianiem trawy i posadzeniem 
krzewów ozdobnych. Publicznie ogólnodostępny teren. 

256500,00 

23 W0111WW 

Remont i modernizacja kuchni szkolnej. 
SP nr 199, Elsnera 8. 
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie 
przywrócenia funkcjonalności kuchni szkolnej wraz z zapleczem 
oraz wymiana okien w budynku w celu stworzenia bezpiecznych i 
higienicznych warunków nauki. Kuchnia szkolna wymaga remontu, 
aby dostosować ją do wymogów HACCAP. Należy wyposażyć ją w 
meble i urządzenia gastronomiczne. W kuchni przygotowywanych 
jest codziennie 330 obiadów dla dzieci w wieku 7-14 lat. Taka duża 
ilość wydawanych posiłków wymaga zakupu nowej zmywarki, 
obieraczki, pieca gastronomicznego. Sprzęt, który posiadamy jest 
bardzo wyeksploatowany. Budynek powstał w latach 70. Kuchnia 
szkolna nie była remontowana od 20 lat. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie 
SP nr 199.  

256900,00 

24 W0027WW 

Modernizacja ZSO 8. Remont sali gimnastycznej. 
ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 
Zadanie polega na remoncie sali gimnastycznej 40m x 17m: 
wymiana nawierzchni podłoża sali i widowni, malowaniu ścian, 
wymianie okien i drzwi, wymianie oświetlenia na energooszczędne. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie 
uczęszczający do ZSO nr 8. 

310000,00 
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25 W0109WW 

"Mały sport - wielka radość" w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. 
Elsnera 8 - remont i modernizacja sali gimnastycznej. 
SP nr 199, ul. Elsnera 8. 
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie 
przywrócenia funkcjonalności sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
w celu stworzenia właściwych warunków do rozwijania tężyzny 
fizycznej uczniów naszej szkoły. Sala gimnastyczna nie była 
remontowana od powstania budynku (ponad 40 lat). Podjęcie 
działań jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 
oraz stworzenia właściwych warunków do uprawiania sportu w 
ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 199 
oraz okoliczni mieszkańcy.  

310000,00 

26 W0114WW 

SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE NA MIARĘ 
XXI WIEKU. 
Ul. Jurczyńskiego 1/3. 
Utworzenie trzech pracowni wyposażonych w nowoczesne 
komputery, tablice interaktywne z rzutnikami krótkoogniskowymi, 
interaktywny dywan, stoliki komputerowe i krzesła dostosowane 
do wzrostu uczniów, to główny cel projektu. Do przeprowadzenia 
atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych 
niezbędne jest również zainstalowanie ciekawych programów 
wzbogacających jej standardowe oprogramowanie.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 12.  

324991,00 

27 W0026WW 

Budowa boiska ze sztuczną trawą 45 m x 90 m przy ZSO 8. 
Na terenie zewnętrznych obiektów sportowych przy ZSO nr 8, ul. 
Czernika 1/3. 
Budowa boiska do piłki nożnej 45m x 90 m na istniejącym, a nie 
wykorzystywanym boisku wielofunkcyjnym do piłki ręcznej i 
koszykówki (w odległości 40 m jest drugie takie boisko) oraz na 
będącym w złym stanie technicznym naturalnym korcie tenisowym 
(ceglanym). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ZSO 8 i 
okoliczni mieszkańcy. 

800000,00 

28 W0076WW 

Remont (wymiana) nawierzchni jezdni ulicy Bartoka wraz z 
wymianą nawierzchni chodników na płytki betonowe i miejsc 
postojowych na kostkę ażurową. 
Ul. Bartoka na długości ok. 500 metrów od budynku nr 67, tj. 
Budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, aż do 
nieruchomości blok nr 448 przy ul. Adwentowicza 8 zgodnie z 
załączoną mapką ( załącznik nr 1). 
Przedmiotem zadania będzie: remont (wymiana) nawierzchni w 
istniejącym śladzie ul. Bartoka, wymiana nawierzchni stanowisk 
postojowych na kostkę ażurową, zastąpienie nawierzchni asfaltowej 
chodnika płytka betonową, wykonanie oznakowania poziomego 
przejść dla pieszych oraz stanowisk parkingowych, wymiana 
obrzeży i krawężników. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

1550000,00 
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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
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1 W0019ZA 

Książki i audiobooki dla dzieci oraz lektury dla młodych 
czytelników Biblioteki na Zarzewie. 
BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63. 
Zakup audiobooków i książek dla dzieci do Filii Nr 61 BM. 
Zakupione pozycje będą obejmowały zarówno literaturę piękną, jak 
i popularnonaukową oraz lektury, tak bardzo poszukiwane przez 
uczniów. Audiobooki dodatkowo uatrakcyjnią ofertę biblioteki. 
Nie dotyczy. 

8000,00 

2 W0143ZA 

Młody czy starszy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki dla 
Filii 62 BM. 
BM, Filia nr 62, ul. Tatrzańska 63. 
Zakup nowych książek wzbogaci i uatrakcyjni ofertę biblioteki oraz 
przyczyni się do wzrostu czytelnictwa na osiedlu Zarzew oraz w 
mieście. 
Nie dotyczy. 

15550,00 

3 W0022ZA 

Spleen seniora redukowany przez 4 zmysły. 
Ul. Przybyszewskiego 255/267 Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńcze Dom Pomoc Społecznej w Łodzi. Stworzenie pokoju 
relaksacyjno-rekreacyjnego. Pokój zostanie wyremontowany i 
dostosowany do potrzeb odbiorców czyli odpowiednio dobrany 
kolor ścian, dostosowanie podłogi, zamontowanie żaluzji okiennych 
itp. Wyposażony będzie min w: lampy antydepresyjne, panel 
wodny, projektor wraz z akcesoriami, ekran ścienny, meble 
(łóżko/leżak, fotele, parawany, stoliki itp.), sprzęt audiowizualny, 
tablicę szkolną/ flipchart, akcesoria (np. poduszki, koce itp.). 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 
Przybyszewskiego 255/267. 

30000,00 

4 W0023ZA 

Modernizacja i rozbudowa alejek parkowych w CRO DPS w 
Łodzi. 
Ul. Przybyszewskiego 255/267 Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńcze DPS. 
Placówka położona jest w parku o powierzchni 5,5 ha, w którym 
zlokalizowane są trzy czterokondygnacyjne pawilony mieszkalne. 
Modernizacja alejek parkowych ma na celu bezpieczne poruszanie 
się po terenie mieszkańcom Centrum w szczególności osobom z 
dysfunkcjami narządu ruchu oraz poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich. W ramach zadania zostaną zmodernizowane i 
rozbudowane alejki parkowe przez ułożenie kostki brukowej ( 200 
metrów kwadratowych). 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńczego DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267. 

30000,00 

5 W0010ZA 

Miniboisko dla maluchów. 
PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. 
Stworzenie miniboiska na tarasie przy PM nr 137 - Integracyjnym. 
Wyłożenie kostki brukowej bezpieczną nawierzchnią, 
zamontowanie dwu bramek, montaż siedzisk (trybuna), na murku 
otaczającym taras. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 
przebywające w przedszkolu. 

99564,80 
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6 W0034ZA 

OGRÓD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 
NR 142. 
PM 142, ul. Brzechwy 3.  
Projekt ma na celu stworzenie nowego, funkcjonalnego i estetycznie 
wyglądającego placu zabaw przy PM nr 142. Odnowienie terenu 
ogrodu przedszkolnego poprawi wygląd przedszkola oraz 
przestrzeni wokół niego. Zadania: nasadzenie 20 szt. roślin, 
wybudowanie placu zabaw oraz ławek. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą przedszkolaki z PM nr 
142. 

100000,00 

7 W0081ZA 

Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów pomiędzy 
ROD a Osiedlem Majowym. 
Teren znajdujący się przy ROD od zakrętu utwardzonej 
płytami/asfaltem ul. Nurta Kaszyńskiego do końca ogrodzenia ROD 
(długość około 230m). 
Wykonanie ścieżki o długości ok. 230 metrów, poszerzonej do 
szerokości 2,0 m oraz wyłożoną płytą chodnikową lub asfaltem. 
Istniejący drzewostan kolidujący ze ścieżką (tj. znajdujący się na 
planowanej szerokości 2,0 m) pozostanie bez mian. Pobocze ścieżki 
zostanie uporządkowane i wyrównane. Dodatkowo ścieżka z obu 
stron zostanie zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem 
samochodów oraz zaopatrzona w dwa kosze na śmieci. Ciąg pieszy 
będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 

174800,00 

8 W0056ZA 

BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA MONITORINGU W 
PARKU - etap I. 
Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą 
Tatrzańską, a Aleją Śmigłego - Rydza. Zadanie polega na budowie w 
zachodniej części Parku Podolskiego systemu monitoringu 
wizyjnego składającego się z trzech punktów kamerowych. 
Monitoring ten dzięki stałemu, elektronicznemu dozorowi Straży 
Miejskiej nad parkiem i możliwości szybkiej reakcji strażników w 
przypadku niebezpiecznych zdarzeń w zdecydowany sposób 
poprawi bezpieczeństwo korzystających z parku i z urządzeń 
wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz ograniczy dewastację tych 
urządzeń. 
Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

299000,00 

9 W0059ZA 

Twoje Miejsce - teren rekreacyjno-sportowy. 
Ul. Częstochowska 36 teren MOS nr 3. 
Twoje Miejsce to budowa terenu rekreacyjno-sportowego dla osób 
w każdym wieku. Inwestycja obejmuje budowę boiska do 
streetballu, stworzenie terenu do street workoutu oraz budowę 
wolnostojącej ściany wspinaczkowej o wysokości 10 m i - łącznej 
pow. zabudowy ok. 130 m2 dające szerokie możliwości wspinania, a 
nawet prowadzenia kursów wspinaczkowych. Dodatkowo pojawią 
się ławeczki, stojaki rowerowe. Przygotowanie terenu pozwoli na 
miłe i aktywne spędzenie czasu wolnego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą wychowankowie MOS 
nr 3. 

440000,00 
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10 W0073ZA 

Skwer im. Darii „Duśki" Trafankowskiej w Łodzi (PARK 
PODOLSKI I). 
Park Podolski I (Obręb Śmigłego Rydza, Zbaraska, Tatrzańska). 
1360 m2 rekultywacji trawnika, 1150 m2 alejki parkowej, 20 ławek i 
12 koszy na śmieci w stylach secesyjnych, 11 nowych latarni 
zasilanych na słońce i wiatr (styl lat 70-80), przyłącze wodno-
kanalizacyjne, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew. 
Park Podolski jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez cały rok. 

463440,00 

11 W0018ZA 

"Kacperkowe Przedszkole" - wspaniałe, cieplutkie i kolorowe. 
PM Nr 146, ul. Morcinka 3. 
Budynek przedszkola wymaga gruntownego remontu. Należy 
wymienić wszystkie okna. Są nieszczelne, wypaczone, zagrażają 
zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci (niektóre się nie otwierają). W 
złym stanie jest stolarka drzwiowa zewnętrzna. Tynki elewacyjne 
są popękane, widoczne są duże ubytki. Niezbędne jest ocieplenie 
budynku, położenie nowych tynków. Aby uzyskać pełną 
termoizolację należałoby wyremontować pokrycie dachu i rynny. 
Remont przyniósłby duże oszczędności energii cieplnej. 
Z efektów realizacji zadania będą korzystać pracownicy i dzieci 
uczęszczające do PM nr 146. 

510000,00 

12 W0144ZA 

Fontanna „Podolanka I”. 
Park Podolski I, działka nr : W30-17/50. 
Zburzenie obecnej fontanny, stworzenie nowej w wymiarach 7x11 
m typu dry plaza z 16 dyszami i oświetleniem ledowym, a wraz z 
płytami granitowymi 11x11 metrów. Remont obecnych ścieżek. 
Postawienie 11 latarni, 11 ławek, 7 koszy na śmieci. 
Fontanna będzie działać w miesiącach maj-październik (jednak gdy 
wcześniej będzie cieplej np. połowa kwietnia) będzie mogła zostać 
uruchomiona. 

840000,00 

 

f) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań ponadosiedlowych zgłoszonych do 

Budżetu Obywatelskiego 2018/2019.  

 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

1  L0037 

Poprawmy ul. Kasprzaka - upłynnienie ruchu przy 
Drewnowskiej. 
Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską. 
Likwidację powierzchni wyłączonej z ruchu na północ od ul. 
Drewnowskiej (wydłużenie pasa do lewoskrętu) działka B-45 
69/33. 
Ogólnodostępne. 

4900,00 
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2  L0121 

Koci kiermasz na Kocim Szlaku. 
Tereny zielone przy dawnych torach kolejowych, za szkołą na 
Księżym Młynie. 
Projekt przewiduje organizację sześciu jednodniowych kiermaszy 
związanych z tematem „Kot" w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w 
terminie od maja do października. Będzie tu można sprzedawać 
wyroby artystyczne i rzemieślnicze ozdobione wizerunkiem kotów 
oraz produkty dla tych sympatycznych czworonogów. Nie będzie to 
wystawa żywych zwierząt, ani tym bardziej ich sprzedaż. 
Organizator zajmie się reklamą tych wydarzeń, ustawieniem toalet 
toi toi oraz posprzątaniem terenu po każdym dniu imprezy. O 
sposób ekspozycji swoich produktów zatroszczą się sami wystawcy. 
Ogólnodostępne. 

5000,00 

3  L0124 

Biblioterapia jest ważna - Zakup nowości wydawniczych dla 
Filii 44 BM przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego. 
BM, Filia 44, Kopcińskiego 22. 
Biblioteka działa na terenie szpitala. Zakup nowości wydawniczych 
wzbogaci ofertę filii i pomoże w procesie biblioterpii wśród 
pacjentów. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

4  L0125 

Kiermasz staroci na Księżym Młynie. 
Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym Młynie. 
Projekt przewiduje organizację sześciu dwudniowych kiermaszy 
staroci w drugi weekend miesiąca w terminie od maja do 
października. Organizator zajmie się reklamą tych wydarzeń, 
ustawieniem toalet toi toi oraz posprzątaniem terenu po każdym 
dniu imprezy. O sposób ekspozycji swoich produktów zatroszczą się 
sami wystawcy. 
Ogólnodostępne. 

8000,00 

5  L0234 

Wirtualna zieleń w Łodzi. 
Cała Łódź. 
Program do projektowania umożliwi pracownikom Zarządu Zieleni 
Miejskiej w Łodzi tworzenie innowacyjnych projektów zieleni w 
przestrzeni miasta. W znaczący sposób ułatwi tworzenie koncepcji 
zagospodarowania zieleni oraz umożliwi mieszkańcom pogląd 
zaprojektowanej kompozycji -jak będzie wyglądała w przyszłości. 
Nie dotyczy. 

8000,00 

6  L0272 

Zakup wyposażenia - łóżka jednoosobowe z materacami do 
grupy nocnej "oddziału wsparcia". 
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 
a. 
Zakup wyposażenia do grupy nocnej „oddziału wsparcia" dla 
podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób 
Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a i jego Filii, przy ul. Piotrkowskiej 
121 - Łóżka jednoosobowe do spania z materacem – szt. 10. 
Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych 
przy ul. Rojnej 18a i ul. Piotrkowskiej 121. 

8500,00 
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7  L0164 

Na ratunek szybko i sprawnie - zakup pilarek do drewna dla 
strażaków z OSP ORW Łódź. 
Całe miasto. 
W związku z nawałnicami, które w ubiegłych latach nawiedziły 
nasze miasto podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu profilu działalności 
o likwidacje skutków klęsk żywiołowych. 25 ratowników posiada 
już przeszkolenie specjalistyczne dopuszczające do udziału w takich 
akcjach, brakuje nam tylko sprzętu. Zestawy odzieży ochronnej 
udało nam sie już pozyskać, niezbędnym jest jednak zakup zestaw 3 
kompletów pilarek do drewna.  
Nie dotyczy. 

8900,00 

8  L0136 

Mural z Arturem Rubinsteinem - naprawa! 
Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza. 
Jeden z najpiękniejszych łódzkich murali został zdewastowany! W 
dolnej części wielkoformatowego obrazu jest widoczne graffiti o 
niskich walorach estetycznych. Projekt zakłada usunięcie 
nielegalnego graffiti i przywrócenie dawnego blasku obrazowi 
namalowanemu przez brazylijskiego artystę -Eduadro Kobra. 
Ogólnodostępne. 

12000,00 

9  L0135 

Łódź nie marnuje jedzenia! - całoroczne warsztaty edukacyjne. 
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Łódź 
ul. Hipoteczna 3/5 
ŁCDNiKP Łódź, ul. Kopcińskiego 29. 
Przeprowadzenie w szkołach podstawowych cyklu 2-godzinnych 
praktycznych lekcji edukacyjnych dotyczących Jadłodzielni jako 
jednego ze sposobów na ograniczenie marnowania żywności i 
szukania rozwiązań na gospodarowanie jej nadwyżkami w życiu 
codziennym, dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, uczniów 
łódzkich szkół podstawowych a także dzieci korzystających z 
placówek wsparcia dziennego oraz wychowanków pieczy 
zastępczej. Podczas warsztatów uczestnicy: • dowiedzą się, jaka jest 
skala marnowania jedzenia, poznają błędne nawyki konsumpcyjne i 
wyzwania, jakie stoją przez nami każdego dnia w związku z 
gospodarowaniem jedzeniem; • wykonają projekt plastyczny 
odnoszący się do kształtowania prawidłowych nawyków 
gospodarowania żywnością; • opracują pomysły na wykorzystanie 
nadwyżek jedzenia, które najczęściej marnuje się w domach; • 
dowiedzą się, że wyrzucanie jedzenia to nie tylko marnowanie 
pożywienia, ale również zasobów Ziemi i produkowanie śmieci, 
które często lądują w naszych rzekach, jeziorach i na podwórkach; 
• wezmą udział w warsztacie kulinarnym. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie: SP nr 174; 
SP nr 34; SP nr 5; SP nr 81; SP nr 153; SP nr 26; SP nr 170; SP nr 
101; SP nr 173; SP nr 169; SP nr 7; SP nr 184; SP nr 145; SP nr 56; 
SP nr 54; SP nr 58; SP nr 24; SP nr 199, SP nr 1. 

13500,00 

10  L0289 

Namalowanie przejścia dla pieszych na ulicy Jarzynowej, przy 
ulicy Borowej. 
Ul. Jarzynowa. 
Na ulicy Jarzynowej, przy Borowej zostanie namalowane przejście 
dla pieszych. W tym miejscu znajduje się przejście między 40 SP, a 
budynkiem CKE, prowadzące z osiedla Mania na Mireckiego. Ulicę 
Jarzynową codziennie przechodzi w tym miejscu bardzo dużo 
nawet małych dzieci. Są one skazane na ryzykowne przejście 
pomiędzy jadącymi rzadko, ale szybko autami. Przejście znacząco 
zwiększy bezpieczeństwo. 
Ogólnodostępne. 

15000,00 



137 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

11  L0277 

Konkurs fotograficzny: „Miejska hala targowa". 
Teren miasta. 
Każdy może wziąć udział w konkursie. Zdjęcia mogą być wykonane 
w dowolnym mieście. Konkurs fotograficzny „Miejska hala targowa" 
odbyłby się w czterech kategoriach: 1. elewacja hali targowej, 2. 
wnętrze hali, 3. otoczenie - plac i ulice przed halą, 4. ludzie, towary, 
obyczaje. Do każdej kategorii można zgłosić maksymalnie po 7 
zdjęć. Liczy się głównie wartość dokumentalna zdjęć, ale 
kompozycja, jakość i walory artystyczne będą dodatkowym atutem, 
podobnie jak krótki opis. 
Nie dotyczy. 

19900,00 

12  L0102 

Szachy- Organizacja indywidualnych i drużynowych Lig 
szachowych dla dzieci i dorosłych. 
CZP nr 3, ul. Olimpijska 9. 
Projekt ma umożliwić regularne spotkania środowiska szachowego 
oraz dzięki rywalizacji podnieść poziom szachowy w naszym 
mieście. 8-10 weekendów (soboty i niedziele) w roku szkolnym 
będą odbywać się rozgrywki pomiędzy łódzkimi drużynami 
szachowymi oraz indywidualne. Projekt ma za zadanie dotrzeć do 
wszystkich szachistów z Łodzi, do każdej szkoły i każdego ośrodka 
szachowego. Dla dorosłych przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla 
dzieci oprócz nagród rzeczowych będzie możliwość darmowego 
udziału w zajęciach szkoleniowych prowadzonych przez łódzkich 
trenerów na terenie miasta Łodzi np. w Centrum Zajęć 
Pozaszkolnych Nr 3. 
Wszyscy szachiści z Łodzi. 

25000,00 

13  L0107 

Stojaki w parkach - Leave and Run. 
Las Łagiewnicki, Park im. J. Piłsudskiego, im. J. Poniatowskiego, 
Park Staromiejski, Park A. Mickiewicza, Park Helenów, Park 3-Maja. 
Montaż ok.15 stojaków (4-stanowiskowych) na rowery na terenie 7 
obiektów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

30000,00 

14  L0230 

Łąka na Łąkowej! 
Ul. Łąkowa miedzy al. Mickiewicza, a ul. Zamenhoffa. 
„Nasze miasta toną w smogu i betonie. Pszczoły masowo wymierają 
z powodu braku różnorodnego pokarmu. Dzieci znają tylko kilka 
dzikich kwiatów. Zmieńmy to razem siejąc łąki kwietne". Projekt 
polega na utworzeniu miejskiej łąki w śladzie ulicy Łąkowej miedzy 
al. Mickiewicza, a ul. Zamenhoffa. Łąki powinny zostać posadzone w 
miejscach gdzie dziś rośnie trawa. Łąki miejskie nie trzeba kosić i 
nawozić, więc miasto generuje znaczne oszczędności. 
Ogólnodostępne.  

30000,00 
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15  L0140 

Oznakowanie terenu byłego hitlerowskiego obozu dla dzieci i 
młodzieży przy ul. Przemysłowej. 
Park im. Szarych Szeregów. 
Oznakowanie granic dawnego hitlerowskiego obozu dla dzieci i 
młodzieży polskiej przy ulicy Przemysłowej poprzez 
rozmieszczenie informacji o historii obozu w postaci tablic 
informacyjnych wraz, z podajnikami na liszki informacyjne do 
pobierania przez przechodniów lub odwiedzających dawny teren 
obozu. Zostaną one na stałe zamieszczone na cementowanych 
elementach, symbolizujących granice obozu oraz dwóch 
elementach, które stanowią ogrodzenie garaży, a także na 
postumencie w bliskim sąsiedztwie pomnika Pękniętego Serca. 
Podsumowanie: 7 tablic wraz z podajnikami, w tym 6 do 
zamontowania na istniejących cementowych elementach, l do 
zamontowania wraz z postumentem, 4 ławki. 
Ogólnodostępne. 

36000,00 

16  L0029 

Światełko pamięci - zniczomaty na cmentarzach komunalnych. 
CK Doły, al. Palki 9, CK Szczecińska ul. Hodowlana 28/30, CK 
Zarzew ul. Przybyszewskiego 325. 
Zakup urządzeń do sprzedaży zniczy, wkładów i zapałek. 
Zniczomaty ustawione zostaną na terenie trzech cmentarzy 
komunalnych w Łodzi. 
Zniczomaty byłyby dostępne podczas całego okresu dostępności 
nekropolii miejskich. 

40000,00 

17  L0044 

Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do ebooków dla 
użytkowników BM. 
BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48,wraz z siecią 73 filii w całym 
mieście. 
Zadanie polegać będzie na zakupie dostępu do platformy Legimi, 
oferującej zasób 25 000 e-booków i audiobooków. Legimi 
umożliwia korzystanie z różnych wydawnictw cyfrowych w formie 
abonamentu dla dużych grup czytelników. Najbogatszy w ofercie 
pakiet umożliwia „przeczytanie" 1250000 stron, co daje około 6000 
książek średniej objętości. Dostęp do usługi uzyskać można 
wprowadzając kod otrzymany od realizatora zadania. W tym 
samym czasie z usługi korzystać może 1000 użytkowników. 
Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom miasta czytanie 
najnowszej literatury bez ograniczeń, w dowolnie wybranym 
miejscu i czasie, na tablecie, smartfonie, komputerze lub e-czytniku. 
Zadanie zrealizowane będzie poprzez sieć Filii Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi - instytucji najlepiej przygotowanej, kompetentnej i 
doświadczonej w udostępnianiu książek. Usługa ta dla 
mieszkańców będzie bezpłatna. Koszt zadania to 40 000 zł brutto. 
Nie dotyczy. 

40000,00 
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18  L0168 

Gimnastyka sportowa - Air track. Zakup sprzętu treningowego 
dla dzieci i młodzieży. 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul Karpacka 61. 
Doposażenie specjalistycznej sali Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Karpackiej 61 w 
powietrzne zestawy treningowe AirTrack dla dzieci i młodzieży: 
zestaw Air Training Set oraz AirTrack TakeOff Plus. Powietrzny 
zestaw treningowy dla dzieci Air Training Set zawiera: • 2x matę 
powietrzną AirBoard, wymiary: 60xl00xl0cm, • lx kostkę 
powietrzną AirBlock, wymiary: 60xl00x20cm, • lx ścieżkę 
powietrzną AirFloor, wymiary: 300xl00xl0cm • lx wałek powietrzny 
AirRoll, wymiary: 60xl20cm, Powietrzny zestaw AirTrack TakeOff 
PLUS zawiera: 1. AirTrack - 2 sztuki, 2. AirRoll - 2 sztuki, 3. Zestaw 
AirBox, 4. Stabilizator, wałka, 5. Torba transportowa, 6. Manometr, 
7. Pompka hitach, 8. Pompka OV-10. 
Ogólnodostępne. 

40600,00 

19  L0078 

Ustawienie wiaty przystanku autobusowego. 
Obywatelska - Obywatelska 106. 
Wyposażenie przystanku autobusowego w wiatę na nowo 
wybudowanym przystanku. 
Ogólnodostępne. 

45000,00 

20  L0174 

Radość dziecka II. 
Ul. Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. Teren SP 152. 
Zadanie ma na celu integrację społeczności szkolnej SP 152 poprzez 
zorganizowanie dla obecnych i przyszłych uczniów szkoły, ich 
rodzeństwa, rodziców i przyjaciół dwóch festynów rodzinnych 
propagujących zdrowy styl życia i kształtujących nawyk czynnego 
spędzania czasu wolnego. Poprawę wizerunku otoczenia szkoły 
poprzez przyozdobienie otaczających szkołę murów muralami, wg 
projektów dzieci. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci poprzez 
założenie monitoringu wizyjnego m.in. w szatniach uczniowskich. 
Uczniowie SP nr 152 oraz okoliczni mieszkańcy. 

45000,00 

21  L0179  

Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla 
młodzieży. 
Całe miasto - szkoły podstawowe. 
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z edukacji anty 
dyskryminacyjnej dla młodzieży i nauczycieli w 20 łódzkich 
szkołach podstawowych. Szkoła w dużej mierze kształtuje postawy 
młodzieży stąd niezbędne jest wprowadzenie do niej zajęć 
dotyczący respektowania praw człowieka oraz przeciwdziałania 
uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, 
niepełnosprawność, orientację seksualna, wyznanie czy status 
materialny. Celem edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej 
jest szkoła, w której każdy może czuć się bezpiecznie. 
Ogólnodostępne. 

45000,00 
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22  L0290 

Rozgrywki koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Hala MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 
Zadanie polega na organizacji cyklu comiesięcznych turniejów 
rozgrywanych w weekendy na terenie hali MOSiR przy ul. 
Małachowskiego 5/7. Raz w miesiącu dzieci będą rywalizowały ze 
sobą rozgrywając po 2 mecze w systemie każdy z każdym. Dzieci 
będą miały możliwość rywalizowania z rówieśnikami podczas 
widowisk z należytą oprawą, porównywalną ze sportem 
profesjonalnym. Celem projektu jest propagowanie sportu, w 
szczególności koszykówki jako ścieżki rozwoju osobistego i 
społecznego dzieci. 
Turnieje nieodpłatne, dostępne dla dzieci szkół podstawowych. 

45000,00 

23  L0010 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach 
Cityrunner. 
Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner nr 
tab. 1210, 1213. 
Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner 
numery taborowe: 1210, 1213 poprzez montaż siedzeń 
tapicerowanych, które zastąpiono niewygodnymi siedzeniami 
plastikowymi.  
Ogólnodostępne. 

46000,00 

24  L0269 

Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów 
onkologicznych. 
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek 
Pediatryczny, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50). 
Czy w szpitalu dzieciom bardziej doskwiera choroba czy... nuda? Co 
w sytuacji, kiedy spędza się tam wiele miesięcy? Robi się smutno i 
źle! Problemy te rozwiązuje arteterapia -pasja do sztuki sprawia, że 
choruje się lżej. Pomaga też terapeutyczna lalka-przyjaciel, któremu 
można opowiedzieć o tym, co najbardziej doskwiera. Zajęcia 
przedszkolne rozweselą i umilą czas najmłodszym pacjentom. 
Ogólnodostępne. 

46000,00 

25  L0160 

Zakup elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego na 
potrzeby OSP Łódź Retkinia. 
Teren Miasta Łodzi. 
Projekt zakłada zakup elektrycznego narzędzia combi- nożyco-
rozpieracza firmy Lukas. Sprzęt do ratownictwa technicznego, 
wykorzystywany jest najczęściej przy wypadkach komunikacyjnych 
w celu utworzenia dojścia do osób poszkodowanych, które zostały 
uwięzione w pojazdach. 
Nie dotyczy. 

48000,00 

26  L0151 

Pomóżmy zwierzętom w Łodzi - zakup budek dla ptaków i 
domków dla owadów. 
Drzewa w pasach drogowych w Łodzi. 
Zakup budek dla ptaków (np. sikorek, kowalików) oraz domków dla 
owadów, które będą powieszone w koronach drzew, np. w alejach 
lipowych. 
Nie dotyczy. 

50000,00 
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27  L0154 

Smog - wiedza podstawą zmian. Ulotka informacyjna 
skierowana do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i 
komunalnej poza centrum Łodzi, w dzielnicach o przewadze 
takiej zabudowy. 
Dzielnice Łodzi poza centrum. Dzielnice o największej kumulacji 
starej zabudowy jednorodzinnej i komunalnej, np. Górna, Ruda, 
Bałuty. 
Prosta czarnobiała, dwustronna ulotka informacyjną pisana 
zrozumiałym językiem, bez informacji ściśle naukowych, składana 
na 3 części. Przeznaczona do rozpowszechnienia w skrzynkach 
pocztowych mieszkańców - grupy docelowej. Informacja o: co to 
jest smog, - co tworzy łódzki smog w zimie w procentach, - 
szkodliwość dla ludzi spalania śmieci; - lista rzeczy, których nigdy 
nie należy spalać w domowym piecu, - szkodliwość spalania węgla 
najgorszej jakości i odpadów także dla samego spalającego, jego 
rodziny i sąsiadów z wyszczególnieniem chorób do których może to 
doprowadzać - wpływ zanieczyszczenia powietrza na jakość 
warzyw z przydomowych ogródków - krótki opis prawidłowego 
rozpalania w piecu węglowym- zmniejszenie obciążenia dla 
środowiska odnośnik do strony internetowej z instrukcją, - adresy 
punktów bezpłatnej zbiórki odpadów w Łodzi (aby nie trafiały do 
pieców), -jeśli nie śmieci to co? Możliwość pozyskania pomocy i 
dopłaty do opału - telefon do Pomocy Społecznej, - sąsiad spala 
śmieci - telefon interwencyjny, - kary finansowe w Łodzi za spalanie 
śmieci, - informacja o kolejnym, najbliższym naborze wniosków do 
programu dopłat do wymiany źródła ogrzewania - wymienione inne 
działania mieszkańców, które pomogą zmniejszyć zanieczyszczenie 
powietrza w Łodzi, np. oszczędna eksploatacja aut, zwiększanie 
ilości zieleni w mieście itd. 
Nie dotyczy. 

50000,00 

28  L0233 

Bioróżnorodność. 
Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera sp. z o.o., ul. Sterlinga 13. 
Wprowadzenie niskiej szaty roślinnej, rodzimych gatunków flory, 
na terenach zlokalizowanych wokół miejskich placówek 
medycznych. Posadzenie i konieczna pielęgnacja (w tym 
podlewanie). W chwili obecnej tereny zieleni wokół szpitali 
stanowią w większości przypadków monokulturę - trawnik ze 
starym, niepielęgnowanym drzewostanem. Wprowadzenie 
bioróżnorodności o dobrze dobranym składzie gatunkowym, 
podniesie potencjał ekosystemu przyrodniczego w mieście. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na tzw. gatunki antysmogowe w 
przypadku placówek medycznych, zlokalizowanych przy arteriach 
komunikacyjnych. 
 Ogólnodostępne. 

50000,00 

29  L0235 

Bałucka cebula - kwitnąca Limanka. 
Zachodnia strona skrzyżowania ul. Limanowskiego z al. Włókniarzy. 
Zakup i posadzenie roślin cebulowych (m.in. tulipany, krokusy, 
żonkile, hiacynty). 
Ogólnodostępne. 

50000,00 
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30  L0297 

PSI-STANEK wybieg dla psów. 
Działki nr 284/16 i 279/1 w obrębie B-45. 
Ogrodzony wybieg dla psów na którym znajdą się akcesoria do 
agility dla psa: słupki, tunel i przeszkoda. Będą tam także kosz na 
śmieci, kosz na psie odchody, dwie ławeczki dla właścicieli i tablica 
na której można zamieścić ogłoszenia np. o zgubionych lub 
znalezionych zwierzakach. 
Ogólnodostępne. 

50000,00 

31  L0115 

Dumna Łódź - mural upamiętniający nadanie praw miejskich. 
Ściana szczytowa budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 
128 (dz. nr 186/1, obr. B-45). 
Stworzenia muralu upamiętniającego nadanie praw miejskich Łodzi 
przez króla Władysława Jagiełłę w 1423 r. Koszty realizacji zadania 
uwzględniają opłacenie artystów, wykonawców, materiały 
budowlane, sprzęt i wykonanie tabliczki informacyjnej. 
Ogólnodostępne. 

55660,00 

32  L0130 

Koty na Kocim Szlaku - poszukaj kocich rzeźb na Księżym 
Młynie. 
Teren Księżego Młyna (famuły i Koci Szlak) ograniczony ulicami: 
Fabryczna, Przędzalniana, Tymienieckiego. 
Zadanie przewiduje projekt, wykonanie i zamontowanie 5 rzeźb 
naturalnej wielkości kotów z brązu. Dopuszczamy również inny 
surowiec na rzeźby (np. kamień), jeśli zajdzie uzasadniona 
potrzeba. Na lokalizację rzeźb proponujemy: 1. Koci Szlak, 2. 
Budynek przy ul. Księży Młyn 12, 3. Zabytkowa pompa 4. Brama 
wjazdowa przy ul. Przędzalnianej 5. Budynek przy ul. 
Przędzalnianej 63. Elementem składowym zadania jest druk ulotek 
z zaznaczonymi na mapce rzeźbami kotów i krótkim opisem 
najważniejszych obiektów historycznych na Księżym Młynie oraz 
wykonanie okolicznościowych pieczątek. 
Uroczyste otwarcie uświetni zabawa dla całych rodzin - gra miejska. 
Ogólnodostępne. 

56000,00 

33  L0249 

Ślizgawka i huśtawka w okolicach Lotniska (ul. Maczka). 
Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 
Budowa ślizgawki i podwójnej huśtawki dla dzieci na zielonym 
terenie - Uroczysko Lublinek przy oczku wodnym. 
Ogólnodostępne. 

58100,00 
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34  L0261 

Mobilne Centrum Alzheimerowskie. 
1. 3 Dom Pomocy Społecznej, ul. Paradna 36, 2. 5 Dom Pomocy 
Społecznej, ul. Podgórna 2/14, 3. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna 
Jesień", ul. Dojazdowa 5/7, 4. Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz" 
im. Jana Pawła II, ul. Krzemieniecka 7/9, 5. Dom Pomocy Społecznej 
Fundacji Brata Alberta, ul. Helenówek 7, 6. Dom Pomocy Społecznej, 
ul. Narutowicza 114, 7. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rojna 15, 8. 
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rudzka 56, 9. Centrum Rehabilitacyjno-
Opiekuńcze, Dom Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 
255/267, 10. 2 Dom Pomocy Społecznej, ul. 28. Pułku Strzelców 
Kaniowskich 32, 11.6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10, 12. 
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP 
NP. im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Kosynierów Gdyńskich 20, 
13. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" im. majora 
Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta", ul. Przyrodnicza 
24/26, 14. Dom Pomocy Społecznej, ul. Spadkowa 4/6. 
Cykl szkoleń i warsztatów w zakresie pracy i opieki nad osobami 
chorującymi na choroby otępienne w tym chorobę Alzheimera oraz 
wsparcia dla opiekunów.Cykliczne szkolenia w 12 DPSach 
znajdujących się na terenie Łodzi z zakresu: 
6 godzin szkolenia dotyczącego chorób otępiennych, oraz pracy i 
komunikacji zarówno z chorym jak i z jego opiekunem. 6 godzin 
szkoleń dla opiekunów formalnych i nieformalnych z zakresu 
warsztatów terapii zajęciowej oraz zajęć usprawniających 
funkcjonowanie poznawcze. W każdym DPSie odbędą się po dwa 6 
godzinne cykle zajęciowe, co łącznie wyniesie 28 spotkań 6 
godzinnych dla koło 470 opiekunów formalnych i nieformalnych. 
Do przygotowania szkoleń będzie potrzebne wydanie informatora 
1000 sztuk oraz zeszytu ćwiczeń do zajęć z podopiecznymi 2500 
szt. Promocja przedsięwzięcia. 
Ogólnodostępne. 

60000,00 

35  L0004 

Rower towarowy dla rewitalizowanej Łodzi. 
Dotyczy obszarów objętych rewitalizacją. 
Powszechny program z którego może skorzystać każdy mieszaniec 
lub przedsiębiorca działający na terenie objętych programem 
rewitalizacji Lodzi. Z programu dofinansowania zakupu rowerów 
towarowych (cargo) może skorzystać każdy, kto zgłosi się do 
Urzędu Miasta Łodzi z wypełnionym stosownym wnioskiem i 
zadeklaruje zakup roweru towarowego ułatwiającego poruszanie 
się po mieście i/lub przewóz towarów większych gabarytów. 
Ogólnodostępne. 

65000,00 

36  L0251 

Zewnętrzna siłownia złożona z 4 elementów w okolicach 
Lotniska (ul. Maczka). 
Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 
Budowa zewnętrznej siłowni składającej się z 4 elementów na 
zielonym terenie przy Uroczysku Lublinek przy oczku wodnym: 
wyciąg i krzesło, biegacz i ławka, surfer i twister, prasa i wioślarz. 
Przykładowa siłownia: https://bit.ly/2G53sUl Elementy siłowni: 
https://goo.gl/XtcikU. 
Ogólnodostępne. 

68000,00 

37  L0241 

Raz, dwa, tree - policzmy drzewa w mieście. 
Teren Miasta Łodzi. 
Zakup tabliczek z numerkami w celu inwentaryzacji drzew wraz z 
młotkiem i automatycznym podajnikiem etykiet. 
Nie dotyczy. 

70000,00 
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38  L0099 

Poznaj przyrodę wokół siebie - tablice informacyjne w Parku 
na Zdrowiu: opis drzew, ptaków, zwierząt. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Trwałe tablice z informacjami (min 30) na temat przyrody z 
podstawową informacją: szkic drzewa, zwierzęcia, ptaka, nazwa (w 
j. polskim, angielskim, niemieckim oraz słowackim) jedna dwie 
ciekawostki -j. polskim. Kod QR prowadziłby na stronę, z 
dokładniejszym opisem (np. zdjęcie drzewa 
jesienią/zimą/wiosną/latem), w przypadku ptaka - zdjęcie oraz film 
lub nagranie jak śpiewa, w przypadku np. wiewiórki - film jak je 
orzechy. 
Tablice edukacyjne będą na terenie Parku im. J. Piłsudskiego, który 
jest otwarty i ogólnodostępny. 

71000,00 

39  L0153 

Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem który niszczy nasze drzewa. 
Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi. 
Zadanie polega na rozwieszaniu pułapek feromonowych i innych 
zabiegach pozwalających znaczne ograniczenie ilości larw 
szrotówka, który niszczy liście kasztanowców. 
Nie dotyczy. 

75000,00 

40  L0253 

Las Młodej Łodzi. 
ul. Latawcowa/Ikara. 
Las Młodej Łodzi to akcja w ramach której można posadzić drzewo 
z okazji urodzenia lub adopcji dziecka. Ma za zadanie promować 
rodzicielstwo i dbanie o środowisko naturalne. W ramach zadania 
planowane jest zagospodarowanie miejsca sadzenia Lasu Młodej 
Łodzi (drewniane ogrodzenie, ławostoły, kosze, utwardzenie 
fragmentu terenu), przeprowadzenie kolejnych edycji z 
warsztatami ekologicznymi oraz utworzenie strony internetowej 
akcji m.in. z mapą lasu. 
Ogólnodostępne. 

79000,00 

41  L0202 

Rondo na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza i Konstytucyjnej. 
Skrzyżowanie ulic: Narutowicza i Konstytucyjnej. 
Wyznaczenie ronda na ww. skrzyżowaniu zmieniając organizacje 
ruchu bez zmiany geometrii drogi (przykład ronda Sanitariuszek). 
Ogólnodostępne. 

80000,00 

42  L0214 

Wykonanie prac związanych z estetyką ekranów 
dźwiękochłonnych. 
Na terenie całej Łodzi. Przykładowy odcinek ul. Pabianicka 
naprzeciw kompleksu handlowego "Port-Łódź" i "Ikea". 
Dźwiękochłonny ekran zostałby pokryty folią samoprzylepną 
zadrukowaną leśnym widokiem. Folia byłaby zalaminowana w celu 
jej wzmocnienia. Pejzaż wkomponuje się w otoczenie ładnym, 
estetycznym wyglądem. Plusem tego pomysłu jest zachowanie 
porządku i czystości ekranów, które zamazywane są obraźliwymi 
wyrazami jak i rysunkami. Poza tym ciągłe czyszczenie ekranów 
generuje wysokie koszty, jakie ponosi miasto. 
Ogólnodostępne. 

84480,00 
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43  L0236 

Zdrowe drzewa w Łodzi. 
Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Zakup tomografu do drzew pozwoli sprawdzić stan zdrowotny 
łódzkich drzew. Mieszkańcy Łodzi stojący w obronie drzew będą 
mogli udowodnić swoim sąsiadom, którzy chcą wyciąć konkretne 
drzewa, że ich stan zdrowotny jest dobry, bądź upewnić się, że 
drzewo stwarza niebezpieczeństwo. Nie wycinajmy więcej 
zdrowych drzew! 
Nie dotyczy. 

84500,00 

44  L0032 

Organizacja koncertu poezji śpiewanej. 
Park Źródliska I. 
Zadanie zakłada organizację koncertu poezji śpiewanej w Parku 
Źródliska I w okresie sierpnia. Aranżacja koncertu powinna 
zapewniać nastrój wyjątkowej chwili tzn. klimatyczne oświetlenie, 
leżaki dla słuchaczy. 
Ogólnodostępne. 

89000,00 

45  L0146 

Biegówki na Zdrowiu. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Kompleksowa organizacja nieodpłatnych i otwartych dla 
mieszkańców zajęć z narciarstwa biegowego lub zajęć na 
nartorolkach (w przypadku braku śniegu) z zapewnieniem 
bezpłatnego udostępnienia sprzętu. Wytyczenie i utrzymanie tras 
narciarskich. Przeprowadzenie jak największej ilości zajęć, jednak 
nie mniej niż 36 2-godzinnych zajęć narciarskich lub 
nartorolkarskich. W przypadku braku śniegu mogą odbyć się też 
zajęcia pokazowe z konserwacji nart, a także specjalistyczne 
treningi imitacyjne, podnoszące sprawność ogólną, kondycję i 
wytrzymałość. Zakup nart biegowych oraz nartorolek z butami i 
kijkami, przyczepy na sprzęt a także jej ubezpieczenie i rejestracja. 
Zakup materiałów eksploatacyjnych, stojaków, suszarek do butów, 
wyciskarek do narciarskich tras biegowych, namiotu - przebieralni, 
ławeczek i stolików oraz środków do dezynfekcji obuwia. 
Zajęcia narciarstwa biegowego oraz zajęcia na nartorolkach w 
Parku im. Piłsudskiego mają być zajęciami bezpłatnymi i 
ogólnodostępnymi, dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
Łodzi. 

95000,00 

46  L0266 

Dofinansowania działania punktu konsultacyjno-
diagnostycznego. 
Lokal spełniający wymagania KC ds. AIDS do prowadzenia Punktu 
Konsultacyjno-Diagnostycznego. 
Zadanie zakłada: -udzielanie nieodpłatnych porad i nieodpłatnych 
testów przesiewowych w kierunku wirusa HIV dla mieszkańców 
miasta Łodzi w roku 2019, -kampania informacyjna dla 
mieszkańców miasta o możliwości bezpłatnego przetestowania się 
w kierunku zakażeń wirusem HIV. 
Dostępny dla wszystkich łodzian nieodpłatny punkt anonimowego 
testowania osób dorosłych w kierunku HIV działający 2 - 3 dni w 
tygodniu w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 

99472,00 

47  L0056 

Rzeka Jasień dla mieszkańców. 
Działki wzdłuż rzeki Jasień od ul. Wólczańskiej do ujścia rzeki 
Karolewki. 
Posprzątanie śmieci i nasadzenie drzew na działkach wzdłuż rzeki 
Jasień Od Wólczańskiej do ujścia Karolewianki. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 
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48  L0212 

Oświetlenie ul. Kresowych Stanic. 
Ul. Kresowych Stanic w pobliżu skrzyżowania z ul. Gościniec. 
Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kresowych Stanic w pobliżu ul. 
Gościniec na odcinku gdzie pas drogowy ma szerokość pozwalającą 
na wybudowanie oświetlenia 8 szt. słupów z oprawami LED. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

49  L0250 

Rekreacyjno widokowa górka z ziemi w okolicach Lotniska (ul. 
Maczka). 
Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 
Budowa usypanej z ziemi górki na Uroczysku Lublinek przy oczku 
wodnym na wysokość 2-3 piętra. Górka służyłaby do zjazdy na 
sankach zimą, rowerem - latem. Stanowiła by także punkt 
widokowy na las/lotnisko/oczko wodne. 
Ogólnodostępne. 

108000,00 

50  L0145 

Międzypokoleniowy Turniej Tańca - Dance 4 Life. 
Miejska instytucje kultury 
Pomysł polega na zorganizowaniu całodniowego Turnieju 
Tanecznego w wynajętych przestrzeniach na terenie Łodzi, 
propagującego współczesne trendy taneczne. Wydarzenie będzie 
skierowane do wszystkich mieszkańców - amatorów i 
profesjonalistów, którzy chcieliby zaprezentować swoje 
umiejętności w wybranym stylu: street dance (hip-hop, house, 
popping, locking, waackin', breakdance), style współczesne (jazz, 
balet, taniec współczesny, contemporary), showcase (style 
mieszane). Warunkiem udziału jest przygotowanie prezentacji (do 
3 min.) z udziałem min. dwóch osób. Turniej będzie podzielony na 
etapy, w zależności od prezentowanego stylu i wybranej kategorii: 
duety, miniformacje, formacje, streetowe bitwy taneczne 2x2, 
streetowe bitwy taneczne 4-10 os. 
Ogólnodostępne. 

114700,00 

51  L0147 

Letnie zajęcia żeglarskie dla dzieci na Stawach Stefańskiego. 
Stawy Stefańskiego. 
Wnioskowane zadanie ma na celu zorganizowanie 90 dzieciom 
aktywnego wypoczynku nad wodą w miejscu zamieszkania. Jest to 
cykl bezpłatnych wakacyjnych szkoleń żeglarskich skierowanych 
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, które chcą spróbować 
swoich sił i rozpocząć przygodę z żeglarstwem. Zapewniamy obiad 
oraz inne atrakcje np.: wyjścia, na basen, pływanie na kajakach oraz 
na wake-u. 
Bezpłatne zajęcia dla maksymalnie 90 dzieci. Jedynym kryterium 
kwalifikacji na zajęcia byłoby posiadanie umiejętności pływania. 
Miejsce jest i będzie otwarte, ogólnodostępne dla dzieci i ich rodzin. 

120000,00 
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52  L0080 

Przystanek Ariadna. 
Teren wokół przystanków na ul. Niciarnianej w bliskim sąsiedztwie 
Fabryki Nici, Domu Kultury „Ariadna", a także ścieżki rowerowej. 
Nowa aranżacja przestrzeni wokół przystanków na ulicy 
Niciarnianej w bliskim sąsiedztwie Fabryki Nici Ariadna, Domu 
Kultury Ariadna, w miejscu ściśle związanym z historią i 
dziedzictwem kulturowym Łodzi. Wykorzystanie istniejącej 
infrastruktury przystanków do zamieszczenia informacji o historii 
tego miejsca, a także, prezentacja pamiątek mieszkańców Łodzi w 
formie zdjęć. Budowaniu tożsamości miejsca, poprzez odwoływanie 
się do historii, tworzenie nowej przyjaznej mieszkańcom 
przestrzeni. W tym celu w miejscu tym powstanie: l .Zdrój uliczny z 
ozdobnym ujściem nawiązujący architekturą do historii miejsca. 2. 
ławki uliczne. 4. stojaki rowerowe. 4. l kosz na śmieci. 5. 4 słupki 
separatora. 6. 3 miejsca parkingowe. 7. Stolik z planszą do gier + 
ławeczki. 8. Nowy chodnik o łącznej powierzchni 100 m2. 9. 
Rekultywacja trawnika o powierzchni 150 m2. 10. Nasadzenia 
krzewów ozdobnych 10 sztuk. 11. Tablice informacyjne o historii 
miejsca i jego znaczenia dla Łodzi - przystanek Ariadna (po prawej i 
lewej stronie ulicy Niciarnianej). 
Ogólnodostępne. 

122200,00 

53  L0049 

W drogę - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców 
DPS Dom Kombatanta. 
ul. Przyrodnicza 24/26. 
Zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS Dom 
Kombatanta umożliwi integrację naszych seniorów ze 
środowiskiem zewnętrznym. Dzięki niemu będziemy mogli zabierać 
na imprezy czy też wycieczki więcej seniorów. Wielu z nich porusza 
się na wózkach inwalidzkich. Zakupimy taki samochód, który 
umożliwi przewóz wózków, a co za tym idzie da szansę tym 
mieszkańcom na zwiedzenie nowych miejsc. Samochód jest nam 
niezbędny i na co dzień wykorzystywany jest do przewozu 
mieszkańców na konsultacje lekarskie (kilkanaście w tygodniu). 
Średnia wieku mieszkańców - 86 lat. 
Mieszkańcy DPS "Dom Kombatanta". 

125000,00 

54  L0263 

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a. 
Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie będących 
podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu dla Osób 
Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a i Filii ul. Piotrkowska 121. 
Samochód z ilością miejsc: 8 osób + kierowca oraz z możliwością 
przewozu wózka inwalidzkiego. 
Podopieczni Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych 
przy ul. Rojnej 18a i ul. Piotrkowskiej 121. 

125000,00 

55  L0070 

Zieleń na skrzyżowaniu marszałków. 
Chodnik oraz pasy zieleni przy al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza, 
ul. Kopcińskiego w okolicy skrzyżowania marszałków. 
Analogicznie do wniosku L0113 zgłoszonego w roku 2017; 10 
drzew, 240 krzewów, 500m2 trawnika, 60m2 kwietników. 
Ogólnodostępne. 

138200,00 
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56  L0265 

Miłość na zdrowie! Opiekunki dla Dzieci z Pałacu Hospicjum 
Stacjonarnego. 
Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla 
Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87. 
Hospicjum Stacjonarne nazywane Pałacem zamieszkują Księżniczki 
i Książęta - bardzo ciężko chore dzieci, które właśnie tutaj znalazły 
dom - z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też 
ukochane CIOCIE, które utulą, wycałują bose stopki, poczytają 
bajkę. Zastąpią nieobecną mamę... Obecność opiekunek odróżnia 
Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, a 
przestaje być jedynie pacjentem! Takiej cudownej opieki nie może 
im zabraknąć! 
Podopieczni hospicjum. 

139536,00 

57  L0184 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 
Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna. 
Projekt zakłada nasadzenia krzewów lub rabat kwiatowych w 
miejscach gdzie aktualnie znajdują się zdewastowane i 
nieestetyczne trawniki. Krzewy powinny być odporne na miejskie 
warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia. W ramach realizacji 
projektu zostanie nasadzonych około 595 m2 estetycznych i 
zielonych rabat kwiatowych. W załączeniu mapa przedstawiająca 
proponowane nasadzenia. 
Ogólnodostępne. 

140000,00 

58  L0204 

Street workout na Retkini. 
Teren między ulicami Waltera Janke i al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego. 
Budowa workout parku w sąsiedztwie ul. Waltera Janke i al. Ks. 
Kard. S Wyszyńskiego. Konstrukcja dużego street workout parku, 
który spełni oczekiwania entuzjastów kalisteniki na Retkini. 
Ogólnodostępne. 

140000,00 

59  L0197 

Przejście dla pieszych przez al. Politechniki miedzy 
akademikami, a Kampusem B Politechniki Łódzkiej. 
Odcinek al. Politechniki miedzy CH Sukcesja a Wróblewskiego, 
najlepiej na wysokości wejścia do Zatoki Sportu i III Domu 
Studenckiego. 
Zadanie polega na wyznaczeniu przejścia dla pieszych („zebry") 
między akademikami a Kampusem B Politechniki Łódzkiej, 
możliwie blisko wejścia do Zatoki Sportu i na Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Budowa 
fragmentu chodnika, oznakowanie przejścia i montaż elementów 
ostrzegających kierowców o nowym przejściu. 
Ogólnodostępne. 

150000,00 

60  L0162 

Pojazd wsparcia technicznego - zakup Busa osobowego dla OSP 
Łódź Mikołajew. 
OSP Łódź Mikołajew ul. Plonowa 18. 
Zadanie polega na zakupie Busa osobowego - 9 osobowego wraz z 
wyposażeniem specjalistycznym (min. Oznakowanie strażackie, 
akcesoria strażackie). Bus musi posiadać pojemną przestrzeń 
bagażową do przewozu (m.in. specjalistycznego sprzętu 
strażackiego). Pojazd będzie przystosowany i oznakowany wg 
wytycznych Straży Pożarnej oraz wyposażony w radiotelefon 
cyfrowy. Pojazd będzie posiadał sygnalizację świetlno - dźwiękową 
zgodną z specyfikacją pojazdów uprzywilejowanych. 
Nie dotyczy. 

156000,00 
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61  L0196 

Kwitnące Rondo Lotników Lwowskich. 
Rondo Lotników Lwowskich. 
Nasadzenia kwiatów na terenie Ronda Lotników Lwowskich by 
ubarwić podróże po mieście. Będą to głównie łubiny trwałe, a 
towarzyszyć im będą maki wschodnie, szafirki groniaste, czosnki 
ozdobne, dziewanny mieszańcowe, werbeny patagońskie, bodziszki 
Klarka oraz inne rośliny. 
Ogólnodostępne. 

160000,00 

62  L0017 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag 
M8C. 
Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C 
nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796,2797, 2798, 2799. 
Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C 
nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796, 2797, 2798, 2799 poprzez montaż 
nowych siedzeń tapicerowanych, które zastąpiono niewygodnymi 
siedzeniami plastikowymi. 
Ogólnodostępne. 

161000,00 

63  L0060 

Łodzianie grają w bule. 
Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ul. Zgierskiej 
na nieużytkowanym boisku trawiastym do tenisa. 
Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 10-polowego, 
odwodnionego boiska do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie 
oferty rekreacyjnej parku obok stołów do ping-ponga, boisk do 
siatkówki, koszykówki. Przy każdym polu do gry postawione 
zostaną ławeczki. Zamocowany zostanie również stojak na rowery i 
2 śmietniki. Wymiary jednego pola to 4 x 15 m. Wymiary całego 
boiska: długość 40 m, szerokość 16 m. 
Ogólnodostępne. 

169000,00 

64  L0281 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin i Dzieci z FAS. 
Miasto Łódź. 
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodowych (FASD) to wszelkie 
zaburzenia wynikające z prenatalnego narażenia płodu na działanie 
alkoholu. Alkohol spożywany przez kobietę w okresie ciąży 
uszkadza płód, powoduje powstawanie wad wrodzonych, 
zaburzenia w rozwoju poszczególnych układów, a zwłaszcza układu 
nerwowego. Dziecko z syndromem FAS nie jest po prostu dzieckiem 
z wadami wrodzonymi i opóźnieniem umysłowym. Jest dzieckiem z 
niepełnosprawnością złożoną, w której ucierpiało wiele narządów, 
dróg sensorycznych. dlatego potrzebuje wieloobszarowej pomocy, 
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania. Stąd leży potrzeba 
zwrócenia uwagi na problem FASD oraz chęć udzielenia wsparcia 
osobom, których ten problem dotyczy. Będzie to miejsce, w którym 
możliwe będą konsultacje, diagnoza przeprowadzona przez zespół 
interdyscyplinarny oraz praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną. 
Z pomocy punktu skorzysta ok. 40 dzieci z zespołem FAS z około 40 
rodzin - mieszkańców Łodzi. 

170300,00 
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65  L0118 

Mapa drzew - nowoczesna aplikacja do zarządzania zielenią 
miejską. 
Teren Miasta Łodzi. 
Aplikacja R3 TREES ułatwi Zarządowi Zieleni Miejskiej 
gromadzenie oraz analizowanie danych o terenach zieleni w 
mieście Łodzi. Dodatkowo dane o zieleni można pozyskiwać w 
terenie dzięki tabletom z zainstalowaną aplikacją mobilną. Edycja 
danych może odbywać się na urządzeniach stacjonarnych oraz 
urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacji dane o drzewach lub 
krzewach mogą zostać powiązane z ich opisem oraz fotografią 
cyfrową. Czas na monitorowanie i zarządzanie zielenią miejską 
zostanie znacznie skrócony, co przyczyni się do wzrostu 
bezpieczeństwa oraz poprawy estetyki w mieście Łodzi. 
Nie dotyczy. 

180000,00 

66  L0225 

Bezpieczne przejścia dla pieszych-budowa oświetlenia przejść 
na ul. Kolumny. 
1. Ul. Kolumny 172 przy przystanku autobusowym Kolumny-
Bronisin (0344). 2. Ul. Kolumny 146 przy skrzyżowaniu z 
Bieszczadzką. 3. Ul. Kolumny 112. 4. Ul. Kolumny 84 przy 
przystanku autobusowym. 
Ul. Kolumny - na każde przejście po 2 słupy z oprawami LED 
dedykowanymi na przejścia dla pieszych. Suma: 8 słupów 
oświetleniowych.  
Ogólnodostępne. 

180000,00 

67  L0076 

Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi. 
Trasa Turystycznej Linii Tramwajowej: Plac Niepodległości - 
Piotrkowska - Mickiewicza - Kościuszki - Zachodnia - Plac Wolności 
- Pomorska - Kilińskiego - Rodziny Poznańskich - P.O.W. - 
Narutowicza - Radiostacja. 
Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX 
wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę od 25 maja do 20 
października 2019 roku, na ustalonej trasie przez 8 godzin w każdą 
sobotę i niedzielę wraz z przewodnikiem. 44 dni x 8 h = 352 
godziny. Dodatkowe kursy uzupełniające podczas trwania Light 
Move Festival dla odwiedzających i turystów w dniach 27, 28, 29 
września 2019 roku od 18.30 do 23.30 czyli 3 dni x 5 h = 15 h. 
Kursy-te realizowane będą bez przewodnika. Kursy normalne plus 
kursy uzupełniające = 367 godzin. 
Ogólnodostępne. 

182740,00 

68  L0101 

Zielony plac zabaw w Ogrodzie Botanicznym. 
Ogród Botaniczny , ul. Krzemieniecka 36/38. 
Założenie kompleksu obiektów z żywej wierzby(posadzone 
sadzonki), które utworzą rosnący plac zabaw dla dzieci. 
Poszczególne obiekty zostaną utworzone z rosnących roślin 
posadzonych i uformowanych w kształcie np. ślimaka, tunelu czy 
altany z możliwością poruszania się w ich obrębie. Posadzone 
konstrukcje wiosną ożyją wypuszczając liście i pięknie się 
zazielenią. Rosnący plac zabaw przeznaczony będzie dla dzieci w 
różnym wieku. 
Ogólnodostępne. 

185000,00 
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69  L0045 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i korytarza 
piwnicznego. 
Budynek III LO, ul. Sienkiewicza 46. 
Pomieszczenia sanitarne wymagają wymiany sanitariatów, 
armatury oraz płytek ściennych gresu podłogowego. Obecny stan 
tych pomieszczeń stwarza duże problemy z ich użytkowaniem. Nie 
spełnia współczesnych standardów. Korytarz 
piwniczny/komunikacyjny / wymaga demontażu starych, śliskich 
płytek podłogowych, których stan zagraża bezpieczeństwu uczniów, 
pracowników szkoły oraz innych użytkowników wynajmujących 
pomieszczenia szkolne. 
Uczniowie III LO. 

208000,00 

70  L0173 

"Bezpiecznie i szczęśliwie - od Juniora do Seniora". 
Łódź. 
Zadanie polega na: prowadzeniu zajęć profilaktycznych 
ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa, wyeliminowanie 
negatywnych zachowań, zorganizowaniu zajęć podczas 
wypoczynku letniego i zimowego w formie półkolonii, w celu 
zapewnienia możliwości bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego 
spędzenia czasu wolnego przez uczniów łódzkich szkół - 
uwrażliwianiu Seniorów na ciągle pojawiające się zagrożenia w ich 
otoczeniu i jak do nich nie dopuszczać. 
Ogólnodostępne. 

216000,00 

71  L0039 

Łódź bez wraków. 
Miasto Łódź. 
Celem zadania jest usunięcie z ulic pojazdów bez tablic 
rejestracyjnych lub takich, których stan wskazuje na to, że nie są 
używane. Takie „wraki" stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi i 
środowiska naturalnego oraz negatywnie wpływają na krajobraz 
miejski i wizerunek naszego miasta. Dlatego też koniecznym jest 
zintensyfikowanie działań zmierzających do usuwania takich 
pojazdów poprzez doposażenie Sekcji ds. Pojazdów Straży 
Miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

220000,00 

72  L0084 

Przebudowa zniszczonych alejek w parku im. Adama 
Mickiewicza w rejonie ul. Pogodnej. 
Park im. Mickiewicza, rejon ul. Pogodnej i Zdrojowej. 
Przebudowa alejek od strony wejścia do parku od ul. Pogodnej o 
łącznej powierzchni 517,6 m2 polegać będzie na rozbiórce alejki o 
zniszczonej nawierzchni asfaltowej i budowie nowej z kostki 
granitowej w tym samym układzie przestrzennym. 
Ogólnodostępne. 

220000,00 

73  L0227 

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Anstadta i 
Kościuszki. 
Ul. Anstadta przy XII LO. Ul. Kościuszki w pobliżu nr 52. Ul. 
Kościuszki przy al. Artura Rubinsteina. Ul. Kościuszki przy ul. 6 
Sierpnia. 
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych: 1. Ul. Anstadta - dwa 
słupy oświetleniowe z oprawami LED dedykowanymi na przejścia 
dla pieszych. 2. Ul. Kościuszki - na każde przejście po 4 słupy z 
oprawami LED dedykowanymi na przejścia dla pieszych. Suma: 14 
szt. słupów oświetleniowych. 
Ogólnodostępne. 

222000,00 
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74  L0127 

Parking ogólnodostępny. 
Teren przy ul. Milionowej od strony ogrodu działkowego, na 
odcinku od ul. Milionowej 18 do ul. Milionowej 22.  
Teren na parking ogólnodostępny znajduje się przy ul Milionowej, 
która jest drogą powiatową Nr 1124 E. Zadanie to obejmuje 
wyrównanie i utwardzenie terenu na odcinku o szerokości 6 m i 
długości 300 m tj. 1800 m2. 
Ogólnodostępne. 

223365,00 

75  L0071 

Konserwacja i oświetlenie rzeźby "Retkińska Morela" czyli 
"Kuli przy wiaduktach". 
Zbieg ulicy Maratońskiej i Waltera - Janke. 
Celem projektu jest konserwacja "Retkińskiej Moreli" rzeźby 
plenerowej na trwałe wpisanej w pejzaż Łodzi. Rzeźba obecnie jest 
zaniedbana, elementy są powyginane, zardzewiałe i niszczeją. 
Oprócz zabezpieczenia samej struktury, prace objęłyby atrakcyjne 
podświetlenie obiektu. 
Ogólnodostępne. 

230000,00 

76  L0138 

Mapa Julii - aplikacja mobilna, czyli interaktywny przewodnik 
po Łodzi z informacjami o udogodnieniach dla 
niepełnosprawnych.  
Łódź. 
Mapa Julii - interaktywna mapa i przewodnik po Łodzi, 
uwzględniający informacje o udogodnieniach dla 
niepełnosprawnych np. w obiektach turystycznych, edukacyjnych, 
kulturalnych, użyteczności publicznej oraz o ciekawych lub 
przydatnych punktach w pobliżu. Aplikacja ma zapewnić szybki 
dostęp do potrzebnych informacji, umożliwić poznawanie miasta i 
komfortowe poruszanie się po nim niezależnie od stopnia i rodzaju 
niepełnosprawności. 
Nie dotyczy. 

235000,00 

77  L0068 

Wiadukt drogowy na Pomorskiej - poprawa bezpieczeństwa 
kierowców i pieszych. 
Wiadukt w ciągu drogowym ul. Pomorskiej przy ul. Lawinowej i ul. 
Mazowieckiej. 
Remont nawierzchni na wiadukcie drogowym w ciągu ulicy 
Pomorskiej, wymiana ciągów dla pieszych, zainstalowanie barierek 
energochłonnych i ochronnych, wykonanie oznakowania 
poziomego. 
Ogólnodostępne. 

240000,00 

78  L0158 

Bezpieczne osiedla. 
Łódź. 
Uzyskana kwota pozwoli na uruchomienie dodatkowych patroli z 
Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi. Prewencja odbywać 
się będzie w miejscach wyznaczonych przez mieszkańców Łodzi. 
Ogólnodostępne. 

250000,00 
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79  L0182 

Budowa pracowni zegarmistrzowskiej w zespole szkół 
rzemiosła. 
Ul. Żubardzka 2. 
Wyposażenie pracowni zegarmistrzowskiej, która będzie 
przeznaczona do nauki zawodu zegarmistrz. Klasa o tym profilu 
będzie działać od września 2018 roku w Branżowej Szkole I stopnia 
nr 21 w Łodzi w Zespole Szkół Rzemiosła. Nowy oddział powstaje 
przy wsparciu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju 
Zegarmistrzostwa. Pracownia zostanie zaopatrzona w 
specjalistyczne i niezbędne do nauki zawodu narzędzia, maszyny, 
urządzenia pomiarowe i diagnostyczne. Konieczna jest również -
adaptacja pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na ww. 
pracownię. 
Uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła. 

250000,00 

80  L0064 

Zielony bulwar nad Bałutką. 
Działka nr 20/5, 262/10, 262/25 w obrębie P-6. 
Stworzenie miejsca wypoczynku o charakterze leśno-parkowym 
wzdłuż wschodniej strony rzeki Bałutki: oczyszczenie terenu ze 
śmieci, gruzu, niwelacji gruntu, utworzenie trawników, instalacja 
ławek (w miejscach widocznych z ulicy) i koszy na śmieci. 
Wykonanie wygodnej szerokiej ścieżki po wschodniej stronie rzeki, 
od. ul Siewnej do mostku na zakręcie ul. Bronowej. Ścieżka o 
szerokości 2,5 m, w typie parkowym (nie asfaltowa) byłaby 
wspólna dla pieszych, rowerzystów, biegaczy. 
Ogólnodostępne. 

275000,00 

81  L0050 

Patrol Sekcji Konnej Straży Miejskiej dotrze w każdy rejon 
Łodzi.  
Miasto Łódź. 
Sekcja Konna Straży Miejskiej pełni służebną rolę wobec 
społeczności lokalnej. Doposażenie Sekcji w niezbędny sprzęt 
zintensyfikuje jej działania, zwiększy efektywność prowadzonych 
interwencji, pozwoli zrealizować ich większą ilość oraz skróci czas 
ich realizacji. Powyższe pozytywnie wpłynie na zwiększenie wśród 
łodzian poczucia bezpieczeństwa oraz standardu wypoczynku na 
terenach zielonych miasta. 
Ogólnodostępne. 

285000,00 

82  L0150 

"Łódź dla zwierzaka!" 
Miasto Łódź. 
Dofinansowanie miejskiego programu zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Przeznaczenie środków finansowych za zabiegi 
sterylizacji i kastracji dla psów i kotów, których właścicielami są 
mieszkańcy Łodzi. 
Ogólnodostępne. 

300000,00 

83  L0264 

Rehabilitacja dla każdego zapraszamy na porady i zabiegi 
rehabilitacyjne do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna". 
Miejskie Centrum Medyczne „Górna" , ul. Felińskiego 7. 
Projekt zakłada poradę lekarza rehabilitacji zakończoną 
wystawieniem zlecenia na konkretne zabiegi rehabilitacyjne. 
Pacjenci będą realizować zabiegi w poradni rehabilitacyjnej przy ul. 
Felińskiego 7. 
Porady i zabiegi będą realizowane cyklicznie od marca do listopada 
2019 r. 

300000,00 
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84  L0019 

Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo - 
gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki. 
Teren całego miasta Łodzi. 
Zadanie polega na zakupie lekkiego samochodu ratowniczo - 
gaśniczego, który będzie dysponowany do działań ratowniczo - 
gaśniczych na terenie miasta Łodzi. 
Ogólnodostępne. 

310000,00 

85  L0109 

Wypoczywajmy w Ogrodzie Botanicznym - wymiana ławek 
parkowych. 
Ogród Botaniczny, ul. Krzemieniecka 36/38. 
Zakup i wymiana ławek parkowych na terenie Ogrodu 
Botanicznego. Demontaż 180 sztuk starych i zniszczonych ławek a 
na ich miejsce zakup i zamontowanie nowych ławek (l80). 
Ogólnodostępne. 

310000,00 

86  L0157 

Animal Patrol - doposażenie w sprzęt i narzędzia niezbędne do 
ratowania zwierząt. 
Łódź. 
Animal patrol zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi jest 
zobowiązany do podejmowania interwencji dotyczących zwierząt w 
mieście. Jest to program zwalczania bezdomności zwierząt zgodnie 
z ustawą o strażach gminnych i miejskich oraz według ustawy o 
ochronie zwierząt. W związku z tymi zadaniami niezbędne jest 
doposażenie sekcji z powodu zwiększenia ilości interwencji. 
Dotyczą one zwierząt domowych, egzotycznych, gospodarskich i 
dzikich.  
Ogólnodostępne. 

310000,00 

87  L0180 

„Ekstra podłogi i drzwi w SP 33" - wymiana podłóg i drzwi w 
pracowniach szkolnych. 
SP 33, ul. Lermontowa 7. 
Zadanie polega na wymianie podłóg w 15 klasach i na 2 szkolnych 
korytarzach oraz szatni, 18 kompletów drzwi do klas lekcyjnych i 2 
kompletów drzwi wyjściowych. 
Uczniowie SP nr 33. 

343240,00 

88  L0122 

Nagroda literacka im. Gabriela Garcii Marqueza. 
Stowarzyszenie "Dom Kultury Niezależnej", ul. Więckowskiego 
13/4U. 
Nagroda za najlepszą (wydaną w 2018 roku) książkę w kategoriach: 
debiut literacki, proza, poezja oraz książka dla dzieci.  
 Nie dotyczy. 

350000,00 

89  L0181 

Centrum konferencyjno-widowiskowe. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Żeromskiego 
115. 
CKZiU jest ośrodkiem życia edukacyjno-kulturalnego położonym w 
centrum miasta z mieszczącą się wewnątrz budynku głównego 
zabytkową Aulą. Projekt dotyczy: adaptacji i wyposażenia Auli 
(projekt, prace remontowo - budowlane, wzmocnienie parkietu, 
klimatyzacja, aranżacja wnętrza, rolety -9, 350 krzeseł) 
modernizację sceny Auli (instalacja elektryczna, oświetlenie, 
nagłośnienie, kotary) modernizację zaplecza technicznego 
(stanowisko reżysera dźwięku i światła, krzesła-10, kulisy, 
wieszaki, meble do garderoby wymiarowane). 
Uczniowie szkół i instytucje oświatowe. 

352000,00 
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90  L0267 

Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" przy ul. 
Krzemienieckiej 7/9 wraz z pięcioma bramami wjazdowymi 
oraz dwiema nowymi drogami przeciwpożarowymi. 
Nowe ogrodzenie będzie otaczać teren Domu Pomocy Społecznej 
„Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9 o powierzchni ok. 1,5 ha 
na którym znajduje się 6 pawilonów wraz z otaczającym ogrodem. 
Obiekty DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła II zlokalizowane są w 
Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, a zadanie ma polegać na 
wymianie bardzo starego (ponad czterdziestopięcioletniego) 
skorodowanego ogrodzenia wraz z popękaną i rozsypującą się 
podmurówką oraz niesprawnymi pięcioma bramami wjazdowymi 
na nowe, jak również wykonanie dwóch nowych dróg 
p/pożarowych - które będą spełniały warunki BHP i P/Poż. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz". 

352000,00 

91  L0062 

Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa w parku Podolskim. 
Park Podolski - Łódź Zarzew. 
Ścianka do boulderingu wykonana będzie z certyfikowanych 
trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i 
ewentualne akty wandalizmu. Projekt ten zakłada różne formacje 
przypominające wyglądem naturalną skałę. Preferowany materiał 
to bloki betonowe, żywice syntetyczne i epoksydowe, sklejka 
wodoodporna do ok. 170m2 paneli (pow. wspinaczkowej). Zostanie 
ona przygotowana wg indywidualnego projektu, tak aby mogły 
korzystać z niej dzieci oraz zaawansowani wspinacze. Obiekt nie 
wymaga bieżącej obsługi i nadzoru. Asekurację stanowi podłoże 
amortyzujące gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników. 
Chcemy bowiem by powstało profesjonalne miejsce do wspinania 
na świeżym powietrzu. 
Ogólnodostępne. 

360000,00 

92  L0086 

Siłownia plenerowa w nowoczesnej strefie rekreacji w parku 
na zdrowiu z monitoringiem, oświetleniem i zielenią.  
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Nowoczesna siłownia na nawierzchni przepuszczalnej (ekokrata), 
w skład której wejdą: urządzenie wielofunkcyjne - ścieżka zdrowia, 
rowerek, bieżnia, poręcz, przyrząd do prostowania nóg siedząc, 
przyrząd do ćwiczeń ramion, urządzenia hydrauliczne: ławka do 
wyciskania, wioślarz, stepper, motyl. w sąsiedztwie siłowni 
elementy małej architektury (ławki, kosz na odpady, stojaki na 
rowery, tablica z regulaminem), monitoring, oświetlenie i 
nasadzenia zieleni. Siłownia zostanie zbudowana w nowoczesnej 
strefie rekreacji, wypoczynku i animacji w parku na zdrowiu (teren 
dawnego lunaparku) w części południowo-zachodniej kompleksu. 
Ogólnodostępne. 

370000,00 
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93  L0073 

Remont ul. Burzliwej na odcinku od ul. Sztormowej do ul. 
Falistej. 
Ul. Burzliwa na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej. 
Remont ulicy Burzliwej na odcinku od ulicy Sztormowej do ulicy 
Pienistej na terenie administracyjnym Osiedla Lublinek-Pienista, w 
strefie zurbanizowanej, typowej dla zabudowy jednorodzinnej - 
szeregowej z dostosowaniem do kategorii strefy uspokojonego 
ruchu za pomocą środków inżynieryjnych (geometria jezdni, 
wystrój, organizacja ruchu, elementy małej architektury) 
pozwalających na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa i 
polepszenia przestrzeni, w tym podniesienia walorów estetycznych 
przy zachowaniu funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych 
i rowerzystów. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

94  L0103 

Wiele drobnych usprawnień dla jazdy rowerem. 
Drogi na terenie całego miasta. 
Wprowadzenie drobnych zmian w organizacji ruchu oraz 
niewielkich prac remontowych i budowlanych w celu poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu poruszania się rowerem po mieście. 
Zmiany te polegają m.in. na wyznaczeniu brakujących przejazdów 
rowerowych, fragmentów dróg rowerowych, pasów rowerowych, 
śluz, kontraruchu na osiedlowych ulicach jednokierunkowych, 
dopuszczeniu jazdy rowerem na wybranych chodnikach. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

95  L0231 

Toaleta całoroczna w Parku Julianowskim. 
Park Julianowski w pobliżu amfiteatru. 
Toaleta całoroczna, odpłatna, samoobsługowa np. taka jak na 
dworcu autobusowym, przy Dworcu Kaliskim lub na stronie 
http://toaletybudotechnika.com.pl/wyposazenie/wc-slim/ 
Dziennik Łódzki" z l .07.2015 pisał: „Koszt zakupu jednej takiej 
toalety szacowany jest od ok. 40 tys. zł do nawet 40 tys. euro. 
Wszystko zależy od rodzaju wybranego sprzętu. Koszt zakupu 
takich we zamknąłby się w kwocie od 600 tyś. zł do nawet 2 mln zł. 
Wnioskujący radni mają nadzieję, że instalację toalet można by 
wykonać w porozumieniu z miejskimi spółkami wodno - 
kanalizacyjnymi. - Zaproponowaliśmy, by inwestycję rozłożono na 
dwa lata - dodaje Marcin Zalewski. - Nie chcemy bowiem „burzyć" 
innych planów budżetowych. W takiej sytuacji kwota potrzebna na 
jeden rok nie przekroczyłaby miliona złotych. Rada miejska poparła 
wniosek grupy radnych PiS. Ostateczną decyzję o utworzeniu sieci 
toalet podejmie prezydent Łodzi." Czytaj więcej: 
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3920513.toalefv-publiczne-
w-lodzi-radni-chca-stworzyc-siec-15-automarvcznvch-
toaletid.t.html. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

96  L0105 

Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 2. 
Teren całego miasta Łódź. 
Zadanie wprowadzenia w 2019 roku strategii ochrony kotów 
miejskich, zakładające ograniczenie ich populacji oraz opiekę nad 
nimi: • zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących -1 500 sztuk • 
zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 750 sztuk • leczenie 
kotów wolno żyjących - 510 sztuk • karma sucha dla kotów - 4 125 
kilogramów • promocja ochrony kotów wolno żyjących. 
Ogólnodostępne. 

418850,00 



157 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

97  L0030 

Remont nawierzchni alei głównej na cmentarzu komunalnym 
Zarzew. 
Cmentarz Komunalny Zarzew ul. Przybyszewskiego 325. 
Remont nawierzchni głównego ciągu pieszo-jezdnego na Cmentarzu 
Komunalnym Zarzew polegać będzie na wymianie podbudowy oraz 
ułożeniu obrzeży i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Długość 
alei około 370 m, szerokość 5,00 m. 
Komunikacja aleją główną jest możliwa podczas całej dostępności 
CK Zarzew. 

430000,00 

98  L0058 

Platforma internetowa do komunikacji zgłaszania problemów i 
wymiany informacji mieszkańców, urzędników, radnych 
wzajemnie ze sobą. 
Nie dotyczy. 
Projekt polega na stworzeniu jednego z modułów portalu 
miejskiego. W pierwszym etapie powstanie aplikacja mobilna na 
telefony będzie ona uzupełnieniem istniejącego portalu miejskiego. 
Osoba posiadająca aplikację na swoim smartfonie otrzymywać 
będzie informacje na temat miasta np. o korkach, remontach, 
imprezach kulturalnych, zmianach w komunikacji itd. W drugą 
stronę dzięki zalogowaniu się w aplikacji będziemy zyskiwać 
możliwość zgłoszenia wielu spraw np. uschnięte drzewo, dziura w 
jezdni, posprzątanie skweru, zgłoszenie dzikiego wysypiska, 
incydentów do straży miejskiej itd. Nie będziemy przy tym musieli 
posiadać wiedzy kto zajmuje się danym terenem do którego urzędu 
sprawa powinna być zgłoszona. Wszystko trafi do Łódzkiego 
Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Oni sprawdzają każde 
zgłoszenie i przekazują do odpowiedniej jednostki. Osoba zajmująca 
się sprawą informuje nas o przebiegu zgłoszenia. Druga częścią 
projektu jest rozreklamowanie aplikacji i Centrum Kontaktu z 
Mieszkańcami wytłumaczenie czym jest ta instytucja i co możemy 
dzięki niej załatwić. Aplikacja musi posiadać opcję dodawania 
nowych funkcji. Mianowicie musi być możliwość zlecenia 
uzupełniających prac deweloperskich na aplikacji. Prawa do 
aplikacji musi posiadać urząd w celu zlecenia prac deweloperskich 
dowolnej firmie po wygaśnięciu gwarancji na utrzymanie. 
Częściowo funkcję zapisane w projekcje można zobaczyć w aplikacji 
naprawmyto.pl Rozwiązaniem problemu czasu potrzebnego na 
wyłonienie w przetargu wykonawcy jest zatrudnienie programisty i 
grafika na etacie. Biorąc pod uwagę złożoność struktury portali 
urzędu miasta i podległych mu jednostek miejskich rozwiązanie to 
jest tańsze i bardziej skuteczne. 
Ogólnodostępne. 

450000,00 

99  L0066 

Usiądź i odpocznij sobie. Ławki na przystankach MPK. 
Cała Łódź. 
Montaż ławek na wszystkich przystankach MPK, które do tej pory 
ich nie posiadały do wyczerpania środków finansowych w kwocie 
450000,00 brutto. 
Ogólnodostępne. 

450000,00 

100  L0090 

Park nad Jasieniem - oświetlenie. 
Park nad Jasieniem. 
Montaż 45 latarni oświetleniowych przy alejkach (odległość między 
latarniami 35 m). 
Ogólnodostępne. 

450000,00 
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101  L0170 

Plac zabaw. 
Ul. Bracka 51a. 
Plac zabaw to miejsce spotkań przeznaczone do zabawy i 
odpoczynku dla dzieci. Podkreślić należy jednak, że zabawa nie jest 
jedynie rozrywką, ale formą aktywności, która kształtuje rozwój 
fizyczny i psychiczny dziecka. Zabawy na świeżym powietrzu, w 
których dzieci mogą uczestniczyć na palcu zabaw mają ogromny 
wpływ na ich prawidłowy rozwój. Stworzenie miejsca, które będzie 
skutecznie rywalizować z komputerem, tabletem czy telefonem 
komórkowym jest dziś kluczowym zadaniem. Zależy nam by 
stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą mogły rozwijać się ruchowo 
oraz intelektualnie - uczyć się współdziałać w zespole, poznawać 
zasady fair play, pobudzać swoją pomysłowość oraz rozwijać 
świadomość ekologiczną. 
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 9.  

450000,00 

102  L0254 

Budowa trzech fontann płaskich naziemnych z oświetleniem. 
Wejście do Aquaparku Fala. 
Zadanie ma na celu uświadomienie mieszkańcom Łodzi, że choć 
jesteśmy pozbawieni rzek, możemy cieszyć się wodą, schłodzić w 
czasie upałów, a w szczególności osoby starsze oraz dzieci. Otwarta 
powierzchnia wody wpływa pozytywnie na samopoczucie, 
oczyszcza powietrze, zagłusza hałas. Zadanie uatrakcyjni 
infrastrukturę parku.  
Ogólnodostępne. 

450000,00 

103  L0295 

Chodnik wzdłuż ul. Grabińskiej. 
ul. Grabińska na odcinku od W46-401/11 do ul. Podwodnej (okolice 
przystanku autobusowego) - odcinek długości ok. 460 m. 
Chodnik wzdłuż ul. Grabińskiej.  
Ogólnodostępne. 

450000,00 

104  L0270 

Walczmy z otyłością! Dopasuj dietę do siebie! 
Miejskie Centra Medyczne i inne placówki medyczne zarządzane 
przez Miasto. 
Badanie dietetyczno-lekarskie oraz badania diagnostyczne 
oszacowano dla grupy 850 mieszkańców miasta Łodzi. W zakres 
zadania wchodzą: badania dietetyczne, badania lekarskie, badania 
diagnostyczne, wykłady ekspertów (cykl 20 wykładów po 7 godzin 
każdy). 
Zainteresowani mieszkańcy Łodzi zgłoszą się do Miejskiego 
Centrum Medycznego im dr Karola Jonchera. 

454000,00 

105  L0149 

„Wasza młodzież - nasza przyszłość"- Remont sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie XXVI LO, ul. 
Wileńska 22a. 
Ul. Wileńska 22a. 
Zadanie obejmuje remont sali gimnastycznej , zaplecza sanitarnego 
i pozostałego zaplecza sportowego wraz z wykonaniem 
dokumentacji projektowej i nadzorem inspektorskim. W ramach 
remontu zostaną przeprowadzone prace związane z wymianą 
instalacji oświetlenia na energooszczędną, malowanie ścian, 
sufitów, naprawa tynków, wykonanie posadzek z płyt gresowych, 
ułożenie płytek ceramicznych, wymiana armatury, posadzki 
parkietowej, wymiana stolarki drzwiowej, doposażenie w sprzęt, 
montaż tablicy wyników gier. 
Uczniowie XXVI LO i mieszkańcy osiedla. 

500000,00 



159 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

106  L0276 

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. 
Łódź. 
Projekt przewiduje organizacje cyklicznych zajęć, warsztatów i 
jednodniowych wycieczek dla około 700 dzieci (w wieku szkolnym) 
z domów dziecka i rodzin zastępczych. Rodzaje zajęć: 1. edukacyjne, 
np. informatyka z elementami robotyki 2. muzyczno-taneczne 3. 
rękodzielnicze i arteterapeutyczne 4. sportowe, m.in. na basenie 5. 
hipoterapia i dogoterapia Jednodniowe wycieczki do miejsc 
atrakcyjnych turystycznie. Realizacja - sześć miesięcy. 
Dzieci i młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych. 

500000,00 

107  L0100 

Taras widokowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy 
labiryncie naturalnym w Ogrodzie Botanicznym. 
Ogród Botaniczny , ul. Krzemieniecka 36/38. 
Stalowy - niezadaszony taras widokowy, wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, o wysokości 9 metrów, z którego będzie można 
zobaczyć labirynt naturalny i wskazać osobom, które się w nim 
znajdują drogę do wyjścia. 
Ogólnodostępne. 

505000,00 

108  L0087 

Nowoczesna ekologiczna toaleta w parku im. J. Piłsudskiego z 
monitoringiem, oświetleniem i zielenią. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Budowa nowoczesnego, ekologicznego i bezpłatnego szaletu 
obudowanego trejażami pod pnącza i przystosowanego dla osób 
niepełnosprawnych w południowej części nowoczesnej strefy 
rekreacji, wypoczynku i animacji (dawny lunapark) w parku na 
zdrowiu wraz z utwardzeniem dojścia, elementami małej 
architektury, oświetleniem, monitoringiem i nasadzeniami zieleni.  
Ogólnodostępne. 

530000,00 

109  L0239 

Remont amfiteatru w parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Prace remontowe obejmujące (remont dachu, podłóg wewnątrz, 
naprawa, malowanie tynków, obróbki blacharskie przy dachu, 
naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej). Zgłoszone 
zadanie obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 
Korzystanie z wyremontowanego amfiteatru bezie ogólnodostępne 
i bezpłatne, z wyjątkiem wnętrz budynku, które będą udostępniane 
podmiotom wnioskującym o dostęp związany z organizacją imprez 
plenerowych na terenie Parku, za pomocą przekazania kluczy do 
obiektu. 

560000,00 

110  L0040 

Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - etap l (plac zabaw). 
Przy ul. Józefa. 
Budowa placu zabaw w skład, którego wchodziłoby kilka dużych 
zestawów typu: gry i zabawy oraz statek. Zestawy zostałyby 
zamontowane w miejscu kiedyś istniejącego Ogródka 
Jordanowskiego. Obecnie teren ten jest zniszczonych i 
zdewastowany. Dodatkowo powstałyby dwie huśtawki wahadłowe 
podwójne, zjeżdżalnia, piramida linowa, karuzela, cztery bujaki oraz 
piaskownica. Zostałoby również zamontowanych około dziesięciu 
ławeczek oraz kosze na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

580000,00 
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111  L0042 

Budowa sygnalizacji świetlnej. 
Obywatelska 106. 
Budowa sygnalizacji świetlnej oraz malowanie pasów przejścia dla 
pieszych. 
Ogólnodostępne. 

600000,00 

112  L0187 

Remont kładki dla pieszych na Alei Politechniki, dla was 
Studenci. 
Aleja Politechniki na wysokości Parku Klepacza. 
Remont kładki dla pieszych, to jest uzupełnienie (lub wymiana) 
elementów skorodowanych i odmalowanie. 
Ogólnodostępne. 

600000,00 

113  L0205 

Budowa sygnalizacji świetlnej. 
Obręb skrzyżowania ul. Lutomierskiej i ul. Piwnej. 
Sygnalizacja świetlna winna posiadać przyciski dla pieszych oraz 
sygnalizator dźwiękowy dla niewidomych (akustyczny). 
Ogólnodostępne. 

600000,00 

114  L0021 

Bezpieczniejszy skwerek - oświetlenie skweru przy ul. 
Julianowskiej i Zgierskiej. 
Zieleniec pomiędzy ulicami Zgierska i Julianowska - Działka nr B49-
2/3. 
Powierzchnia do remontu - 847 m2, koszt to ok. 338800,00 zł Przy 
tradycyjnym oświetleniu proponuje się rozstawę lamp co 15 m, 
czyli około 20 lamp. Jedna lampa to szacunkowo 12 tys. zł z 
montażem. Ławka zwykła rurowa z podłokietnikami to koszt 1370 
zł z montażem i podbudową z kostki szarej betonowej. Kosz to 
wydatek około 470 zł z montażem. 
Ogólnodostępne. 

613000,00 

115  L0065 

Odkorkujmy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w 
al. Włókniarzy. 
Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku 
od Kasprzaka do al. Włókniarzy. 
Zadanie polega na poszerzeniu ul. Drewnowskiej o l,5m na odcinku 
50 m po obu stronach jezdni. Powstaną dodatkowe 3 m szerokości 
jezdni. Następnie należy wyznaczyć i zbudować pas do skrętu w 
prawo w Al. Włókniarzy (w kierunku północnym). Zadanie wymaga 
przebudowy chodnika, przesunięcia sygnalizacji świetlnej, 
oznakowania pionowego i dostosowanie ich do nowych warunków. 
Należy również dostosować oznakowanie poziome. 
Ogólnodostępne. 

650000,00 

116  L0247 

Amfiteatr Wenecki w Parku Słowackiego - Centrum Kultury Św. 
Faustyny patronki Łodzi, najsławniejszej Polki na świecie. 
Park im. J. Słowackiego - na placu w miejscu uznanym za miejsce 
objawień. Tuż przy krzyżu, kamieniu pamiątkowym i „drzewie 
objawień". 
Budowa muszli koncertowej była już projektowana przez UMŁ. 
Plany projektu są w zasobach Miasta. Muszla koncertowa byłaby 
murowana, zamykana i wykorzystywana do celów rozrywkowych i 
kultu religijnego. A także jako miejsce informujące turystów i 
wiernych o ważnym epizodzie w życiu św. Faustyny. Budowa 
uatrakcyjni punkt wycieczek turystycznych -szlaku Św. Faustyny. 
Ogólnodostępne. 

650000,00 
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117  L0123 

"Wyciągamy kulturą". 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy dziecka.  
Zapewnienie środków celowych na rzecz udziału cyklicznego 
podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-
wychowawczych (świetlice) w Łodzi w bieżących wydarzeniach 
kulturalnych. 
Dzieci w wieku szkolnym wychowujące się w łódzkich domach 
dziecka, a także uczęszczające do placówek wsparcia dziennego. 

681300,00 

118  L0144 

Wyciągamy przez sport! 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy dziecka.  
Zapewnienie środków celowych na rzecz udziału cyklicznego 
podopiecznych domów dziecka i placówek opiekuńczo-
wychowawczych (świetlice) w Łodzi w bieżących wydarzeniach 
sportowych organizowanych na terenie miasta. 
Dzieci w wieku szkolnym wychowujące się w łódzkich domach 
dziecka, a także uczęszczające do placówek wsparcia dziennego. 

681300,00 

119  L0169 

Przystań wodna Arturówek, rekreacja i wypoczynek dla 
wszystkich Łodzian.  
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Odnowienie - remont pomostów wodnych wraz z wykonaniem 
slipów (pomostów wodujących sprzęt wodny), modernizacja 
budynku Przystani Wodnej w Arturówku , zakup nowego sprzętu 
pływającego wraz z osprzętem: rowerów wodnych -15 sztuk, 
kajaków 2 osobowych - 20 sztuk, łódek wiosłowych 
czteroosobowych - 8 sztuk, aranżacja terenu zielonego przy 
przystani wodnej w tym postawienie ławek - 6 sztuk, koszy na 
śmieci - 4 sztuk, postawienie lamp oświetleniowych solarnych - 4 
sztuk. 
Ogólnodostępne. 

695000,00 

120  L0268 

Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego wraz z niezbędnym 
wyposażeniem dla Przychodni Akademickiej „PaLMA". 
Ul. Lumumby 14. 
Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stołem, 
wyposażonego w: generator, konsolę generatora, statyw, lampę rtg, 
kolimator ręczny obrotowy, uchwyt boczny do kaset (montowany 
do blatu stołu). Dodatkowo uzupełniony o fartuchy ochronne, 
przyrząd do stabilizacji niemowląt z uchwytem (bobix), biurka na 
komputery. 
Ogólnodostępne. 

700000,00 

121  L0025 

Magia Trzech Stawów. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Rewitalizacja trzech „wyschniętych" stawów - remont / 
przebudowa mostków wraz z całą architekturą służącą 
funkcjonowaniu stawów, nasadzenie roślin wodnych, ustawienie 
małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie kupy). 
Wyznaczenie naturalnych alejek. 
Ogólnodostępne. 

730000,00 
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122  L0075 

Remont ul. Falistej na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. 
Burzliwej. 
Ul. Falista na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej. 
Remont ulicy Falistej na odcinku od ulicy Obywatelskiej do ulicy 
Burzliwej na terenie administracyjnym Osiedla Lublinek - Pienista, 
w strefie zurbanizowanej, typowej dla zabudowy jednorodzinnej - 
szeregowej z dostosowaniem do kategorii strefy uspokojonego 
ruchu za pomocą środków inżynieryjnych (geometria jezdni, 
wystrój, organizacja ruchu, elementy małej architektury) 
pozwalających na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa i 
polepszenia przestrzeni, w tym podniesienia walorów estetycznych 
przy zachowaniu funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych 
i rowerzystów. 
Ogólnodostępne. 

730000,00 

123  L0223 

Prostym chodnikiem na Rynek Bałucki. 
Ul. Łagiewnicka po obu stronach na odcinkach: Rynek Bałucki-
Tokarska oraz Organizacji Wolności i Niezawisłości do 
Łagiewnickiej 45a. 
Wymiana chodnika 2 x 330m na nowy wraz z obrzeżami oraz 
wykonanie wyprofilowanych podjazdów do przyległych posesji na 
wyżej wskazanych odcinkach Nasadzenie szpaleru drzew na pasie 
zieleni między chodnikiem a jezdnią na odcinku od Łagiewnicka 37 
do pasów dla pieszych za Łagiewnicka 39/43. Mógłby to być 
niskopienny klon pospolity (Globosum) w ilości 43 szt. który 
uprzyjemni drogę między punktami handlowymi jak i również 
będzie stanowił barierę od hałasu ulicznego mieszkańcom 
pobliskiej zabudowy mieszkalnej. Wykonanie miejsc parkingowych 
do przyległych punktów usługowych; 4 miejsca przed Urzędem 
pocztowym (Łagiewnicka 39/43) oraz 2 przed przychodnią 
(Łagiewnicka 37a). 
Ogólnodostępne. 

730000,00 

124  L0088 

Suchą nogą przez Park Nad Jasieniem. 
Działki 133/1, 132/3 w obrębie W-26 - Park nad Jasieniem.  
Utwardzenie części ziemnych alejek w Parku Nad Jasieniem 
stanowiących główne ciągi komunikacyjne w parku. 
Ogólnodostępne. 

750000,00 

125  L0232 

Sad w mieście. 
Tereny zieleni w przestrzeni publicznej, skwery, zieleńce (bez 
parków) 5-10 lokalizacji na każdej dzielnicy - propozycja 
społeczności lokalnej (mniejsze powierzchnie w śródmieściu 
miasta). 
Wprowadzenie gatunków owocowych szaty roślinnej - drzew i 
krzewów, rodzimych gatunków flory, na terenach zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. 
Posadzenie i konieczna pielęgnacja (w tym podlewanie). Celem jest 
poprawa różnorodności biologicznej systemu przyrodniczego 
miasta. W chwili obecnej tereny zieleni porastają trawą i 
posadzonymi w przeszłości drzewami w różnej kondycji 
zdrowotnej. Wprowadzenie bioróżnorodności o dobrze dobranym 
składzie gatunkowym, podniesie potencjał ekosystemu 
przyrodniczego w mieście. 
 Ogólnodostępne. 

750000,00 
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126  L0299 

Rysy bez wybojów trwałe utwardzenie dziurawej od lat drogi 
na Stokach. 
Ul. Rysy na całej długości od ul. Krokiew do ul. Dębowskiego. 
Przebudowa ul. Rysy od ul. Krokiew do ul. Dębowskiego. 
Ogólnodostępne. 

 750000,00  

127  L0294 

Remont drogi osiedlowej, uporządkowanie miejsc 
parkingowych. 
Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej 
39/41, 45/47, 49/51, ul. Ossowskiego 10,12,14.  
Remont drogi osiedlowej na całej jej szerokości wraz z miejscami 
parkingowymi w trzech miejscach w sąsiedztwie remontowanego 
ciągu pieszo -jezdnego. 
Ogólnodostępne. 

765000,00 

128  L0298 

Droga rowerowa przy Aleksandrowskiej: od Szczecińskiej do 
Lechickiej. 
Północna strona ul. Aleksandrowskiej od Szczecińskiej do 
Lechickiej. 
Projekt i budowa drogi wzdłuż ul. Aleksandrowskiej od ul. 
Szczecińskiej do Lechickiej. Włączenie w ul. Lechicką, przebudowa 
chodnika w minimalnym zakresie koniecznym do wykonania drogi. 
Oznakowanie. Ważne aby jeśli to możliwe droga przebiegała jak 
najdalej od osi jezdni. 
Ogólnodostępne. 

769000,00 

129  L0093 

Łódzkie Centrum Olimpijskich Sportów Walki. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Żeromskiego 
115. 
Remont Łódzkiego Centrum Olimpijskich Sportów Walki obejmie 
wykonanie: - dwóch łazienek, - dwóch szatni, - sali z ringiem 
bokserskim, - sali z matą zapaśniczą i do judo, - siłowni, - pokoju 
trenerskiego. - wymiany przeciekającego dachu, - wymiany 
instalacji elektrycznej, - wymiany 11 -tu okien i drzwi, - wymiany 
podłogi. Posiadamy dużą ilość sprzętu sportowego, który obecnie 
jest przechowywany w magazynie z powodu braku miejsca na jego 
udostępnienie. 
Uczniowie ZKZiU oraz UKS Włókiennik. 

790000,00 

130  L0293 

Tablicowe, cyfrowe rozkłady jazdy tramwajów na 
przystankach. 
Przystanki: Kochanówka (0002), Aleksandrowska - Lechicka 
(0003), Aleksandrowska - Szczecińska (0004), Teofilów (0006), 
Aleksandrowska - Szparagowa (0007), Aleksandrowska - 
Kaczeńcowa (0008), Aleksandrowska - Traktorowa (0010), 
Aleksandrowska - Bielicowa (0012). 
Cyfrowe wyświetlacze rozkładu jazdy, podają na bieżąco aktualny 
rozkład jazdy. 
Ogólnodostępne. 

800000,00 

131  L0059 

Park Nad Jasieniem od"nowa". 
Park Nad Jasieniem. 
Odnowa Parku nad Jasieniem poprzez wykonanie sieci alejek 
parkowych na już powstałych ciągach komunikacji. Ponadto w 
ramach zadania zostanie zmodernizowana infrastruktura 
towarzysząca m.in. kosze na śmieci, kosze na psie nieczystości, 
ławki parkowe, nasadzenie krzewów. 
Ogólnodostępne. 

818750,00 



164 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

132  L0134 

Zajezdnia Muzealna Brus - plac pojazdów zabytkowych. 
Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115. 
Zadanie polega na stworzeniu przestrzeni do wygodnego 
eksponowania i zwiedzania zabytkowych autobusów 
stacjonujących w Zajezdni Muzealnej Brus oraz do organizacji 
różnych wydarzeń, jak zloty czy rajdy pojazdów zabytkowych. 
Zadanie będzie polegać na uporządkowaniu i utwardzeniu płytami 
ażurowymi błotnistego placu, na którym obecnie są pokazywane 
zabytkowe autobusy i odbywają się rajdy zabytkowych 
samochodów. Powstanie też infrastruktura dla przyszłej wystawy 
wiat przystankowych. 
Ogólnodostępne. 

864000,00 

133  L0006 

Bezpieczny Julianowski - Oświetlenie głównej alejki i rejonu 
altany. 
Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ul. 
Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany. 
Oświetlenie rejonu altany: długość trasy to 230 m. Planowane jest 
zamontowanie ok. 5 lamp i 5 lamp posadzkowych, koszt - 100 tys. 
zł. Dodatkowo oświetlenie alejki od ul. Zgierskiej do Folwarcznej z 
dojściem do altany: długość trasy wynosi 1250 m. Prawidłowe 
oświetlenie wymaga montażu ok. 60 lamp, 1 lampa z montażem to 
ok, 10 tys. zł, Koszt budowy oświetlenia – ok. 600 tys., zł. 
Ogólnodostępne. 

887000,00 

134  L0069 

Wymiana dywanika asfaltu na Julianowskiej. 
Ul. Julianowska na odcinku Zgierska Łagiewnicka. 
Projekt zakłada zerwanie asfaltu na prawym pasie ul. Julianowskiej 
południowa jej cześć. Położenie nowego asfaltu. 
Ogólnodostępne. 

900000,00 

135  L0139 

Multimedialny Festiwal Sztuki Miejskiej. 
Całe miasto, a w szczególności przestrzenie wymagające 
promowania, ożywiania, czy rewitalizacji, takie, jak przejścia 
podziemne w okolicy dworca Łódź Kaliska, Park im. Baden Powella, 
Pasaż Schillera, ul. Piotrkowska, Stary Rynek. 
Festiwal zbudowany w oparciu o popularność łódzkich murali 
obejmujący różne przejawy sztuki miejskiej, np. malarstwo 3D i 
iluzjonistyczne, instalacje tymczasowe (również świetlne), videoart, 
artystyczne działania z obszaru rozszerzonej rzeczywistości i inne, 
zakładające interaktywność uczestników. Festiwal odbywa się w 
miejscach wymagających promowania czy rewitalizacji. Festiwal 
daje możliwość uczestnictwa/świętowania/integracji/identyfikacji 
i trwały efekt - obiekty sztuki (murale, rzeźby) zostające po 
imprezie w przestrzeni miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

900000,00 



165 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

136  L0260 

Wodny plac zabaw z miejscem do plażowania i monitoringiem 
na terenie skweru im. H. Dubaniewicza. 
Osiedle Piastów - Kurak, skwer im. H. Dubaniewicza. 
Projekt obejmuje budowę 16 zabawek wodnych, miejsce do 
plażowania, na odgrodzonym od reszty parku trawniku (od strony 
boiska ogrodzenie będzie wyższe) Ogrodzenie z 3 furtkami .Obiekt 
wyposażony będzie w przebieralnię, 4 ławki, stojak na rowery, 2 
kosze na śmieci, oświetlenie. Zimą będzie służył jako lodowisko. O 
bezpieczeństwo w parku będzie dbał monitoring Straży Miejskiej. 
System wodny będzie posiadał ekologiczną oczyszczalnię. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i 
mieszkańcy osiedla. 

909640,00 

137  L0280 

Nowoczesne boisko do koszykówki na Górnej. 
Na terenie istniejącego asfaltowego boiska w okolicy skweru im. H. 
Dubaniewicza, pomiędzy ul. Strycharską nr 14/18, IX LO a parafią 
Świętego Łukasza Ewangelisty. 
Wybudowanie, bezpiecznego, nowoczesnego boiska do koszykówki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i 
mieszkańcy osiedla. 

910000,00 

138  L0113 

Symbol Łagiewnik - zabezpieczenie przeciwpożarowe i 
poprawa jakości wody w drewnianych kapliczkach w Lesie 
Łagiewnickim. 
ul. Wycieczkowa 77. 
Kapliczki w Lesie Łagiewnickim to najstarsze drewniane zabytkowe 
budynki w Łodzi. Od 2004 r. znajdują się pod opieką Leśnictwa 
Miejskiego. W ramach zadania kapliczki wyposażone zostaną w 
system aktywnego (automatycznego) gaszenia pożaru, co pozwoli 
na ich skuteczne zabezpieczenie przed pożarem (aby nie powtórzył 
się pożar podobny jak w Mileszkach). Wykonany zostanie również 
remont ujęcia wody w celu poprawy jej jakości. 
Ogólnodostępne. 

930000,00 

139  L0215 
Rewitalizacja Kołłątaja. 
Śródmieście ul. Księdza Hugona Kołłątaja. 
Przebudowa ul. Kołłątaja poprzez utworzenie strefy ruchu. 
Ogólnodostępne. 

930000,00 

140  L0190 

Techniczna odnowa zaniedbanych wagonów tramwajowych 
MPK. 
Tramwaje, głównie wagony Konstal (czyli składy starsze niż 
Cityrunner, czy Pesa). 
Poprawa komfortu podróży łódzkimi tramwajami poprzez: 
uszczelnienie drzwi, naprawę otwierania drzwi, naprawę i 
uzupełnienie brakujących grzejników, naprawę i wymianę części 
głośników oraz naprawę i uzupełnienie zegarów LED, 
przeprogramowanie wyświetlaczy informacyjnych LED. 
Ogólnodostępne. 

943605,50 

141  L0238 

Ścieżka biegaczy w parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Utworzenie ścieżki poliuretanowej o szerokości 1,2 m, zdjęcie 
starego asfaltu, wykonanie nowego na alei gen. Orlicz-Dreszowa 
Gustawa. Do zakresu zadania włączono niezbędne do jego realizacji 
koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 
pełnienia nadzoru budowlanego nad inwestycją. Przedmiotowe 
zmiany zostały zaakceptowane przez Wnioskodawcę. 
Ogólnodostępne. 

995000,00 
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142  L0098 

Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt. 
Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103. 
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt prowadzi leczenie i 
rehabilitacje dzikich zwierząt wymagających okresowej pomocy 
człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego. 
Zadanie obejmuje remont infrastruktury ośrodka, w tym zagrody 
dla jeleniowatych, zakup samochodu z wyposażeniem do transportu 
zwierząt, poprawę warunków kadrowych, a także dofinansowanie 
obsługi weterynaryjnej oraz zakupu lekarstw i karmy dla zwierząt. 
Ogólnodostępne. 

1025000,00 

143  L0165 

Na ratunek Łodzianom, nowym wozem! Zakup ciężkiego 
samochodu ratowniczego-gaśniczego dla strażaków. 
Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Wiskitno, ul. Kolumny 312. 
Nasza jednostka podejmuje interwencje na terenie całego miasta. 
Zakup ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego z kabiną 6-osobową, 
zbiornikiem na wodę o pojemności min. 5000 l, znacznie usprawni 
nasze działania. Posiadany przez nas obecny pojazd, 35 letni 
samochód marki JELCZ jest w bardzo złym stanie technicznym i 
wymaga ciągłych napraw, a to z kolei znacznie destabilizuje budżet 
jednostki oraz utrudnia podejmowanie działań ratowniczych. 
Nie dotyczy. 

1100000,00 

144  L0159 

Poprawmy bezpieczeństwo w mieście. 
Łódź. 
Służby ponadnormatywne będą realizowane przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej na osiedlach w miejscach niebezpiecznych 
wskazanych przez mieszkańców Łodzi. Dodatkowo zakup 7 
specjalistycznych samochodów oraz zabudowa i ich wyposażenie. 
Pojazdy będą przeznaczone do realizacji interwencji zgłaszanych 
przez mieszkańców miasta. 
Ogólnodostępne. 

1150000,00 

145  L0041 

Wielofunkcyjna sala do zabaw i terapii dla dzieci przy PM 137 - 
Integracyjnym. 
PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. 
Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkolnego o 
wielofunkcyjną salę do zabaw i terapii, zaplecze sanitarne oraz 
szatnię. Zaplecze sanitarne oraz szatnia znajdować się będą w 
przebudowanej części budynku. Dobudowana zostanie sala o 
powierzchni 150 m2 Doposażenie przebudowanej części: toalety, 
wieszaki na ubrania oraz ławeczki. Doposażenie sali: podest 
teatralny do przedstawień, kotary, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt 
specjalistyczny, pomoce do ćwiczeń i zabaw. 
Dzieci i specjaliści z Przedszkola Miejskiego nr 137. 

1210000,00 

146  L0061 

Park Helenów powrót do XIX w. 
Park Helenów. 
Projekt polega na przywróceniu dawnego blasku Parkowi 
Helenowskiemu. Pierwszym etapem będzie odnowienie altany 
(groty), która wymaga remontu z uwagi na stan techniczny. 
Ogólnodostępne. 

1288000,00 
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147  L0052 

„Z boiska na Igrzyska" - budowa obiektu lekkoatletycznego 
przy SP 184. 
Ul. Syrenki 19a. 
Zaprojektowanie i budowa obiektu lekkoatletycznego z: 1. bieżnią 
335-metrową, czterotorową, owalną 2. placem do pchnięcia kulą 3. 
skoczniami wzwyż i w dal 4. infrastrukturą (trybunami, 
oświetleniem, magazynkiem na sprzęt). 
Ogólnodostępne. 

1289960,00 

148  L0082 

„Amfiteatr w Parku im. ks. J. Poniatowskiego - nowe otwarcie-
nowe możliwości na mapie kulturalnej Łodzi". 
Amfiteatr zlokalizowany jest na terenie Parku im. ks. J. 
Poniatowskiego. 
Zadanie dotyczy m.in. dobudowania zaplecza dla artystów (z 
instalacją wod.-kan.), co podniesie standard obiektu. Wykonanie 
wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowa przyłącza 
elektrycznego dającego możliwość podłączenia aparatury 
nagłaśniającej oraz oświetlenia obiektu (lampy parkowe i 
iluminacyjne) pozwoli na wykorzystanie po zmroku walorów tego 
niezwykłego miejsca. Wykonanie instalacji odgromowej, 
podłączenie monitoringu, zagospodarowania terenu wokół 
amfiteatru (rozebranie starego ogrodzenia, przebudowa ciągów 
komunikacyjnych, renowacja siedzisk przed amfiteatrem, 
dostawienie koszy na śmieci, uzupełnienie nasadzeń roślinnych), 
stworzy to miejsce bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla 
użytkowników. Wraz z położoną w pobliżu nową fontanną, 
przebudowany amfiteatr może być miejscem atrakcyjnych i 
magicznych spotkań łodzian z kulturą. 
Ogólnodostępne. 

1300000,00 

149  L0222 

Uniwersytecka odnowa. Etap I: remont chodników i zieleni od 
Ronda Solidarności do pl. Pokoju po obu stronach. 
Ul. Uniwersytecka - strona nieparzysta i parzysta od pl. Pokoju do 
Ronda Solidarności. 
Remont chodników ciągu ul. Uniwersyteckiej (od ronda 
Solidarności do Placu Pokoju po obu stronach ulicy), zgodny ze 
standardem przyjętym dla strefy wielkomiejskiej wraz z 
rekultywacją zieleni, utworzeniem rabat kwiatowych, 
uzupełnieniem drzewostanu, wyznaczeniem miejsc parkingowych 
oraz ustawieniem elementów małej architektury miejskiej (ławek, 
separatorów ruchu, koszy na śmieci). 
Ogólnodostępne. 

1300000,00 

150  L0296 

Jaracza od-nowa. 
ul. Jaracza na odc. ul. Wierzbowa - ul. Uniwersytecka. 
Zadanie przewiduje wymianę konstrukcji jezdni na ul. Jaracza na 
odc. Wierzbowa-Uniwersytecka. Pełna wymiana konstrukcji jezdni i 
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej. Na przejściach dla 
pieszych należy wykonać tzw. "mysie uszy" uwidaczniające 
pieszych chcących przejść przez zebrę od strony gdzie odbywa się 
parkowanie. Wymiana jezdni na nową ma zadanie zredukować 
drgania powodowane przez autobus poruszający się dziurawą 
drogą, które z kolei powodują uszkodzenia budynków 
mieszkalnych. 
Ogólnodostępne. 

1300000,00 
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151  L0178 

Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie 
sportowym wraz z zapleczem socjalnym przy SP 182. 
SP 182, ul. Łanowa 16. 
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: a) 
Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie 
sportowym wraz z zapleczem socjalnym wym. 18 m x 38 m b) 
Instalacje i monitoring wizyjnym c) Wykończenie pomieszczeń 
socjalnych d) Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne wokół 
zadaszonego boiska Celem projektu jest zadaszenie nad kortem 
tenisowym w kompleksie sportowym wraz z zapleczem socjalnym 
przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki" 
w Łodzi, mieszczącego się przy ulicy Łanowej 16. W projekcie tym 
występujemy o budowę zadaszenia boiska (tenis ziemny, 
siatkówka) o wymiarach 18 x 38. Dostęp do planowanych obiektów 
będzie miała społeczność lokalna osiedla Teofilów oraz uczniowie 
SP 182 i zaprzyjaźnionych szkół. Korzyści jakie będzie niosło 
zrealizowanie tego projektu to całoroczna (okres zimowy) 
aktywizacja ruchowa, poprawa wydolności i sprawności fizycznej 
mieszkańców; zmniejszenie zagrożenia zachorowań na tzw. 
choroby cywilizacyjne; upowszechnienie sportu jako działania 
przeciw negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym; wzrost 
integracji mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności miasta. 
Uczniowie SP nr 182 i okoliczni mieszkańcy. 

1310000,00 

152  L0175 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG 28 i XI LO. 
Ul. Kopcińskiego 54. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego w 
skład którego wchodziłyby: boisko piłkarskie, boisko do piłki 
ręcznej i koszykówki, bieżnia 4-torowa i skocznia do skoku w dal z 
oświetleniem i monitoringiem. 
Uczniowie szkół oraz okoliczni mieszkańcy. 

1340000,00 

153  L0046 

Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu. 
Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany 
jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51. 
Wykonanie niezbędnych prac związanych z przystosowaniem 
terenu wokół budynku hospicjum stacjonarnego - z myślą o 
osobach niepełnosprawnych, przewlekle chorych a mianowicie: 
przygotowanie dróg wewnętrznych, podjazdów dla karetek i 
transportu sanitarnego, miejsc parkingowych dla rodzin pacjentów 
hospicjum stacjonarnego. Uporządkowanie oraz kosmetyka 
istniejącego drzewostanu oraz terenów zielonych pod względem 
przystosowania do przebywania pacjentów na świeżym powietrzu 
(jeśli będzie to możliwe z uwagi na stan pacjenta i pogodę). 
Planowane jest też wykonanie oświetlenia terenu. 
Ogólnodostępne. 

1350000,00 



169 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

154  L0186 

Fragment ul. Pomorskiej, wymiana warstwy wierzchniej. 
Odcinek ul. Pomorskiej od Rynku Nowosolna w kierunku 
południowym. 
Zfrezowanie na długości około 1800 metrów, wierzchniej warstwy 
drogi i położenie nowej nawierzchni. Wykorzystanie zfrezowanego 
urobku do naprawy i utwardzenia okolicznych dróg osiedlowych 
ewentualne działania chcielibyśmy ograniczyć wyłącznie do 
warstwy wierzchniej , bez ingerencji w podbudowę drogi oraz 
kwestie odwodnienia i inne aspekty techniczne , które od lat są 
argumentem ze strony Miasta uzasadniającym i 
usprawiedliwiającym nic nie robienie w temacie ul. Pomorskiej. 
Ogólnodostępne. 

1350000,00 

155  L0273 

Pakiet badań dla Łodzian - Bezpłatne badania przesiewowe dla 
osób 40+ (pakiet 7 badań diagnostycznych). 
Miejskie Centra Medyczne i inne placówki medyczne zarządzane 
przez Miasto. 
Powszechny, łatwo-dostępny i szybki pakiet badań dla 
mieszkańców Łodzi, obejmujący 7 procedur diagnostycznych, 
powiązanych z konsultacjami lekarzy specjalistów: ciśnienie 
tętnicze (choroby | układu krążenia), poziom glukozy we krwi na 
czczo ew. poszerzony o test obciążenia glukozą (cukrzyca), 
spirometria (POChP, astma), krew utajona w kale (rak jelita 
grubego), mammografia (rak piersi), poziom antygenu PSA we krwi 
(marker związany z nowotworem prostaty), RTG klatki piersiowej 
(rak pluć, gruźlica). 
Zainteresowani mieszkańcy Łodzi zgłoszą się do Miejskiego 
Centrum Medycznego Górna lub Widzew. 

1350000,00 

156  L0053 

Czysta woda w Parku Julianowskim - Czyszczenie koryta rzeki i 
stawów. 
Park Julianowski. 
Czyszczenie koryta rzeki i stawów z mułu. Montaż zapór 
czyszczących wodę opadową z ulicy na wzór zamontowanych w 
Arturówku. Montaż pływającej wyspy mającej za zadanie 
oczyszczanie wody. Dofinansowanie utrzymania terenu związane ze 
zniszczeniami po ubiegłorocznej wichurze. 
Ogólnodostępne. 

1410000,00 

157  L0185 

Utwardzenie i oświetlenie ulicy Konopnej i Spadkowej. 
Poprawa komunikacji między Aleksandrowem, a Zgierzem. 
Ul. Konopna i ul. Spadkowa. 
Utwardzenie nawierzchni betonem lub asfaltem nawierzchniowym 
oraz oświetlenie drogi poprawi komunikację między 
Aleksandrowem a Zgierzem, dojazd mieszkańców do głównych 
dróg oraz dogodniejsze dojście pieszych do komunikacji miejskiej. 
Poprawa drogi umożliwi dodatkową drogę dojazdowa do 
cmentarza przy ulicy Szczecińskiej. 
Ogólnodostępne. 

1430000,00 

158  L0156 

Świet(l)ne rzeki. Woda/zieleń/światło. Etap 1: Sokołówka. 
Rzeki: Sokołówka, Łódka, Jasień. 
Zagospodarowanie terenu w pobliżu zbiorników wodnych w 
Dolinie Sokołówki: stawy Wasiaka, Pabianka i Żabieniec (miejsca 
grillowe i leżanki), urządzenie ścieżki historycznej w Parku im. A. 
Mickiewicza oraz wykonanie tablic informacyjnych o Sokołówce 
oraz terenach położonych w Dolinie Sokołówki, budowa iluminacji i 
oświetlenia w Parku im. A. Mickiewicza. 
Ogólnodostępne. 

1450000,00 
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159  L0262 

Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje 
specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne - 
II edycja. 
Placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, 
MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, 
Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum 
Medycznego im. Rydygiera. 
Łódzcy Pacjenci skorzystają z bezpłatnych konsultacji 
specjalistycznych: kardiologa, okulisty, urologa, neurologa, lekarza 
rehabilitacji a także dietetyków, specjalistów w zakresie 
fizykoterapii. Będą uczestniczyć w spotkaniach wspomagających 
rozwój osobisty, brać udział w warsztatach plenerowych i zajęciach 
stacjonarnych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia. 
Ogólnodostępne. 

1500000,00 

160  L0193 

Montaż brakujących tablic LED (dynamicznej informacji 
pasażerskiej) na przystankach MPK. 
Przystanki tramwajowe i autobusowe MPK przy ul. Narutowicza i 
Konstytucyjnej (od Kopcińskiego, do Pomorskiej), Al. Politechniki 
(od Radwańskiej do Wróblewskiego). 
Uzupełnienie na przystankach brakujących tablic LED (dynamicznej 
informacji pasażerskiej). 
Ogólnodostępne. 

1700000,00 

161  L0083 

Plac Piastowski przyjazny mieszkańcom. 
Zieleniec miejski położony pomiędzy ulicami: Bazarową, Rybną i 
Lutomierską. 
Dokończenie rozpoczętej w 2017 r. rewitalizacji Placu 
Piastowskiego w tym: Montaż brakujących urządzeń siłowni i 
urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw, stołów do gier w 
szachy i chińczyka i warcaby, ławek, koszy stojaków rowerowych, 
dokończenie budowy alejek, nasadzenia zieleni niskiej, montaż 
kamer monitoringu miejskiego. 
Ogólnodostępne. 

1715000,00 

162  L0031 

Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na 
przystankach autobusowych. 
Przystanki: 
• Lutomierska - Zachodnia (0484, 0485)• Zachodnia - Lutomierska 
(l399), (1393) • Zachodnia -Manufaktura(2316) • Jaracza - 
Piotrkowska (0225) • Kopcińskiego - Narutowicza (0368), (0364) • 
Struga - Piotrkowska (0248) • Zamenhofa - Piotrkowska (1422) • 
Włókniarzy - Mickiewicza (1323), (2093) • Bandurskiego - Dw. 
Łódź Kaliska (l599) • Żeromskiego - Pl. Barlickiego (l516,1517) • 
Palki - Wojska Polskiego (l114,1092) • Kopcińskiego - Rondo 
Solidarności (1791, 03 66) Zadanie zakłada montaż 18 tablic 
dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych 
przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem 
systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne przystanki 
byłoby nielogiczne oraz bezzasadne. 
Ogólnodostępne. 

1800000,00 
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163  L0033 

Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na 
przystankach tramwajowych. 
Przystanki: Limanowskiego - Pułaskiego (0450, 0436), 
Limanowskiego - Klonowa (0440, 0447) Limanowskiego - 
Sierakowskiego (0446, 0441), Włókniarzy-Lutomierska(1315, 
1306) Włókniarzy-Długosza (l317, 1304), Piotrkowska - Żwirki 
(0401), (1522), Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769), Piotrkowska 
- pl. Katedralny (0772), (0767), Dąbrowskiego - Tatrzańska (0120), 
(0105). Dąbrowskiego - Kossaka (0118), Dąbrowskiego - 
Podhalańska (0117), Pomorska - Lumumby (0848). Zadanie zakłada 
montaż 19 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na 
wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie 
jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na poszczególne 
przystanki byłoby nielogiczne oraz bezzasadne. 
Ogólnodostępne. 

1900000,00 

164  L0092 

Lunapark inaczej - IV etap - kontynuacja. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Dalszy etap budowy Nowoczesnej Strefy Rekreacji, Wypoczynku i 
Animacji w Parku na Zdrowiu w miejscu dawnego Lunaparku, 
kontynuacja zadania "Lunapark inaczej" z przystosowaniem terenu 
do współczesnych potrzeb mieszkańców w każdym wieku. Zadanie 
obejmuje: - strefę trampolin, - strefę huśtawek, - strefę malucha, - 
boisko do boule (bulodrom), - doposażenie Wzgórza Trzech Wież w 
urządzenia i nawierzchnię, z monitoringiem i oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

1900000,00 

165  L0002 

Piękny Grembach - modernizacja otoczenia osiedla tkaczy. 
Ul. Czechosłowacka 5. 
Zadanie obejmuje modernizację otoczenia osiedla mieszkaniowego 
Grembach, w tym wyrównanie terenu i budowę alejki w centralnym 
miejscu osiedla, budowa chodnika, miejsc wypoczynkowych, 
budowa placu zabaw, wytyczenie miejsc parkingowych oraz 
wymianę bramy wjazdowej i montaż szyldu: witamy na Grembachu. 
Na terenie osiedla powinna stanąć tablica pamiątkowa opisująca 
historię osiedla. 
Ogólnodostępne. 

1907000,00 

166  L0166 

Dzieci na murawę - budowa boiska piłkarskiego. 
Ul. Karpacka 61, działka G13-217. 
Projekt zakłada budowę boiska sportowego przeznaczonego do gry 
w piłkę nożną o wymiarach minimalnych pola gry 90 x 45m, wraz z 
niezbędną infrastruktura towarzyszącą (piłkochwyty, ogrodzenie, 
oświetlenie, bramki itd.). Boisko będzie wykonane w technologii 
tzw. sztucznej trawy. 
Boisko będzie dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na 
zasadach ogólnych administratora obiektu. 

1940000,00 
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167  L0089 

Ogród Różany w stylu wiktoriańskim w łódzkim Ogrodzie 
Botanicznym. 
Ogród Botaniczny. 
Utworzenie na terenie Ogrodu Botanicznego największej różanki w 
kraju. Projekt romantycznego ogrodu różanego z podziałem na róże 
historyczne, współczesne i wybitne odporne na mrozy. Ogród 
różany jest spójną koncepcją architektoniczno-nasadzeniową 
nawiązującą do XIX wiecznych ogrodów Europy. Dzięki 
zastosowaniu m.in. typowej dla epoki czerwonej cegły, doskonale 
wpasowuje się w architekturę miasta, korespondując z Manufakturą 
czy kompleksem byłych fabryk na Księżym Młynie. 
Ogólnodostępne. 

1951590,00 

168  L0282 

Bezpłatne zajęcia taneczne w 30 punktach w Łodzi. 
Po konsultacji z wnioskodawcą ustalono, że nie ma wskazania 
konkretnych lokalizacji, a jedynie, żeby zajęcia odbywały się w 
różnych punktach miasta umożliwiając bliski dostęp do zajęć 
tanecznych wszystkim zainteresowanym.  
Projekt składa się z 5 uzupełniających się wzajemnie części: 1) 
roczne (7500 godzin) bezpłatne zajęcia w wybranych przez miasto 
30 miejscach. Nauczanie w nich spójnym programem aby tancerze 
mogli wziąć udział w zawodach. 2) Zorganizowanie 4 turniejów 
tańca w klasach i na poziomach według wspólnych przepisów. 3) 
Wystawienie 8 spektaklów w teatrze oraz 90 pokazów tanecznych 
w szkołach lub w czasie wydarzeń lokalnych, aby zachęcić dzieci i 
młodzież do udziału w projekcie i pokazać im efekty treningów. 4) 
Po castingach wyłonienie najlepszych tancerzy i stworzenie z nich 
łódzkiej grupy reprezentacyjnej, przygotowanie i wysłanie na 
zawody rangi Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. 5) Szkolenie 
łódzkiej kadry instruktorskiej aby po zakończeniu programu mogli 
samodzielnie nadal kontynuować nauczanie.  
 Nie dotyczy. 

1975000,00 

169  L0110 

„Mikrokosmos"- insektarium w łódzkim Zoo. 
Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10. 
Czyż, nie mamy czasami ochoty wejść do miejsca, w którym 
poczujemy dreszczyk emocji. To co w nim zobaczymy może 
wywołać „gęsią skórkę", a jednocześnie będziemy się zastanawiać, 
czy to możliwe, że te zwierzęta występują w naturze. A teraz dajmy 
się ponieść wyobraźni.... Stwórzmy niewielki pawilon 
zaaranżowany na starą kopalnianą sztolnię z ekspozycją pająków, 
skorpionów, karaczanów i innych owadów. Ciekawe, niespotykane 
na co dzień, trochę przerażające gatunki możliwe do obserwacji z 
bliska. Wszystko w niezapomnianym klimacie opuszczonej kopalni. 
Dostępne dla wszystkich mieszkańców po zakupie biletu do zoo, 
oraz w specjalnej cenie 1 zł w wybrane dni roku (np. urodziny 
Łodzi). 

1980000,00 

170  L0199 

Kaczeńcowa - przebudowa wraz z budową chodników i pasów 
rowerowych. 
Ul. Kaczeńcowa od ul. Rojnej do ul. Lnianej. 
Przebudowa ul. Kaczeńcowej od ul. Rojnej do ul. Lnianej bez 
skrzyżowań. 
Ogólnodostępne. 

1998000,00 



173 
 

Lp. ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność Kwota po 
weryfikacji 

171  L0258 

Julianów - łódzkie centrum aktywności - modernizacja 
historycznej zabudowy folwarczno-dworskiej. 
Zadanie dotyczy modernizacji historycznej zabudowy folwarczno-
dworskiej łódzkiego fabrykanta Juliusza Heinzla, położonej w pn.-
zach części parku im. A. Mickiewicza na terenie dzielnicy Bałuty, 
przy ul. Zgierskiej 139. 
Zadanie obejmuje ewentualną wymianę uszkodzonych sprzętów na 
terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz modernizację 
istniejącego obiektu wraz z utworzeniem oświetlonych dojść - 
alejek. Modernizacja zakłada niezbędną wymianę konstrukcji (dach, 
klatka schodowa) oraz zmianę pokrycia dachu, wymianę stolarki 
drzwiowej i okiennej. Dodatkowo projekt zakłada wykonanie 
przeszklonej zabudowy istniejącego zadaszonego tarasu w celu 
umożliwienia całorocznego wykorzystania obiektu. Budowa 
monitoringu. 
Ogólnodostępne. 

1998000,00 

 

g) Wykaz negatywnie zaopiniowanych zadań zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019. 

 

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. 
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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. 

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. 



175 
 

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

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 
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. 
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19 B0173BD 

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

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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 
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1.  G0028CH 

Zielony pasaż wypoczynkowy z ławkami, wzdłuż ul. Łazowskiego, dla 
mieszkańców Chojen Zatorza. 
Działki miejskie wzdłuż ulicy Łazowskiego w obrębie prostokąta ul. Mieszkalnej, 
Łazowskiego, Żywotnej, do zabudowań prywatnych domów i ogrodów przy 
blokach. 
300 metrów alejki w kostce bezfazowej szerokiej na 160 cm, 9 ławek betonowo - 
drewnianych, 6 koszy betonowych, nasadzenie 27 drzew, nasadzenie 50 
krzewów, uzupełnienie trawników w obszarze około 170 m x 30 metrów. 
Ogólnodostępne. 

2.  G0031CH 

Remont chodnika Gładka. 
ul. Gładka między ul. Pryncypalna - Jana Bożego, Jutrzenki - Łazowskiego. 
Zadanie ma na celu remont chodnika, podniesienie bezpieczeństwa seniorów, 
dzieci oraz innych mieszkańców osiedla. Chodnik na całej długości jest w bardzo 
złym stanie. 
Ogólnodostępne. 

3.  G0032CH 

Remont chodnika ul. Jana Bożego. 
ul. Jana Bożego od ul. Kongresowej do ul. Przedświt. 
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa seniorów, dzieci oraz innych 
mieszkańców osiedla poprzez remont chodnika, który jest w bardzo złym stanie. 
Ogólnodostępne. 
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4.  G0063CD 

Park na Dąbrowie ul. Krochmalna. 
Teren gimnazjum przy ul. Krochmalnej. 
Projekt zakłada utworzenie parku i nasadzenie drzew. W pobliżu nie znajduje 
się żaden Park ani skwer oddanie tej nieruchomości po zlikwidowanym 
gimnazjum z całym terenem zielonym spowoduje utratę przez mieszkańców 
terenu rekreacyjnego. 
Ogólnodostępne. 

5.  G0084RU 

Strefa aktywnego wypoczynku -Rudzka Góra. 
Rudzka Góra mieści się na Osiedlu RUDA, pomiędzy ul. Starorudzką, 
Demokratyczną, Żwawą i Ekonomiczną. 
Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość terenów 
zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda. Wnioskuje o budowę strefy street 
workout na polance pod szczytem Rudzkiej Góry. Na strefę składałyby się np. 
drążki, ławeczki, słupki, uchwyty do ćwiczeń, koła gimnastyczne, drabinki itd. 
Wszystko na betonowych fundamentach i na stalowych słupach. Dodatkowo 
wokół strefy postawić kilka zabetonowanych ławek do odpoczynku. Strefa może 
być świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. 
Ogólnodostępne. 

6.  G0085WI 

Budowa chodnika w ul. Kolumny (Etap I). 
ul. Kolumny od nr 427 do ul. Ogrodniczej. 
Budowa chodnika o długości 400 metrów wzdłuż ul. Kolumny na odcinku od 
posesji nr 427 do ulicy Ogrodniczej. Szerokość chodnika -1,5 metra. 
Ogólnodostępne. 

7.  G0086WI 

Budowa chodnika w ul. Kolumny (Etap II) . 
ul. Kolumny od nr 407 do nr 425. 
Budowa chodnika o długości 300 rn wzdłuż ul. Kolumny na odcinku od posesji 
nr 407 do posesji nr 425. Szerokość chodnika -1,5 metra. 
Ogólnodostępne. 

8.  G0090RU 

"Bezpieczna droga" -chodnik na ul. Granicznej. 
ul. Graniczna. 
Wnioskowane zadanie ma na celu wybudowanie chodnika po wschodniej 
stronie (parzystej) ul. Granicznej, na odcinku między ul. Siostrzaną, a ul. Równą. 
Ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakość życia na dzielnicy Górna i 
mieszkańców tych dwóch osiedli. Zadanie ucywilizuje dojście z i na przystanki 
znajdujące się przy skrzyżowaniu ul. Siostrzanej z ul. Graniczną mieszkańcom, 
którzy obecnie wydeptali ścieżkę idąc dalej pieszo do swoich domów lub do 
pracy, bądź matki z wózkami idą ulicą co stanowi niebezpieczeństwo. 
Ogólnodostępne. 

9.  G0093RO 

Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do garaży od ul. Cieszyńskiej 
41. 
ul. Cieszyńska 41. 
Wyrównanie drogi dojazdowej od ul. Cieszyńskiej i utwardzenie jej. 
Ogólnodostępne. 

10.  G0095GO 

Łódź dla ludzi - Ogród Górna. 
Park Legionów w Łodzi. 
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. 
Ogród dzielnicowy będzie dostępny nieodpłatnie dla każdego, codziennie, w 
godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00. 
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11.  G0102CD 

Wyrównanie i utwardzenie terenu. 
ul. Mazurska 44/46. Teren w miejscu zdewastowanego trawnika, między 
wiatami garażowymi a ulicą dojazdową z kostki brukowej od strony klatek 
schodowych budynku (strona północna). 
Wyrównanie zniszczonej powierzchni trawnika i ułożenie ażurowej kostki 
brukowej wraz z obrzeżami. Teren usytuowany przed budynkiem mieszkalnym 
-wieżowiec l0-cio piętowy, l0-cio klatkowy, zamieszkany przez 880 osób. 
Z uporządkowanego terenu będą mogli korzystać mieszkańcy budynku 
usytuowanego przy ul. Mazurskiej 44/46 przez wszystkie dni, przez całą dobę. 

12.  G0109CD 

Termomodernizacja żłobka 17. 
ul. Siarczana 11. 
1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu; 
2. Wymiana instalacjo c.o. i ciepłej wody; 
3. Docieplenie ścian zewnętrznych i ich malowanie. 
4. Wymiana drzwi drewnianych na parterze. 
Z efektów korzystać będą dzieci z PM 102. 

13.  G0118PK  

Uporządkowanie parkowania, ruchu i remont chodników na Lokatorskiej i 
Łącznej. 
Ul. Lokatorska i Łączna (między Rzgowską a Tuszyńską). 
Uporządkowanie miejsc postojowych i ruchu w obrębie ul. Lokatorskiej i 
Łącznej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. Remont fragmentów 
chodników. 
Ogólnodostępne. 

14.  G0119RO 

Lustra drogowe na skrzyżowaniu Rogozińskiego/Cieszkowskiego. 
Skrzyżowanie Rogozińskiego/Cieszkowskiego. 
Projekt przewiduje montaż 4 luster na dwóch słupach widocznych dla 
wyjeżdżających z obu stron ul. Rogozińskiego. 
Ogólnodostępny. 

15.  G0127PK 

Remont parkingu. 
ul. Żółkiewskiego. 
Zagospodarowanie ul. Żółkiewskiego na parking z około 50 miejscami do 
parkowania skośnego. Parking będzie graniczył z chodnikiem który będzie 
musiał być przesunięty w głąb działki. Parking według projektu zostanie 
przedzielony sześcioma zieleńcami, a chodnik obsadzony krzewami bądź 
żywopłotem. Droga będzie jednokierunkowa od ul. Bednarskiej w stronę ul. 
Sanockiej. Projekt znacznie poprawi estetykę miejsca i podniesie komfort życia 
wszystkich mieszkańców, a sama ilość przestrzeni zostanie dobrze 
zagospodarowana i wykorzystana. 
- 50 miejsc parkingowych 
- 100 krzewów 
- żywopłot o długości 190m 
- 6 zieleńców obsadzonych krzewami 
- 4 znaki drogowe D-3, B-2, D-18, D-45 (Małe/Mini). 
Ogólnodostępne. 

16.  G0128CH 

Remont lub budowa miejsc parkingowo - postojowych wzdłuż ul. Gładkiej 
13/15 (blok 472A). 
Zadanie zlokalizowane przy ul. Gładkiej 13/15 - blok 472A (obręb G-26). 
Remont lub budowa miejsc parkingowo - postojowych wzdłuż ul. Gładkiej 
13/15 (blok 472A). Wykonanie miejsc postojowo - parkingowych z kostki 
brukowej lub płyt typu Jumbo wraz z wypełnieniem ich kruszywem. 
Ogólnodostępne. 

17.  G0132GO 

Górniak dla ludzi: modernizacja podjazdów do posesji przy ul. Stockiej. 
ul. Stocka. 
Projekt zakłada rozbiórkę wszystkich podjazdów do posesji mieszkalnych 
wykonanych z kamienia przy ul. Stockiej. W śladzie rozebranych podjazdów do 
posesji ma zostać ułożona nowa powierzchnia z kostki, która będzie 
jednocześnie kontynuacją istniejącego już chodnika. 
Ogólnodostępne. 
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18.  G0135GO 

Górniak dla ludzi: Pierwszy woonerf na Górniaku! 
ul. Stocka. 
Kompleksowa przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą, oświetleniem, 
nawierzchniami, meblami miejskimi i zielenią oraz zmianą ruchu - 
przekształcenie w tzw. „woonerf wraz z pasażem pieszo-jezdnym, łączącym ul. 
Przybyszewskiego z ul. Szczucińską - remont nawierzchni utwardzonych (drogi 
dojazdowej i chodnika), rekultywacja trawnika, nasadzenia krzewów, cięcia 
pielęgnacyjne drzew, zakup i montaż ławek. 
Ogólnodostępne. 

19.  G0137PK 

Licznik czasu trwania świateł - ul. Paderewskiego/ul. Rzgowska. 
Skrzyżowanie Paderewskiego/Rzgowska. 
Zamontowanie 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. 
Ogólnodostępne. 

20.  G0140CH 

Walka z błotem i breją. Bezpieczne przejście trawnikiem, kostka tam, 
gdzie trawnik nie przeżyje. 
ul. Zamknięta oraz róg Zamkniętej i Społecznej. 
Jak na załączonych do wniosku zdjęciach. 
Ogólnodostępne. 

21.  G0141CH 

Jumby – do muzeum! Porządny chodnik w całej szerokości, aż do 
krawężnika! 
Odcinek chodnika między rogiem ul. Kurczaki a Sternfelda. 
Jak na załączonych do wniosku zdjęciach. 
Ogólnodostępne. 

22.  G0147RO 

Modernizacja istniejących miejsc postojowych wzdłuż ul. Pięknej od ul. 
Cieszkowskiego do al. Politechniki wraz z rekultywacją terenów zielonych. 
 ul. Piękna działka ewidencyjna nr 259/18 obręb G1. 
Wymiana istniejącego podłoża miejsc postojowych na ażurowe płyty betonowe 
wraz z ułożeniem krawężników. Przesunięcie istniejących latarni ulicznych poza 
miejsca postojowe w rejon pasa zieleni, rekultywacja terenów zielonych 
położonych wzdłuż miejsc postojowych poprzez wymianę istniejącego trawnika 
i nasadzenie krzewów. Wykonanie dokumentacji projektowej do planowanego 
zadania. 
Ogólnodostępne. 

23.  G0153RO  

Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Wróblewskiego. 
ul. Wróblewskiego od al. Politechniki do al. Jana Pawła II. 
Wyznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Wróblewskiego oraz poszerzenie 
chodnika po północnej stronie ul. Wróblewskiego. 
Ogólnodostępne. 

24.  G0154NN  

Remont nawierzchni ul. Nad Dobrzynką. 
ul. Nad Dobrzynką. 
Remont nawierzchni ul. Nad Dobrzynką. 
Ogólnodostępne. 

25.  G0158GO 

Poprawa bezpieczeństwa przejścia pomiędzy ulicami: Radomską - Praską - 
Łomżyńską. 
Poprowadzenie nowego chodnika łączącego ulice Radomską - Praską - 
Łomżyńską w miejscu starego przejścia wzdłuż ogrodzenia ROD im. 
Dąbrowskiego. 
Wybudowanie od nowa przejścia z wykonaniem nowego chodnika 144 metry 
długości l metr szerokości, ustawieniem sześciu latarni typu LED, oraz, jeśli 
będzie taka możliwość techniczna, zainstalowaniem monitoringu miejskiego - 4 
kamery. 
Ogólnodostępne. 
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26.  G0166RU 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
SP 143, ul. Kuźnicka 12. 
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. 
Dzieci i młodzież. 

27.  G0172GO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
SP 10, ul. Przybyszewskiego 15/21. 
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. 
Dzieci i młodzież. 

28.  G0175CD 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
SP 174, ul. Gałczyńskiego 6. 
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. 
Dzieci i młodzież. 

29.  G0176CH 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
SP 162, ul. Powszechna 15. 
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. 
Dzieci i młodzież. 

30.  G0177CD 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
SP 190, ul. Malczewskiego 37/47. 
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. 
Dzieci i młodzież. 

31.  G0178GO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
SP 5, ul. Łęczycka 23 
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. 
Dzieci i młodzież. 

32.  G0179WI 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
SP 130, ul. Gościniec 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. 
Dzieci i młodzież. 
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33.  G0180RO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
SP 138 ul. Świętego Franciszka 53. 
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. 
Dzieci i młodzież. 

34.  G0181CH 

Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa. 
Działka przy ul Jędrzejowskiej nr 575 obręb G30. 
Budowa zewnętrznej ścianki wspinaczkowej na terenie osiedla Chojny. 
Ogólnodostępny. 

35.  G0182CH 

Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Chojen. 
Działka przy ul. Jędrzejowskie] nr 575 obręb G30 
Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią z niezbędną 
infrastrukturą jak ławki i kosze. 
- ogrodzenie 
- boisko 
- 4 ławki 
- 4 kosze na śmieci 
Ogólnodostępny. 

36.  G0185CH 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 162, ul. Powszechna 15. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH 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. 

37.  G0186GO 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 10, Przybyszewskiego 15/21 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH 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. 

38.  G0187WI 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 130, Gościniec 1. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH 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. 

39.  G0188RU 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 143, Kuźnicka 12. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH 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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40.  G0189RO 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 138, Świętego Franciszka 53. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH 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.  G0190PK 

ROBOTYKA W SZKOLE 
Gimnazjum-Liceum, ul. Tuszyńska 31. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH 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. 

42.  G0191NN 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP 189, ul. Kossaka 19. 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH 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.  G0192CD 

ROBOTYKA W SZKOLE 
SP/Gimnazjum ul. Chocianowicka 198 
ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU NIEODPŁANYCH 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.  G0194PK 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży. 
LO 9, ul. Paderewskiego 24. 
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.  G0196RU 

Plac zabaw i rekreacji Ruda — Beczkowa. 
ul. Beczkowa działki: G24-96/10 i GG24-97. 
Wniosek dotyczy zakupu i montażu urządzeń placu zabaw. W ramach projektu 
usytuowane będą w szczególności: huśtawka wahadłowa, zjeżdżalnia, karuzela 
stanowisko do koszykówki, urządzenia do ćwiczeń, dwie ławki, kosz na śmieci, 
regulamin. Teren zostanie ogrodzony, zasadzone zostaną krzewy, oraz odmiany 
karłowe drzew, konserwacji, zabiegom pielęgnacyjnym zostaną poddane 
istniejące nasadzenia. 
Ogólnodostępne. 
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46.  G0199PK 

Bezpieczny rozwój dla naszych dzieci - zbudujmy plac zabaw na 
Jarosławskiej. 
ul. Jarosławska 29. 
Zadanie będzie polegało na budowie nowego placu zabaw dla dzieci. Plac zabaw 
będzie uzupełniał infrastrukturę sportową znajdującą się przy szkole. 
Inwestycja będzie polegała na zbudowaniu placu zabaw - 5 elementów, wraz z 
dodatkową infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo i komfort 
korzystającym rodzinom. 
Plac zabaw będzie dostępny nieodpłatnie w czasie działania szkoły, co najmniej 
w dni szkolne oraz w niektóre weekendy, a także w czasie organizowanych 
uroczystości, pikników i wydarzeń. Pierwszeństwo w trakcie zajęć szkolnych 
będą mieli uczniowie i dzieci przedszkolne. Natomiast w godzinach 
popołudniowych, plac będzie swobodnie dostępny dla wszystkich. Dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, plac zabaw będzie zamykany codziennie w 
godzinach wieczornych. 

47.  G0204CH 

Teatr Bliżej Nas. 
SP 162, Powszechna 15. 
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 spektaklu 
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 (na 4 występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

48.  G0205GO 

Teatr Bliżej Nas. 
SP 10, ul. Przybyszewskiego 15/21. 
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 spektaklu 
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 (na 4 występy) 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

49.  G0207WI 

Teatr Bliżej Nas. 
Skrzyżowanie ul. Kolumny i Nad Stawem. 
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 spektaklu 
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 (na 4 występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

50.  G0210RU 

Szachy w lesie. 
Skrzyżowanie ul. Rodzinnej i Przyjemnej. 
Ławeczka drewniano-metalowa, stolik do szachów oraz kosz betonowy na 
śmieci. 
Ogólnodostępne. 
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POLESIE 

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

1. P0003SP 

Różany ogród z fontanną w tle. 
Ul. Św. Jerzego 11 oraz działki przylegające. 
Zadanie polega na przekształceniu trzech zaniedbanych działek w 
romantyczny różany ogród z fontanną, pergolami, zielonymi ścianami, 
wartościowymi roślinami, ławeczkami (i innymi elementami małej 
architektury), oświetleniem, i przenośnym WC. 
Ogólnodostępny. 

2. P0014KR 

Stop hałasowi drogowemu i kolejowemu. 
Inwestycja zlokalizowana wzdłuż ul. Maratońskiej (od ul. Maratońska 15-
36) i zjazdu z Maratońskiej do ul. Waltera-Janke na odcinku 300 metrów od 
strony osiedla. 
Umieszczenie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Maratońskiej i zjazdu z 
Maratońskiej do ul. Waltera-Janke ma na celu zmniejszenie hałasu na 
osiedlu Karolew - cały odcinek wynosi ok. 300 metrów. Zakładana 
wysokość ekranów to 4 metry. Zainstalowane ekrany od strony osiedla 
skutecznie zredukują uciążliwe odgłosy wszelkich pojazdów drogowych, 
jak i kolejowych, zapewniając tym samym większy komfort życia 
szczególnie: -) mieszkańcom pobliskich bloków -) małym podopiecznym 
przedszkola i żłobka. Ekrany akustyczne porośnięte bluszczem zachowają 
równowagę estetyczną otoczenia. Na części działek zamontowanie 
ekranów typu "Zielona Ściana", na części - zamontowanie ekranów 
przezroczystych nieograniczających dostępu światła do pobliskich 
budynków. 
Realizacja zadania będzie miała wpływ przede wszystkim na bezpośrednie 
otoczenie, zabudowane nieruchomościami prywatnymi, oraz przedszkole 
miejskie. 

3. P0019KR 

Nasadzenie świerków kłujących na terenie trawników osiedla 
Retkinia - Zagrodniki. 
Trawniki gdzie były wycięte drzewa lub okolica, w kwadracie ulic: 
Wyszyńskiego, Waltera- Janke, Maratońska, Armii Krajowej. 
Nasadzenie świerków kłujących na terenie trawników. Wysokość drzewka 
ok. 130 - 150 cm. Do każdego drzewka-świerku dosypana ziemia do 
iglaków. 80 drzewek świerka kłującego. Drzewka mogą być wyższe. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

4. P0020ZL 

Pierwsza gumowa ulica w Łodzi. 
Ulica Grenadierów od ul. Rąbieńskiej do końca. 
Wyłożenie ulicy matami z kauczukowej gumy o grubości 3,2 cm, 
zbrojonymi stalową linką, tak aby skutecznie pozbyć się dziur w ulicy 
gruntowej. 
Teren ogólnodostępny. 

5. P0024KO 

Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców między ul. Okrzei i 
ul. Górną. 
Ul. Okrzei pomiędzy blokami o numerze 26/28, 22 oraz ul. Górną 45. 
Parking na około 50 miejsc parkingowych z uwzględnieniem miejsc dla 
osób niepełnosprawnych. Wykonany z kostki brukowej lub z płyt jumbo, 
oraz wjazd na parking od ul. Okrzei i ul. Górnej. 
Parking ogólnodostępny, całodobowy. 
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6. P0026KR 

Karolew bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców. Uporządkowanie i 
wyznaczenie nowych miejsc parkingowych. 
Ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul. Bratysławskiej. 
Uporządkowanie i wyznaczenie 25 nowych utwardzonych miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. Wróblewskiego, miedzy innymi poprzez zmianę 
organizacji ruchu. Projekt wpisuje się w uchwaloną przez Radę Miejską 
politykę rozwoju komunikacji miejskiej w Łodzi. Pasy ruchu zostaną 
wyprostowane, a parkowanie przeniesione na północną stronę, jak 
pokazano na rysunku w załączniku. Nastąpi demontaż niebezpiecznych 
szykan występujących w postaci niedostatecznie oznaczonych wysepek i 
demontaż poduszek berlińskich. Elementami uspokojenia ruchu pozostaną 
skrzyżowania równorzędne z ulicami Wioślarską i Bratysławską. 
Dotychczasowa organizacja ruchu funkcjonująca od ok. 2 lat nie sprawdziła 
się zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych oraz służb miejskich. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

7. P0043ZL 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Retkińskiego 
Pola. 
Kwartał Juszczakiewicza, Konstantynowska, Kusocińskiego, rzeka Łódka. 
Miejscowy plan zagospodarowania dla kwartału Juszczakiewicza, 
Konstantynowska, Kusocińskiego, rzeki Łódka. Teren należy do dużego 
dewelopera, który ogłosił już budowę pierwszych bloków i wybudował 
market przy Kusocińskiego. W planie należy chronić teren lasu 
Retkińskiego i zapewnić przejście pomiędzy Konstantynowską i 
Kusocińskiego. Po zabudowie całego terenu mieszkać może tam 10 000 
ludzi. Spowoduje to całkowity paraliż zarówno ulic jak i komunikacji 
miejskiej na Retkini. 
Projekt ogólnodostępny. 

8. P0046RS 

Poprawa bezpieczeństwa w okolicy szkoły i orlika. 
P22-73 w okolicach bramy orlika. 
Projekt polega na utworzeniu bezpiecznej strefy w rejonie szkoły 
podstawowej, polegającej na ustawieniu gumowych słupków które 
uniemożliwią wjazd samochodom osobowym, a pozwalają na przejechanie 
straży pożarnej czy karetek. Obecnie chodnik pomiędzy szkołą a orlikiem 
notorycznie jest wykorzystywany przez samochody przeciskające się 
pomiędzy dziećmi idącymi do szkoły. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do SP 6 oraz osoby spędzające czas na ORLIKu. 

9. P0059KR 

Aleja parkowa na terenie dawnej pętli "Bratysławska". 
Aleja parkowa łącząca ul. Waltera-Janke, ul. Nad Karolewką i Narciarską. 
Wykonanie alei parkowej, nasadzenie 20 drzew (klony lub buki) i 15 
krzewów wzdłuż alei, zamontowanie 8-10 ławek oraz wykonanie 2 
klombów-rabat. Wykonanie alei jest konieczne i niezbędne dla 
mieszkańców osiedla Karolew i osiedla Zagrodniki, skąd przybywają dzieci 
z opiekunami na plac zabaw ze "Statkiem korsarskim", na którym brakuje 
całkowicie zieleni i jest zbyt mała ilość ławek, a wiosną i latem 
zapotrzebowanie bardzo duże. W przyszłości zagospodarowanie terenu 
pod park osiedlowy. 
Nie dotyczy. 
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10. P0060ZM 

Plac zabaw przy muszli koncertowej w parku na Zdrowiu. 
Al. Retkińska, teren przy muszli koncertowej. 
Teren przy muszli koncertowej w Parku na Zdrowiu. Utworzenie 
atrakcyjnego placu zabaw, który zaspokoi potrzebę ruchu i rozwoju dzieci. 
Budowa zestawu rekreacyjnego na bezpiecznym piaszczystym podłożu, 
złożonego ze zjeżdżalni, domku drewnianego, mostku, drabinki do 
wspinania, karuzeli, sprężynowca, huśtawek, bocianiego gniazda do 
bujania, pająka do wspinania. Montaż 2 ławek dla opiekunów. Obszar 
otoczony płotkiem zabezpieczającym przed wchodzeniem zwierząt. 
Umiejscowienie regulaminu oraz śmietnika dla zachowania czystości. 
Powstały plac zabaw będzie ogólnodostępny i darmowy. 

11. P0061LP 

Poprawa warunków dla 900 osób - użytkowników RODziałk. "Nowe 
Sady" przez dzieci, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne. 
ul. Nowe Sady 38. 
Zadanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury ROD "Nowe Sady". 
Podstawowym problemem do rozwiązania jest uruchomienie przystanku 
autobusu linii 69. Następnie poprawa stanu wyglądu całego obiektu, 
łącznie z rekultywacją terenu ogólnodostępnego (ok. 5 ha). Nasadzenia 
drzew, krzewów ozdobnych itp. Utworzenie Klubu Książki i Prasy, 
biblioteczki, doposażenie świetlicy w sprzęty i urządzenia służące 
wypoczynkowi i rekreacji. 
Dostępne dla użytkowników ROD "Nowe Sady". 

12. P0069LP 

Zagospodarowanie terenu między osiedlami Nowe Polesie 1 i Nowe 
Polesie 2. 
Teren zielony przy ul. Pienistej między osiedlami Nowe Polesie 1 i Nowe 
Polesie 2. 
Celem zadania jest zagospodarowanie terenu leżącego między osiedlami 
"Nowe Polesie 1" a "Nowe Polesie 2", stworzenie miejsca przyjaznego 
okolicznym mieszkańcom. Przejście przez utworzony park osiedlowy 
stanowić będzie najkrótszą drogę dotarcia do przystanków autobusowych 
na ul. Maratońskiej oraz planowanego przystanku kolei aglomeracyjnej. 
Zaaranżowanie parkowych alei, uporządkowanie terenu, ustawienie 
latarni, koszy na śmieci i ławek wpłynie także na bezpieczeństwo osób 
poruszających się po okolicach oraz mieszkających bezpośrednio obok. 
Teren zielony leżący pomiędzy osiedlami "Nowe Polesie 1" a "Nowe Polesie 
2" i "Nowe Polesie 3" jest terenem ogólnodostępnym dla wszystkich całą 
dobę. Projekt nie zakłada grodzenia terenu. 

13. P0074KO 

Droga dojazdowa do bloku nr 48, przy al. Włókniarzy 198. 
Al. Włókniarzy 198, działki 42/7, 98/1. 
Utwardzenie drogi dojazdowej do bloku nr 48 przy al. Włókniarzy 198 
wraz z wykonaniem miejsc parkingowych : wyrównanie powierzchni 
działki pod ww. drogę, wyznaczenie miejsc parkingowych, ułożenie płyt 
ażurowych na ww. drodze i miejscach parkingowych. Powierzchnia 
parkingu 260 m², pow. drogi dojazdowej - 100 m², powierzchnia drogi 
łączącej - 100 m², łącznie 460 m². 
Rozpatrując zgłoszony wniosek pod kątem Budżetu Obywatelskiego - nie 
dotyczy. 
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14. P0076ZL 

Bezpieczna droga do szkoły i pracy. 
Ul. Obronna od ul. Rąbieńskiej do ul. Żołnierskiej. 
Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Obronnej na odcinku od ul. 
Rąbieńskiej do ul. Żołnierskiej (około 200 m). 
Nie dotyczy. 

15. P0080LP 

Woonerf na ul. Sztormowej od ul. Burzliwej do ul. Kubusia Puchatka. 
Ul. Sztormowa od ul. Burzliwej do ul. Kubusia Puchatka. 
W ramach zadania zbudowany zostanie woonerf o długości ok. 150 m 
pomiędzy ulicami Burzliwą a Kubusia Puchatka, wraz z miejscami 
parkingowymi oraz elementami małej architektury. 
Zadanie ogólnodostępne. 

16. P0096KR 

Wygodne dojście do przystanku Wyszyńskiego –Retkińska. 
Przystanek autobusowo - tramwajowy przy skrzyżowaniu al. 
Wyszyńskiego i ul. Retkińskiej. 
Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych poprawiających 
bezpieczeństwo osób dochodzących do przystanku z kierunku innego niż 
skrzyżowanie. 
Nie dotyczy. 

17. P0097SP 

Włączenie drogi dla rowerów w ul. Stefana Żeromskiego. 
Odcinek 100m wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żeromskiego, na północ od 
skrzyżowania z al.. Mickiewicza. 
Zadanie polega na wybudowaniu ok.100 m drogi dla rowerów, remoncie 
nawierzchni chodnika oraz włączeniu drogi we wschodnią jezdnię ul. 
Żeromskiego. 
Zadanie ogólnodostępne. 

18. P0098KR 

Wygodne dojście do przystanku Wyszyńskiego –Waltera Janke. 
Peron południowy przystanku tramwajowego Wyszyńskiego - Waltera 
Janke oraz ok. 70 m. wzdłuż torów w kierunku skrzyżowania al. 
Wyszyńskiego i ul. Króla. 
Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych w okolicy skrzyżowania 
Wyszyńskiego i Króla oraz wybudowanie chodnika wzdłuż torów 
tramwajowych. Poprawi to bezpieczeństwo osób dochodzących do 
przystanku z kierunku innego niż skrzyżowanie Wyszyńskiego i Waltera 
Janke oddalonego o 130 m. 
Zadanie ogólnodostępne. 

19. P0099KR 

Wygodne dojście do przystanku Wyszyńskiego – Armii Krajowej. 
Przystanek autobusowo - tramwajowy przy skrzyżowaniu al. 
Wyszyńskiego i ul. Armii Krajowej. 
Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych poprawiających 
bezpieczeństwo osób dochodzących do przystanku z kierunku innego niż 
skrzyżowanie. 
Zadanie ogólnodostępne. 
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20. P0102KR 

Krzewy i drzewa zamiast rozjechanych trawników!  
Wybrane ulice: ul. Wygodna od ul. Wileńskiej do końca, ul. Karolewska od 
Wileńskiej do zakrętu przed UMŁ, ul. Wileńska od Bandurskiego do 
Retkińskiej, ul. Wróblewskiego od Bratysławskiej do bandurskiego, ul. 
Bratysławska od Bandurskiego do bloku przy Bratysławskiej 7. 
Na naszym osiedlu jest wiele miejsc, gdzie kierowcy nie szanują zieleni, 
zamiast trawy są klepiska, a samochód zaparkowany między drzewa to 
standard. Celem projektu jest dosadzenie drzew (ok.15 + pionowe osłony) i 
krzewów (do 150) - jako zagęszczenie między obecnymi drzewami, aby tę 
sytuację zmienić i uniemożliwić niszczenie kolejnych odcinków. 
Nie dotyczy. 

21. P0104KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego od ul. Bandurskiego do 
ul. Bratysławskiej – obie strony 
Ul. Wróblewskiego od ul. Bandurskiego do ul. Bratysławskiej - strona 
parzysta i nieparzysta 
Wymiana nawierzchni chodników na ww. odcinku. 
Nie dotyczy. 

22. P0105RS 

Boisko osiedlowe „Orlik” 2018. 
Ul. Maratońska 49. 
Projekt obejmuje: -) boisko piłkarskie o wymiarach całkowitych 62x 30 m 
(pole gry 56x26m) -) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 62x30 m -
)zaplecze szatniowo-sanitarne -) oświetlenie kompleksowe, 8 szt. -) 
ogrodzenie po obwodzie boisk. 
Obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców Łodzi. 

23. P0108ZL 

Parking wzdłuż ul. Traktorowej. 
Miejsca parkingowe przy ul. Traktorowej (prostopadle do ulicy) na 
wysokości numeru 20 i 22 - wzdłuż bloków mieszkalnych. 
Utworzenie 40 miejsc parkingowych prostopadłych do ul. Traktorowej. 
Nie dotyczy. 

24. P0109ZL 

Bezpieczeństwo na Nowym Złotnie. 
Ul. Czwartaków, ul. Bierezina, ul. Obronna. 
Utwardzenie zjazdu z ulic Czwartaków, Bierezina oraz Obronnej w 
kierunku ul. Rąbieńskiej poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni o 
długości 7 metrów od krawędzi ul. Rąbieńskiej i szerokości ul. Czwartaków, 
Bierezina i Obronnej. 
Teren ogólnodostępny. 

25. P0114ZM 

Budowa odpływów wody deszczowej na chodnikach, na ul. Perłowej. 
Ul. Perłowa, działki P6-206/8, P6-206/2. 
Na chodnikach ul. Perłowej zostaną zainstalowane odpływy wody 
deszczowej, pochodzącej z poszczególnych posesji. Obecnie woda z rynien 
wylewa się bezpośrednio na nowy chodnik. W ciepłych porach roku 
skutkuje to jedynie pochlapaniem butów, jednak w zimie rozlana woda 
zamarza i tworzy bardzo niebezpieczne lodowiska. Specjalnie wyżłobione 
korytka (takie jak kiedyś) odprowadzą wodę bezpośrednio na ulicę. 
Nie dotyczy. 
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26. P0120KR 

Wymiana chodnika na ul. Norwida i jezdni. 
Ul. Norwida po stronie parzystej od ul. Żubrowej do ul. Celnej i cała po 
stronie nieparzystej. 
Chodnik na ul. Norwida jest bardzo zniszczony, płyty są nierówne, 
powypaczane albo w ogóle ich brak, stanowi zagrożenie dla innych 
mieszkańców. W okolicy mieszka dużo młodych ludzi z dziećmi, a jeszcze 
więcej seniorów, którzy spieszą do pobliskiej poradni. Potrzebna jest 
gładka nawierzchnia ulicy. Jezdnia jest pełna dziur i łatanin.  
Zadanie ma znaczenie dla całej społeczności ulicy. Cztery wieżowce 
zamieszkiwane są przez kilkaset ludzi, w tym małe dzieci prowadzone do 
żłobka lub przedszkola, oraz ogromny odsetek ludzi w wieku podeszłym. 
Ulica jest krótka i koszty wymiany chodnika nie powinny być zbyt wysokie. 
Jezdnia jest zużyta przez samochody, od lat nie wymieniana i nie 
naprawiana. 

27. P0132KR 

Mini Tężnie Solankowe x 2szt. 
Plac jest usytuowany w centrum osiedla którym zarządza SM "Zagrodniki", 
znajduje się w obrębie ul. Olimpijskiej i z czterech stron otaczają go obiekty 
takie jak: PM 144, blok Olimpijska nr 4, blok Olimpijska nr 12, blok 
Olimpijska nr 7. Działki obręb P-26: 97/30, 97/32, 97/33, 97/35. 
1. Mini tężnie solankowe x 2 szt. 2. Ławki z oparciem x 8 szt. 3. Latarnie 
oświetleniowe z kloszami ogrodowo-parkowymi x 4 szt. 3. Drzewa nisko 
rosnące lub krzewy. 4. Teren użytkowy tężni ogrodzić płotem (ramowe 
panele z siatką). 5. Na zewnątrz w pobliżu ogrodzenia utwardzić miejsce 
dla kilku rowerów. 6. Dojścia ścieżki do tężni utwardzić płytami 
chodnikowymi. 7. W pobliżu tężni zawiesić tablicę informującą o 
bezwzględnym zakazie wprowadzania psów na cały teren zieleńca. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 
przebywające w PM 144. 

28. P0134SP 

Licznik czasu trwania świateł (Al. Bandurskiego- A. Mickiewicza- Al. 
Jana Pawła II- Al. Włókniarzy). 
Skrzyżowanie ulic: Al. Bandurskiego- A. Mickiewicza- Al. Jana Pawła II- Al. 
Włókniarzy. 
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 ww. skrzyżowaniu 11 liczników. 
Dla wszystkich kierowców, którzy będą przejeżdżać przez skrzyżowanie, 
całodobowo lub w godzinach zmiany świateł czerwone-zielone, 
nieodpłatnie. 

29. P0139ZL 

Bezpieczna droga do SP 169 i do pracy. 
Ul. Podchorążych od nr 54(skrzyżowanie z ul. Legnicką), gdzie kończy się 
obecny chodnik do numeru 96( osiedle Leśny Jasieniec) - około 850 m. 
Celem inwestycji jest wykonanie chodnika na ul Podchorążych, aby 
umożliwić dzieciom bezpieczną drogę do SP 169 oraz pozostałym 
mieszkańcom bezpieczne poruszanie się do pracy, przystanków 
autobusowych i po okolicy. Obecnie piesi, w tym także dzieci, muszą iść ul. 
Podchorążych, co jest bardzo niebezpieczne z powodu dużego natężenia 
ruchu. Chodnik - szerokość 1 m, wykonany z płyt chodnikowych 50x50 cm, 
na długości 850m, bez ławek. 
Zadanie ogólnodostępne. 
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30. P0141SP 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 26, ul. Pogonowskiego 27/29. 
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. 

31. P0143SP 

Cywilizacja parkowania na Starym Polesiu – słupki. 
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. 
Zadanie polega na ustawieniu słupków uniemożliwiających nielegalne i 
nieprzepisowe parkowanie samochodów na chodnikach ulic na Starym 
Polesiu. 
Nie dotyczy. 

32. P0153ZL 

Studium wykonalności/opłacalności budowy tramwaju na/przez 
Złotno. 
Osiedle Złotno. 
Zadanie polega na stwierdzeniu opłacalności budowy i opracowaniu trasy 
(od)budowy trasy tramwajowej na Złotno, wraz z połączeniem z 
Teofilowem. 
Nie dotyczy. 

33. P0159RS 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy PG 21 i SP 19. 
Ul. Balonowa 1, teren przyszkolny SP 19 i PG 21 (miejsce obecnie 
niezagospodarowane). 
Budowa: ogrodzonego boiska do piłki siatkowej plażowej ze sprzętem 
sportowym ( 2 słupki, piłki do siatkówki, siatki treningowe i meczowa, 
stanowisko sędziowskie, taśmy na linie boczne do piłki siatkowej, siedziska 
dla zawodników), boiska piaskowo-trawiastego do croissmintona 
(speedmintona) ze sprzętem sportowym (zestawy rakiet z lotkami, 
liniami/znacznikami linii, siedziskami dla zawodników), zestawu Street 
Workout Start (brama crossfitowa z pole dance) z siedziskami dla 
ćwiczących. Na całym terenie zostaną ustawione kosze na śmieci (3 szt.). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 19 i Gimnazjum Publicznego nr 21 oraz okoliczni mieszkańcy.  

34. P0161ZL 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 169, ul. Napoleońska 7/17. 
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. 
Zajęcia 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 
13.00-220.00, sobota i niedziela 9.00-20.00. 
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35. P0162KR 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP137, ul. Florecistów 3b. 
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. 
Zajęcia 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 
13.00-220.00, sobota i niedziela 9.00-20.00. 

36. P0163KO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 91, ul. Kasprzaka 45. 
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. 
Zajęcia 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 
13.00-220.00, sobota i niedziela 9.00-20.00. 

37. P0164RS 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 19, ul. Balonowa 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. 
Zajęcia 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 
13.00-220.00, sobota i niedziela 9.00-20.00. 

38. P0165ZM 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
Obiekty ŁKS, Al. Unii Lubelskiej 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. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Godziny zajęć powinny się 
mieścić w godzinach: od poniedziałku do piątku 13.00-22.00, sobota i 
niedziela 9.00-20.00. 
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39. P0166MM 

Innowacyjna tężnia solankowa dla mieszkańców osiedla im. 
Montwiłła-Mireckiego i gości Parku Na Zdrowiu 
Skwer między ulicami Jarzynowa, Perla, Barona. 
Wybudowanie innowacyjnej tężni solankowej z wyrzutem mgiełki 
solankowej i małej infrastruktury umożliwiającej wygodne spędzanie czasu 
w zdrowym mikroklimacie. Tężnia zostanie wzbogacona o 4-6 ławek, 2-3 
stoliki i przewijarkę dla niemowląt, kosze na śmieci i psie odchody. Teren 
zostanie wyłożony kostką. Zastosowanie wyrzutu mgiełki solankowej 
niesie z sobą aż dwa aspekty pozytywne: zwiększa zasięg oddziaływania 
tężni oraz wzmacnia go, ponieważ zatomizowana mgiełka solankowa jest 
lepiej przyswajalna prozdrowotnie dla człowieka. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

40. P0167SP 

Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i nowe nasadzenia. 
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starym Polesiu 
wzdłuż ulic. Należy zasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa na 
chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy 
szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. 
Nie dotyczy. 

41. P0168SP 

Łódź dla ludzi – Ogród Polesie. 
Park Poniatowskiego w Łodzi. 
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. 
Ogród dzielnicowy będzie dostępny bezpłatnie dla każdego, codziennie, w 
godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00. 

42. P0169ZL 

Uporządkujmy ul. Łubinową! 
Ul. Łubinowa na odcinku od ul. Cedry do ul. Traktorowej. 
Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Łubinowej na odcinku od ul. 
Traktorowej do ul. Cedry. Zakup i ustawienie koszy na psie odchody i 
tabliczek przypominających o obowiązku sprzątania po zwierzętach 
wzdłuż ul. Łubinowej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Cedry. 
Nie dotyczy. 

43. P0170SP 

Miejsca parkingowe dla studentów i nie tylko. 
Ul. Żeromskiego na odcinku Żwirki/Radwańska. 
Zadanie ma na celu wyznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. 
Żeromskiego. W najbliższej okolicy nie ma takich miejsc parkingowych. 
Zadanie pozwoli na ograniczenie niszczenia zieleni i legalne parkowanie. 
Najlepiej bezpłatne i z płyt jumbo. 
Teren ogólnodostępny. 
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44. P0171RS 

Wymiana chodników przy bokach bloków 240 (zach.) oraz 252 i 253 
1.Chodnik przy zachodniej stronie bloku 240 obok placu zabaw, do bloku 
241 Maratońska 79. 2.Chodnik przy blokach 252 i 253 od strony 
wschodniej uniemożliwiający drogę do dalszej części osiedla i do kościoła. 
Autor propozycji zgłasza konieczność wymiany chodników niezwykle 
istotnych w codziennym życiu osiedla, które z uwagi na stan zużycia, a co 
za tym idzie intensywność korzystania stały się problemem w drodze do 
pracy, szkoły, sklepu, kościoła. 1. Zdewastowany przez ciężkie samochody 
przy naprawie wodociągu. 2. Uszkodzony przez drzewo rosnące blisko 
chodnika, zbudowany patchworkowo. 
Nie dotyczy. 

45. P0172MM 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 40, ul. Praussa 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 .  
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46. P0174SP 

Robotyka w szkole. 
SP 152, ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54, Gimnazjum 27, ul. 
Pogonowskiego 34. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W 
skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń z 
2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
1 . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty i 
ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach i 
banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył plakatów W żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np. 2 
grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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47. P0175RS 

Robotyka w szkole. 
SP 44, ul. Kusocińskiego 100, SP 19, ul. Balonowa 1. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W 
skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń z 
2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
1 . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty i 
ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach i 
banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył plakatów W żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np. 2 
grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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48. P0176KR 

Robotyka w szkole. 
SP 137 ul. Florecistów 3b, Gimnazjum 20, ul. Olimpijska 9, XXVI LO, ul. 
Wileńska 22a. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W 
skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń z 
2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
1 . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty i 
ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach i 
banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył plakatów W żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np. 2 
grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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49. P0177KO 

Robotyka w szkole. 
SP 91, ul. Kasprzaka 45. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W 
skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń z 
2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
1 . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty i 
ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach i 
banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył plakatów W żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np. 2 
grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt.  
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50. P0178MM 

Robotyka w szkole. 
SP 40, ul. Praussa 2. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W 
skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń z 
2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
1 . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty i 
ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach i 
banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył plakatów W żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np. 2 
grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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51. P0179ZM 

Robotyka w szkole. 
XXXIV LO, ul. Minerska 1/3 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W 
skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń z 
2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
1 . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty i 
ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach i 
banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył plakatów W żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np. 2 
grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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52. P0180ZL 

Robotyka w szkole. 
SP 169, ul. Napoleońska 7. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki. W 
skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń z 
2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
1 . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty i 
ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach i 
banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył plakatów W żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np. 2 
grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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53. P0181LP 

Robotyka w szkole. 
Ul. Kubusia Puchatka 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. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń z 
2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
1 . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty i 
ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach i 
banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył plakatów W żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np. 2 
grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 

54. P0182RS 

Wybudowanie skateparków w Łodzi. 
Ul. Kusocińskiego 116. 
Quarter, piramida, jump box, mobilna rurka, fly box, 2 rampy zwykłe, benk. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

55. P0186KO 

„I wszystko jasne” – redagowanie i wydawanie bezpłatnej gazety dla 
mieszkańców Kozin. 
Ul. Kasprzaka 45. 
W ramach zadania zostanie wydana gazeta "Kozie wieści" przeznaczona dla 
całej społeczności osiedla Koziny, raz w miesiącu (styczeń-czerwiec oraz 
wrzesień-grudzień 2019 r.) w nakładzie 5000 egzemplarzy. W gazetce 
będzie można przeczytać, między innymi o historii osiedla, bieżących 
wydarzeniach (imprezach kulturalnych i sportowych) oraz poznać 
wywiady z ciekawymi mieszkańcami. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 
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56. P0187RS 

Remont drogi wjazdowej na osiedle. 
Wjazd z ul. Wyszyńskiego w głąb osiedla Retkinia, między blokami 261 i 
263, od strony południowej, al.. Wyszyńskiego 106. 
Prośba o remont nawierzchni drogi wjazdowej w osiedla, na odległości 
około 30 metrów. Droga posiada już nowy chodnik, więc pozostaje kwestia 
tylko nawierzchni. 
Nie dotyczy. 

57. P0190ZM 

Boisko dla "Kolejarza". 
Boisko piłkarskie przy ul. Srebrzyńskiej 95. 
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego. 
Wykonanie standardowej renowacji płyty boiska z naturalną nawierzchnią. 
Nie rozpatrywano ze względu na negatywną opinię. 

58. P0201KR 

Siłownia Plenerowa- Flow Park + plac zabaw dla dzieci. 
Stary plac zabaw i siłownia, ul. Olimpijska 7, działki P26-98/208, P-26 
98/162, P26-97/33. 
Siłownia składająca się z drążków i poręczy Flow Park (wzorować się na 
park Podolski - Flow Park). Plac zabaw 5 elementów z podłożem 
gumowym, sugerowane przez opinię dzieci. Ławki parkowe 4 sztuki. Kosz 
na śmieci. Krzewy, 2 sztuki. 
Dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

59. P0202RS 

Lodowisko otwarte/sezonowe (listopad-luty). 
Teren "dodatkowego parkingu", naprzeciwko Pałacu Młodzieży przy al. 
Wyszyńskiego 80 (pomiędzy lodowiskiem "Retkinia" MOSiR, Pałacem 
Młodzieży, Parkingiem Płatnym a przychodnią zdrowia "Ledan". 
Otwarte lodowisko (500 m) ma przysłużyć się integracji mieszkańców, ale 
przede wszystkim będzie aktywną formą spędzania czasu poza domem. 
Infrastruktura krytego lodowiska "Retkinia" będzie mogła (ale nie musi!) 
posłużyć jako zaplecze techniczne do obsługi otwartego lodowiska (jest 
droga wewnętrzna między wymienionymi lodowiskami). Na tą chwilę 
lodowisko Retkinia nie spełnia swojej misji, gdyż często godziny jego 
działania nie pokrywają się z czasem gdy większość mieszkańców kończy 
pracę/szkołę - wtedy na lodowisku jeżdżą grupy zorganizowane bądź 
odbywają się zawody sportowe. 
 Z efektów realizacji zadania korzystać mieszkańcy Łodzi. 

60. P0208LP 

Szyna dla wózków na kładce nad torami kolejowymi (połączenie 
Osiedle Pienista- CH. Retkinia). 
Kładka nad torami od osiedla Pienista(ul. Czerwonego Kapturka) do 
Retkini - (ul. Maratońska) - dotyczy wjazdu od strony osiedla Lublinek-
Pienista. 
Dołożenie dodatkowej szyny na kładce nad torowiskiem łączącej dwa 
osiedla, umożliwiającej przeprowadzenie wózków dla dzieci. Istnieje jedna 
szyna, na ktorej można przeprowadzić rower. Druga szyna powinna być na 
tyle uniwersalna, aby móc przeprowadzić wózki na dwóch kołach o różnym 
rozstawie osi i jednocześnie pozostanie miejsce dla osoby prowadzącej 
wózek. Należy dodać zabezpieczenia, aby wózek się nie stoczył. 
Nie dotyczy. 
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61. P0212ZL 

Teatr Bliżej Nas. 
SP 169, ul. Napoleońska 7. 
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 spektaklu 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 (na 4 
występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

62. P0213ZM 

Teatr Bliżej Nas. 
XXXVI LO, ul. Minerska 1/3. 
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 spektaklu 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 (na 4 
występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

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

1.  S0002WS 

Rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się rowerzystów w centrum 
miasta - część 2. 
Ulice osiedla Śródmieście Wschód (Tamka, Pomorska, Wierzbowa, Jaracza, Pomorska, 
Uniwersytecka, Kilińskiego, Plac Pokoju). Budowa niskokosztowych ułatwień dla 
rowerzystów na obszarze osiedla.  
Zadanie ogólnodostępne. 

2.  S0010WS 

Wygodnie rowerem na skrzyżowaniu Narutowicza i Uniwersyteckiej. 
Skrzyżowanie Narutowicza/Uniwersytecka/Scheiblerów. 
Budowa brakujących przejazdów rowerowych i włączeń z jedni na skrzyżowaniu ulic 
Uniwersyteckiej, Narutowicza i Scheiblerów. 
Zadanie ogólnodostępne. 

3.  S0011KA 

Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów podróżujących po centrum. 
Droga dla rowerów wzdłuż trasy WZ - ulica Piłsudskiego (skrzyżowania z Sienkiewicza 
i Kilińskiego). Budowa fragmentów wjazdów i zjazdów z DDR wzdłuż trasy WZ. 
Zadanie ogólnodostępne. 

4.  S0018KA 

Sąsiedzki skwer Piotrkowska 257 - ławki dla przechodniów, nasadzenia zieleni 
oraz kosze na odchody. 
ul. Piotrkowska 257, działka nr S9-28/15. 
Planowane prace mają na celu poprawienie estetyki, funkcjonalności i higieny 
zaniedbanego, zagrażającego bezpieczeństwu sanitarnemu terenu o powierzchni 550 
m2, położonego przy Piotrkowskiej 257 poprzez: - odnowienie trawnika, - nasadzenia 
krzewów (30 sztuk), - ustawienie 2 koszy na odchody zwierzęce, - ustawienie 3 
tabliczek edukacyjnych, -ustawienie dwóch ławek : jednej przy ciągu pieszym 
Piotrkowskiej, drugiej przy dojściu do posesji Piotrkowskiej 257 A.  
Nie dotyczy, opinia negatywna. 
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5.  S0023WS 

Zagospodarowanie terenów publicznych na zapleczu Nowego Centrum Łodzi - 
okolice Tramwajowej. 
działki: S2-325/11, S2-323/17, S2-324/8, teren na zapleczu ul. Tramwajowej 15,17,19 i 
21. 
Wytyczenie alejki wzdłuż wydeptanej ścieżki przez mieszkańców ustawienie latarni, 
ławeczek i koszy na śmieci, w tym kosza na psie odchody. Posadzenie kilku krzewów 
ozdobnych, wyznaczenie miejsc parkingowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystaliby wszyscy pobliscy mieszkańcy. 

6.  S0027KA 

Odnowienie rzeźby-fontanny przy ŁDK. 
pasaż pomiędzy budynkiem ŁDK, a terenem inwestycyjnym po wyburzonym Hotelu 
Centrum (ul. H. Sienkiewicza 10). 
Remont niecki fontanny, wykonanie nowego przyłącza wodociagowego oraz instalacji 
wodnej, odtworzenie rzeźby w oryginalnej technologii (wytłoczyny z tworzywa 
sztucznego) i zgodnie z oryginalnym projektem. 
Nie dotyczy. 

7.  S0033WS 

Pracownie zajęć praktycznych w Szkole Branżowej. 
ul. Kopcińskiego 5/11. 
Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły oraz budynku gospodarczym na potrzeby 
pracowni zajęć praktycznych dla zawodu zbrojarz-betoniarz oraz murarz-tynkarz. W 
pracowniach będą wykonywane stanowiska egzaminacyjne zgodne z wymogami do 
przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Wyposażenie będzie zgodne ze 
standardami egzaminacyjnymi. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły Branżowej położonej 
przy ul. Kopcińskiego 5/11. 

8.  S0044KA 

Zielona ławka - mech przeciw smogowi. 
instalację należałoby zlokalizować w jednym z miejsc o silnym zanieczyszczeniu, które 
są też często odwiedzane przez mieszkańców oraz osoby zwiedzające miasto - a więc w 
centralnej części Łodzi. Do najważniejszych terenów zaliczyć należy ul. Piotrkowską, ul. 
Kilińskiego, trasę W-Z, ul. Gdańską. Projekt polega na stworzeniu i utrzymaniu 
pilotażowej zielonej ławki - miejsca odpoczynku, ale również żywego systemu filtracji 
powietrza. Powinna się ona znaleźć w centrum Łodzi, jako "zielona" reklama zdrowego 
stylu życia. Za drewnianą ławką znajdować się będzie rama dla rosnącego mchu typu 
antysmogowego oraz lampy LEDowe, wraz z zasilającymi je panelami słonecznymi. 
Instalacja byłaby ogólniedostępna. 

9.  S0045WS 

Wygodne dojście do przystanku Narutowicza - pl. Dąbrowskiego. 
przystanek autobusowo-tramwajowy Narutowicza - pl. Dąbrowskiego. 
Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych poprawiających bezpieczeństwo osób 
dochodzących do przystanku z kierunku innego niż skrzyżowanie. 
Nie dotyczy. 

10.  S0046KA 

Wygodne dojście do przystanku Kościuszki - Andrzeja Struga. 
przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu al. Kościuszki i ul. Andrzeja Struga. 
Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych poprawiających bezpieczeństwo osób 
dochodzących do przystanku z kierunku innego niż skrzyżowanie. 
Nie dotyczy. 

11.  S0050KA 

Więcej zieleni przy ul. Piotrkowskiej!  
ul. Piotrkowska, działka nr S8-47/7. 
Projekt zakłada nasadzenia drzew po zachodniej i wschodniej stronie ul. Piotrkowskiej 
na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej. W miejscach gdzie z powodu 
infrastruktury podziemnej nie ma możliwości nasadzenia drzew, należy zastosować 
donice z drzewami oraz donice z krzewami i/lub kwiatami. 
Teren ogólnodostępny. 
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12.  S0051KA 

Nowy Pasaż (Woonerf) w Centrum Miasta! 
ul. Piotrkowska 102, działki nr: S6-233/3, S6-235/20. 
Projekt zakłada stworzenie nowego pasażu łączącego ul. Piotrkowską z Placem 
Komuny Paryskiej. Projektowany pasaż będzie jednocześnie przebiciem kwartałowym 
stylizowanym na łódzki Woonerf. W nowym pasażu powinny zostać przeprowadzone 
nasadzenia dużych drzew, krzewów oraz ustawienie małej architektury (ławki, leżaki, 
stoliki, huśtawki dla dorosłych). Pozostała część nowego pasażu może zostać 
wykorzystana do celów gastronomicznych, co spowoduje utworzenie unikatowego i 
niepowtarzalnego miejsca na łódzkiej mapie klubowo-gastronomicznej! 
Zadanie ogólnodostepne. 

13.  S0052WS 

Woonerf przy ul. P.O.W. 
ul. P.O.W między ul. Jaracza, a ul. Rewolucji 1095 r., działka nr S1-451/7. 
Kompleksowa przebudowa wraz z infrastrukturą, oświetleniem , nawierzchniami, 
meblami miejskimi i zielenią oraz zmianą ruchu - przekształcenie w tzw. "woonerf" 
wraz z pasażem pieszo-jezdnym, łączącym ul. Jaracza z ul. Rewolucji 1905 r. - remont 
nawierzchni utwardzonych (drogi dojazdowej i chodnika), rekultywacja trawnika, 
nasadzenia krzewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, zakup i montaż ławek. 
Teren ogólnodostępny. 

14.  S0056KA 

Alejka na Pasażu Rubinsteina. 
południowo-zachodnia część pasażu, działka nr S6-89/17. 
Wykonanie dodatkowej alejki z płytek betonowych 20 x 20 x 6 cm na podsypce 
cementowej, w miejscu wydeptanej alejki wzdłuż północnej elewacji posesji przy ul. T. 
Kościuszki 22. 
Pasaż Rubinsteina jest ogólnodostępny przez cały rok. 

15.  S0057KA 

Licznik czasu trwania świateł – Piłsudskiego / Sienkiewicza. 
skrzyżowanie ulic : Al. Piłsudskiego/ ul. Sienkiewicza 
Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika czasu trwania swiateł na 
sygnalizacjach (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 - 7 liczników. 
Nie dotyczy. 

16.  S0059KA 

Remont frontowych lokali użytkowych 1 U oraz 2 U przy ul. Abramowskiego 23 z 
przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. 
lokale 1 U oraz 2 U przy ul. Abramowskiego 23. 
Remont pustych, frontowych lokali użytkowych przy ul. Abramowskiego 23 / 1 U oraz 
2 U z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. 
Zadanie ogólnodostępne przez cały rok w godzinach określonych w regulaminie 
świetlicy. 

17.  S0063WS 

Zmiana nazwy przystanku przy Dworcu Łódź Fabryczna. 
Przystanek mBank. 
Zadanie polega na zmianie nazwy nic nie mówiącego przystanku "przystanek mBank" 
na Kilińskiego-Traugutta (Dworzec Łódź Fabryczna). 
Opinia pozytywna. 

18.  S0064KA 

Stworzenie placu/skweru przed Pałacem Poznańskiego. 
działka S1-1/11 przed Pałacem Poznańskiego. 
Zadanie polega na zastąpieniu północnego pasa ulicy Ogrodowej placem z niską oraz 
wysoką zielenią, będzie odpowiednim otoczeniem dla Pałacu niż wyasfaltowana 
przestrzeń. Zwłaszcza w kontekście powstających tam inwestycji prywatnych. 
Zadanie ogólnodostępne. 

19.  S0065KA 

Niepotrzebne światła? Skrzyżowanie Gdańska-Legionów. Badanie ruchu i 
zasadności istnienia sygnalizacji świetlnej. 
skrzyżowanie ul. Gdańskiej i Legionów. 
Zadanie polega na zorganizowaniu badania ruchu na skrzyżowaniu Gdańskiej i 
Legionów w celu zasadności wydawania pieniędzy na włączoną sygnalizację świetlną. 
Należy również spytać pieszych o opinię w tym zakresie. 
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Nie dotyczy. 

20.  S0066KA 

Utworzenie świetlicy środowiskowej w lokalu przy Żwirki 3. 
lokal przy ul. Żwirki 3. 
Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz samotnych seniorów 
przez wskazaną w konkursie organizację pożytku publicznego. Lokal przy ul. Żwirki 3 
jest obecnie wykorzystywany tylko przez radę osiedla Śródmieście Katedralna jedynie 
kilka razy w miesiącu. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym i ma powierzchnię ok. 
80 m2. Wykorzystanie tego miejsca, jako świetlicy środowiskowej pozwala na pełne 
wykorzystanie tego miejsca dla potrzeb lokalnej społeczności.  
Ta świetlica byłaby dostępna dla wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia. 
Ponadto pozostali mieszkańcy mogliby w tym miejscu wspierać osoby potrzebujące np. 
przez pomoc w odrabianiu lekcji. To miejsce służyłoby pozytywnej integracji 
sąsiedzkiej i wzajemnemu udzielaniu pomocy. 

21.  S0070WS 

Łódź dla ludzi - Ogród Śródmieście. 
Park im. Staszica. 
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. 

22.  S0072WS 

Tężnia solankowa i zdrój wody pitnej Łódź Fabryczna - zdrowe płuca centrum 
miasta. 
teren pomiędzy ul. Składową 20/24 a Al. Rodziny Poznańskich.  
Na terenie w samym centrum miasta, zaraz obok nowego dworca Łódź Fabryczna - 
naszej pięknej nowej wizytówki miasta zbudujemy tężnię solankową na wzór tężni w 
Ciechocinku tylko o mniejszych wymiarach. Proponowana długość to około 10 metrów, 
wysokość około 3,6 m, a szerokość około 1,5 m. Poprawi to zdecydowanie jakość 
powietrza dla mieszkańców w centrum miasta, ale też dla turystów może stanowić 
ciekawą dodatkową atrakcję przyciągającą do zwiedzania Łodzi. Wokół tężni powstanie 
mini zdrój z wodą pitną, ławki oraz zieleń. - 

23.  S0074WS 

Plac Dąbrowskiego wolny od samochodów! 
Plac Dąbrowskiego. 
Codziennością jest widok na Placu Dąbrowskiego w Łodzi nielegalnie zaparkowanych 
samochodów. Reprezentacyjna przestrzeń wyłożona drogim kamieniem szlachetnym 
jest systematycznie rozjeżdżana przez właścicieli aut osobowych oraz autokarów (sic!). 
Przedstawiony projekt zakłada ustawienie na obrzeżach Placu Dąbrowskiego słupków 
oraz donic z kwiatami i/lub krzewami, które będą jednocześnie zaporą 
uniemożliwiającą wjazd samochodów na płytę placu.  
Nie dotyczy - opinia negatywna. 

24.  S0075WS 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 
okolice Dworca Łódź Fabryczna. 
Projekt zakłada nasadzenia krzewów lub rabat kwiatowych w miejscach, gdzie 
aktualnie znajdują się zdewastowane i nieestetyczne trawniki. Krzewy powinny być 
odporne na miejskie warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia. W ramach realizacji 
projektu zostanie nasadzonych około 360 m2 estetycznych i zielonych rabat 
kwiatowych.  
Nie dotyczy. 
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25.  S0076KA 

Robotyka w szkole. 
SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46; IV LO, ul. Pomorska 16. 
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.  

26.  S0077WS 

Robotyka w szkole. 
SP nr 1, ul. Sterlinga 24. 
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.  

27.  S0082WS 

Więcej zieleni na Piramowicza. 
ul. Grzegorza Piramowicza. 
 Nasadzenie na woonerfie Piramowicza czterech drzew w czterech zieleńcach, w 
których brakuje teraz wysokiej roślinności (w zieleńcach od strony ul. Jaracza znajdują 
się jedynie krzewy). Obecna roślinność jest zaniedbana i zbyt niska. Małe drzewa, 
przepuszczające wystarczającą ilość światła do pobliskich mieszkań, przyczynią się do 
znacznej poprawy estetyki jednej z najładniejszych łódzkich ulic i umożliwią lepsze 
ukrycie parkujących tam samochodów. 
Nie dotyczy. 

28.  S0094KA 

Teatr Bliżej Nas. 
IV LO, ul. Pomorska 16. 
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. 

29.  S0096KA 

Poradnia psychologiczna z korkami. 
rejon ulic: Żwirki, Gdańska, Kościuszki. 
W ramach zadania chcemy przeprowadzić 500 godzin poradnictwa psychologicznego 
dla mieszkańców oraz 500 godzin korepetycji przedmiotowych dla dzieci, młodzieży, 
uczniów łódzkich szkół. 
Z efektów realizacji będą korzystać mieszkańcy Łodzi. 

 

WIDZEW 
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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. 
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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. 

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 
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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 
szacunkowych). 
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. 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. 
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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 ogólnodostępny 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. 
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Korzystanie z obiektu, byłoby ograniczone do wąskiej grupki osób, którym zostałyby 
„przydzielone” minidziałeczki. 

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. 
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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. 

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 
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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.  

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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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.  
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1.  L0001 

A wszystko te czarne oczy - miś panda w łódzkim zoo. 
Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10. 
Zadanie obejmuje wypożyczenie do łódzkiego ZOO na okres l roku Pandy Wielkiej. 
Ogólnodostępne. 

2.  L0003 

Ul. Nowokonstytucyjna - przedłużenie do al. Piłsudskiego. 
Ul. Konstytucyjna / Małachowskiego i dalej teren między Parkiem 3 Maja, a parkiem Baden 
Powella do al. Piłsudskiego. 
Zadanie obejmuje przedłużenie ulicy Konstytucyjnej do Al. Piłsudskiego i obejmuje odcinek 
drogi od Konstytucyjnej przy Małachowskiego i dalej między parkami 3 Maja i Parkiem 
Baden Powella- do Al. Piłsudskiego ok. 900 m. 
Ogólnodostępne. 

3.  L0005 

Zabytkowy Park Julianowski - zaopiekuj się mną. 
Park Julianowski i ul. Biegańskiego - odcinek od ul. Zgierskiej do ul. Orzeszkowej, wzdłuż 
parku, po obu stronach ulicy. 
Celem zmian jest powiększenie parku, stworzenie nowej ścieżki rowerowej, uczynienie 
kolejnego przyjaznego dla mieszkańców miejsca w Łodzi. Nowe nasadzenia kwiatów i 
krzewów oraz nowo zamontowane latarnie zwiększą walory Parku Julianowskiego. 
Zadanie polega na uzyskaniu bezkrawężnikowej nawierzchni na ulicy Biegańskiego -
wzdłuż parku Julianowskiego oraz wzbogaceniu przestrzeni o elementy historycznej 
architektury. Zadanie polepszy przestrzeń parkową i jej funkcje rekreacyjno-spacerowe. 
Ogólnodostępne. 
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4.  L0007 

Przystanek Arturówek, edukacja historyczna dla wszystkich. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- Łagiewniki. 
Organizacja pięciodniowej imprezy plenerowej z zakresu historii Polski i Europy. 
Przewiduje się, iż w maju lub wrześniu w plenerze ma powstanie 8-10 osad (grup) 
historycznych z różnych epok, zamieszkujących Polskę i Europę do XIX wieku. Każda osada 
będzie prezentowała inny rejon i wiek, ukazywała swoja kulturę, codzienne życie. Na jednej 
wspólnej scenie estradowej, przez 45 minut, każda osada ( grupa) będzie codziennie 
prezentowała swoja kulturę i historie. 
Ogólnodostępne. 

5.  L0008 

Przystanek Arturówek, oryginalna kultura i muzyka Romska. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- Łagiewniki. 
Organizacja przedsięwzięcia: dwudniowej imprezy plenerowej i siedmiodniowego cyklu 
prezentacji oryginalnego autentycznego taboru cygańskiego. Przewiduje się, iż w sezonie 
letnim w plenerze ma powstać wędrowny obóz cygański z lat 50 - 60 XX wieku, z 
uwzględnieniem prezentacji ogniska, oryginalnych strojów i pokazów tańca - barwnego 
korowodu, który przez siedem kolejnych dni będzie ukazywał codzienne życie i twórczość 
społeczności Romskiej. Efektem finalnym cyklu prezentacji - przedsięwzięcia, będą dwa 
koncerty w godzinach wieczornych, każdy trwający minimum 4 godziny, odbywające się 
przez dwa kolejne dni z udziałem artystów/zespołów prezentujących muzykę Romska. 
Koncerty odbędą się w plenerze na przygotowanych do tego celu profesjonalnych scenach 
estradowych z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

6.  L0009 

Odtworzenie wnętrza kultowej kawiarni świata filmu HONORATKA. 
Przestrzenie miejskie wymagające promowania i ożywiania. 
Przenośna wystawa w postaci tekturowych figur gości kultowej kawiarni Honoratka, 
wybitnych przedstawicieli świata filmu polskiego i światowego (monidła, standy postaci). 
Elementy te zostaną w miarę wiernie odtworzone w oparciu o zachowane fotografie i filmy 
dokumentalne i fabularne (filmy dokumentalne np. „Czarodzieje Honoratki", filmy 
fabularne „Ostatnia szansa" - odcinek 5 serialu „Stawka większa niż życie"), wspomnienia 
gości. Figury mają być umieszczone w taki sposób aby zwiedzający ekspozycję mogli sobie 
zrobić fotografię. 
Ogólnodostępne. 

7.  L0011 

Budowa drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego od al. Śmigłego-Rydza do ul. 
Gojawiczyńskiej. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego po północnej stronie ulicy na odcinku 
od al. Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej wraz z przejazdami rowerowymi przez 
skrzyżowanie z ulicami Tatrzańską, Kossaka i Podhalańską. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego po północnej stronie ulicy na 
odcinku od al. Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej wraz z przejazdami rowerowymi 
przez skrzyżowanie z ulicami Tatrzańską, Kossaka i Podhalańską. 
Ogólnodostępne. 

8.  L0012 

Budowa drogi rowerowej w ul. Dąbrowskiego od ul. Ossendowskiego do ul. Puszkina. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego po południowej stronie ulicy na 
odcinku od ul. Ossendowskiego do ul. Puszkina wraz z przejazdami rowerowymi przez 
skrzyżowanie z ulicami Ossendowskiego, Lodowa i Tomaszowska. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego po południowej stronie ulicy na 
odcinku od ulicy Ossendowskiego do ulicy Puszkina wraz z przejazdami rowerowymi przez 
skrzyżowanie z ulicami Ossendowskiego, Lodowa i Tomaszowska. 
Ogólnodostępne. 
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9.  L0013 

Budowa drogi rowerowej w ul. Tomaszowskiej od ul. Dąbrowskiego do alei Ofiar 
Terroryzmu 11 Września. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Tomaszowskiej po zachodniej stronie ulicy na 
odcinku od Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września wraz z przejazdami 
rowerowymi przez skrzyżowania z ulicami Bławatną i Olechowską. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Tomaszowskiej po zachodniej stronie ulicy na 
odcinku od Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września wraz z przejazdami 
rowerowymi przez skrzyżowania z ulicami Bławatną i Olechowską. 
Ogólnodostępne. 

10.  L0014 

Budowa drogi rowerowej w ul. Wycieczkowej od nr 78 do nr 86. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wycieczkowej od nr 78 do nr 86. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wycieczkowej po zachodniej stronie ulicy na 
odcinku od posesji nr 78 do posesji nr 86. 
Ogólnodostępne. 

11.  L0015 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. Antycznej do granicy miasta. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od Antycznej do granicy miasta. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej po południowej stronie ulicy na odcinku 
od ulicy Antycznej do granicy miasta. 
Ogólnodostępne. 

12.  L0016 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Okólnej od ul. Wycieczkowej do ul. Antycznej. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Okólnej od ul. Wycieczkowej do ul. Antycznej. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej po południowej stronie ulicy na odcinku 
od ulicy Wycieczkowej do ulicy Antycznej. 
Ogólnodostępne. 

13.  L0018 

Budowa drogi rowerowej w ul. Wycieczkowej od nr 86 do ul. Okólnej. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wycieczkowej od nr 86 do ul. Okólnej. 
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wycieczkowej po zachodniej stronie ulicy na 
odcinku od posesji nr 86 do ulicy Okólnej. 
Ogólnodostępne. 

14.  L0020 

Ciszej na działkach w Łagiewnikach (Ekrany akustyczne przy DK71). 
Południowa strona Drogi Krajowej nr 71 od ul. Antycznej do ul. Przyklasztorze. 
Zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż północnej granicy sektora A 
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Łagiewniki" w Lodzi. 
Ogólnodostępne. 

15.  L0022 

1+2 na bus pasach. 
Ulice należące do gminy Łódź na których wytyczone zostały Bus pasy. 
Zadanie dotyczy dopuszczenia poruszania się samochodów osobowych po buspasach o ile 
w 1 samochodzie oprócz kierowcy znajduje się conajmniej 2 pasażerów. 
Nie dotyczy 

16.  L0023 

Witajcie w Łodzi - mieście nieprzyjaznym dla kierowców. Akcja informacyjna. 
Ulice wjazdowe do miasta. 
Wyrażając oburzenie polityką komunikacyjną miasta - zamykaniem ulic, zawężaniem ulic, 
uniemożliwianiem wjazdu do centrum miasta, ograniczeniem możliwości dostępu do usług 
przez brak parkingów miejskich, likwidacją miejsc parkingowych w centrum oczekujemy 
kampanii informacyjnej na billboardach przy drogach wjazdowych do miasta z 
przewodnim hasłem: Witamy w Łodzi, mieście nieprzyjaznym dla kierowców. 
Nie dotyczy 

17.  L0024 

Odbudowa historycznego hipodromu - etap I. 
Kwartał ulic: Konna, Wyścigowa, Długa i Ksawerowska. 
Zadanie ma na celu odbudowę historycznych Torów Wyścigów Konnych w Rudzie 
Pabianickiej, które funkcjonowały w latach 1902 - 1939. Z uwagi na rozmach inwestycji 
zadanie ma charakter kilkuetapowy. 
Ogólnodostępne. 
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18.  L0026 

Wieża widokowa nad Morzem Zielonym. 
Las - Brus. 
Wznosząca się nad koronami drzew wieża widokowa ma sprawiać wrażenie pobytu nad 
Morzem Zielonym i pozwalać na czerpanie energii z natury w niestandardowy sposób. Za 
Morze Zielone przyjmuje się drzewa w lesie. 
 Ogólnodostępne. 

19.  L0027 

Łabędzie jak za dawnych lat. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Zadanie polega na sprowadzeniu łabędzi i stworzeniu im odpowiednich warunków 
bytowych. 
Ogólnodostępne. 

20.  L0028 

Potwór z Neru. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Potwór z Neru to instalacja artystyczna, która reaguje na dotyk człowieka zmianą kolorów i 
wydawaniem dźwięków. Potwór powinien być posadowiony nad brzegiem zbiornika 
wodnego. 
Instalacja artystyczna byłaby posadowiona na obiekcie ogólnodostępnym, o charakterze 
przestrzeni publicznej. 

21.  L0034 

Oświetlenie łódzkich przystanków. 
Przystanki: • Zgierska - Dolna (1430), (1465) • Zachodnia - Limanowskiego (1395), (1396) 
• Zachodnia - Lutomierska (1398), (1392) • Zachodnia - Legionów (1401), (1391) • 
Zachodnia - Zielona (1403) • Kościuszki - Zielona (0394) • Piotrkowska - Brzeźna (0770), 
(0769) • Piotrkowska - Pl. Katedralny (0772), (0767) • Piotrkowska - Czerwona (0774), 
(0766) • Pabianicka - Rondo Lotników Lwowskich (0689), (0682) + 100 wiat 
przystankowych wybranych przez mieszkańców w głosowaniu internetowym. Zadanie 
zakłada montaż 118 lamp LED na przystankach komunikacji miejskiej (l lampa na 
przystanek) wskazanych we wniosku oraz przez mieszkańców w głosowaniu za pomocą 
strony VOX POPULI. Zadanie jest zadaniem systemowym. 
Ogólnodostępne. 

22.  L0035 

Wydłużenie linii nr 5 do Chochoła. 
Pętla tramwajowa Chochoła. 
Zadanie zakłada wydłużenie linii nr 5 do pętli tramwajowej Chochoła od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od marca do grudnia 2019 roku. Łącznie z 
pętli Chochoła dziennie powinno odjeżdżać 81 pojazdów (przy założeniu 12 minutowej 
częstotliwości). W okresie wakacyjnych rozkładów jazdy prawdopodobnie ulegnie 
zmniejszeniu liczba dziennych odjazdów. 
Ogólnodostępne. 

23.  L0036  

Bezwzględny, bezapelacyjny i bezkompromisowy priorytet dla trasy ŁTR i WZ. 
Skrzyżowania znajdujące się w kolizji z trasą tramwajową WZ, ŁTR oraz inne newralgiczne 
dla pasażerów (wymienione w szczegółowym opisie). 
Zadanie zakłada przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na wymienionych 
skrzyżowaniach w taki sposób, żeby to tramwaj i autobus miał tam bezwzględny priorytet. 
Dodatkowo zadanie zakłada umieszczenie na przystanku Piotrkowska Centrum plakatu 
informującego o zaistniałym polepszeniu w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz 
korektę rozkład jazdy. 
Nie dotyczy. 

24.  L0043 

Wymiana wiaty przystankowej i wymiana chodnika wraz z podłożem związanego z 
przystankiem i otoczeniem przystanku. 
Róg ulic Gdańskiej i Zielonej (w sąsiedztwie nieruchomości Gdańska 54). 
Usunięcie starej, zniszczonej, blaszanej wiaty przystankowej i wybudowanie nowej, 
przeszklonej, utrzymanej w stylu takim jak np. na ul. Kopernika pomiędzy ulicami Gdańską 
i Żeromskiego. Wymiana podłoża na którym znajduje się przystanek wraz z chodnikiem 
otaczającym rzeczony, na kostkę brukową i nowe „małe" płyty chodnikowe (takie jak na 
innych zmodernizowanych ciągach komunikacyjnych). 
Ogólnodostępne. 
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25.  L0054 

Żłobek Olechów. 
Rejon ulic Kmicica - Skrzetuskiego. 
Budowa żłobka na Olechowie koło przedszkola miejskiego w rejonie Kmicica 
Skrzetuskiego. 
Ogólnodostępne. 

26.  L0055 

Dodatkowy pas do skrętu z Jana Pawła II na Retkinię. 
Skrzyżowanie Jana Pawła II i Bandurskiego-Mickiewicza. 
Skrzyżowanie Jana Pawła II z Mickiewicza-Bandurskiego kierunek na północ. Z Jana Pawła 
II w Bandurskiego jest tylko jeden pas do skrętu w lewo. Na wprost są dwa pasy co nie ma 
uzasadnienia ponieważ cały ruch na północ jest po estakadzie. Projekt zakłada na zmianie 
organizacji ruchu, Polegać ona będzie na przekształceniu środkowego pasa na wprost w 
pas do skrętu w lewo, W ten sposób rozładują się duże korki na lewoskręcie na Retkinię. 
Nie dotyczy 

27.  L0057 

Dodatkowy pas do skrętu z Konstantynowskiej w Włókniarzy. 
Skrzyżowanie Włókniarzy-Konstantynowska-Legionów. 
Mimo zauważalnej poprawie w pracy sygnalizacji świetlnej. Potrzebna jest jego 
przebudowa Wykonanie dodatkowych pasów do skrętu z Legionów i Konstantynowskiej w 
Włókniarzy. 
Nie dotyczy 

28.  L0063 

Czyste powietrze dla wszystkich. 
Park Staromiejski. 
Urządzenie ma zasysać brudne powietrze, przefiltrowywać je i wypuszczać już 
oczyszczone. Podobne rozwiązanie zastosowano na przykład w Rotterdamie czy w Pekinie. 
Urządzenie mogło by działać podobnie jak domowe filtry powietrza tylko w znacznie 
większej skali. 
Ogólnodostępne. 

29.  L0067 

Likwidacja rozlewiska wodnego na odcinku ul. Pomorskiej 270 -302. 
Fragment ul. Pomorskiej 270 - 302 na wysokości ul. Giewont Stoki - Pogórze. 
Odwodnienie fragmentu ulicy Pomorskiej 270-302 na wysokości Giewont 2-22 a . 
Wykonanie profesjonalnego odwodnienia tego fragmentu drogi. 
Ogólnodostępne. 

30.  L0072 

Budowa drogi rowerowej oraz remont chodnika wzdłuż ul. Waltera-Janke na 
odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej. 
Ul. Waltera Janke od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej. 
Inwestycja polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Waltera-Janke od ulicy 
Wyszyńskiego do ulicy Pienistej, po zachodniej stronie ulicy Waltera-Janke oraz remoncie 
chodnika od ul. Wyszyńskiego do ulicy Pienistej, po zachodniej stronie ulicy Waltera-Janke. 
Ogólnodostępne. 

31.  L0074 

"Rowerem na Lublinek" - budowa drogi rowerowej, remont i budowa chodnika 
wzdłuż ulic: Pienistej, Mączka, Sołtyka i Płocka. 
Ulice: Pienista, Mączka, Sołtyka i Płocka. 
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Pienistej, Mączka, Sołtyka i Płocka od ulicy Waltera-
Janke do ulicy Maratońskiej i remont istniejących chodników wzdłuż ulic Pienistej i Mączka 
oraz budowa chodnika wzdłuż ulicy Sołtyka po północnej stronie i wzdłuż ulicy Płocka po 
stronie zachodniej na długości od ulicy Pienistej do istniejącego chodnika. 
Ogólnodostępne. 

32.  L0077 

Przystanek MPK. 
Obywatelska/Elektronowa. 
Budowa przystanku. 
Ogólnodostępne. 

33.  L0079 

Nowa Hodowlana (droga dojazdowa do cmentarza szczecińska). 
Odcinek drogi na ul. Hodowlanej (od ul. Szczecińskiej na zachód do parkingu przy 
Cmentarzu Komunalnym). 
Propozycja obejmuje wymianę nawierzchni jezdni drogi na zachodniej części ul. 
Hodowlanej. Ulica w tym odcinku stanowi drogę dojazdową do 2 łódzkich cmentarzy: 
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Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Cmentarz Komunalny 
Szczecińska. Stan nawierzchni jest bardzo zły. Liczne dziury, z których wiele jest bardzo 
głębokich stanowi zagrożenie dla kierujących jak i pieszych, którzy ul. Hodowlaną 
przemieszczają się do cmentarzy oraz pomiędzy nimi. Degradacja postępuje i należy się 
spodziewać niemal całkowitego zniszczenia nawierzchni asfaltowej po kolejnym okresie 
zimowym. 
Ogólnodostępne. 

34.  L0081 

Miejski Carsharing. 
Łódź. 
25 samochodów na wynajem dla mieszkańców miasta. 10 głównych stacji rozmieszczonych 
po mieście. 
Ogólnodostępne. 

35.  L0091 

Park nad Jasieniem - tężnia solankowa. 
Park nad Jasieniem. 
Budowa tężni solankowej w parku nad Jasieniem. 
Ogólnodostępne. 

36.  L0094 

Parkrunowa ścieżka biegowa w parku Poniatowskiego. 
Alejki w parku Poniatowskiego. 
Projekt przewiduje budowę 2,5 km odcinka o nawierzchni poliuretanowej, wzdłuż trasy 
Park Run, na wzór istniejącej ścieżki biegowej w Parku na Zdrowiu. 
Ogólnodostępne. 

37.  L0096 

Sprawdzanie jakości powietrza w obrębie miejsc publicznych na Polesiu (Retkinia, 
Smulsko, Zdrowie, Lublinek...), m.in.: szkoły, przedszkola, place zabaw, parki. 
Przedszkola, szkoły, parki, miejsca publiczne na Polesiu m.in, Retkinia, Złotno, Zdrowie, 
Lublinek-Pienista, Stare Polesie, Koziny. 
Mając na uwadze dobro mieszkańców POLESIE musimy mieć świadomość wpływu jakości 
powietrza, na nasze.., „...zdrowie, Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił, 
Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie..." 
Montaż profesjonalnych urządzeń do pomiaru jakości powietrza, co wpłynie na 
zwiększenie świadomości tego, czym oddychamy na co dzień. Zbieranie, przetwarzanie i 
interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. W oparciu o dane na mapie online 
oznaczane są informacje o jakości powietrza. Będziemy mierzyć m.in.: poziom stężenia 
pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne 
oraz wilgotność powietrza. 
W skład całego systemu wchodzi sieć czujników jakości powietrza, platforma, aplikacje na 
system Android i iOS, dane oraz prognoza zanieczyszczeń powietrza. 
Ogólnodostępne. 

38.  L0097 

Modernizacja ul. Obywatelskiej odcinek Nowe Sady - Waltera Janke. 
Ul. Obywatelska od ul. Nowe Sady do Waltera Janke. 
Modernizacja nawierzchni wraz z budową drogi rowerowej i naprawą chodników wzdłuż 
ulicy Obywatelskiej na odcinku 915 metrów. 
Ogólnodostępne. 

39.  L0104 

Kurs międzynarodowego języka Esperanto. 
Placówki szkolne na terenie Łodzi. 
Zadanie polega na zorganizowaniu na terenie szkół w Łodzi cyklu kursów 
międzynarodowego jeżyka Esperanto. 
Ogólnodostępne. 

40.  L0106 

Nowy dach nad głową. 
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn ul. Szczytowa 11. 
Zadanie wymaga remontu, naprawy dachu w noclegowni dla osób bezdomnych, których 
życie niestety potoczyło się ślepą uliczką i których ta ciężka droga doprowadziła do 
bezdomności i życiu w wykluczeniu społecznym. Dach o powierzchni około 200m2 
wymaga generalnego remontu. 
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Nie dotyczy. 

41.  L0111 

Uzupełnienie drzewostanu wokół dworca Łódź Fabryczna po jego budowie. 
Obwód parku im. St. Moniuszki (teren parku niestety nie należy do miasta), inne okoliczne 
działki dworca Łódź Fabryczna. 
Powiększenie zadrzewienia poza obrys parku im. Stanisława Moniuszki przy dworcu Łódź 
Fabryczna, na działkach należących do miasta. Nasadzenia również na wszystkich innych 
okolicznych miejskich działkach nadających się do nasadzenia drzew (w kwadracie ulic: 
Narutowicza, Tuwima, Kilińskiego, Tramwajowa). Nasadzenie 200 szt. wyłącznie 
liściastych drzew, wyłącznie w wieku nie mniejszym niż 10 lat. 
Ogólnodostępne. 

42.  L0112 

Przesadzajmy miejskie drzewa, zamiast je wycinać. 
Cała Łódź. 
Zakup na wyposażenie Zarządu Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi specjalistycznej 
maszyny do przesadzania dorosłych drzew zintegrowanej z pojazdem transportowym, 
niezbędne szkolenia. 
 Ogólnodostępne. 

43.  L0114 

Renowacje/remont/istniejącej betonowej estrady. 
Park im. Baden-Powella (Park 3 Maja). 
Istniejący obiekt-estrada jest nieużytkowany od wielu lat, zaniedbana, zanieczyszczona. W 
czasach jego świetności była prowadzona różnorodność imprez, w tym zespoły 
astystyczne, imprezy dla dzieci i dorosłych. Obiekt posiada siedziska, estradę oraz 
pomieszczenia piwniczne. 
Ogólnodostępne. 

44.  L0116 

Słodki symbol Łodzi. 
Zadanie ogólnołódzkie. 
Łódź potrzebuje nowego, pozytywnego symbolu! Projekt zakłada w pierwszej kolejności 
rozpisanie konkursu na recepturę ciastka kojarzącego się z Łodzią. Zwycięski przysmak 
będzie promował miasto podczas różnych imprez zewnętrznych oraz będzie 
dystrybuowany wśród mieszkańców. Sugerowane dwa rodzaje ciastka: „łódka" - 
standardowy i „chybotka" - z lekką domieszką alkoholu. 
Nie dotyczy. 

45.  L0117 

Telewizyj-no-telefoniczne, nawiązywanie kontaktów. 
Łódź. 
Zadaniem by było wykorzystanie lokalnej stacji telewizyjnej wraz z lokalnym operatorem 
telefonicznym, oraz z lokalną firmą reklamową, i firmą która by się zajęła technicznym 
aspektem, połączenia w/w firm w celu stworzenia audycji telewizyjnej która to za 
niewielką opłatą umożliwiała by nawiązania kontaktów[krótkich rozmów] przez telefon 
osobom w różnym przedziale wiekowym. Przewiduje się audycję trwającą nie dłużej niż l 
godz. po godzinie 22:00 na początek raz w tygodniu. Wymieniona audycja wymagałaby 
budowy urządzenia do tego celu, lub napisanie odpowiedniego oprogramowania która to 
audycja spełniałaby konkretne wymagania. Tymi wymaganiami byłoby uczciwe 
świadczenie usługi: usługa zrealizowana, opłata pobrana; usługa nie zrealizowana, opłata 
nie pobrana. Przewiduje się na początek że będzie dostępne 30 linii telefonicznych, które 
będą dostępne nie tylko podczas trwania audycji, ale całą dobę. Przewiduje się dwa nr 
telefonów, jeden przeznaczony dla Pań szukających Pana, drugi dla Panów szukających 
Pani, Godzinę audycji telewizyjnej przewiduje się na podział na cztery części, pierwszy 
kwadrans dla dwudziestolatków, drugi kwadrans trzydziestolatkowie, trzeci kwadrans 
czterdziestolatkowie, i czwarty kwadrans pięćdziesięciolatkowie. 
Ogólnodostępne. 
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46.  L0119 

Usłyszeć hejnał Łodzi. 
Piotrkowska. 
Nagranie hejnału, zakupienie głośników odtwarzających muzykę, opłaty za prąd. 
Promowanie Łódzkiego symboliki/ 
Ogólnodostępne. 

47.  L0120 

Light Move Festival przez cały rok! 
Jedna z kamienic przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Zielonej do al. Piłsudskiego. 
Celem projektu jest oświetlenie na stałe jednej kamienicy liczbą 12 lamp w 5 kolorach na 
wzór popularnego Light Move Festival. Po drugiej stronie ulicy należy zainstalować system 
konsol przypominających bębny, które pod wpływem dotyku imitującego grę na bębnie 
włączałyby i wyłączały określone lampy. Liczba konsol powinna być równa liczbie kolorów 
oświetlających kamienicę, a kolory konsol powinny odpowiadać kolorom oświetlenia lamp. 
Ogólnodostępne. 

48.  L0126 

Karta Łodzianina - program poprawiający warunki życia łodzian oraz umacniający 
poczucie tożsamości lokalnej mieszkańców miasta. 
Miasto Łódź - łodzianie płacący podatki w Łodzi. 
Program wzorowany na „Karcie Pabianiczanina" - Regulamin w załączeniu 
(https://um.pabianice.pl/uploads/files/kp/regulamin_karta.pdf), którego celem jest w 
szczególności: 1. Poprawa warunków życia mieszkańców miasta; 2. Ułatwienie 
mieszkańcom miasta dostępu do usług publicznych poprzez wprowadzenie lub 
poszerzenie zakresu ulg przy korzystaniu z tych usług, w następujących obszarach: 1) 
publiczny transport zbiorowy; 2) oświata, kultura i sztuka; 3) sport i rekreacja; 4) ochrona 
zdrowia; 5) inne. 
3. Umacnianie poczucia tożsamość i lokalnej mieszkańców. 
Ogólnodostępne. 

49.  L0128 

Obiekt sportowy typu skatepark o konstrukcji żelbetowej. 
Pomiędzy ul. Zachodnią, a ul. Drewnowską.  
Skatepark wyposażony w urządzenia skejtingowe z betonu, przeznaczony do jazdy na 
rowerach typu bmx, hulajnogach, deskorolkach i rolkach. Celem inwestycji jest stworzenie 
miejsca do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia, 
utworzenie miejsca dającego możliwość kreatywnego rozwoju młodzieży w zakresie 
aktywności fizycznej i samorealizacji.  
Ogólnodostępne. 

50.  L0129 

Obiekt sportowy typu skatepark o konstrukcji żelbetowej. 
Pomiędzy ul. Górnicza, a ul. Plater. 
Budowa skateparku w Łodzi obok SP81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi oraz Parku im. 
Szarych Szeregów dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Planowana inwestycja ma na 
celu zwiększenie atrakcyjności walorów użytkowych osiedla.  
Ogólnodostępne. 

51.  L0131 

Zielony pasaż Schillera 2019. 
Pasaż Schillera. 
Zadanie ma polegać na likwidacji parkingu i oddaniu przestrzeni pieszym oraz postawieniu 
dwóch drzew w donicach (Klon do 2,5m w donicach 1mx1m). Projekt wpisuje się w 
planowaną politykę Miasta, a w szczególności odpowiada założeniom rewitalizacji.. W 
całym pasażu ma być zakaz zatrzymywania. W ramach projektu należy zamontować znaki 
„Zakaz ruchu" bez tabliczek „nie dotyczy". 
Ogólnodostępne. 

52.  L0132 

Poprawa zasad głosowania na zadania Budżetu Obywatelskiego Łodzi od następnej 
edycji. 
Cała Łódź. 
Uzyskanie bardziej miarodajnych wyników głosowania na zadania Budżetu 
Obywatelskiego Łodzi, poprzez usunięcie ograniczenia prawa głosującego do głosowań na 
zadania z jednego tylko osiedla, a także poprzez powiązanie dopuszczalnej liczby 
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popieranych projektów z liczbą projektów zatwierdzonych do głosowania. 
Ogólnodostępne. 

53.  L0133 

Chcemy możliwości negatywnego głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego! 
Nie dotyczy. 
„Czy w Budżecie Obywatelskim Łodzi należy wprowadzić możliwość głosowania na „nie", 
aby głosujący mogli wypowiadać się nie tylko pozytywnie, ale też negatywnie o jakimś 
projekcie?" - zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii społecznej 
na próbie minimum 1 500 osób. Sprawdźmy czy Łodzianie chcą mieć możliwość nie tylko 
akceptowania ciekawych projektów, ale też odrzucania różnych niepoważnych pomysłów 
zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego. 
Ogólnodostępne. 

54.  L0137 

Ścieżka zdrowia „Dookoła Lumumbowa". 
Telefoniczna- Tamka - CKD UM - PKP Stoki. 
Wybudowanie ścieżki zdrowia dla mieszkańców okolicznych osiedli, polegające na: - 
przygotowaniu ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem dla pieszych/ ścieżką parkową, 
przejazdem dla rowerów, oświetleniem - kontynuacji „Ścieżki zdrowia UMED" - 
bezpiecznej drogi minimalizującej ruch samochodowy i zwiększającej możliwość 
wzmocnienia aktywności ruchowej mieszkańców osiedli oraz miasta. 
Ogólnodostępne. 

55.  L0143 

Centrum Sportów Wrotkarskich. 
Przy zbiegu ulic Pojezierskiej i Włókniarzy , pomiędzy ul. Pojezierską a stadionem SKS 
Start. 
1) Profilowany tor wrotkarski 200 m ograniczony barierkami ochronnymi, pokryty 
nawierzchnią Durflex, 2) pośrodku toru płyta 50 x 24 m, służąca do nauki jazdy, slalomu, 
roller derby oraz innych sportów, 3) zewnętrzny, owalny asfaltowy tor wrotkarski, 
długości 400m i szerokości 8 metrów, służący do: nauki jazdy dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz uprawiania amatorskiego i sportowego, 4) trybuny dla widzów 5) oświetlenie mające 
na celu zapewnienie korzystania z obiektu w godzinach wieczornych, 6) pawilon z 
funkcjami socjalnymi sanitarnymi, instalacja systemów pomiarowych oraz pomieszczenie 
wypożyczalni sprzętu, 7) ścieżki dojazdowe. 
Obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców Łodzi. 

56.  L0152 

System monitorowania powietrza w Łodzi. 
Całe Miasto. 
Instalacja czujników jakości powietrza w całym mieście, wysyłającego informacje o PM 2.5 
i PM 10 bezpośrednio do aplikacji zainstalowanej w telefonie. Informacja wysyłana z 
najbliższego punktu pomiarowego do najbliższego posiadacza telefonu z aplikacją.  
Ogólnodostępne. 

57.  L0155 

Przywróćmy Łodzi rzeki. 
Przecięcia głównych ulic (Zachodnia, Zgierska, Strykowska, Łagiewnicka Włókniarzy, Jana 
Pawła II, Politechniki, Rydza Śmigłego, Pabianicka, Piotrkowska. Konstantynowska, Trasa 
Górna, Rzgowska) z przebiegiem Łódzkich rzek (Łódka, Jasień, Bałutka, Sokołówka, Ner, 
Olechówka, Dąbrówka). 
Postawienie 30 tabliczek F-4 z nazwami Łódzkich rzek na przecięciu ulic łódzkich z ich 
przebiegiem. 
Ogólnodostępne. 

58.  L0161 

Modernizacja i remont budynku OSP Wiskitno. 
Kolumny 312. 
Remont i modernizacja budynku OSP Wiskitno polegająca na wymianie podłóg, wymianie 
drzwi i okien, położenie tynków wewnętrznych ozdobnych, malowaniu, remont dachu, 
remont przyłączy, ocieplenie budynku, tynk zewnętrzny silikatowy, remont instalacji 
grzewczej i elektrycznej, wymiana kaloryferów i oświetlenia.  
Nie dotyczy. 

59.  L0163 
Plac zabaw dla małego strażaka. 
Ul. Plonowa 29/31 - OSP Łódź Mikołajew. 
W ramach zadania zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci przy wybudowanym zielonym 
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boisku przy świetlicy OSP Łódź Mikołajew (os. Mikołajew). Ze względów użytkowych 
zostanie wykonana modernizacja rowów odwodnieniowych znajdujących się na działce 
102/2 (B-38), 64/5 (B-39) polegająca na zakryciu kanału (ułożenie rur PCV, zasypanie 
rowów, humusowanie oraz wykonanie ewentualnych wpustów). Z uwagi na tworzące się 
zastoiny wodne, jest konieczne zbadanie przyczyny braku odpływu wody i ew. udrożnienie 
rowu). W wyniku zniszczeń (powalone drzewa zniszczyły ogrodzenie) należy w ramach 
zadania wymienić ogrodzenie wzdłuż granicy posesji przy ul. Pionowej. Przy placu zabaw 
zostanie zlokalizowana altana ogrodowa wraz z grillem. 
Ogólnodostępne. 

60.  L0167 

Hala pneumatyczna tzw. „Balon”, nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na 
Łodziance.  
MOSiR Łodzianka, ul. Małachowskiego 5/7/9. 
Zakup i montaż hali pneumatycznej tzw. Balon, nad boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na 
obiekcie sportowym "Łodzianka" w okresie jesień-zima (od połowy października do 
połowy marca). Montaż nie wymaga pozwolenia na budowę. W skład hali wejdzie: system 
powłok, drzwi, oświetlenie, transport, koszt przyłączy, montaż, system grzewczo-
nadmuchowy.  
 Ogólnodostępne. 

61.  L0171 

Ścieżka edukacyjno-artystyczna "Śladami Łódzkich Artystów". 
Ul. Mahatmy Gandhiego 14 (Zespół Państwowych Szkół Plastycznych). 
Wnioskodawcy usytuowali ścieżkę edukacyjno-artystyczną „Śladami łódzkich artystów" na 
terenie przylegającym do Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w 
Łodzi będącego jedna z największych i najstarszych tego typu szkół państwowych w Polsce. 
Od ponad 70 lat z sukcesami kształci kolejne pokolenia artystów. Celem projektu jest 
propagowanie wiedzy o artystach, którzy swoją drogę artystyczną związali z Łodzią. Na 
terenie obok szkoły powstanie przestrzeń pozwalająca na twórcze spędzenie czasu na 
świeżym powietrzu. Idea ścieżki edukacyjno-artystycznej opiera się o zaaranżowane w 
plenerze stacje poświęcone głównym działom sztuk plastycznych tj, malarstwu, grafice, 
rzeźbie, sztukom wizualnym, architekturze, tkaninie i ubiorowi. W pierwszej kolejności 
zaprezentowane zostaną sylwetki artystów tworzących w XX wieku w szczególności: 
Stanisław Fijałkowski., Witold Modzelewski, Janina Tworek Pierzgalska, Kazimierz 
Karpiński, Włodzimierz Cygan, Józef Panfll. Na uporządkowanym i na nowo 
zaaranżowanym terenie powstaną punkty/stacje, które poprzez umieszczone na nich 
informacje przybliżą sylwetki łódzkich artystów, a także ich najważniejsze realizacje. 
Autorzy projektu przewidują możliwość uzupełniania informacji w ramach poszczególnych 
stacji o kolejne sylwetki. Dzięki zapleczu merytorycznemu ZPSP możliwe będzie 
przeprowadzanie warsztatów pod okiem nauczyciela inspirowanych twórczością 
konkretnego artysty. W przypadku grup zorganizowanych wnioskodawca przewidział 
możliwość skorzystania ze słuchawek turystycznych (audio guide - tour guide), dzięki 
którym możliwe będzie wysłuchanie wcześniej nagranego materiału w podziale na 
konkretne stacje. Projektując ścieżkę wnioskodawcy zadbali nie tylko o stoły do 
warsztatów ( dla 10-12 osób) oraz po 2 ławki przy każdej ze stacji, ale także o ławki 
parkowe pozwalające na chwilę odpoczynku dla seniorów oraz rodzin z dziećmi. Nowa 
nawierzchnia uporządkuje teren, a także wydzieli przestrzeń warsztatową oraz 
rekreacyjną. Wnioskodawca przewidział także niskie nasadzenia odporne na warunki 
atmosferyczne oraz uporządkowanie drzew rosnących na działkach, na którym 
realizowane będzie zadanie. Dzięki kilku lampom parkowym solarnym ścieżka dostępna 
będzie także po zmroku. Z przestrzeni korzystać będą także uczniowie oraz kadra ZPSP im. 
T. Makowskiego w Łodzi. 
Nie dotyczy 
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62.  L0172 

„Król Krakus na Szlaku Bajkowej Łodzi". 
Ul. Więckowskiego 35. 
Zadanie to ustawienie figurki króla Krakusa, bohatera pierwszej bajki Z. Wasilewskiego „Za 
Króla Krakusa", który jest twórcą polskiej animacji lalkowej, współzałożycielem SeMeFora, 
mieszkańcem Łodzi i patronem SP 36. Wasilewski pierwszą bajkę stworzył w mieszkaniu 
przy ul. Radwańskiej w 1947 r. Ustawienie figurki Króla wpisze się w Szlak Bajkowej Łodzi 
i będzie elementem pamięci o człowieku, za którego sprawą powstały postacie z filmów 
zrealizowanych przez SeMaFor. 
Ogólnodostępne. 

63.  L0176 

Balon Widzew- budowa hali pneumatycznej nad boiskiem przy ul. Czajkowskiego 14. 
Ul. Czajkowskiego 14, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr l. 
Proponujemy zbudowanie pierwszego w Łodzi krytego boiska piłkarskiego. Inwestycja ta 
pozwoli młodzieży trenować w okresie jesienno-zimowym w miejscu pozwalającym 
podnosić swoje umiejętności. 
Uczniowie ZSO nr 1 i okoliczni mieszkańcy. 

64.  L0177 

POK - Dla Łodzi (Przedsiębiorczy, Odpowiedzialny, Kreatywny łodzianin) - 
wszechstronny cykl szkoleń dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. 
Projekt realizowany będzie na terenie wybranych szkół (zakładamy co najmniej 10 szkół z 
każdego z trzech bloków tematycznych. 
Projekt zakłada cykl szkoleń z trzech zakresów tematycznych: 
1. Przedsiębiorczy - Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania pieniędzmi 
oparte o gry edukacyjne typu Cashflow 101, 202, Eurocash. Zakup zestawów gier do 
10 szkół w celu realizacji szkoleń, przeszkolenie osób nadzorujących gry. 
2. Odpowiedzialny - Kursy ratowników pierwszej pomocy przed medycznej i 
instruktorów ratownictwa zakończony uzyskaniem międzynarodowej licencji EFR. 
Wyposażenie 10 centrów edukacji i pierwszej pomocy w niezbędny sprzęt. 
3. Kreatywny - cykl szkoleń typu MENSA. Szkolenia oparte o ciekawe zadania 
rozwijające kreatywność i gry logiczne. Wyposażenie 10 szkół w zestawy gier i 
materiałów pomocniczych. 4. W miarę możliwości technicznych i wyrażonych zgód 
uczestników stworzenie sieci ratowników przed medycznych i wdrożenie aplikacji na 
telefon umożliwiającej lokalizacje osoby mogącej udzielić fachowej pomocy. 
Ogólnodostępne. 

65.  L0183 

Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. 
Ul. Minerska 1/3, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. 
Celem wnioskowanego zadania jest stworzenie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią w miejsce starego zaniedbanego boiska trawiastego. Boisko do piłki nożnej 
60m x l00m = 6000 m2. 
Ogólnodostępne. 

66.  L0188 

Usprawnienie ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic. 
Retkinia - zbieg ul. Kusocińskiego z Retkińską. 
Poszerzenie kosztem trawnika o jeden pas ruchu w kierunku ul. Kusocińskiego oraz 
przeniesienie ścieżki rowerowej biegnącej bezpośrednio przy ul. Retkińskiej na istniejący 
chodnik (Opis P.6). Przez co zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów i lepszą ich 
widoczność przez kierowców.  
Ogólnodostępne. 
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67.  L0189 

Bezwzględny, bezapelacyjny i bezkompromisowy priorytet tramwajów na Retkini 
poprzez korektę pracy sygnalizacji świetlnej. Korekta sygnalizacji na przejściu dla 
pieszych. 
Przejazdy tramwajowe na terenie Retkini i Karolewa. Przejście dla pieszych przy Tesco na 
Retkini (Al. Wyszyńskiego 107). 
Przeprogramowanie wybranych sygnalizacji świetlnych: priorytet dla tramwaju na trasie 
Retkinia-Karolew (z wydzielonym torowiskiem), przeprogramowanie sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych między pętlą „Retkinia" a marketem Tesco (Al. 
Wyszyńskiego 107): całodobowo domyślne „zielone" dla pieszych (automatyczna zmiana 
na czerwone dopiero przy nadjeżdżających autach). 
Ogólnodostępne. 

68.  L0191 

Ścieżka rowerowa z osiedla Nowosolna do cenrtrum handlowego M1. 
Zbudowanie ścieżki rowerowej od kilkuramiennego skrzyżowania w Nowosolnej tj. zbiegu 
ulic Brzezińska-Byszewska-Wiączyńska-Pomorska-Grabińska, do Centrum Handlowego M 
1. 
Brak opisu. 
Ogólnodostępne. 

69.  L0192 

Ucywilizowanie wjazdów na krawężniki wózkami i rowerami. 
Cała Łódź. 
Wykonanie w całym mieście poziomych ścięć na krawędziach betonowych krawężników 
ułatwiających wjazd i zjazd w pasach dróg rowerowych oraz na przejściach dla pieszych: 
rowerami, wózkami inwalidzkimi i wózkami dla dzieci. 
Ogólnodostępne. 

70.  L0194 

Przywrócenie do użytku ostrzegawczego sygnału dźwiękowego tramwajów. 
Tramwaje MPK. 
Choć jeszcze kilka lat temu sygnały dźwiękowe tramwajów były przez motorniczych 
nadużywane, obecnie występuje przeciwny problem. Używane są prawie wyłącznie 
sygnalizatory przy drzwiach - do „poganiania" wsiadających pasażerów. Hamowanie 
tramwaju, również awaryjne, jest stosowane coraz częściej przed zastosowaniem środków 
przeznaczonych do użycia w pierwszej kolejności (sygnały dźwiękowe i świetlne). Zadanie 
polega na przygotowaniu odpowiednich ulotek informacyjnych dla kierujących 
tramwajami - nakazujących świetlne i dźwiękowe ostrzeganie innych uczestników ruchu 
przed jadącym tramwajem, kiedy to tylko możliwe - dużo przed jego zatrzymywaniem. 
Ogólnodostępne. 

71.  L0195 

Przeprogramowanie wyświetlaczy LED na przystankach tramwajowych MPK. 
Przystanki MPK z tablicami informacyjnymi LED w całej Łodzi. 
Przeprogramowanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w taki sposób, aby 
aktualna godzina była prezentowana zawsze - również podczas wyświetlania u dołu 
komunikatów o utrudnieniach. W ramach zadania zostaną również wprowadzone stałe 
zasady redakcji tych komunikatów (obecnie są one zbędnie wydłużane). Komunikaty 
winny być możliwie krótkie (bez zbędnych słów typu „więcej informacji na stronie"), z 
użyciem oczywistych skrótów (np. „pl."). Zadanie obejmuje również ustalenie stałej, 
optymalnej prędkości przesuwu tych komunikatów na tablicach LED - przyspieszenie 
przesuwu wyświetlanego tekstu względem stanu obecnego, z zachowaniem czytelności u 
osób starszych i niedowidzących. 
Ogólnodostępne. 

72.  L0198 

Ekrany wzdłuż autostrady A2 od MOP Wiśniowa Góra do ul. Gościniec. 
Wzdłuż autostrady A2 od MOP Wiśniowa Góra do wiaduktu będącego przedłużeniem ulicy 
Gościniec. 
Około 700 metrów ekranów wzdłuż autostrady A2 oddzielających mieszkańców od hałasu 
panującego na autostradzie. Ekrany akustyczne minimum 4 metrowe co daje powierzchnie 
około 2800 m2.  
Ogólnodostępne. 
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73.  L0201 

Mickiewicza-Żeromskiego - przystanek cisza. 
Przystanek tramwajowy Mickiewicza-Żeromskiego (szpital WAM). 
Ustawienie ekranów akustycznych na peronach tramwajowych. Ekrany winny być 
utrzymane w kolorystyce nawiązującej do już istniejącej infrastruktury przystankowej 
(wiat, koszy…), wykonane z przezroczystego materiału.  
Ogólnodostępne. 

74.  L0203 

Remont kładki dla pieszych nad al. Wyszyńskiego na wysokości ulic: Hubala oraz 
Tomaszewicza. 
W pasie drogowym al. Wyszyńskiego. 
Remont dotyczy odnowienia kładki, w szczególności elementów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo osób przebywających na niej oraz poprawienie jej funkcjonalności 
poprzez przystosowanie kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających 
się z rowerami i wózkami dziecięcymi poprzez zabudowę ramp i pochylni usprawniających 
wjazd oraz zjazd z kładki, wymianę skorodowanych poręczy oraz poprawienie jej ogólnej 
estetyki. 
Ogólnodostępne. 

75.  L0206 

Krzewy tolerancji! 
al. Piłsudskiego między ul. Przędzalnianą, a ul. Nową. 
Dziś przy al. Piłsudskiego miedzy ul. Przędzalnianą a ul. Nową znajduje się mur, który jest 
świetną powierzchnią do wylewania frustracji okolicznych mieszkańców oraz antysemitów 
i pseudokibiców. Na omawianym murze systematycznie pojawiają się nowe „dzieła" 
dyskryminujące Żydów, Muzułmanów jak i kibiców jednej z drużyn piłkarskich. 
Projekt pt.: „Krzewy tolerancji" polega na zasadzeniu krzewów wzdłuż muru przy al. 
Piłsudskiego. Nasadzone krzewy powinny mierzyć minimum 70 cm i docelowo osiągnąć 
wysokość 2-3 metrów, aby uniemożliwić dalszą dewastacje i eskalacje radykalnych haseł. 
Zaleca się wybór krzewów szybko rosnących. 
Ogólnodostępne. 

76.  L0207 

Walka z korkami. Odmierzanie czasu do zmiany świateł.  
Skrzyżowanie Piłsudskiego/Kopcińskiego, rondo Solidarności, skrzyżowanie 
Piłsudskiego/Śmigłego-Rydza, skrzyżowanie Żeromskiego/Mickiewicza. 
Zakupienie czasomierzy przy każdym świetle przy skrzyżowaniu.  
Ogólnodostępne. 

77.  L0208 

Moto park Łódź - inicjatywa pasjonatów motoryzacji. 
Sanitariuszek 27. 
Teren z nitką toru (500m) + parking 250 m2, krzewy 10-15 sztuk, drzewa 10-15 sztuk, 
kosze na śmieci 3 sztuki, miejsce do grillowania, oświetlenie terenu, przyłącze elektryczne, 
zadaszona wiata 30m2.  
Ogólnodostępne. 

78.  L0209 

Odnowienie przejścia dla pieszych. 
Przejścia dla pieszych przy ul. Obywatelskiej 112 oraz przy ul. Obywatelskiej 106. 
Odmalowanie znaków poziomych P-10 na jezdni, ustawienie znaków przejścia dla 
pieszych, np. aktywnych D-6, oraz doświetlenie przejść po zmroku. 
Ogólnodostępne. 

79.  L0210 

Budowa kanalizacji deszczowej. Wyasfaltowanie ulicy, budowa chodników i wjazdów 
do posesji na ul. Kasztelańskiej od Wycieczkowej do Kaczej. 
Odcinek ul. Kasztelańskiej od ul. Wycieczkowej do Kaczej. 
4 ławki przy drodze od strony lasu. 
Ogólnodostępne. 

80.  L0211 

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) u zbiegu ulic Pomorskiej, Edwarda i 
Krokusowej. 
Skrzyżowanie ulic: Pomorska, Edwarda i Krokusowa. 
Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym w miejscu obecnego skrzyżowania, 
uwzględniająca m.in. budowę wyspy oraz wykonanie oznakowania poziomego i 
pionowego. 



233 
 

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

Ogólnodostępne. 

81.  L0213 

Licznik czasu trwania świateł - Al. Piłsudskiego/Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza. 
Skrzyżowanie ulic Al. Piłsudskiego/Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza/ 
Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika czasu trwania świateł na 
sygnalizatorach (ale 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 - 9 liczników. 
Ogólnodostępne. 

82.  L0216 

Ułatwienie w komunikacji publicznej miasta Łodzi. 
1. Skrzyżowanie ulic Łagiewnicka/Inflancka w kierunku East-South (A) 81,70. 2. 
Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego/Tatrzańska w kierunku nord (A) west (T). 3. 
Skrzyżowanie ulic Broniewskiego/Rzgowska w kierunku nord (T)6, East (A)70 (T)15. 
Umieszczenie na istniejących słupach tablic świetlnych informujących o najbliższym 
czasowo odjeździe środka komunikacji (tramwaj, autobus) z odległych od siebie 
przystanków na skrzyżowaniach wymienionych w pkt.2. Ze wskazaniem kierunku east, 
west, nord, south, ale (A) - autobus, (T) - tramwaj. Słowniczek do pkt 2: east - wschodni 
kierunek, nord - północny kierunek, west - zachodni kierunek, south - południowy 
kierunek. 
Opinia pozytywna. 

83.  L0217 

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Konstantynowskiej od Ogrodu 
Botanicznego do granicy Miasta. 
Ul. Konstantynowska od Ogrodu Botanicznego do granicy Miasta. 
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Konstantynowskiej od Ogrodu 
Botanicznego do granicy Miasta. 
Ogólnodostępne. 

84.  L0218 

Obywatel rodzic - lubi się huśtać. 
Śródmieście, okolice ul. Piotrkowskiej. 
Ustawienie huśtawek typu wahadłowego (10 sztuk), równoważonego (10 sztuk) oraz 
bujaków sprężynowych (10 sztuk) w celu zaadaptowania przestrzeni miejskiej dla potrzeb 
rodziców z dziećmi. 
Ogólnodostępne. 

85.  L0219 

Remont ul. Czeremowskiej od ul. Wojska Polskiego do wjazdu na teren Centralnego 
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego. 
Zadanie obejmuje fragment ulicy Wojska Polskiego w rejonie zjazdu w ulice Czeremowską, 
pas drogowy ulicy Czeremowskiej na odcinku od wspomnianego zjazdu do granicy z 
działką 59/14 będącej we władaniu Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi i gdzie znajduje się brama wjazdowa na teren Szpitala. 
Kompleksowy remont obejmować będzie: - wytyczenie zjazdu, jezdni oraz chodnika, 
zjazdów na poszczególne posesje - korytowanie drogi - wymiana bądź remont istniejącej 
infrastruktury podziemnej -jeśli konieczne - wykonanie nowej infrastruktury podziemnej 
(odwodnienie, instalacja oświetlenia) -jeśli wymagane - niwelacja pod warstwy konstrukcji 
drogi - wykonanie podbudowy jezdni i chodnika - wykonanie podłoża pod nawierzchnię 
- utwardzenie nawierzchni - np. kostka brukowa - wykonanie pozostałych elementów ulicy 
- oświetlenie uliczne, kosze itp. 
Ogólnodostępne. 

86.  L0220 

Poszerzenie skrzyżowania Unii Lubelskiej / Drewnowska - płynniejszy przejazd na 
Złotno i Teofilów. 
Skrzyżowania Unii Lubelskiej / Drewnowska. 
Ulica Drewnowska, w miejscu łączenia się z ulicą Unii Lubelskiej, zostanie poszerzona po 
stronie północnej, na odcinku około 20 metrów. Aktualnie ulica Drewnowska jest w tym 
miejscu bardzo wąska, auta oczekujące na wyjazd w Ulicę Unii blokują auta chce jechać w 
prawo, poszerzenie ułatwi ominięcie oczekujących aut samochodom jadącym na północ 
ulicą Solec. 
Ogólnodostępne. 



234 
 

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

87.  L0221 

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej, etap l. 
Ul. Szczecińska. 
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Szczecińskiej pomiędzy ulicami Rojną i Rąbieńską. 
Ogólnodostępne. 

88.  L0224 

Witaj w Sercu Łodzi - Witacz z ekranem LED promujący Stadion Miejski przy al. 
Piłsudskiego 138. 
Narożnik działki W22-39/36 przy al. Piłsudskiego i ul. Tunelowej. 
Projekt zakłada budowę witacza Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego138, którego 
zadaniem jest wskazywanie lokalizacji stadionu, wyposażonego w ekran LED pozwalający 
na informowanie o planowanych, trwających i minionych wydarzeniach, które odbywają 
się na Stadionie Miejskim przy al. Piłsudskiego 138. Witacz z ekranem LED będzie 
promował miejski obiekt oraz zachęcał do jego odwiedzania. 
 Ogólnodostępne. 

89.  L0226 

Licznik czasu trwania świateł - Rondo Korfantego. 
Skrzyżowanie ulic - al. Włókniarzy - Limanowskiego. 
Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika casu trwania świateł na sygnalizatorach 
(ale 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 - 
8 liczników.  
Ogólnodostępne. 

90.  L0228 

Toaleta Miejska Stacja przesiadkowa „Stajnia Jednorożca". 
Rejon przystanku Piotrkowska Centrum, ul. Piłsudskiego, Piotrkowska, Kościuszki w 
zależności od uwarunkowań prawnych i infrastruktury. 
Przystanek komunikacji miejskiej „Piotrkowska Centrum" jest dość nową inwestycją w 
Łodzi i jest nie tylko ważnym miejscem dla podróżujących Łodzian, ale stanowi także 
wizytówkę i buduje wizerunek miasta, jako nowoczesnego i niepowtarzalnego. Codziennie 
z przystanku korzystają tysiące osób. Brak toalety miejskiej w takim newralgicznym 
punkcie jest dużym błędem. Celem projektu jest udostępnienie nowoczesnego szaletu 
miejskiego, dostępnego również dla osób niepełnosprawnych i opiekunów z małymi 
dziećmi. 
Ogólnodostępne. 

91.  L0229 

Budowa kanalizacji deszczowej. Wyasfaltowanie ulicy, budowa chodników i wjazdów 
do posesji na ul. Zajęczej. 
Ul. Zajęcza. 
1. Budowa kanalizacji deszczowej. 2. Wyasfaltowanie nawierzchni ul. Zajęczej. 3. Budowa 
chodników. 4. Budowa wjazdów do poszczególnych posesji. Długość ulicy wynosi około 
300 m. 
Ogólnodostępne. 

92.  L0237 

Remont amfiteatru w parku im. Baden-Powella. 
Park im. Baden-Powella. 
Prace remontowe obejmujące (remont, zewnętrzny), naprawy oraz malowanie. Zgłoszone 
zadanie obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Ogólnodostępne. 

93.  L0243 

Renowacja zegara słonecznego w Parku Śledzia. 
Park Staromiejski. 
Wymiana lub naprawa wymagających tego elementów zegara (gnomona, oznaczeń 
godziny) Renowacja lub wymiana płytek znajdujących się w konstrukcji zegara. 
Nie dotyczy. 
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94.  L0245 

Ożywmy Plac Wolności - Ogród pod Kościuszką. 
Rondo na Placu Wolności teren wokół pomnika Tadeusza Kościuszki. 
Stwórzmy na rondzie Placu Wolności prawdziwy ogród! Niech pomnik Tadeusza 
Kościuszki okalają kwiaty i drzewa zamiast smutnej kostki! Zamieńmy wyspę na rondzie w 
kolorową oazę przedzieloną alejkami i ławkami. Sadzonki sezonowych kwiatów, (np.: 
tulipany, liliowce, hiacynty), Ławki 12 szt., Kosze na śmieci, Siatki na bluszcz wokół słupów 
i cokołu pomnika, Ziemia, Kostka do wyłożenia alejek, Sadzonki drzew, System 
nawadniający. 
Ogólnodostępne.  

95.  L0246 

Obywatel rodzic – gra w parku. 
Łódzkie parki. 
Wymalowanie na alejkach parkowych popularnych gier: klas, chłopka, chińczyka, warcab. 
 Ogólnodostępne. 

96.  L0248 

„Kompleks rekreacyjne- spacerowy". 
Rodzinny Ogród Działkowy, Księży Młyn". Teren od strony ul. Milionowej 18 przy ul. 
Tatrzańskiej do ul. Tymienieckiego 33 a. 
Teren rekreacyjno — spacerowy będzie dostępny dla szerokiej społeczności lokalnej. 
Stanie się centrum wypoczynku zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci. 
Zadanie to obejmuje: chodnik z kostki brukowej o długości 510 m, nasadzenia krzewów 
ozdobnych, kosze na śmieci. Na wyznaczonej trasie zaplanowany został plac zabaw dla 
dzieci z następującymi urządzeniami zabawowymi: karuzela, walec, podwójny bujak na 
sprężynie, 
Kółko - krzyżyk z tablicą do rysowania a także ławeczki i kosze na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

97.  L0252 

„Od dzieciaka do Widzewiaka!" - Nowoczesna strefy wypoczynku i rekreacji w Parku 
Baden-Powefla. 
Park Baden-Powella, lub działka przy ul. Niciarnianej na skraju parku - W15-6/3. 
Wzorem Strefy wypoczynku zrealizowanej z budżetu obywatelskiego w Parku na Zdrowiu, 
chcemy zrealizować podobną strefę w Parku im. Roberta Baden-Powelła w Łodzi, 
W ramach projektu powinny powstać urządzenia do zabawy Ś rekreacji; m .m.: linaria, 
zjeżdżalnie, street workout, trampoliny, ścianki wspinaczkowe, urządzenia 
treningowe, mała architektura, nowa nawierzchnia, alejki, zieleń, toaleta. Wyróżnikiem tej 
strefy rozrywki będzie powiązanie tematyczne powstających urządzeń z piłką nożną, jako 
uhonorowanie historii miejsca, w którym trenowała drużyna Wielkiego Widzewa. 
Ogólnodostępne. 

98.  L0255 

Ścieżka sensoryczna. 
Park na zdrowiu w okolicy al. Unii Lubelskiej 4, w pobliżu Aquaparku Fala. 
Alejka sensoryczna w Parku na Zdrowiu. Ma na celu wspomagać terapię oraz rozwój 
motoryczny osób w każdym wieku. Ścieżka ma się składać z 4 części wpływających na 
wszystkie zmysły. I część - ogród dotyku - roślinność, ściółka o zróżnicowanej fakturze. II 
część - ogród kolorów - roślinność o intensywnym zabarwieniu. III część - ogród zapachów 
- rośliny o intensywnej woni. Części współgrają ze sobą.  
Ogólnodostępne. 

99.  L0257 

Nowe place zabaw i siłownie plenerowe w Parku Baden-Powella. 
Park Baden-Powella. 
Projekt ma połączyć trzy pokolenia Łodzian zamieszkujących Osiedla Śródmieście Wschód, 
Stoki oraz Stary Widzew. W związku z tym, że ilość sprzętu rekreacyjnego w Parku Baden- 
Powella jest zbyt mała, planowany w projekcie jest zakup i montaż placu zabaw dla 
najmłodszych dzieci, dużego placu zabaw dla dzieci starszych oraz siłowni zewnętrznych 
dla młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. 
Ogólnodostępne 
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100.  L0271 

Clean air for kids. 
Zakup oczyszczaczy powietrza do 30 miejskich Żłobków. 
Oczyszczacze powietrza są niezbędne dla poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach, 
szczególnie tych, w których przebywają dzieci. Oczyszczają powietrze z różnych frakcji 
pyłu. 
W żłobkach winny stanowić niezbędne wyposażenie w kontekście zagrożenia dla zdrowia i 
życia najmłodszych Łodzian. 
Dzieci do lat 3 z całej Łodzi. 

101.  L0274 

Driving Range teren rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz promocji zdrowego stylu 
życia przez grę w golfa. 
Sanitariuszek / Łaskowice. 
Driving Range to wspaniałe miejsce do promocji zdrowego stylu życia, aktywnego 
wypoczynku oraz rehabilitacji przez ruch na świeżym powietrzu. Driving Rangę to 
jednocześnie obiekt treningowy przeznaczony do nauki oraz doskonalenia umiejętności 
golfowych zarówno osób początkujących stawiających pierwsze kroki w golfie jak i graczy 
bardziej doświadczonych. Obiekt składa się z : • terenu zielonego, • kilkunastu stanowisk 
do ćwiczenia dalekich uderzeń, • chorągiewek ustawionych na różnych odległościach, 
• terenu do ćwiczenia uderzeń z piachu, • terenu do ćwiczenia krótkich uderzeń i wbijania 
piłki do dołka. 
Ogólnodostępne. 

102.  L0275 

Monitoring zdrowia - badania populacyjne występowania zagrożeń chorobami 
cywilizacyjnymi, nowotworami i ryzykiem uzależnień wśród łódzkich dzieci. 
Cała Łódź. 
Celem zadania jest prowadzenie szeroko zakrojonych badań dotyczących stanu zdrowia 
dzieci z Łodzi w świetle uwarunkowań biologicznych, ekonomicznych, społecznych, jako 
podstawowego czynnika warunkującego dobrostan populacji miasta w niedalekiej 
przyszłości. Badaniami objęta zostanie grupa ok. 2100 dzieci z łódzkich podstawówek (kl. 
4). Proponowane do przeprowadzenia badania m.in. związane z występowaniem otyłości, 
chorób alergicznych, nowotworów skóry, badania antropometryczne, genomiczne, badania 
stomatologiczne. 
Uczniowie Łódzkich szkół podstawowych z klas 4. 

103.  L0278 

„Sport cały rok" - Balon dla boiska przy ul. Sępiej. 
Boisko przy ul. Sępiej, budowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017/2018. Teren 
pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11. 
Projekt zakłada budowę hali pneumatycznej - tzw. balonu., nad sztucznym boiskiem przy 
ul. Sępiej w celu umożliwienia uprawiania sportu dzieciom i młodzieży przez cały rok. W 
ramach projektu stworzona zostanie hala pneumatyczna wraz z wszelkimi niezbędnymi 
instalacjami. Balon zostanie postawiony na boisku na jesień 2019 roku i będzie 
wykorzystywany przez okres około 6 miesięcy. Po tym czasie balon zostanie zdjęty i 
zmagazynowany oraz przygotowany do wykorzystania w kolejnym sezonie. 
Ogólnodostępne. 

104.  L0279 

Przedłużenie ul. Sędziowskiej do ul. Zgierskiej (umożliwiającej wyjazd na ul. 
Zgierską). 
Przedłużenie jezdni ul. Sędziowskiej, która obecnie dochodzi do chodnika ul. Zgierskiej. 
Wykonanie jezdni na szerokości chodnika tj. 10 m, aby ul. Sędziowska była przelotowa. 
Ogólnodostępne. 
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105.  L0287 

Tablice informacyjne informujące o stężeniu zanieczyszczeń powietrza. 
Lokalizacje tablic: 1. dziedziniec Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 2. wejście do 
EC-1 od strony północnej, Piotrkowska przy pasażu Rubinsteina. Elektroniczne tablice 
informacyjne Informacji Pasażerskiej na przystankach MPK. 
Trzy tablice informacyjne, pokazujące dane na temat aktualnej jakości powietrza i stężenia 
zanieczyszczeń, umieszczone na dziedzińcu Urzędu Miasta Łodzi (Piotrkowska 104), przed 
wejściem do EC-1 od strony Nowego Centrum Łodzi, przy Pasażu Rubinsteina od strony 
Piotrkowskiej. Dodatkowo wyświetlanie informacji o jakości i zanieczyszczeniu powietrza 
na tablicach zainstalowanych na przystankach MPK i na monitorach w pojazdach. 
Ogólnodostępne. 

106.  L0288 

Winda dla niepełnosprawnych do sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi. 
Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 - Duża Sala Obrad Rady Miejskiej. 
Zadanie polega na budowie przy budynku Urzędu Miasta Łodzi elektrycznej windy 
zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Winda umożliwi dotarcie do dużej sali obrad 
Rady Miejskiej na różnego rodzaju spotkania, konsultacje i uroczystości wszystkim 
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, osobom starszym, chorym, z dysfunkcjami 
nóg, z małymi dziećmi itp. Winda będzie zbudowana przy bocznej ścianie budynku UMŁ od 
strony podwórka przy ul. Piotrkowskiej 106. 
Ogólnodostępne. 

107.  L0291 

Całoroczny skatepark. 
Skatepark na Stawach Jana. 
Zadanie polega na zakupie „balonu" - hali pneumatycznej oraz jej montażu nad terenem 
skateparku co umożliwi korzystanie z niego przez cały rok. 
 Ogólnodostępne. 

 

3. Wyniki głosowania na zadania osiedlowe i ponadosiedlowe do budżetu 

obywatelskiego 2018/2019. 

 

Ustalenie wyników głosowania odbyło się przy zachowaniu następujących zasad 

ujętych w ww. Zarządzeniu: 

„§ 21.1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych 

głosów na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych  

pod głosowanie, oddzielnie dla zadań osiedlowych w każdym rejonie Łodzi i zadań 

ponadosiedlowych oraz sporządzeniu list z wynikami, odrębnych dla każdego z podanych 

rodzajów zadań, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez propozycje dwóch albo więcej 

zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Miejski Zespół  

ds. Konsultacji, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku, gdy propozycje zadań, o których mowa w ust. 2, nie zostały 

rekomendowane do realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 22, losowania nie 

stosuje się, uznając te propozycje za równorzędne. 
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§ 22. 1. Rekomendowane do realizacji są te propozycje zadań z list, o których mowa  

w § 21 ust. 1, które uzyskały największą liczbę głosów, z zastrzeżeniami określonymi  

w ust. 2-6, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych dla 

zadań na danym osiedlu i dla zadań ponadosiedlowych.  

2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację propozycji 

kolejnego zadania z list, o których mowa w ust. 1, zostaje uwzględniona pierwsza  

z propozycji zadań z dalszych miejsc na listach, której szacunkowy koszt nie spowoduje 

przekroczenia kwoty środków przewidzianej dla zadań na danym osiedlu albo dla zadań 

ponadosiedlowych z zastrzeżeniami z ust. 3-5. 

3. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 1 i 2, na listach,  

o których mowa w § 21 ust. 1, wśród propozycji zadań rekomendowanych do realizacji 

znajdą się zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym lub zakupów (innych 

niż zakup usług), dotyczące tej samej lokalizacji, to rekomendację, z zastrzeżeniem ust. 4, 

zachowuje propozycja tylko tego zadania, która otrzymała największą liczbę głosów, 

pozostałe propozycje tracą rekomendację, a środki przewidziane dla nich są rozdzielane 

w sposób określony w ust. 1-5.  

4. Jeśli wśród propozycji zadań rekomendowanych do realizacji, o których mowa  

w ust. 3, będą propozycje zadań osiedlowych i ponadosiedlowych, to rekomendację 

zachowuje jedynie propozycja zadania osiedlowego z największą liczbą głosów.  

5. Środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania osiedlowe, 

niewykorzystane mimo zrealizowania dyspozycji, o których mowa w ust. 1-4  

albo niewykorzystane ze względu na niewystarczającą liczbę/brak złożonych propozycji 

zadań w danym osiedlu, powiększają kwotę środków przeznaczonych na propozycje 

zadań ponadosiedlowych.”  

 

a) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 zgłoszone w rejonie Bałuty. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) Kwota po 
weryf. 

Liczba 
głosów 
ważne / 

wszystkie 
  Bałuty-Centrum   

1 B0222BC BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ W PARKU IM. ANDRZEJA STRUGA. 
Lokalizacja - Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska. 350 000,00 zł 869 / 895 

2 B0023BC STWORZENIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 101. 
Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7. 106 700,00 zł 843 / 953 
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3 B0016BC 
USTAWIENIE BRAKUJĄCYCH LATARNI W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A 
UL. DREWNOWSKĄ. 
Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

89 000,00 zł 531 / 547 

4 B0018BC 
BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ A UL. 
DREWNOWSKĄ. 
Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w miejscu 
aktualnego placu zabaw. 

480 000,00 zł 521 / 536 

5 B0075BC SP 65 TO BEZPIECZNA SZKOŁA RADOSNA I WESOŁA. 
Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10. 408 740,00 zł 521 / 546 

6 B0098BC BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ PRZY SP 55 UL. MACKIEWICZA 9. 
Lokalizacja - SP 55, ul. Mackiewicza 9. 393 640,00 zł 489 / 525 

7 B0150BC BEZPIECZNE PRZEJŚCIE PRZEZ UL. LIMANOWSKIEGO. 
Lokalizacja - Fragment ul. Limanowskiego przy supermarkecie Lidl. 15 000,00 zł 452 / 457 

8 B0026BC 
WYGODNE I BEZPIECZNE DOJŚCIE DO PRZYSTANKÓW - CHODNIKI ZAMIAST 
WYDEPTANYCH ŚCIEŻEK, AZYLE NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH. 
Lokalizacja - Kasprzaka, Hipoteczna, Lutomierska, Pojezierska, Julianowska, 
Zgierska - okolice wybranych przystanków MPK. 

178 700,00 zł 412 / 421 

9 B0226BC 
BAŁUTY BEZ SMOGU. SKWER POCHŁANIAJĄCY ZANIECZYSZCZENIA. 
Lokalizacja - Działki nr 230/30, 230/29, 230/23, 230/28, 230/31, 230/25 w 
obrębie B-46. 

615 500,00 zł 400 / 411 

10 B0028BC 
SYGNALIZACJA ŚWIETLNA - PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 
LUTOMIERSKA/CZARNKOWSKA. 
Lokalizacja - Przejście dla pieszych w pobliżu przystanku MPK 
Lutomierska/Czarnkowska (str. zach.). 

500 000,00 zł 397 / 411 

11 B0041BC BIBLIOTEKA DLA CIEBIE. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35. 8 000,00 zł 380 / 409 

12 B0136BC 
KOLOROWY PLAC ZABAW W PM 43. 
Lokalizacja - PM 43, ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy 
ulicami Obornicką, Malinową, Wolną. 

201 600,00 zł 380 / 391 

13 B0050BC PARK SKARBOWCÓW - ZIELENIEC NA UL. JULIANOWSKIEJ. 
Lokalizacja - Zieleniec na rogu Zgierskiej i Julianowskiej. 403 000,00 zł 378 / 396 

14 B0074BC TWOJA SZKOLNA GAZETKA INTERNETOWA - WYDAWANA PRZEZ UCZNIÓW SP 65. 
Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10. 50 200,00 zł 363 / 384 

15 B0207BC 

PIĘKNIEJSZA ZGIERSKA Z ŻYWOPŁOTAMI NA ZIELONE EXPO. 
Lokalizacja - Ulica Zgierska na odcinku między ulicami Biegańskiego/Kniaziewicza 
do przystanku tramwajowego Targowisko Dolna; Zachodnia między Zgierską, a 
Limanowskiego - pas zieleni rozdzielający jezdnię samochodową i torowisko 
tramwajowe oraz przyległe trawniki. 

374 000,00 zł 344 / 352 

16 B0164BC 
ZIELONE DROGI PRZY PARKU HIPOTECZNA -UZUPEŁNIENIE DRZEW W PASIE 
DROGOWYM. 
Lokalizacja - Ul. Hipoteczna, Gdyńska, Pojezierska. 

14 000,00 zł 328 / 335 

17 B0254BC FONTANNA MIESZKAŃCÓW. 
Lokalizacja - Skwer im. Michaliny Wisłockiej. 570 000,00 zł 328 / 336 

18 B0260BC SIŁOWNIA PLENEROWA NA ZIELONYM OSIEDLU. 
Lokalizacja - Teren wzdłuż bloku przy ul. Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 115 000,00 zł 316 / 334 

19 B0171BC 
UTWORZENIE SALI POLISENSORYCZNEJ W DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE. 
Lokalizacja - DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie ul. 
Sierakowskiego 65. 

56 000,00 zł 308 / 335 

20 B0099BC 

REMONT PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W CELU UPOWSZECHNIANIA 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH WŚRÓD UCZNIÓW, 
NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, MIESZKAŃCÓW OSIEDLA A ZWŁASZCZA 
SENIORÓW. 
Lokalizacja - SP 55, ul. Mackiewicza 9. 

194 000,00 zł 305 / 338 

21 B0190BC WYPOCZYNEK NA ŻUBARDZIU - RELAKS I PODWÓRKOWE ZABAWY SPORTOWE. 
Lokalizacja - SP 35, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4. 30 000,00 zł 287 / 288 

22 B0158BC 
NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLOWEJ ORAZ WYMIANA CHODNIKA. 
Lokalizacja - Droga osiedlowa biegnąca wzdłuż bloków przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 30, Gandhiego 29, 27, 25, 23, Kasprzaka 66, 68. 

510 000,00 zł 245 / 256 

23 B0214BC 
PARKUJ I CHODŹ BEZPIECZNIE - WYMIANA CHODNIKA I MIEJSC PARKINGOWYCH 
PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO. 
Lokalizacja - Ul. Sierakowskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50 a). 

139 000,00 zł 228 / 228 
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24 B0014BC 
UŁOŻENIE NOWEGO CHODNIKA NA UL. URZĘDNICZEJ. 
Lokalizacja - ul. Urzędnicza od nr 3 do 25 oraz od nr 29 do 31 - strona wschodnia, 
ul. Urzędnicza od nr 16 do 30 - strona zachodnia. 

225 750,00 zł 216 / 224 

25 B0149BC PRZESTAŃMY PARKOWAĆ NA TRAWNIKU. 
Lokalizacja - Fragment ul. Lutomierskiej między ul. Czarnkowską a Wrześnieńską. 177 750,00 zł 203 / 211 

26 B0040BC 
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNE OGÓLNIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY PRZY SP 54, UL. WRÓBLA 5. 
Lokalizacja - Teren istniejącego boiska przy SP 54 , ul. Wróbla 5. 

750 000,00 zł 185 / 188 

27 B0072BC 
OTWARTA STREFA RELAKSU DLA MIESZKAŃCÓW BAŁUT. 
Lokalizacja - ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich. 

39 400,00 zł 183 / 187 

28 B0090BC BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. URZĘDNICZEJ 42 W SZCZYCIE BLOKU NR 63. 
Lokalizacja - ul. Urzędnicza 42, szczyt bloku nr 63. 85 800,00 zł 175 / 179 

29 B0189BC BAŁUCKA AKADEMIA JĘZYKÓW W SP 35. 
Lokalizacja - SP 35, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4. 42 500,00 zł 170 / 173 

30 B0059BC ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3 BM. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 3, ul. Osiedlowa 6. 10 000,00 zł 156 / 174 

31 B0024BC ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 1, ul. Urzędnicza 8. 10 000,00 zł 154 / 172 

32 B0017BC OSIEDLOWY WOONERF NA UL. KOŁODZIEJSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Kołodziejska. 1 680 000,00 zł 143 / 144 

33 B0069BC PM 176 - REMONT DACHU. 
Lokalizacja - ul. Blacharska 21. 158 000,00 zł 142 / 147 

34 B0174BC 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO, POŁOŻENIE CHODNIKÓW, 
INSTALACJA SPRZĘTU REKREACYJNO - SPORTOWEGO. 
Lokalizacja - Obręb B-28, działki nr 308, 309, 316/7. 

388 000,00 zł 140 / 157 

35 B0102BC TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 2 UL. B. CHROBREGO 16. 
Lokalizacja - Obręb B-49, działki 124/1, 124/7. 395 186,00 zł 139 / 141 

36 B0121BC SALA GIER. 
Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10. 34 568,00 zł 138 / 141 

37 B0096BC 
SPRAWNE I SZYBKIE KOMPUTERY TO PODSTAWA! - WYMIANA KOMPUTERÓW 
ORAZ MONITORÓW W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W ZSS. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Samochodowych ul. Wojciecha Kilara 3/5. 

41 000,00 zł 133 / 134 

38 B0211BC PNĄCZA NA ZACHODNIEJ. 
Lokalizacja - Limanowskiego 15 i 15 a. 6 000,00 zł 130 / 131 

39 B0068BC PM 176 - NOWY PLAC ZABAW DLA DZIECI. 
Lokalizacja - ul. Blacharska 21. 264 000,00 zł 123 / 128 

40 B0262BC 
DRZWI DO PRZYSZŁOŚCI - KOLOROWE I BEZPIECZNE WEJŚCIE DO SAL ZABAW I 
NAUKI DLA NAJMŁODSZYCH ŁODZIAN. 
Lokalizacja - ul. Jana 6, teren PM 109 z oddziałami integracyjnymi. 

17 500,00 zł 106 / 116 

41 B0263BC 
BUDOWA MIEJSC PARKINGOWO-POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH. 
Lokalizacja - Teren wzdłuż bloku przy ul. Sędziowskiej 11/13 i Zgierskiej 124/140. 

85 000,00 zł 98 / 99 

42 B0055BC ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW NA KWOTĘ 10.000 ZŁ DLA FILII NR 2 BM. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c. 10 000,00 zł 92 / 94 

43 B0073BC 
REMONT PATIO SZKOLNEGO. 
Lokalizacja - ul. Drewnowska 171, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-
Hotelarskich. 

385 500,00 zł 89 / 95 

44 B0070BC PM 176 - WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO SAL DYDAKTYCZNYCH. 
Lokalizacja - ul. Blacharska 21. 20 000,00 zł 88 / 91 

45 B0037BC 
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWO-PARKINGOWYCH DLA SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH. 
Lokalizacja - Teren przy ul. Kasprzaka 67 i Gandhiego 21. 

200 000,00 zł 86 / 88 

46 B0145BC LATARNIA W NIEOŚWIETLONYM SZCZYCIE WIEŻOWCA. 
Lokalizacja - ul. Łagiewnicka 102/116, szczyt wieżowca przy pierwszej klatce. 10 000,00 zł 65 / 66 

      RAZEM: 12 779 
13 364 

  Bałuty-Doły   

1 B0230BD MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY XIII LO . 
Lokalizacja - ul. Eliasza Chaima Majzela 4, boisko znajduje się od strony ul. 785 700,00 zł 2 052 / 2 

372 
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Bojowników Getta Warszawskiego. 

2 B0170BD 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE W OKOLICY STAREGO RYNKU DLA SP 45 I TRENERA 
OSIEDLOWEGO. 
Lokalizacja - Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego - SP 45, ul. Bojowników 
Getta Warszawskiego 3. 

844 000,00 zł 1 711 / 1 
963 

3 B0093BD NOWOCZESNA SZKOŁA (REMONT I MODERNIZACJA W SP 153). 
Lokalizacja - SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 485 000,00 zł 962 / 1 066 

4 B0092BD PROFESJONALNA PRACOWNIA NAUK ŚCISŁYCH W SP 153. 
Lokalizacja - SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 110 000,00 zł 934 / 1 030 

5 B0264BD TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU IM. SZARYCH SZEREGÓW. 
Lokalizacja - Park im. Szarych Szeregów - północna część. 400 000,00 zł 930 / 961 

6 B0091BD MULTIMEDIALNA SZKOŁA (NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SP 153). 
Lokalizacja - SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 300 000,00 zł 925 / 1 021 

7 B0032BD MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ. 
Lokalizacja - Pracownia komputerowa w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 98 200,00 zł 807 / 1 090 

8 B0031BD E-BIBLIOTEKA W SP 58. 
Lokalizacja - Biblioteka w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 39 845,00 zł 796 / 1 072 

9 B0135BD 
BEZPIECZNY I DYDAKTYCZNY PLAC ZABAW - WYPOSAŻENIE OGRODU 
PRZEDSZKOLNEGO W PM 77. 
Lokalizacja - ul. Bracka 23. 

35 280,00 zł 753 / 832 

10 B0062BD 
ZBUDUJMY SOBIE TĘŻNIĘ SOLANKOWĄ NA STARYCH BAŁUTACH. 
Lokalizacja - Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska Polskiego - 
Głowackiego – Sucharskiego. 

400 000,00 zł 550 / 577 

11 B0154BD 

Z BRAM I PODWÓREK NA BOISKA I HALE SPORTOWE - PRZECIWDZIAŁANIE 
PATOLOGII SPOŁECZNEJ WŚRÓD NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY 
BAŁUTY. 
Lokalizacja - Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Bałuty w rejonie ulic: 
Marysińska, Marynarska, Sporna - Zagajnikowa, Wojska Polskiego, Górnicza, 
Okopowa, Franciszkańska, Łagiewnicka, Krzyżowa, Żabia, Dolna. 

182 000,00 zł 360 / 397 

12 B0008BD ROWEREM NA DOŁY – CIĄG PIESZO-ROWEROWY NA PÓŁNOCNEJ. 
Lokalizacja - Ul. Północna od Spornej do al. Palki. 300 000,00 zł 344 / 352 

13 B0063BD 
WYREMONTUJMY SOBIE PARK NA DOŁACH PRZY WOJA POLAKA. 
Lokalizacja - Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska Polskiego - 
Głowackiego – Sucharskiego. 

750 000,00 zł 329 / 333 

14 B0235BD 
OSIEDLOWA SCENA TEATRALNA „POD CHMURKĄ". 
Lokalizacja - Scena zlokalizowana będzie na terenie administrowanym przez SP 81 
przy ul. E. Plater 28/32, na tarasie szkolnym. 

230 000,00 zł 325 / 335 

15 B0020BD 
REKULTYWACJA TERENÓW U ZBIEGU ULIC MARYSIŃSKIEJ I GÓRNICZEJ. 
Lokalizacja - Plac zlokalizowany przy zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej przy stacji 
roweru miejskiego. (B-50, działka: 61/1, 61/32, 61/2). 

45 500,00 zł 320 / 330 

16 B0197BD REMONT SKWERU PRZY FRANCISZKAŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Skwer przy Franciszkańskiej. 100 000,00 zł 299 / 313 

17 B0118BD WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW PRZY ASP ETAP II. 
Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Palki). 236 000,00 zł 295 / 297 

18 B0131BD WYMIANA OKIEN W PM 160. 
Lokalizacja - ul. Marysińska 100 a. 60 000,00 zł 278 / 295 

19 B0012BD 
MOSTOWSKIEGO OD NOWA - REMONT CHODNIKÓW ORAZ BUDOWA MIEJSC 
PARKINGOWYCH NA UL. TADEUSZA MOSTOWSKIEGO. 
Lokalizacja - ul. Tadeusza Mostowskiego. 

420 000,00 zł 271 / 288 

20 B0005BD 

NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI OSIEDLOWEJ I UTWORZENIE MIEJSC 
PARKINGOWYCH WYKORZYSTUJĄC ZNISZCZONE TERENY I NIEUŻYTKI PRZY UL. 
EMILII PLATER. 
Lokalizacja - Utworzenie miejsc parkingowych - ul. Emilii Plater od numeru 13 do 
19 (głównie pozostałości po trawnikach, pobocze ulicy). Renowacja (budowa) drogi 
osiedlowej na całej szerokości ul. Emilii Plater między Boya-Żeleńskiego, a Bracką. 

916 000,00 zł 270 / 281 

21 B0123BD ZIELONE SKWERY MARYSIŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Działka przy ul. Marysińskiej w rejonach numerów 88 i 88 a. 68 500,00 zł 262 / 264 

22 B0013BD 
DO ZACZYTANIA JEDEN KROK CZYLI NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI PRZY 
MARYNARSKIEJ. 
Lokalizacja - Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9. 

10 000,00 zł 258 / 302 

23 B0186BD UZUPEŁNIENIE SZPALERÓW DRZEW NA BAŁUTACH DOŁACH I NOWE 
NASADZENIA. 135 000,00 zł 248 / 252 
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Lokalizacja - Pasy drogowe na Bałutach Dołach. 

24 B0035BD PIONIZUJEMY SIĘ!!! 
Lokalizacja - 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 4 000,00 zł 234 / 245 

25 B0079BD STARE MIASTO BEZ PSICH KUP. 
Lokalizacja - Stare Miasto. 20 000,00 zł 227 / 236 

26 B0265BD 
ZIELONY ŁĄCZNIK NA BAŁUTACH. 
Lokalizacja - Niezagospodarowany pas działek między ul. Łagiewnicką/Wawelską i 
Młynarską. Pas między blokami a prywatnymi parkingami samochodowymi. 

640 000,00 zł 221 / 227 

27 B0172BD PARK HELENÓW - TOALETA AUTOMATYCZNA. 
Lokalizacja - Działka nr 173/2 i 179/11 w obrębie B - 48. 400 000,00 zł 220 / 227 

28 B0036BD ZRELAKSOWANY SENIOR TO RADOSNY SENIOR. 
Lokalizacja - 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 22 500,00 zł 202 / 218 

29 B0195BD MODERNIZACJA SZATNI W XXIV LO. 
Lokalizacja - ul. Marysińska 61/67. 176 000,00 zł 199 / 202 

30 B0034BD FIZJOTERAPIA PRZEZ DUŻE F. 
Lokalizacja - 6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 4 600,00 zł 188 / 200 

31 B0256BD 
WYMIANA CHODNIKÓW PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ (OD UL. WOJSKA POLSKIEGO 
DO UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO). 
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Przemysłowej, na długości od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Boya-Żeleńskiego, po obu stronach ulicy. 

351 200,00 zł 184 / 189 

32 B0232BD NOWY CHODNIK. 
Lokalizacja - Cała długość ul. Młynarskiej. 690 000,00 zł 181 / 191 

33 B0242BD 
ZAKUP ZABAWEK DLA DZIECI - ŻŁOBEK MIEJSKI NR 12, UL. TOKARZEWSKIEGO 
53. 
Lokalizacja - Ul. Tokarzewskiego 53. 

6 000,00 zł 172 / 176 

34 B0143BD BEZPIECZNA DROGA DO SP 30, UL. RYSOWNICZA 1/3. 
Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Rysowniczej, od ul. Okopowej do ul. Szewskiej. 121 000,00 zł 171 / 178 

35 B0120BD REMONT UL. HARCERSKIEJ. 
Lokalizacja - ul. Harcerska. 350 000,00 zł 161 / 162 

36 B0178BD 
BUDŻET DLA ZABYTKÓW - RATUJEMY KAMIENICĘ PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ 
10 - DOKUMENTACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU. 
Lokalizacja - Jedna z niewielu zachowanych na Bałutach "detalowych" kamienic, 
ozdobiona gryfami, przy ul. Franciszkańskiej 10 (nr działki B47-410/1). 

75 400,00 zł 161 / 162 

37 B0255BD 
MODERNIZACJA UL. RYSOWNICZEJ Z ROZBUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH 
MIĘDZY UL. MARYSIŃSKĄ A UL. FRANCISZKAŃSKĄ. 
Lokalizacja - Wskazany w zadaniu fragment ul. Rysowniczej znajduje się na osiedlu 
Bałuty Doły, pomiędzy ul. Marysińską a ul. Franciszkańską. 

1 010 000,00 zł 161 / 167 

38 B0272BD 
REMONT CHODNIKÓW - OSIEDLE ZBOŻOWA, CZARNIECKIEGO, MARYNARSKA, 
SZKLANA. 
Lokalizacja - Zbożowa, Czarnieckiego, Marynarska, Szklana. 

85 050,00 zł 161 / 166 

39 B0057BD 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. REMONT OSIEDLOWEJ UL. STAROSIKAWSKIEJ - 
ETAP I. 
Lokalizacja - Osiedle im. Władysławy Bytomskiej, ulica osiedlowa w rejonie bloku 
mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 92/94 i Obrońców Westerplatte 7 (działki 
nr 100/2, 100/7, 93/2, 91/10, 91/14 i 102/23 w obrębie B-50). 

345 000,00 zł 158 / 170 

40 B0128BD 
PRZEDSZKOLE ODNOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO Z 
MODERNIZACJĄ PLACU ZABAW PM 49. 
Lokalizacja - Ul. Marysińska 49. 

230 000,00 zł 155 / 163 

41 B0126BD 
PRZEDSZKOLE ODNOWA - WYMIANA DRZWI W SALACH PM 49, UL. MARYSIŃSKA 
49. 
Lokalizacja - Ul. Marysińska 49. 

30 000,00 zł 154 / 166 

42 B0119BD REMONT UL. LIBELTA. 
Lokalizacja - ul. Libelta. 350 000,00 zł 152 / 153 

43 B0127BD 
PRZEDSZKOLE ODNOWA - WYMIANA WYPOSAŻENIA W SALACH ZAJĘĆ 
GRUPOWYCH W PM 49. 
Lokalizacja - Ul. Marysińska 49. 

80 000,00 zł 151 / 161 

44 B0061BD PRZY RADLIŃSKIEJ BIBLIOTEKA NA GŁOS CZYTELNIKA CZEKA. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2. 8 000,00 zł 128 / 135 

45 B0106BD CZYTAMY Z "4". 
Lokalizacja - BM Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71 a. 10 000,00 zł 127 / 145 

46 B0021BD BEZPIECZNE PRZEJŚCIE - NAPRAWA I WYBUDOWANIE CHODNIKA. 54 500,00 zł 126 / 132 
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Lokalizacja - Ul. Górnicza na wysokości posesji 2 i 4. 

47 B0113BD DRZEWA NA SKWERZE PRZY RONDZIE POWSTAŃCÓW. 
Lokalizacja - Skwer po południowej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 25 000,00 zł 122 / 125 

48 B0147BD TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŻŁOBKA NR 27. 
Lokalizacja - Żłobek Nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171. 300 000,00 zł 122 / 122 

49 B0134BD 
SKOK W DAL W SP 30, UL. RYSOWNICZA 1/3. 
Lokalizacja - Ogrodzony teren zielony SP 30, od zachodniej strony, w okolicach 
placu zabaw. 

70 000,00 zł 111 / 113 

50 B0221BD 
BAŁUTY-DOŁY, BEZ BŁOTA DO SZKOŁY. 
Lokalizacja - Obręb ulic Staszica 12a , Staszica 12, Staszica 4 - Głowackiego 15, 
Głowackiego 17. 

494 000,00 zł 111 / 114 

51 B0124BD ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PM 49 PRZY UL. MARYSIŃSKIEJ 49. 
Lokalizacja - Ul. Marysińska 49. 6 500,00 zł 107 / 115 

52 B0077BD LUSTRO NA SKRZYŻOWANIU. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A. Niemojewskiego. 1 700,00 zł 106 / 106 

53 B0175BD 
ZIELONY SKWER ŁĄCZĄCY POKOLENIA - ETAP I. 
Lokalizacja - Skwer przy ul. Sojczyńskiego między ulicami Marynarską a 
Kolektywną (między blokami). 

400 000,00 zł 99 / 107 

54 B0125BD 
PROJEKT EKOLOGICZNY NT. ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA PM 49, UL. 
MARYSIŃSKA 49. 
Lokalizacja - Ul. Marysińska 49. 

16 795,00 zł 98 / 103 

55 B0187BD PARKING DLA MIESZKAŃCÓW ULICY ZBOŻOWEJ I CZARNIECKIEGO. 
Lokalizacja - B-49 - 568/77, 568/41. 100 000,00 zł 89 / 92 

      RAZEM: 19 238 
21 191 

  Bałuty Zachodnie   

1 B0227BZ MULTIMEDIALNE PRACOWNIE - NOWOCZESNA INNOWACYJNA SZKOŁA XXI W. 
Lokalizacja - ul. Ratajska 2/4, SP 116. 450 000,00 zł 693 / 713 

2 B0228BZ SIŁOWNIA DLA UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW. 
Lokalizacja - ul. Ratajska 2/4, SP 116. 200 000,00 zł 525 / 538 

3 B0237BZ WIATA NA ROWERY- SP 116. 
Lokalizacja - ul. Ratajska 2/4, SP 116. 40 000,00 zł 520 / 534 

4 B0130BZ PLAC ZABAW DLA ROMANOWA I KOCHANÓWKI. 
Lokalizacja - ul. Tatarczana 17. 258 000,00 zł 404 / 435 

5 B0165BZ 
BEZPIECZNIE PRZEZ ALEKSANDROWSKĄ - PRZEJAZD ROWEROWY NA 
SKRZYŻOWANIU ALEKSANDROWSKA - SZCZECIŃSKA. 
Lokalizacja - Północne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Aleksandrowska - 
Szczecińska. 

142 000,00 zł 213 / 219 

6 B0129BZ UTWARDZENIE GRUNTOWEJ NAWIERZCHNI UL. FLANDRYJSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Flandryjska na odcinku od ul. Niemena do ul. Rojnej. 340 000,00 zł 115 / 122 

7 B0274BZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I UTWARDZENIE UL. SOKOŁOWSKIEJ. 
Lokalizacja - ul. Sokołowska (od ul. Szczecińskiej do ul. Drozdowej). 450 000,00 zł 111 / 116 

8 B0100BZ PLAC ZABAW JAKO ALTERNATYWA WYPOCZYNKU LETNIEGO. 
Lokalizacja - ul. Spadkowa 4/6. 60 150,00 zł 97 / 99 

9 B0179BZ 

BUDŻET DLA ZABYTKÓW - RATUJEMY SECESYJNĄ WILLĘ PRZY UL. OKULICKIEGO 
23 - DOKUMENTACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU. 
Lokalizacja - Secesyjna willa rodziny Bennichów przy ul. Okulickiego 23, 
zbudowana w latach 1903-1904 według projektu znanego łódzkiego architekta 
Dawida Landego (nr działki B3-32/1). 

63 000,00 zł 47 / 49 

10 B0194BZ REMONT SZKLARNI. 
Lokalizacja - Liściasta 181. 33 500,00 zł 31 / 34 

      RAZEM: 2 756 
2 859 

  Julianów-Marysin-Rogi   

1 B0167JM 
„SPORT - SAMA RADOŚĆ" W SP 120, UL. CENTRALNA 40 - REMONT I 
MODERNIZACJA SAL GIMNASTYCZNYCH. 
Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40. 

228 000,00 zł 607 / 615 

2 B0184JM 
DRZEWA W ZABYTKOWYM PARKU JULIANOWSKIM. UZUPEŁNIENIE 
DRZEWOSTANU PRZETRZEBIONEGO W ZESZŁOROCZNEJ WICHURZE. 
Lokalizacja - Park Julianowski (Adama Mickiewicza). 

360 000,00 zł 551 / 553 
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3 B0169JM 
„GDY TWÓJ ROWER DASZEK ZNAJDZIE, NA SIŁOWNI BĘDZIE FAJNIEJ"- MONTAŻ 
ZADASZONYCH STOJAKÓW NA ROWERY ORAZ SIŁOWNI PRZY SP 120. 
Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40. 

98 350,00 zł 525 / 533 

4 B0003JM 
PARK JULIANOWSKI NASZYCH MARZEŃ – CUDOWNY DLA SENIORÓW, 
ROWERZYSTÓW I PSÓW. 
Lokalizacja - Park Julianowski. 

295 000,00 zł 519 / 523 

5 B0168JM „USŁYSZMY SIĘ!" - RADIOWĘZEŁ W SP 120. 
Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40. 18 200,00 zł 464 / 472 

6 B0153JM 
„W POSZUKIWANIU KLUCZA DO ŚWIATA" - STWORZENIE PRACOWNI JĘZYKOWO - 
TERMINALOWEJ W SP 142. 
Lokalizacja - SP 142, ul. Łupkowa 6. 

180 000,00 zł 341 / 352 

7 B0152JM 
„KSIĄŻKI DO CZYTANIA I DO POSŁUCHANIA" - ZAKUP AUDIOBOOKÓW DO 
BIBLIOTEKI SP 142. 
Lokalizacja - Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6. 

3 000,00 zł 337 / 347 

8 B0110JM 
MULTISPORTOWO, WYGODNIE I ZDROWO - STREFA SPORTOWO-EDUKACYJNA NA 
JULIANOWIE. 
Lokalizacja - Teren SP 172 przy ul. Jaskrowej 15. 

610 000,00 zł 326 / 327 

9 B0001JM 
PROSTA DROGA DO PLACU ZABAW – REMONT ALEJKI ASFALTOWEJ NA CYGANCE 
W PARKU JULIANOWSKIM. 
Lokalizacja - Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej na 
tzw. Cygance. 

280 000,00 zł 317 / 321 

10 B0229JM RAZEM BUDUJEMY SOLIDNY SPORT! 
Lokalizacja - Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15. 610 000,00 zł 317 / 323 

11 B0053JM 
PARK JULIANOWSKI - BUDOWA ALEJKI DO PLACU PAMIĘCI Z PRZEBUDOWĄ 
PLACU ZABAW W DOMU DZIECKA NR 3. 
Lokalizacja - Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a. 

348 000,00 zł 316 / 318 

12 B0206JM 
PIĘKNIEJSZA ŁAGIEWNICKA - ZIELONY ŻYWOPŁOT DLA JULIANOWA I MARYSINA 
NA ZIELONE EXPO. 
Lokalizacja - Ulica Łagiewnicka między Warszawską, a Sikorskiego. 

375 000,00 zł 314 / 315 

13 B0215JM 
WYPOSAŻENIE DPS DOM KOMBATANTA PRZY UL. PRZYRODNICZEJ 24/26 W 
SPRZĘT MEDYCZNY I REKREACYJNY. 
Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 24/26. 

49 400,00 zł 311 / 312 

14 B0112JM DRZEWA NA SKWERZE PRZY RONDZIE POWSTAŃCÓW. 
Lokalizacja - Skwer po północnej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 28 000,00 zł 258 / 259 

15 B0216JM BAWIĘ SIĘ I UCZĘ! 
Lokalizacja - Park im. Mickiewicza. 450 600,00 zł 185 / 189 

16 B0219JM UZUPEŁNIENIE ALEI DRZEW PRZY UL. CENTRALNEJ - CZEŚĆ POŁUDNIOWA ALEI. 
Lokalizacja - Odcinek ul. Centralnej miedzy Warszawską a Eterową. 12 000,00 zł 119 / 120 

17 B0217JM DRZEWA PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ. 
Lokalizacja - ul. Kryształowa. 125 000,00 zł 111 / 111 

18 B0212JM 
REMONT UL. SASANEK NA ODCINKU OD ZGIERSKIEJ DO ŚWIETLANEJ. 
Lokalizacja - Realizacja projektu obejmuje ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej 
do ul. Świetlanej. 

610 000,00 zł 106 / 107 

19 B0218JM UZUPEŁNIENIE ALEI DRZEW PRZY UL. CENTRALNEJ - CZEŚĆ PÓŁNOCNA ALEI. 
Lokalizacja - Odcinek ul. Centralnej między Kasztelańską, a Rysią. 22 000,00 zł 84 / 84 

      RAZEM: 6 108 
6 181 

  Łagiewniki   

1 B0146LA REMONT DACHU NA BUDYNKU SP 61. 
Lokalizacja - ul. Okólna 183. 230 000,00 zł 345 / 390 

2 B0054LA LAS ŁAGIEWNICKI, ZAGOSPODAROWANY I CZYSTY. 
Lokalizacja - Las Łagiewnicki. 80 000,00 zł 154 / 160 

3 B0002LA 
LAS ŁAGIEWNICKI – ZIELONA WYSPA SPOKOJU – DLA ZDROWIA PIESZYCH I 
ROWERZYSTÓW. 
Lokalizacja - Las Łagiewnicki. 

85 000,00 zł 104 / 108 

4 B0155LA PLAŻA W ARTURÓWKU- MIEJSCEM WYPOCZYNKU I REKREACJI DLA ŁODZIAN. 
Lokalizacja - Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. 128 000,00 zł 104 / 107 

5 B0010LA 
STRAŻAK XXI WIEKU - ZAKUP NOWOCZESNYCH UBRAŃ SPECJALNYCH DO 
DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH. 
Lokalizacja - Ochotnicza Straż Pożarna Łódź- Łagiewniki, ul. Pszczelna 84. 

51 000,00 zł 101 / 106 
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6 B0210LA 
KINO PLENEROWE - LETNIE W ARTURÓWKU - MIEJSCEM WYPOCZYNKU I 
REKREACJI DLA ŁODZIAN. BLIŻEJ KULTURY NA ŁONIE NATURY. 
Lokalizacja - Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. 

108 000,00 zł 92 / 93 

7 B0009LA BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU ŁAGIEWNIKI. 
Lokalizacja - Ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej). 237 000,00 zł 82 / 85 

8 B0270LA 
BIEG NA ORIENTACJĘ PO LESIE ŁAGIEWNICKIM. 
Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską - 
Łodzianką – Okólną. 

4 000,00 zł 22 / 22 

      RAZEM: 1 004 
1 071 

  Radogoszcz   

1 B0103RA 
HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA DLA OSIEDLA RADOGOSZCZ NA TERENIE SP 
206. 
Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 

896 000,00 zł 2 457 / 2 
663 

2 B0231RA PLAC ZABAW DLA DZIECI RADOGOSZCZA NA TERENIE SP 206. 
Lokalizacja - Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 82 000,00 zł 2 141 / 2 

328 

3 B0046RA REMONT KUCHNI DLA PM 231 I SP 184. 
Lokalizacja - PM 231 ul. Syrenki 19 a. 570 000,00 zł 1 817 / 1 

941 

4 B0122RA REMONT CHODNIKA I PLACU PRZED SP 184. 
Lokalizacja - ul. Syrenki 19 a. 250 000,00 zł 1 464 / 1 

560 

5 B0213RA 

REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA 
WYSOKOŚCI ULIC PASIECZNEJ I PSTRĄGOWEJ. 
Lokalizacja - Realizacja projektu obejmuje przejście podziemne pod ulicą Zgierską, 
na Radogoszczu, zlokalizowane jest na wysokości ulic Pasiecznej i Pstrągowej 
(Zgierska 214). 

1 200 000,00 zł 1 237 / 1 
263 

6 B0029RA ROZCZYTANY RADOGOSZCZ - WSCHÓD. 
Lokalizacja - Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7. 10 000,00 zł 1 084 / 1 

152 

7 B0006RA 
RADO-PARK ZIELONY KOMPLEKS REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWY, ETAP 1. 
Lokalizacja - Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul. Jesionowej, 
przy dojeździe do posesji Jesionowa 36 koło siłowni plenerowej oraz teren zieleni 
między boiskiem a budynkami ZSO nr 4. 

590 000,00 zł 881 / 912 

8 B0052RA 
PARK NAD SOKOŁÓWKĄ- KONTYNUACJA PROJEKTU Z UBIEGŁYCH LAT PARK 
JULIANOWSKI - ROZBUDOWA XXI WIEKU. 
Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy Zgierską, a Włókniarzy. 

659 000,00 zł 732 / 749 

9 B0163RA PLAC ZABAW DLA PM 235, UL. STAWOWA 28 - NAJWIĘKSZEGO NA RADOGOSZCZU. 
Lokalizacja - PM 235. 232 000,00 zł 693 / 728 

10 B0011RA 
ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SP 122, UL. 
JESIONOWA 38. 
Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38. 

509 250,00 zł 641 / 652 

11 B0022RA 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. 
MOTYLOWEJ 13. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13. 

10 000,00 zł 626 / 661 

12 B0065RA KOLOROWY JULIANÓW. 
Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a al. Włókniarzy. 12 600,00 zł 577 / 587 

13 B0181RA 

KONTYNUACJA PROJEKTU RADO-DOGS. ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH 
PODOPIECZNYCH. 
Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, 
Okoniową i Łososiową. 

20 750,00 zł 537 / 554 

14 B0007RA 
ROWEROWY RADOGOSZCZ - BUDOWA POŁĄCZENIA OSIEDLA Z DDR NA 
ZGIERSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Niezapominajki. 

200 000,00 zł 512 / 520 

15 B0273RA 
CAŁKOWITY REMONT CHODNIKA W UL. ŚW. TERESY NA ODCINKU OD ZGIERSKIEJ 
DO AL. WŁÓKNIARZY WRAZ Z WYKONANIEM MIEJSC PARKINGOWYCH Z PŁYT 
AŻUROWYCH (STRONA PÓŁNOCNA ŚW. TERESY). 
Lokalizacja - Odcinek ul. Św. Teresy od ulicy Zgierskiej do al. Włókniarzy. 

812 000,00 zł 491 / 507 

16 B0238RA BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU RADOGOSZCZ - ZACHÓD. 
Lokalizacja - Działka nr 206/11, obręb B-6. 214 000,00 zł 470 / 474 

17 B0039RA PARKING NA STAWOWEJ. 
Lokalizacja - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28. 105 000,00 zł 444 / 477 

18 B0239RA REMONT I ODNOWIENIE BOISKA NA OSIEDLU RADOGOSZCZ- ZACHÓD. 130 000,00 zł 376 / 384 
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Lokalizacja - ul. Niezapominajki ( róg ulicy Zgierskiej). 

19 B0038RA GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU ZSO 4. 
Lokalizacja - Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28. 500 000,00 zł 352 / 381 

20 B0105RA 
BEZPIECZNA DROGA DO PLACU ZABAW - BUDOWA ALEJEK PARKOWYCH W 
PARKU LIŚCIASTA. 
Lokalizacja - Budowa alejek parkowych w parku przy Liściastej 44 (teren między 
osiedlami naprzeciw kościoła) doprowadzających do placu zabaw i parku linowego. 

143 900,00 zł 326 / 333 

21 B0080RA 
WYKONANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ AL. SIKORSKIEGO NA WYSOKOŚCI 
UL. HELIŃSKIEGO. 
Lokalizacja - Al. Sikorskiego na wysokości ul. Helińskiego. 

500 000,00 zł 313 / 321 

22 B0269RA 
PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4. 
Lokalizacja - Teren zielony pomiędzy zabudowaniami Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 u zbiegu przy ulic Stawowej i Anyżowej. 

263 488,00 zł 221 / 224 

23 B0253RA BUDOWA SIŁOWNI PRZY ZBIEGU ULIC ZGIERSKA-CZEREŚNIOWA. 
Lokalizacja - ul. Zgierska (przy ul. Czereśniowej). 105 000,00 zł 183 / 188 

24 B0271RA 
BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU RADOGOSZCZ WSCHÓD. 
Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – 
Nastrojową. 

2 000,00 zł 91 / 92 

      RAZEM: 18 666 
19 651 

  Teofilów-Wielkopolska   

1 B0076TW SALA GIMNASTYCZNA NASZYCH MARZEŃ. 
Lokalizacja - SP 71, ul Rojna 58 c. 1 250 000,00 zł 5 557 / 6 

281 

2 B0071TW MODERNIZACJA OGRODZENIA TERENU SP 71. 
Lokalizacja - SP 71, ul Rojna 58 c. 88 000,00 zł 4 640 / 5 
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3 B0067TW BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP 48. 
Lokalizacja - SP 48, ul, Rydzowa 15. 750 000,00 zł 4 455 / 5 

268 

4 B0066TW REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 48. 
Lokalizacja - SP 48, ul, Rydzowa 15. 210 000,00 zł 4 400 / 5 

210 

5 B0084TW 
OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI 
INFORMATYCZNO - JĘZYKOWEJ. 
Lokalizacja - SP 56, ul. Turoszowska 10. 

200 000,00 zł 3 044 / 3 
459 

6 B0191TW 
BUDOWA ZADASZENIA NAD KORTEM TENISOWYM W KOMPLEKSIE SPORTOWYM 
WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SP 182. 
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16. 

1 310 000,00 zł 2 594 / 2 
979 

7 B0176TW TĘŻNIE. 
Lokalizacja - Park Żeromskiego. 420 000,00 zł 1 966 / 2 

102 

8 B0157TW 
PROJEKT ZDROWIE - REMONT I ZAKUP NOWOCZESNEGO SPRZĘTU 
REHABILITACYJNEGO DLA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ „ŁANOWA". 
Lokalizacja - ul. Łanowa 18, budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Miejskiego 
Centrum Medycznego „Bałuty". 

650 000,00 zł 1 693 / 1 
932 

9 B0140TW 
ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE CENTRUM REKREACJI JAKIEGO NASZE 
OSIEDLE JESZCZE NIE WIDZIAŁO! 
Lokalizacja - Teren rekreacyjny obok pływalni Wodny Raj. 

735 000,00 zł 1 663 / 1 
770 

10 B0156TW 
WIELKOPOLSKA BEZ BARIER - MODERNIZACJA PRZYCHODNI ZDROWIA 
„WIELKOPOLSKA" W CELU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG MEDYCZNYCH. 
Lokalizacja - Przychodnia Zdrowia „Wielkopolska" Miejskiego Centrum Medycznego 
„Bałuty", ul Wielkopolska 55. 

650 000,00 zł 1 491 / 1 
720 

11 B0138TW 
ODNOWATEOFILOWA: MODERNIZACJA ULICY ŁANOWEJ -ZIELONE MIEJSCA 
POSTOJOWE. 
Lokalizacja - Osiedle Teofilów - Wielkopolska, pas drogowy na całej długości ulicy 
Łanowej, własność miasta. 

306 000,00 zł 1 119 / 1 
207 

12 B0117TW 
REMONT I MODERNIZACJA AL. PASJONISTÓW WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI. 
Lokalizacja - Remont i modernizacja od ul. Grabieniec do ul. Judyma. Część ul. 
Judyma od ul. Traktorowej, jak również ul. Radka z przebiciem do ul. Kaczeńcowej. 

1 770 000,00 zł 1 043 / 1 
111 

13 B0141TW 
ODNOWA TEOFILOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE - KOLEJNA 
EDYCJA. 
Lokalizacja - Boisko tzw. „ELTY" przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. 
Kaczeńcową i al. Odrowąża. 

50 000,00 zł 1 026 / 1 
109 

14 B0139TW ODNOWA TEOFILOWA: PARK DLA DZIECI I SENIORÓW! - PLAC ZABAW, STOLIKI, 
ZADBANA ZIELEŃ W GRABIEŃSKIM LESIE. 595 000,00 zł 964 / 1 043 
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Lokalizacja - Park Grabieński Las, Teofilów, rejon ul. Banachiewicza, Zadraż, 
Kotarbińskiego. 

15 B0082TW SALA GIMNASTYCZNA W SP 3. 
Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 415 000,00 zł 954 / 994 

16 B0137TW 
ODNOWA TEOFILOWA: TABLICE INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA PRZYSTANKACH 
OSIEDLA TEOFILÓW - WIELKOPOLSKA. 
Lokalizacja - Przystanki tramwajowe w stronę centrum: Aleksandrowska - 
Bielicowa, Traktorowa, Kaczeńcowa, Rydzowa. 

400 000,00 zł 951 / 1 009 

17 B0081TW SZATNIA SZKOLNA W SP 3 - BEZPIECZNA I NOWOCZESNA. 
Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 220 000,00 zł 944 / 985 

18 B0142TW PŁYWAJĄCA FONTANNA W PARKU IM. S. ŻEROMSKIEGO - ETAP II. 
Lokalizacja - Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie. 20 000,00 zł 904 / 956 

19 B0083TW PRACOWNIA KOMPUTEROWA W SP 3. 
Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 110 000,00 zł 897 / 936 

20 B0116TW 
AUTOMATYCZNA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH 
ZASILANA OGNIWAMI FOTOVOLTANICZNYMI. 
Lokalizacja - Na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. 

100 000,00 zł 565 / 622 

21 B0182TW 
WYPOSAŻENIE I DOSTOSOWANIE PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ W LUTNI NA UL. 
ŁANOWEJ. 
Lokalizacja - Centrum Twórczości „Lutnia" Bałuckiego Ośrodka Kultury ul. Łanowa 
14. 

12 000,00 zł 513 / 642 

22 B0047TW ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA ŻUBARDZKIEJ. 
Lokalizacja - Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3. 10 000,00 zł 502 / 553 

23 B0088TW 
BUDOWA PODJAZDU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
SPECJALNEJ NR 168. 
Lokalizacja - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, ul. Plantowa 7. 

192 901,00 zł 423 / 447 

24 B0109TW UTWORZENIE STREFY ZABAWY I NAUKI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM PM 141. 
Lokalizacja - PM 141 al. Pasjonistów 15. 115 000,00 zł 420 / 444 

25 B0159TW 
KROPLA W MORZU POTRZEB - DOPOSAŻENIE CENTRUM EDUKACJI KULTUROWEJ 
„ NA ŻUBARDZKIEJ" ( FILIA BAŁUCKIEGO OŚRODKA KULTURY ). 
Lokalizacja - Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej" , ul. Żubardzka 3. 

20 620,00 zł 314 / 338 

26 B0266TW OCIEPLENIE I ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU PM 30. 
Lokalizacja - ul. Rydzowa 19. 185 000,00 zł 309 / 329 

27 B0267TW REMONT TARASU PRZY BUDYNKU PM 30. 
Lokalizacja - ul. Rydzowa 19. 105 000,00 zł 292 / 316 

28 B0166TW 
SKWER PRZY BAŁUCKIM OŚRODKU KULTURY. 
Lokalizacja - Limanowskiego 166, teren pomiędzy drogą dojazdową do Bałuckiego 
Ośrodka Kultury a chodnikiem wzdłuż linii tramwajowej. 

48 504,00 zł 263 / 274 

29 B0111TW KOLOROWE PM 123. 
Lokalizacja - Rojna 24. 193 700,00 zł 256 / 273 

30 B0060TW RENOWACJA ŻŁOBKA NR 4. 
Lokalizacja - ul. Inowrocławska 5 a. 63 000,00 zł 249 / 261 

31 B0268TW WYMIANA PŁYT CHODNIKOWYCH WOKÓŁ BUDYNKU PM 30. 
Lokalizacja - ul. Rydzowa 19. 55 000,00 zł 239 / 262 

32 B0192TW ŻUBARDŹ ZIELONY. 
Lokalizacja - Żubardzka 2. 4 660,00 zł 225 / 242 

33 B0095TW "DARMOWE CZYTANIE ZA GŁOSOWANIE" FILIA NR 13. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 13, ul. Rojna 39. 15 000,00 zł 221 / 253 

34 B0223TW 
WZORCOWE PRZEDSZKOLE - BEZPIECZNA I PRZYJAZNA EDUKACJA 
NAJMŁODSZYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W PM 140. 
Lokalizacja - ul. Pułaskiego 12. 

34 000,00 zł 220 / 237 

35 B0261TW PRZEDSZKOLE MARZEŃ - REMONT PM 115. 
Lokalizacja - PM 115, ul. Traktorowa 37 a. 345 000,00 zł 174 / 191 

36 B0089TW 
REMONT I MODERNIZACJA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
SPECJALNEJ NR 168. 
Lokalizacja - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, ul. Plantowa 7. 

41 000,00 zł 166 / 170 

37 B0101TW 
NAPRAWA OGRODZENIA WOKÓŁ POSESJI POŁOŻONEJ PRZY UL. ROJNEJ 15 - DOM 
POMOCY SPOŁECZNEJ. 
Lokalizacja - ul. Rojna 15, Dom Pomocy Społecznej. 

118 000,00 zł 155 / 167 

38 B0086TW ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 20 BM. 5 000,00 zł 146 / 161 
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Lokalizacja - BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194. 

39 B0161TW PRZYJAZNA SZKOŁA. 
Lokalizacja - Teren SP 84 przy ul. Wici 16. 210 000,00 zł 102 / 110 

40 B0160TW SZKOŁA XXI WIEKU. 
Lokalizacja - SP 84. 15 000,00 zł 91 / 98 

41 B0162TW NOWOCZESNA SZKOŁA. 
Lokalizacja - PG 13. 15 000,00 zł 64 / 72 

42 B0193TW REMONT PRACOWNI 211 W ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIOSŁA. 
Lokalizacja - Żubardzka 2. 13 500,00 zł 45 / 53 

      RAZEM: 46 259 
51 834 

  Wzniesień Łódzkich   

1 B0275WL TEATR BLIŻEJ NAS. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna. 135 060,00 zł 106 / 121 

2 B0177WL NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ! 
Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich. 29 100,00 zł 51 / 51 

3 B0085WL 

REMONT - PRZEBUDOWA UL. AKSAMITNEJ NA ODCINKU OK. 250 MB OD GRANIC 
MIASTA DO UL. JANA I CECYLII WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ. 
Lokalizacja - Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic 
Miasta do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem 
dokumentacji projektowej. 

250 000,00 zł 49 / 49 

 

b) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 zgłoszone w rejonie Górna. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) Kwota po 
weryf. 

Liczba 
głosów 
ważne / 

wszystkie 
  Chojny-Dąbrowa   

1 G0145CD „SPORTOWA 190-TKA" - MODERNIZACJA SP 190. 
Lokalizacja - ul. Malczewskiego 37/47. 146 000,00 zł 2 197 / 2 483 

2 G0076CD 
PODNIESIENIE JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH POPRZEZ 
ZAKUP APARATURY I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO DO PRZYCHODNI PRZY UL. 
FELIŃSKIEGO 7. 
Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Felińskiego 7. 

220 000,00 zł 1 289 / 1 447 

3 G0115CD 
MŁYNEK CUDOWNY ODPOCZYNEK CZ. 3 REWITALIZACJA I DOPOSAŻENIE PLACU 
ZABAW. 
Lokalizacja - Park na Młynku, ul. Śląska 168, dz. 48/15 obręb G. 

440 000,00 zł 1 230 / 1 259 

4 G0078CD 
POPRAWA STANU SANITARNO-HIGIENICZNEGO GABINETÓW LEKARSKICH I 
ZABIEGOWYCH W PRZYCHODNI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109. 
Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Tatrzańska 109. 

230 000,00 zł 1 221 / 1 383 

5 G0104CD 
„KOLOROWY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW" - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY 
PM 17. 
Lokalizacja - ul. Kossaka 13. 

54 585,00 zł 1 184 / 1 300 

6 G0038CD 
TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ. 
Lokalizacja - Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. 
Leczniczej. Róg ulic: Podmiejskiej i Słowackiego. 

456 000,00 zł 1 050 / 1 117 

7 G0011CD KOMPLEKS BOISK PRZY SP 174, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6. 
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6. 990 000,00 zł 903 / 937 

8 G0042CD REMONT ŁAZIENEK W SP 83 IM. ST. JACHOWICZA. 
Lokalizacja - uI. Podmiejska 21. 520 000,00 zł 884 / 1 015 

9 G0041CD 
OAZA NA PODMIEJSKIEJ -ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY UL. PODMIEJSKIEJ 
21. 
Lokalizacja - ul. Podmiejska 21. 

79 500,00 zł 875 / 1 006 

10 G0195CD NOWOCZESNA REHABILITACJA NA MIARĘ XXI WIEKU W PRZYCHODNI PRZY UL. 918 000,00 zł 856 / 965 
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LECZNICZEJ 6. 
Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne im. Dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14 filia 
- Przychodnia „Lecznicza" , ul. Lecznicza 6. 

11 G0044CD REWITALIZACJA PARKU IM. J. DĄBROWSKIEGO. 
Lokalizacja - Park im. J. Dąbrowskiego 

1 134 460,00 
zł 838 / 858 

12 G0082CD NOWOCZESNA MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 38. 
Lokalizacja - SP 38, Krochmalna 21. 56 000,00 zł 832 / 912 

13 G0074CD KOLOROWO I BEZPIECZNIE W SP 38. 
Lokalizacja - ul. Krochmalna 21. 187 600,00 zł 823 / 896 

14 G0081CD INFORMATYCZNA PRACOWNIA TERMINALOWA NA MIARĘ XXI WIEKU W SP 38. 
Lokalizacja - SP 38, ul. Krochmalna 21. 65 000,00 zł 819 / 901 

15 G0103CD „ MOTYWACJA KULTUROWA”. 
Lokalizacja - SP 83, ul. Podmiejska 21. 11 000,00 zł 656 / 777 

16 G0010CD 
PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA - REMONT CHODNIKA PRZY SP 174, UL. 
GAŁCZYŃSKIEGO 6. 
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6. 

130 000,00 zł 655 / 682 

17 G0008CD ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DO SP 174, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6. 
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6. 32 000,00 zł 585 / 611 

18 G0009CD BUDOWA WIATY ROWEROWEJ PRZY SP 174, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6. 
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6. 15 000,00 zł 531 / 559 

19 G0155CD 

WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH POPRZEZ UŁOŻENIE PŁYT AŻUROWYCH W 
KWADRACIE ULIC: BRONIEWSKIEGO, KILIŃSKIEGO, DĄBROWSKIEGO, ŚMIGŁEGO-
RYDZA. 
Lokalizacja - W kwadracie ulic: Broniewskiego, Kilińskiego, Dąbrowskiego, 
Śmigłego-Rydza. Dokładna lista poszczególnych lokalizacji z nazwami ulic i 
numerami budynków znajduje się w punkcie 6 - Opis szczegółowego zadania - 
lokalizacje nr 1, 2, 5, 7, 12, 13, 23. 

440 000,00 zł 506 / 520 

20 G0015CD 
REWITALIZACJA SKWERKU WZDŁUŻ UL. GOJAWICZYŃSKIEJ (OD UL. FELIŃSKIEGO 
DO UL. ŚLĄSKIEJ). 
Lokalizacja - Rewitalizacji poddany by został teren zieleni biegnący wzdłuż ul. 
Gojawiczyńskiej - od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej. 

285 000,00 zł 426 / 440 

21 G0079CD ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 74 BM. 
Lokalizacja - Filia 74 BM, ul. Dąbrowskiego 91. 8 000,00 zł 424 / 454 

22 G0023CD NOWE KSIĄŻKI, AUDIOBOOKI DLA FILII 72 BM, UL. KADŁUBKA 40. 
Lokalizacja - Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40. 10 500,00 zł 423 / 440 

23 G0039CD NOWE CHODNIKI PRZY LECZNICZEJ. 
Lokalizacja - ul. Lecznicza. 420 000,00 zł 386 / 403 

24 G0045CD ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 76 BM. 
Lokalizacja - Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16. 9 000,00 zł 377 / 407 

25 G0034CD 
ZAKUP KSIĄŻEK- NOWOŚCI WYDAWNICZYCH I LEKTUR DLA FILI 78 BM UL. 
TATRZAŃSKA 124. 
Lokalizacja - Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon 
Dąbrówka). 

7 000,00 zł 344 / 364 

26 G0160CD 
RATUJEMY OSIEDLOWE RZEŹBY - OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA RZEŹBY 
„ŁABĘDZIE" NA SKWERZE KOLBEGO PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze Kolbego (nr 
działki G17-106/8). 

4 000,00 zł 317 / 319 

27 G0106CD KSIĄŻKI DLA WSZYSTKICH. 
Lokalizacja - Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31. 4 000,00 zł 315 / 346 

28 G0035CD 
PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU 
TRAMWAJU. 
Lokalizacja - Północno -wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej. 

24 016,00 zł 296 / 298 

29 G0167CD NAPRAWA CHODNIKÓW. 
Lokalizacja - ul. Rydla od skrzyżowania z ul. Zapolską do ul. Deotymy. 192 500,00 zł 293 / 294 

30 G0184CD 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. GOJAWICZYŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Rozbudowie poddany by został plac zabaw zlokalizowany pomiędzy 
blokami nr 323 i 326 leżącymi przy ul. Gojawiczyńskiej 11 i 13 

300 000,00 zł 278 / 284 

31 G0157CD AUDIOBOOKI DLA CZYTELNIKÓW FILII 70. 
Lokalizacja - Filia 70 BM, ul. Łączna 29/31. 3 000,00 zł 232 / 259 

32 G0111CD KOLOROWY OGRÓD PM 159 - UL. ŁĄCZNA 53. 
Lokalizacja - ul. Łączna 53 176 000,00 zł 231 / 240 
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33 G0174CD 
UCZYMY SIĘ CHEMII PRZEZ EKSPERYMENT - WYPOSAŻENIE PRACOWNI 
CHEMICZNEJ W SP 64. 
Lokalizacja - SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6. 

20 500,00 zł 228 / 238 

34 G0108CD PM 102 -OGRODZENIE PRZEDSZKOLA - PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO. 
Lokalizacja - ul. Kołowa 31. 53 000,00 zł 209 / 220 

35 G0173CD ODKRYWAMY PRAWA FIZYKI - WYPOSAŻENIE PRACOWNI FIZYCZNEJ W SP 64. 
Lokalizacja - SP 64 im. H. Ch. Andersena, ul Anczyca 6. 18 000,00 zł 199 / 209 

36 G0138CD 
REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEGO "OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO" WRAZ Z 
PRZYLEGAJĄCYMI MIEJSCAMI PARKINGOWYMI. 
Lokalizacja - ul. Dąbrowskiego 69, ul. Dąbrowskiego 71/73, ul. Dąbrowskiego 75, 
Bałuckiego 68. 

600 000,00 zł 176 / 178 

37 G0110CD PM 102 - TARAS - NASZYM MIEJSCEM DO ODPOCZYNKU, ZABAWY, DOŚWIADCZEŃ 
Lokalizacja - ul. Kołowa 31. 83 500,00 zł 161 / 171 

38 G0060CD REMONT DROGI I MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. ODYŃCA 66. 
Lokalizacja - Wschodnia strona bloku przy ul. Odyńca 66. 424 000,00 zł 154 / 160 

39 G0022CD 
NOWY CHODNIK PRZY UL. GOJAWICZYŃSKIEJ 7. 
Lokalizacja - Projekt zlokalizowany byłby przy bloku nr 321 na ul. Gojawiczyńskiej 
7. 

15 000,00 zł 150 / 150 

40 G0211CD ZDROWY PRZEDSZKOLAK - ZAKUP OCZYSZCZACZY POWIETRZA DO PM 118. 
Lokalizacja - PM 118. 13 500,00 zł 150 / 157 

41 G0114CD 
MODERNIZACJA TARASU I ZEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH PRZY 
PM 118 
Lokalizacja - ul. Zapolskiej 54. 

138 000,00 zł 149 / 166 

42 G0122CD 
PARKING – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA. 
Lokalizacja - Parking między blokami przy ul. Przyborowskiego 16 i 14 oraz ul. 
Kraszewskiego 17 a. 

200 000,00 zł 138 / 144 

43 G0067CD 
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ ZATOCZKI -ZESPOŁU MIEJSC 
PARKINGOWYCH ORAZ UTWORZENIE NOWYCH DODATKOWYCH MIEJSC 
POSTOJOWYCH AUT MIESZKAŃCÓW. 
Lokalizacja - Zbieg ulic: Z. Nałkowskiej (bl. nr 9 A) i W. Broniewskiego (bl. nr 111) 

390 000,00 zł 97 / 98 

44 G0025CD ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 75 BM. 
Lokalizacja - BM Filia 75, ul. Podhalańska l. 10 000,00 zł 75 / 78 

45 G0123CD 
NOWY CHODNIK I ŚWIEŻA ZIELEŃ DLA MIESZKAŃCÓW BLOKU PRZY UL. 
PRZYBOROWSKIEGO 16. 
Lokalizacja - ul. Przyborowskiego 16. 

52 000,00 zł 75 / 81 

      RAZEM: 24 237 
26 226 

  Chojny   

1 G0019CH 
STAWY JANA - ETAP VI –POWIĘKSZENIE TERENU WYPOCZYNKOWEGO OBIEKTU. 
POŁĄCZENIE ALEJĄ UL. KOSYNIERÓW GDYŃSKICH Z UL. PARADNĄ. 
Lokalizacja - Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247. 

555 000,00 zł 1 135 / 1 149 

2 G0018CH 
„STAWY JANA" - ETAP VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / 
NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW. 
Lokalizacja - OBIEKT REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA". 

183 500,00 zł 874 / 884 

3 G0077CH 
OD JUNIORA DO SENIORA -KOMPLEKS REHABILITACYJNO -REKREACYJNY W 
PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. 
Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Rzgowska 170. 

320 000,00 zł 787 / 843 

4 G0165CH 
STAWY JANA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW O URZĄDZENIA DLA DZIECI Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. 
Lokalizacja - Stawy Jana 

163 000,00 zł 705 / 714 

5 G0027CH ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. 
Lokalizacja - Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308. 10 000,00 zł 651 / 680 

6 G0020CH 

NOWOCZESNY PLAC ZABAW NA CHOJNACH ZATORZU. MODERNIZACJA I 
POWIĘKSZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. KONGRESOWEJ. PLAC PRZYJAZNY DLA 
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
Lokalizacja - Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko 
skrzyżowania z ul. Jana Bożego. 

354 200,00 zł 620 / 669 

7 G0051CH 
RADOSNY PLAC ZABAW-REMONT I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 109 
IM. L. WAWRZYŃSKIEJ. 
Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74. 

203 960,00 zł 593 / 639 

8 G0113CH ZIELONA KLASA/PATIO W SP 162- EDUKACJA, RELAKS, ROZRYWKA. 217 000,00 zł 585 / 587 
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Lokalizacja - SP 162, ul. Powszechna 15, plac między budynkami SP 162 a PG 43. 

9 G0043CH 
KOLOROWA SZKOŁA -MALOWANIE KORYTARZY I WYMIANA DRZWI W SP 109 IM. 
L. WAWRZYŃSKIEJ. 
Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74. 

74 000,00 zł 583 / 626 

10 G0052CH 
PRACOWNIA TECHNICZNA XXI WIEKU -REMONT I WYPOSAŻENIE PRACOWNI W 
SP 109 IM. L. WAWRZYŃSKIEJ. 
Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74. 

45 915,00 zł 575 / 618 

11 G0101CH 
„TAJEMNICZY OGRÓD" - STWORZENIE OTWARTEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNO-
RELAKSACYJNEJ NA TERENIE PM 200. 
Lokalizacja - PM 200, ul. Zamknięta l. 

119 500,00 zł 451 / 473 

12 G0099CH „W ŚWIECIE PRZYGODY" - REWITALIZACJA PLACU ZABAW NA TERENIE PM 200. 
Lokalizacja - Ogród PM 200, ul. Zamknięta l. 264 250,00 zł 433 / 452 

13 G0033CH INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY – JÓZEFÓW. 
Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109 ul. Pryncypalna 74. 65 000,00 zł 366 / 410 

14 G0030CH 
DOKOŃCZENIE REMONTU CHODNIKA NA UL. ŁAZOWSKIEGO. 
Lokalizacja - ul. Łazowskiego od ul. Przedświt do ul. Kosynierów Gdyńskich strona 
lewa. 

105 000,00 zł 298 / 302 

15 G0040CH 
BEZPIECZNE CHOJNY - BARIERY TRAWNIKOWE NA UL. POWSZECHNEJ 
NAPRZECIW SP 162. 
Lokalizacja - ul. Powszechna pomiędzy ul. Wdzięczną a Socjalną - naprzeciw SP 
162, strona północna. 

130 000,00 zł 278 / 280 

16 G0139CH 
ZAMIAST BŁOTKA I PRL-OWSKICH BETONOWYCH PŁYT BEZPIECZNE I 
ESTETYCZNE PRZEJŚCIA I CHODNIK. 
Lokalizacja - Ul. Kurczaki na odcinku od nr 50 do nr 88. 

400 000,00 zł 271 / 276 

17 G0107CH MODERNIZACJA PLACU ZABAW W PM 26 UL. POTULNA 4. 
Lokalizacja - Potulna 4. 83 200,00 zł 254 / 266 

18 G0162CH 
RATUJEMY OSIEDLOWE RZEŹBY - OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA RZEŹBY 
„MACIERZYŃSTWO" PRZY SZPITALU MATKI POLKI. 
Lokalizacja - Rzeźba "Macierzyństwo" przy ul. Rzgowskiej 281 (nr działki G44-
368/2). 

45 000,00 zł 254 / 255 

19 G0003CH ZAKUP WYPOSAŻENIA DO DZIAŁU TERAPEUTYCZNEGO W 3 DPS. 
Lokalizacja - 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 20 000,00 zł 212 / 219 

20 G0002CH ZAKUP KRZESEŁ KĄPIELOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW 3 DPS. 
Lokalizacja - 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36. 50 000,00 zł 186 / 186 

21 G0029CH 
REMONT CHODNIKÓW ŻYWOTNA, MIESZKALNA. 
Lokalizacja - ul. Żywotna na odcinku od ul. Kongresowej do posesji 45 strona 
nieparzysta oraz ul. Mieszkalna na odcinku od ul. Kongresowej do posesji 46a 
(dwie strony ulicy). 

94 500,00 zł 166 / 170 

22 G0129CH 
BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W OBRĘBIE UL. LOTNEJ I UL. BAŁTYCKIEJ. 
Lokalizacja - Zadanie zlokalizowane w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej (obręb G-
30). 

375 000,00 zł 138 / 139 

23 G0200CH 
WYBIEG DLA PSÓW - OGRODZENIE KAWAŁKA PRZESTRZENI W PARKU J. 
DĄBROWSKIEGO. 
Lokalizacja - Park im. J. Dąbrowskiego. 

40 600,00 zł 130 / 131 

      RAZEM: 10 545 
10 968 

  Górniak   

1 G0198GO PRZYJAZNA SZKOŁA - WZBOGACENIE BAZY SP 10. 
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21. 325 000,00 zł 813 / 947 

2 G0004GO NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 68 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY BM. 
Lokalizacja - G4-138/2. 6 000,00 zł 288 / 336 

3 G0013GO ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA FILII NR 65 BM. 
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8. 6 000,00 zł 280 / 324 

4 G0112GO NAPRAWA I USZCZELNIENIE DACHU WARSZTATÓW SZKOLNYCH W SOSW 1. 
Lokalizacja - Działka G5- 286/4 126 000,00 zł 221 / 226 

5 G0134GO 
GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA 
OSIEDLU „GÓRNIAK''. 
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Senatorska - 
Brzozowa; Senatorska - Dębowa; Senatorska - Słowiańska; Senatorska - Grabowa. 

385 000,00 zł 157 / 160 

6 G0133GO GÓRNIAK DLA LUDZI: NAPRAWA ZDEWASTOWANYCH LATARNI W PARKU IM. W. 
REYMONTA. 10 000,00 zł 150 / 151 
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Lokalizacja - Park im. W. Reymonta. 

7 G0151GO 
CZAS NA RODZINNY WYPOCZYNEK - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, HUŚTAWKA, 
ŁAWKI I STOJAKI ROWEROWE NA GÓRNEJ. 
Lokalizacja - Ośrodek Kultury Górna-ogród, ul. Siedlecka l. 

31 020,00 zł 129 / 130 

8 G0120GO ARANŻACJA OGRÓDKA WARZYWNEGO DLA MIESZKAŃCÓW 5 DPS. 
Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14. 15 400,00 zł 107 / 108 

9 G0163GO 
BUDŻET DLA ZABYTKÓW - RATUJEMY WILLĘ PRZY UL. KILIŃSKIEGO 243 - 
DOKUMENTACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU. 
Lokalizacja - Willa Rafała Meissnera przy ul. Kilińskiego 243 (nr dziatki G4-309). 

68 000,00 zł 103 / 103 

      RAZEM: 2 248 
2 485 

  Nad Nerem   

1 G0024NN 
ZAKUP ZESTAWU RATOWNICTWA DROGOWEGO LUKAS DLA OSP ŁÓDŹ-
ŁASKOWICE. 
Lokalizacja - OSP, ul. Łaskowice 180. 

100 000,00 zł 74 / 81 

2 G0050NN REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 1. 
Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice. 50 000,00 zł 42 / 43 

3 G0049NN REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 3. 
Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowice. 50 000,00 zł 39 / 39 

4 G0053NN REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 2. 
Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka. 50 000,00 zł 36 / 36 

5 G0046NN REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 4. 
Lokalizacja - ul. Chocianowicka, ul. Łaskowicka. 50 000,00 zł 34 / 34 

6 G0054NN REMONT CHODNIKÓW CHOCIANOWICE, ŁASKOWICE - ETAP 5. 
Lokalizacja - ul. Chocianowicka ul. Łaskowicka. 40 000,00 zł 33 / 33 

7 G0055NN 
UZUPEŁNIAMY ZIELEŃ NA OSIEDLU NAD NEREM (CZYSTE POWIETRZE, MNIEJ 
HAŁASU) -ETAP 1. 
Lokalizacja - Park Osiedlowy Nad Nerem, ul Chocianowicka przy rzece Ner. 

68 000,00 zł 20 / 20 

8 G0206NN TEATR BLIŻEJ NAS. 
Lokalizacja - Chocianowicka/Łaskowice 135 060,00 zł 3 / 3 

9 G0144NN ZAJĘCIA Z TRENEREM - NORDIC WALKING NAD NEREM. 
Lokalizacja - Teren osiedla Nad Nerem 29 100,00 zł 1 / 1 

      RAZEM: 282 
290 

  Piastów-Kurak   

1 G0073PK BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. 
Lokalizacja - ul. Wiosenna 1. 700 000,00 zł 1 947 / 2 000 

2 G0072PK 
"BEZPIECZNIE PRZED SZKOŁĄ" -MODERNIZACJA SKWERU, PARKINGU, 
NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, KOSMETYKA ZIELENI PRZED SP 7 IM. ORLĄT 
LWOWSKICH. 
Lokalizacja - Teren u zbiegu ulic Wiosennej i Zaolziańskiej. 

173 500,00 zł 1 716 / 1 763 

3 G0088PK 
MALI KOSZYKARZE I PIŁKARZE DINUSIOWEJ DRUŻYNY ĆWICZĄ NA BOISKU PM 
89. 
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a. 

115 000,00 zł 853 / 954 

4 G0126PK 
PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO - WYMIANA 2 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 
PRZY PM 89. 
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7A - latarnie przy wejściach bocznych do PM 89. 

16 000,00 zł 827 / 926 

5 G0105PK 
MULTIMEDIALNA SZKOŁA - WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO- 
KOMUNIKACYJNEJ W NAUCZANIU - SP 51 SZKOŁĄ DLA EUROPEJCZYKA. 
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 11a. 

395 000,00 zł 813 / 833 

6 G0150PK 
CESIR „9" - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9 LO I 
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. ETAP II. 
Lokalizacja - Budynek 9 LO, ul. Paderewskiego 24. Nr działki G12-505/24. 

353 000,00 zł 642 / 720 

7 G0064PK ZAKUP KSIĄŻEK ORAZ E -BOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BM FILII 64. 
Lokalizacja - BM Filia 64, ul. Paderewskiego 11a. 15 000,00 zł 577 / 609 

8 G0208PK REWITALIZACJA SKWERU IM. H. DUBANIEWICZA. 
Lokalizacja - Skwer im. H. Dubaniewicza. 295 000,00 zł 489 / 497 

9 G0168PK UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 38 000,00 zł 469 / 509 
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Lokalizacja - MOSiR, ul. Karpacka 61. 

10 G0130PK 
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH NA UL. ZAOLZIAŃSKIEJ W REJONIE SP 7. 
Lokalizacja - Ul. Zaolziańska pomiędzy ulicami Kosmonautów a Wiosenną po 
stronie budynku przy ul. Zaolziańskiej 65. 

30 800,00 zł 424 / 432 

11 G0100PK 
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO SPORTOWEGO O SZTUCZNEJ 
NAWIERZCHNI PRZY SP 113 W ŁODZI, UL. UNICKA 6. 
Lokalizacja - ul.Unicka 6. 

861 000,00 zł 419 / 431 

12 G0116PK KINO PLENEROWE PRZY SKWERZE DUBANIEWICZA. 
Lokalizacja - Boisko przy skwerze Dubaniewicza. 60 000,00 zł 374 / 383 

13 G0066PK 
PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA W UL. ASTRONAUTÓW WRAZ Z REMONTEM 
CHODNIKÓW ORAZ WYKONANIE MIEJSC PARKINGOWYCH. 
Lokalizacja - ul. Astronautów. 

900 000,00 zł 364 / 370 

14 G0124PK 
NOWOCZESNE BOISKO WRAZ Z BIEŻNIĄ NA GÓRNEJ. 
Lokalizacja - Na terenie istniejącego asfaltowego boiska w okolicy Skweru im. H. 
Dubaniewicza, pomiędzy ul. Strycharską nr 14/18, IX L.O. a parafią Świętego 
Łukasza Ewangelisty. 

860 000,00 zł 362 / 363 

15 G0097PK 
"KUCHNIA MARZEŃ" - REMONT I WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO WRAZ 
ZE ZMYWALNIAMI W PM 7. 
Lokalizacja - PM 7, ul. Smocza 4. 

624 750,00 zł 333 / 348 

16 G0142PK 
REWITALIZACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI PARKU IM. LEGIONÓW. 
Lokalizacja - Zachodnia strona parku im. Legionów między ulicami Bednarską i 
Sanocką. 

221 300,00 zł 272 / 275 

17 G0017PK 
„NOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO, DLA MAŁEGO I DUŻEGO ". ZAKUP KSIĄŻEK DLA 
BIBLIOTEKI PRZY UL. BEDNARSKIEJ 24. 
Lokalizacja - Filia 69 BM, ul. Bednarska 24. 

12 000,00 zł 250 / 251 

18 G0048PK 
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO ŁĄCZNIE Z OGRODZENIEM 
TERENU ZSEIU UL. ASTRONAUTÓW 19. 
Lokalizacja - ul. Astronaut6w 19. 

909 000,00 zł 249 / 250 

19 G0117PK ORGANIZACJA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. TUSZYŃSKIEJ. 
Lokalizacja - ul. Tuszyńska od Paderewskiego do Sanockiej. 590 000,00 zł 223 / 227 

20 G0062PK 
WYMIANA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. ŁĄCZNEJ. 
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Łącznej na odcinku od Rzgowskiej do Niemcewicza 
po stronie parzystej. 

52 500,00 zł 120 / 121 

21 G0125PK FUNKCJONALNE PODWÓRKO. 
Lokalizacja - Podwórko przy Paderewskiego między nr 16, 20, 22 a SP nr 51. 151 000,00 zł 78 / 79 

      RAZEM: 11 801 
12 341 

  Rokicie   

1 G0069RO 
ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 
6 PO NOWYM CHODNIKU PRZY PIĘKNYM TRAWNIKU. 
Lokalizacja - MCM, ul. Cieszkowskiego 6. 

137 500,00 zł 632 / 726 

2 G0075RO 
ZMIENIAMY PRZYCHODNIĘ PRZY UL. ODRZAŃSKIEJ 29 - II ETAP PRAC 
INWESTYCYJNYCH. 
Lokalizacja - MCM "Górna" ul. Odrzańska 29. 

250 000,00 zł 511 / 590 

3 G0007RO 
BEZPIECZNY CHODNIK NA JANA PAWŁA II – BUDOWA OŚWIETLENIA ZA 
EKRANAMI NA ODCINKU OBYWATELSKA-PABIANICKA. 
Lokalizacja - Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od 
Obywatelskiej do Pabianickiej. 

200 000,00 zł 433 / 447 

4 G0001RO 
„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI 
PRZY UL. PIĘKNEJ. 
Lokalizacja - Filia nr 73 BM Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39 

20 000,00 zł 426 / 458 

5 G0036RO SYGNALIZACJA ŚWIETLNA MA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH. 
Lokalizacja - ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej ( przy parku Sielanka). 140 000,00 zł 314 / 324 

6 G0065RO 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW ORAZ POWSTANIE SIŁOWNI POD CHMURKĄ. 
Lokalizacja - Rejon ulic: Odrzańska -Uroczysko-Teodorowicza Obręb G- 23 działka 
212/97. 

168 000,00 zł 308 / 343 

7 G0080RO 
"NOWE KSIĄŻKI" - ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. 
CIESZKOWSKIEGO. 
Lokalizacja - Filia 71 BM, ul. Cieszkowskiego 11A. 

20 000,00 zł 264 / 273 

8 G0016RO BEZPIECZNE SCHODY DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PM 88. 
Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 4. 45 000,00 zł 257 / 275 
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9 G0006RO 
NOWA UL. KOMFORTOWA – MODERNIZACJA CHODNIKA I PARKINGU WZDŁUŻ UL. 
KOMFORTOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI. 
Lokalizacja - ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku od Rogozińskiego do 
Brzozowskiego. 

364 520,00 zł 210 / 223 

10 G0169RO 
OBYWATEL RODZIC - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY. 
Lokalizacja - Przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Cieszkowskiego wraz z 
przecinającymi ją ulicami. 

185 885,00 zł 191 / 195 

11 G0171RO REMONT TARASÓW W PM 88. 
Lokalizacja - ul. Rogozińskiego 4. 32 000,00 zł 188 / 203 

12 G0121RO 
ZRELAKSOWANY SENIOR - SPRAWNY SENIOR – ZAKUP MOBILNEGO ZESTAWU 
NAGŁOŚNIENIOWEGO I FOTELA MASUJĄCEGO DLA SENIORÓW DO DDP. 
Lokalizacja - ul. Obywatelska 69. 

9 000,00 zł 172 / 195 

13 G0071RO 
WYMIANA CHODNIKA I NAPRAWA JEZDNI NA UL. WRÓBLEWSKIEGO NA 
ODCINKU OD POSESJI 17/17A DO AL.POLITECHNIKI PO STRONIE PÓŁNOCNEJ. 
Lokalizacja - ul. Wróblewskiego na odcinku od posesji 17/17a do al. Politechniki po 
stronie północnej. 

204 000,00 zł 148 / 150 

14 G0005RO 

KOMFORTOWA NAWIERZCHNIA - UTWARDZENIE DROGI WRAZ Z 
WYDZIELENIEM MIEJSC PARKINGOWYCH POMIĘDZY BLOKAMI NA UL. 
KOMFORTOWEJ 2 I 4. 
Lokalizacja - Plac pomiędzy blokami zlokalizowanymi przy ul. Komfortowej 2 i 4 
działka G10, 15/11. 

80 000,00 zł 147 / 148 

15 G0149RO 
USTAWIENIE WZDŁUŻ PASA DROGOWEGO UL. PIĘKNEJ KOSZY NA PSIE 
NIECZYSTOŚCI. 
Lokalizacja - ul. Piękna, działka ewidencyjna nr 259/18 obręb G1. 

10 000,00 zł 103 / 103 

16 G0148RO 
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI POPRZEZ USTAWIE ŁAWEK I GAZONÓW Z 
NASADZENIAMI. 
Lokalizacja - ul. Piękna 51 działka ewidencyjna nr 246/15 obręb G1. 

8 600,00 zł 84 / 84 

17 G0209RO 
BIEG NA ORIENTACJĘ PO PARKU SIELANKA. 
Lokalizacja - Teren otoczony ulicami Pabianicką - Politechniki - Obywatelską - Jana 
Pawła II. 

2 000,00 zł 76 / 76 

      RAZEM: 4 464 
4 813 

  Ruda   

1 G0089RU SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY SP 125. 
Lokalizacja - Działka przy skrzyżowaniu ulic Dzwonowej i Finansowej. 145 000,00 zł 511 / 563 

2 G0087RU REMONT I WYPOSAZENIE SZATNI W SP 125. 
Lokalizacja - SP 125, ul. Dzwonowa 18/20. 130 000,00 zł 496 / 548 

3 G0197RU 
STAWY STEFAŃSKIEGO „OD NOWA - ETAP - VI". 
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego, na terenie Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, 
Farną, Patriotyczną i Głębinową. 

460 000,00 zł 473 / 481 

4 G0091RU 
KINO PLENEROWE -STAWY STEFAŃSKIEGO. 
Lokalizacja - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i 
Głębinową. 

100 000,00 zł 381 / 387 

5 G0159RU PLAC ZABAW I REKREACJI: BRYDŻOWA – KAROWA. 
Lokalizacja - Teren leżący u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej. 85 000,00 zł 283 / 286 

6 G0092RU WIATY PRZYSTANKOWE NA UL. PRZESTRZENNEJ. 
Lokalizacja - ul. Przestrzenna pomiędzy ul. Rudzką, a ul. Graniczną. 100 000,00 zł 236 / 241 

7 G0026RU ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 79 BM. 
Lokalizacja - BM Filia 79, ul. Rudzka 7. 8 000,00 zł 205 / 280 

8 G0203RU ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA PM 86. 
Lokalizacja - PM 86, ul. Demokratycznej 61/63. 42 000,00 zł 184 / 192 

      RAZEM: 2 769 
2 978 

  Wiskitno   

1 G0156WI 
UL. GOŚCINIEC Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ - WYLANIE NOWEJ WARSTWY 
ASFALTOWEJ. 
Lokalizacja - ul. Gościniec - odcinek od ul. Mozaikowej w kierunku ul. Bocznej. 

294 500,00 zł 843 / 1 126 

2 G0094WI MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 130. 
Lokalizacja - ul. Gościniec l. 106 000,00 zł 674 / 873 

3 G0083WI BUDOWA CHODNIKA W UL. KOLUMNY (ETAP III). 
Lokalizacja - ul. Kolumny od nr 387 (od ul. Mahoniowej) do nr 405. 181 500,00 zł 374 / 396 
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4 G0183WI GENERALNY REMONT SALI PRZEDSZKOLNEJ. 
Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301 50 625,00 zł 332 / 355 

5 G0021WI ODGRZYBIENIE, OCIEPLENIE I ELEWACJA BUDYNKU PM 233. 
Lokalizacja - PM 233, ul. Kolumny 301. 20 981,00 zł 281 / 293 

6 G0152WI OŚWIETLENIE UL. KALINOWSKIEGO. 
Lokalizacja - ul. Kalinowskiego. 99 000,00 zł 239 / 253 

7 G0143WI NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! 
Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno 29 100,00 zł 106 / 112 

8 G0202WI UTWARDZENIE UL. ALABASTROWEJ. 
Lokalizacja - Ul. Alabastrowa na odcinku od ul. Wiskickiej do posesji nr 12. 297 500,00 zł 30 / 31 

      RAZEM: 2 879 
3 439 

 

c) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 zgłoszone w rejonie Polesie. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) Kwota po 
weryf. 

Liczba 
głosów 
ważne / 

wszystkie 
  Koziny   

1 P0184KO „KAŻDY TO POWIE, ZADBAJ O ZDROWIE” – MODERNIZACJA TERENU SP 91. 
Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. 420 900,00 zł 960 / 1 135 

2 P0185KO KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. 
Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. 13 000,00 zł 837 / 1 012 

3 P0194KO 

MONITORING NA KOZINACH. 
Lokalizacja - Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych 
policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź w tych, które mogą 
generować sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu 
mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów nocnych(monopolowych), przy 
niedoświetlonych wylotach ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych takich jak place 
zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicy urzędów lub placówek uźyteczności 
publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje bankowe i 
bankomaty. 

395 000,00 zł 501 / 517 

4 P0009KO 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA 
KOZINACH - FILII 21 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. 
Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Długosza 7/9. 

12 000,00 zł 490 / 519 

5 P0008KO 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ 
JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. 
Lokalizacja - Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4. 

11 000,00 zł 483 / 521 

6 P0142KO BEZPIECZNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY PRZYJAZNY DZIECIOM. 
Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a. 85 000,00 zł 339 / 351 

7 P0004KO 
REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA (STRONA POŁUDNIOWA) UL. LORENTZA NA 
ODCINKU OD UL. OSSOWSKIEGO DO UL. KASPRZAKA. 
Lokalizacja - Obręb P-7 działki 227/27, 227/25, 227/29, 218/24, 218/26, 218/28, 
128/29, 218/31. 

154 000,00 zł 317 / 330 

8 P0036KO 
WYRÓWNANIE - UTWARDZENIE I WYŁOŻENIE PŁYTAMI LUB KOSTKĄ. 
Lokalizacja - Plac przy skrzyżowaniu ul. Pietrusińskiego a przejazdem do ul. 
Odolanowskiej (przy garażach), za Lecznicą dla zwierząt. 

36 000,00 zł 183 / 190 

9 P0035KO 

WYRÓWNANIE, UTWARDZENIE I WYLANIE ASFALTEM LUB INNYM ŚRODKIEM 
WJAZDU MIĘDZY SZCZYTAMI BLOKÓW. 
Lokalizacja - Z lewej strony bloku Pietrusińskiego 24/28 - wjazd do pergol na 
śmieci. Pomiędzy szczytami budynków Pietrusińskiego 18/22 a Pietrusińskiego 
24/28. 

44 000,00 zł 146 / 152 

10 P0029KO PARKING UL. WARYŃSKIEGO. 
Lokalizacja - Ul. Waryńskiego 4. 108 000,00 zł 110 / 113 

11 P0110KO REMONT CHODNIKA NA UL. CIEPŁEJ. 
Lokalizacja - Obręb P-7. Działka 26/3. 39 550,00 zł 43 / 43 
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12 P0113KO USPOKOJENIE RUCHU NA UL. CIEPŁEJ. 
Lokalizacja - Ul. Ciepła, działka P7-26/3. 10 000,00 zł 26 / 26 

      RAZEM: 4 435 
4 909 

  Karolew-RetkiniaWschód   

1 P0205KR 
WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W PRZYCZEPĘ DO 
ZABEZPIECZENIA ZDARZEŃ MASOWYCH. 
Lokalizacja - Ul. Retkińska 129. 

65 644,00 zł 1 267 / 1 
348 

2 P0042KR BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO- REKREACYJNEGO PRZY SP 164. 
Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 65. 1 186 000,00 zł 873 / 945 

3 P0211KR KOLOROWA TRASA W-Z NA RETKINI. 
Lokalizacja - Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. Retkińskiej. 100 000,00 zł 728 / 744 

4 P0064KR NOWOCZESNA SZATNIA W JEDENASTCE. 
Lokalizacja - Ul. Hufcowa20a. 710 000,00 zł 723 / 781 

5 P0065KR CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W JEDENASTCE. 
Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a. 111 750,00 zł 690 / 747 

6 P0040KR REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 164. 
Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 65. 134 000,00 zł 681 / 743 

7 P0041KR SALA JĘZYKOWA DLA UCZNIÓW SP 164. 
Lokalizacja - Ul. Wróblewskiego 65. 67 000,00 zł 676 / 736 

8 P0057KR MODERNIZACJA BUDYNKU PM 133. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 22b. 112 944,00 zł 673 / 731 

9 P0100KR REMONT CHODNIKA PRZY UL. WILEŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Wileńska na odcinku ul. Retkińska do ul. Kowieńska. 480 000,00 zł 673 / 699 

10 P0088KR PLAC ZABAW „PĘTLA BRATYSŁAWSKA”. ETAP DRUGI. 
Lokalizacja - Dz. nr 595/39, 595/40 obręb P-27. 106 000,00 zł 662 / 669 

11 P0135KR KOLOROWA SZKOŁA SP 41. 
Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18. 630 000,00 zł 662 / 667 

12 P0133KR PLAC ZABAW Z MOBILNYM MIASTECZKIEM RUCHU DROGOWEGO PRZY SP 41. 
Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18. 307 100,00 zł 640 / 645 

13 P0055KR ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. 
Lokalizacja - Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4. 25 000,00 zł 638 / 680 

14 P0044KR BEZPIECZNA MARATOŃSKA – PAS ROZPĘDOWY PRZY OBYWATELSKIEJ. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa. 15 000,00 zł 634 / 638 

15 P0136KR NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 41. 
Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18. 155 000,00 zł 618 / 626 

16 P0067KR MULTIMEDIALNA SZKOŁA (MODERNIZACJA SAL MULTIMEDIALNYCH W SP 137). 
Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b. 149 900,00 zł 556 / 564 

17 P0031KR 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA „BIBLIOTEKI Z KOTEM” – FILII NR 25 
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Wileńska 59. 

10 000,00 zł 550 / 591 

18 P0066KR ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY SP 137. 
Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b. 149 000,00 zł 550 / 559 

19 P0137KR NOWOCZESNA BIBLIOTEKA Z CENTRUM MULTIMEDIALNYM W SP 41. 
Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18. 62 600,00 zł 547 / 552 

20 P0056KR 
PLAC ZABAW DLA PRZEDSZKOLAKÓW W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM 
NR 1. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a. 

200 000,00 zł 465 / 502 

21 P0068KR MODERNIZACJA SZATNI SZKOLNYCH. 
Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b. 74 700,00 zł 452 / 456 

22 P0048KR MODERNIZACJA UL. GWIAZDOWEJ. 
Lokalizacja - Cała krótka ul. Gwiazdowa - od ul. Wileńskiej. 1 510 000,00 zł 413 / 428 

23 P0017KR ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI NA „PIASKACH”. 
Lokalizacja - Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8. 6 000,00 zł 365 / 378 

24 P0125KR 
„BAŚNIOWA PRZYSTAŃ PRZEDSZKOLAKA”. MODERNIZACJA TERENU 
REKREACYJNEGO W PM 151. 
Lokalizacja - Ul. Narciarska 20/22. 

97 868,00 zł 328 / 339 

25 P0152KR BEZPIECZNY KAROLEW INACZEJ – OŚWIETLONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
Lokalizacja - Przejście dla pieszych na ul. Wileńskiej przy ul. Wygodnej. 55 000,00 zł 322 / 329 
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26 P0191KR 
MIESZKAŃCY DLA SKWERU PRZY UL. WILEŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Skwer mieszczący się w obrębie ulic: Wileńska, Krzemieniecka. 
Działka P27-19/9. 

120 000,00 zł 292 / 306 

27 P0093KR 
ARANŻACJA OTWARTEJ PRZESTRZENI RELAKSU DLA MIESZKAŃCÓW W 
OGRODZIE PRZY KRZEMIENIECKIEJ 2A. 
Lokalizacja - Ogród przy Poleskim Ośrodku Sztuki. 

26 500,00 zł 281 / 295 

28 P0119KR 
WYMIANA CHODNIKA UL. KAROLEWSKIEJ PO STRONIE PARZYSTEJ, OD UL. 
NORWIDA DO UL. WILEŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka, naprzeciwko Urzędu Miasta. 

120 000,00 zł 268 / 283 

29 P0027KR 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW (W TYM SŁUCHOWISK) DLA DWÓCH 
BIBLIOTEK (DLA DOROSŁYCH ORAZ DLA MŁODZIEŻY) DO WYPOŻYCZANIA. 
Lokalizacja - Biblioteka Miejska, filia nr 35 i filia nr 36, ul. Wróblewskiego 67. 

20 000,00 zł 261 / 284 

30 P0013KR 
„ZABAWOLANDIA” – WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA AKTYWNYCH 
PRZEDSZKOLAKÓW. 
Lokalizacja - Ul. Olimpijska 6. 

73 250,00 zł 225 / 228 

31 P0030KR ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 22 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Tomaszewicza 2. 10 000,00 zł 225 / 238 

32 P0012KR 
„REWOLUCJA W KUCHNI” – MODERNIZACJA PIONU ŻYWIENIOWEGO W PM NR 
144. 
Lokalizacja - Ul. Olimpijska 6. 

278 000,00 zł 157 / 162 

33 P0081KR 
KUCHNIA NASZYCH MARZEŃ – REMONT I MODERNIZACJA ZAPLECZA 
KUCHENNEGO W ŻŁOBKU NR 26. 
Lokalizacja - Ul. Sprinterów 11. 

50 000,00 zł 135 / 138 

34 P0150KR 
BEZPIECZNY KAROLEW INACZEJ – MONITORING UL. WIOŚLARSKIEJ. 
Lokalizacja - Na wysokości ul. Wioślarskiej 27, działki obreb P27: 596/4, 596/5, 
596/11. 

76 000,00 zł 131 / 136 

35 P0025KR POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W BEZPOŚREDNIM OTOCZENIU PM 165. 
Lokalizacja - Ul. Hufcowa 14. 140 000,00 zł 126 / 127 

36 P0033KR 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII 32 MIEJSKIEJ 
BIBLIOTEKI. 
Lokalizacja - Ul. Retkińska 127. 

6 000,00 zł 78 / 83 

      RAZEM: 17 565 
18 377 

  Lublinek-Pienista   

1 P0047LP REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. 
Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek. 135 000,00 zł 440 / 448 

2 P0101LP 
CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP II – 100 M NA UL. PIENISTA W KIERUNKU UL. 
FRANCISZKA PLOCKA. 
Lokalizacja - Ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka a Maczka). 

80 000,00 zł 392 / 398 

3 P0192LP ZIELONY LUBLINEK NA ZIELONE EXPO – SADZIMY DRZEWA. 
Lokalizacja - Pas zieleni między ul. Pienistą a Falistą. Działka P33-14/1. 93 000,00 zł 343 / 350 

4 P0089LP 

REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW NA SKRZYŻOWANIU ULIC PIENISTEJ, 
BURZLIWEJ I RUSAŁKI ORAZ WZDŁUŻ UL. PIENISTEJ DO MINI PARKU. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Pienistej, Burzliwej i Rusałki oraz ul. Pienista 
(strona południowa) od ulicy Rusałki do planowanego wejścia/wyjścia (zejścia) do 
Mini parku (zlokalizowanego na terenach zielonych pomiędzy ul. Denną a ul. 
Pienistą). 

306 654,00 zł 308 / 311 

5 P0197LP PLAC ZABAW PRZY OSIEDLU NOWE POLESIE. 
Lokalizacja - Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 148 000,00 zł 262 / 265 

6 P0071LP MINI PARK PRZY UL. DENNEJ - ETAP CZĘŚĆ SPACEROWA. 
Lokalizacja - Działki nr 6,7,8, obręb P-35 390 000,00 zł 246 / 249 

7 P0196LP ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA Z 4 ELEMENTAMI PRZY OSIEDLU NOWE POLESIE. 
Lokalizacja - Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 81 500,00 zł 217 / 220 

8 P0188LP 
BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGOWYM UL. SANITARIUSZEK - ETAP 1. 
Lokalizacja - Ul. Sanitariuszek od ul. Maratońskiej w kierunku ul. Biwakowej strona 
wschodnia. Działki nr 292/4, 32/5, 32/4 w obrębie P-37. 

98 000,00 zł 92 / 94 

9 P0199LP 
PSZCZÓŁKA MAJA – WIATRAK KTÓRY POKAŻE KIERUNEK I SIŁĘ WIATRU – DLA 
NAJMŁODSZYCH I TROCHĘ STARSZYCH. 
Lokalizacja - Działka nr 14/1 w obrębie P-33 lub 41/5 w obrębie P-34. 

5 200,00 zł 68 / 69 

      RAZEM: 2 368 
2 404 
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  im. Józefa Montwiłła-Mireckiego   

1 P0195MM 
BEZPIECZNE OSIEDLE – SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU 
MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. 
Lokalizacja - Osiedle Montwiłla-Mireckiego skrzyżowanie ul. Srebrzyńska/Praussa. 

139 000,00 zł 206 / 209 

2 P0121MM PIELĘGNACJA ZIELENI NA OSIEDLU MONTWILŁA-MIRECKIEGO 
Lokalizacja - Osiedle Montwiłła-Mireckiego. 82 000,00 zł 186 / 188 

3 P0126MM 

STOJAKI NA ROWERY. 
Lokalizacja - 1.Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 16, Daniłowskiego 3 - 
w okolicy ławek okalających centralny plac podwórka. 2. Przed sklepem PSS 
Społem. 3. Podwórko między blokami al. Unii 18, al. Unii 20, Daniłowskiego 7, na 
tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem, znajdującym się w bloku 
przy ul. Srebrzyńskiej 91. 

2 800,00 zł 168 / 170 

4 P0007MM 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
FILIA NR 23 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. 
Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9. 

10 000,00 zł 163 / 164 

5 P0131MM 
REWITALIZACJA ZIELENI NA OSIEDLU MIRECKIEGO – ARCHITEKTURA + 
DRZEWA. 
Lokalizacja - Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu stronach ulicy. 

20 000,00 zł 162 / 163 

6 P0140MM NORDIC WALKING NA OSIEDLU MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. 
Lokalizacja - Teren osiedla Montwilła-Mireckiego. 29 100,00 zł 30 / 30 

      RAZEM: 915 
924 

  Retkinia Zachód-Smulsko   

1 P0107RS 
TĘŻNIA SOLANKOWA Z OTOCZENIEM. 
Lokalizacja - Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 340, 339, 
338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-66/6. 

510 000,00 zł 1 470 / 1 
506 

2 P0045RS REMONT POPIEŁUSZKI. 
Lokalizacja - Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Wyszyńskiego. 1 140 000,00 zł 940 / 951 

3 P0079RS 
SPRAWNI I ZDROWI ŁODZIANIE – SPECJALISTYCZNY PROGRAM 
REHABILITACYJNO-TRENINGOWY. 
Lokalizacja - Ul. Maratońska 71 

640 000,00 zł 778 / 866 

4 P0124RS PARK NA SMULSKU – ROZBUDOWA ALEJEK I OŚWIETLENIA. 
Lokalizacja - Park na Smulsku, działka P39-100/5. 396 000,00 zł 768 / 778 

5 P0034RS DOBRY I NOWY PARKIET SPORTOWY DLA SP 19 I PG 21. 
Lokalizacja - Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35. 155 000,00 zł 731 / 742 

6 P0106RS SIŁOWNIA PLENEROWA Z OTOCZENIEM. 
Lokalizacja - P-22, 66-6. 160 000,00 zł 700 / 711 

7 P0095RS 
ROZBUDOWA I REMONT SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM NA 
LODOWISKU RETKINIA. 
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

330 000,00 zł 611 / 632 

8 P0157RS 
„CHCEMY UCZYĆ SIĘ W GODNYCH WARUNKACH” – WYMIANA STOLARKI 
OKIENNEJ W INTEGRACYJNEJ SP 67. 
Lokalizacja - Ul. Maratońska 47B. 

115 000,00 zł 576 / 611 

9 P0094RS NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI NA LODOWISKU RETKINIA. 
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 71 250,00 zł 565 / 576 

10 P0091RS 
WJAZD NA DROGĘ DLA ROWERÓW WZDŁUŻ ARMII KRAJOWEJ. 
Lokalizacja - Zachodnia strona skrzyżowania ul. Armii Krajowej z nienazwaną ul. 
łączącą Armii Krajowej z Kusocińskiego, działka P25-198/92. 

10 000,00 zł 555 / 566 

11 P0054RS 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
FILIA NR 27. 
Lokalizacja - Ul. Ks. J. Popiełuszki 17. 

12 000,00 zł 506 / 516 

12 P0123RS 
RETKIŃSKI TEATR MAŁY – DOSTOSOWANIE AULI DO POTRZEB POSZERZENIA 
OFERTY EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ PAŁACU IM. J. TUWIMA. 
Lokalizacja - Al.. Wyszyńskiego 86. 

678 830,00 zł 444 / 454 

13 P0214RS 

BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W PASIE DROGOWYM WZDŁUŻ UL. 
ZAPAŚNICZEJ NA ODCINKU POMIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ I KOLARSKĄ. 
Lokalizacja - Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż ul. 
Zapaśniczej: - na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską, po stronie 
północnej ul. Zapaśniczej, - na odcinku między ul. Gimnastyczną a ulicą dojazdową 
do posesji Zapaśnicza 4-32, po stronie południowej. 

300 000,00 zł 424 / 431 

14 P0082RS MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ I CENTRUM MULTIMEDIALNEGO W SP 44 620 000,00 zł 410 / 417 
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IM. PROF. JANA MOLLA. 
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 100. 

15 P0158RS REMONT ZAPLECZA SANITARNO-SOCJALNEGO PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ SP 6. 
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116. 125 000,00 zł 393 / 408 

16 P0183RS 
BEZPIECZNY OGRÓD-BEZPIECZNA ZABAWA. CAŁKOWITA WYMIANA 
OGRODZENIA W PM 173. 
Lokalizacja - PM 173, al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 62. 

110 000,00 zł 352 / 365 

17 P0122RS 
ODWODNIENIE I WYKONANIE NAWIERZCHNI NA DRODZE DOJAZDOWEJ – 
SMULSKO. 
Lokalizacja - Dojazd do posesji przy ul. Piłkarskiej 36-66 i ul. Kolarskiej 31-55. 

1 140 000,00 zł 344 / 344 

18 P0049RS CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 6. 
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116. 49 500,00 zł 340 / 353 

19 P0011RS 
„ESTETYCZNE OSIEDLE I BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI” – WYMIANA 
OGRODZENIA WOKÓŁ TERENU PRZEDSZKOLA NR 55. 
Lokalizacja - Ul. Wyszyńskiego 41. 

155 000,00 zł 302 / 312 

20 P0072RS OGRÓD EKOLOGICZNO_EDUKACYJNY Z ŚCIEŻKĄ SENSORYCZNĄ W PM 174. 
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 122a. 62 000,00 zł 251 / 257 

21 P0015RS ŻŁOBEK 28. MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA MALUCHÓW. 
Lokalizacja - Ul. Wyszyńskiego 102. 60 000,00 zł 233 / 233 

22 P0010RS PRZEDSZKOLAKI - MULTIMEDIA-NOWOCZESNOŚĆ W PRZEDSZKOLU. 
Lokalizacja - Ul. Wyszyńskiego 41. 30 000,00 zł 228 / 234 

23 P0063RS 
DOCIEPLENIE ŚCIAN, DACHU BUDYNKU. POMALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU. 
WYMIANA INSTALACJI CO, GRZEJNIKÓW I CIEPŁEJ WODY. 
Lokalizacja - Żłobek nr 28, al.. Wyszyńskiego 102. 

350 000,00 zł 187 / 187 

24 P0073RS MODERNIZACJA SZATNI W PM 174. 
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 122a. 24 000,00 zł 170 / 174 

25 P0058RS ELEKTRONICZNA EWIDENCJA POBYTU DZIECI W PM NR 174. 
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 122a. 4 990,00 zł 131 / 135 

26 P0203RS 
BIEG NA ORIENTACJĘ PO RETKINI. 
Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Maratońską-Popieluszki-Kusocińskiego-Armii 
Krajowej. 

3 000,00 zł 90 / 91 

      RAZEM: 12 499 
12 850 

  Stare Polesie   

1 P0160SP KLOCKARNIA HOCKI-KLOCKI. 
Lokalizacja - PM 98, ul. Legionów 126. 55 000,00 zł 871 / 1 060 

2 P0001SP O!SIŁKA - MINISIŁOWNIA SZKOLNA. 
Lokalizacja - ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26. 182 000,00 zł 815 / 1 017 

3 P0090SP ODNOWIENIE DZIEDZIŃCA DLA MIESZKANEK 2-GO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. 
Lokalizacja - Ul. Strzelców Kaniowskich 32. 172 180,00 zł 620 / 666 

4 P0092SP MULTIMEDIALNA PRACOWNIA ZAJĘĆ TWÓRCZYCH. 
Lokalizacja - SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. 60 500,00 zł 614 / 662 

5 P0078SP AKTYWIZACJA 60+ - PROGRAM REHABILITACYJNO-TRENINGOWY DLA ŁODZIAN. 
Lokalizacja - Ul. Gdańska 63. 640 000,00 zł 581 / 644 

6 P0038SP LEPSZY KOMFORT POBYTU SENIORÓW W PLACÓWCE. 
Lokalizacja - DDP al.. 1 Maja 24/26. 21 500,00 zł 455 / 471 

7 P0018SP 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII 28 BIBLIOTEKI 
MIEJSKIEJ Z OSIEDLA STARE POLESIE. 
Lokalizacja - Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77. 

4 000,00 zł 396 / 410 

8 P0127SP 
SZKOŁA XXI WIEKU – UTWORZENIE NOWOCZESNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 
160. 
Lokalizacja - Ul. Struga 24a. 

117 850,00 zł 322 / 371 

9 P0154SP 
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. ŻELIGOWSKIEGO NA WYSOKOŚCI OSIEDLA CITY 
PARK. 
Lokalizacja - Odcinek ul. Żeligowskiego, między ulicami Struga i 6-go Sierpnia, na 
wysokości wejścia głównego do osiedla City Park (ul. Żeligowskiego 43). 

10 000,00 zł 297 / 305 

10 P0112SP WIATA PRZYSTANKOWA PRZY PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). 
Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22. 70 000,00 zł 290 / 302 

11 P0156SP ZMIENIAMY SZKOŁĘ – REMONT KUCHNI, ZAPLECZA ORAZ STOŁÓWKI W SP 160. 
Lokalizacja - U. Struga 24a. 425 000,00 zł 261 / 284 
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12 P0145SP 
BUDŻET DLA ZABYTKÓW – RATUJEMY KAMIENICĘ PRZY UL. STRZELCÓW 
KANIOWSKICH 12 – DOKUMENTACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU. 
Lokalizacja - Kamienica z bogatą ornamentyką i jedynymi w Łodzi tygrysami na 
elewacji - ul. Strzelców Kaniowskich 12 (nr działki P9-296). 

90 000,00 zł 257 / 257 

13 P0146SP 
BUDŻET DLA ZABYTKÓW – RATUJEMY KAMIENICĘ PRZY UL. LEGIONÓW 72 – 
DOKUMENTACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU. 
Lokalizacja - Kamienica z bogatą ornamentyką przy ul. Legionów 72 (nr działki P9-
197). 

99 000,00 zł 246 / 252 

14 P0111SP DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU GDAŃSKA-STRUGA (0199). 
Lokalizacja - Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22. 6 000,00 zł 196 / 205 

15 P0115SP 
DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU ŻEROMSKIEGO – SZPITAL IM. WAM 
(1519), DLA STUDENTÓW I NIE TYLKO. 
Lokalizacja - Przystanek Żeromskiego - szpital im. WAM (1519), działka P28-41/27 

6 000,00 zł 175 / 180 

16 P0023SP 
ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 24 BIBLIOTEKI 
MIEJSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Legionów 71/73. 

5 000,00 zł 128 / 132 

17 P0006SP 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
FILIA NR 29. 
Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32. 

10 000,00 zł 119 / 170 

18 P0037SP 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI 
FANTASTYCZNEJ "NA PIĘTRZE". 
Lokalizacja - Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al.. Politechniki 3a. 

10 000,00 zł 90 / 95 

19 P0204SP 
BIEG NA ORIENTACJĘ PO PARKU KLEPACZA. 
Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Poltechniki-Radwańską- Wólczańską-
Wróblewskiego. 

2 000,00 zł 47 / 49 

      RAZEM: 6 780 
7 532 

  Złotno   

1 P0103ZL 
POJAZD PRZYSTOSOWANY DO RATOWNICTWA POSZUKIWAWCZO-
TECHNICZNEGO DLA OSP NOWE ZŁOTNO. 
Lokalizacja - Ul. Płatowcowa 8. 

160 000,00 zł 1 162 / 1 
369 

2 P0077ZL 
PLAC ZABAW DLA DZIECI I DOROSŁYCH PRZY BUDYNKU MIESZCZĄCYM 
PRZYCHODNIĘ I BIBLIOTEKĘ NA ZŁOTNIE. 
Lokalizacja - Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści się 
przychodnia, biblioteka i świetlica dla niepełnosprawnych. 

78 000,00 zł 411 / 463 

3 P0052ZL INTERAKTYWNE PRACOWNIE - JĘZYKOWA I MATEMATYCZNA W SP 169. 
Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17. 119 500,00 zł 408 / 462 

4 P0062ZL 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ 
FILII NR 31 NA ZŁOTNIE. 
Lokalizacja - Ul. Garnizonowa 38. 

6 500,00 zł 356 / 405 

5 P0022ZL 
PRZYSTANKI NA UL. RĄBIEŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Wybrane przystanki na ul. Rąbieńskiej na odcinku od ul. Traktorowej 
do ul. Szczecińskiej. 

210 000,00 zł 260 / 295 

6 P0021ZL OŚWIETLENIE ULIC NA ZŁOTNIE. 
Lokalizacja - Ul. Rąbieńska, ul. Obronna 75 000,00 zł 222 / 233 

7 P0210ZL 
MIKROGRANTY AKTYWIZUJĄCE MIESZKAŃCÓW ZŁOTNA W DZIEDZINIE 
KULTURY, SPORTU ORAZ EDUKACYJNE. 
Lokalizacja - Osiedle Złotno. 

84 000,00 zł 219 / 265 

8 P0039ZL 
PARK NA GÓRCE RETKIŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Teren zielony przy skrzyżowaniu Juszczakiewicza, Kusocińskiego - 
kwartał Juszczakiewicza, Kusocińskiego, Konstantynowska, Ogród Botaniczny. 

313 500,00 zł 168 / 174 

9 P0118ZL 
WYBIEG DLA PSÓW. 
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego przy Armii Krajowej - górka śmieciowa, działka 
P25-198/94. 

63 000,00 zł 123 / 127 

10 P0138ZL OŚWIETLENIE UL. PROF. W. DECA NA ZŁOTNIE. 
Lokalizacja - UL. prof. W. Deca 124 000,00 zł 115 / 116 

      RAZEM: 3 444 
3 909 

  Zdrowie-Mania   

1 P0129ZM REMONT MOSTU NA RZ. ŁÓDCE PRZY WYREMONTOWANYM CIĄGU PIESZYM NA 
KRAŃCÓWCE TRAMWAJOWEJ „ZDROWIE” 65 000,00 zł 194 / 210 
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Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych na wysokości ul. 
Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 32/1, 33/6. 

2 P0086ZM 
ZAKUP ŁÓŻEK REHABILITACYJNYCH, STEROWANYCH NA PILOTA DLA OBŁOŻNIE 
CHORYCH MIESZKAŃCÓW DPS „WŁÓKNIARZ” IM. JANA PAWŁA II PRZY UL. 
KRZEMIENIECKIEJ 7/9. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9. 

29 000,00 zł 182 / 199 

3 P0206ZM 
UTWARDZENIE ŚCIEŻKI PRZECINAJĄCEJ PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO W 
KWARTALE ULIC: KRAKOWSKA, BIEGUNOWA, WIECZNOŚĆ I SIEWNA 
Lokalizacja - Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność, Siewna. 

150 000,00 zł 154 / 157 

4 P0070ZM 
ALTANA Z OŚWIETLENIEM W NOWOCZESNEJ STREFIE REKREACJI, WYPOCZYNKU 
I ANIMACJI W PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO. 
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego, działka P-16 33/6. 

100 000,00 zł 145 / 153 

5 P0083ZM 
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ DLA DPS „WŁÓKNIARZ” IM. JANA 
PAWŁA II PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9. 

19 100,00 zł 136 / 151 

6 P0200ZM 
WALCZMY ZE SMOGIEM, WSPÓLNIE SADŹMY DRZEWA. 
Lokalizacja - Zbieg ulic Jarzynowa, Srebrzyńska oraz Jęczmienna. Działka P6-
315/14. 

31 600,00 zł 133 / 137 

7 P0084ZM 
ZAKUP KOMÓD DO POKOI MIESZKALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW DPS 
„WŁÓKNIARZ” IM. JANA PAWŁA II PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9. 

30 000,00 zł 126 / 145 

8 P0117ZM 
ŁAWKI NA ULICY KRZEMIENIECKIEJ, PRZY PARKU NA ZDROWIU. 
Lokalizacja - Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z Retkińską, działka 
P16-42/62 

12 000,00 zł 125 / 139 

9 P0087ZM 
ZAKUP ŁAWEK OGRODOWYCH DO PARKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE DPS 
„WŁÓKNIARZ” IM. JANA PAWŁA II PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9, park na terenie DPS. 

14 000,00 zł 112 / 126 

10 P0085ZM 
ZAKUP PIANINA AKUSTYCZNEGO KONIECZNEGO DO PROWADZENIA 
MUZYKOTERAPII I AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW DPS „WŁÓKNIARZ” IM. JANA 
PAWŁA II PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9. 

25 000,00 zł 107 / 120 

11 P0128ZM 

OŚWIETLENIE ALEJKI Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, ZLOKALIZOWANEJ 
NA UL. KRZEMIENIECKIEJ OD STRONY OGRODU BOTANICZNEGO – WOONERF. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka: od ul. Konstantynowskiej (parking przy Ogrodzie 
Botanicznym) do ul. Kozietulskiego strona ulicy przylegajaca do Ogrodu 
Botanicznego. Działki P-25 24/33, 42/59, 42/60, 43/61, 60. 

255 000,00 zł 102 / 106 

12 P0116ZM ŁAWKI NA ULICACH: DREWNOWSKA, SOLEC. 
Lokalizacja - Ulice: Drewnowska, Solec. 15 000,00 zł 98 / 113 

13 P0130ZM 
ZAMONTOWANIE 3 ŁAWEK PARKOWYCH. 
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka - między Konstantynowską a Kozietulskiego wzdłuż 
Ogrodu Botanicznego. 

12 000,00 zł 79 / 92 

14 P0173ZM NORDIC WALKING NA OSIEDLU ZDROWIE MANIA. 
Lokalizacja - Teren osiedla Zdrowie-Mania. 29 100,00 zł 33 / 33 

      RAZEM: 1 726 
1 881 

 

d) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 zgłoszone w rejonie Śródmieście. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) Kwota po 
weryf. 

Liczba 
głosów 
ważne / 

wszystkie 
  Katedralna   

1 S0068KA 
KWITNĄCE ŁĄKI W ŚRÓDMIEŚCIU – REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI WZDŁUŻ ULICY 
SIENKIEWICZA OD PIŁSUDSKIEGO DO TYMIENIECKIEGO. 
Lokalizacja - wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego. 

134 000,00 zł 524 / 527 

2 S0071KA NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ I … WYSPORTOWANI TEŻ !!! ARTYSTYCZNA PRACOWNIA 
CERAMICZNA I SALA TENISA STOŁOWEGO W 70DZIESIĄTCE. 845 000,00 zł 491 / 548 
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Lokalizacja - SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22. 

3 S0040KA 
GABINETY PRZYJAZNE PACJENTOM - REMONT I WYPOSAŻENIE GABINETÓW W 
PORADNI POZ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. 
Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113. 

60 000,00 zł 476 / 565 

4 S0039KA 
REJESTRACJA PACJENTÓW - REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI 
ŚRÓDMIEŚCIE. 
Lokalizacja - ul. Próchnika 11. 

220 000,00 zł 433 / 519 

5 S0067KA 
NIEBIESKA INWAZJA CEBULIC SYBERYJSKICH W PASAŻU ABRAMOWSKIEGO – 
NASADZENIA KRZEWÓW ORAZ BYLIN KWIATOWYCH. 
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. Sienkiewicza/Tylną/Kilińskiego 
oraz Abramowskiego. 

100 000,00 zł 399 / 402 

6 S0047KA BUDOWA MONITORINGU NA UL. EDWARDA ABRAMOWSKIEGO. 
Lokalizacja - ul. Edwarda Abramowskiego na długości od ul. Kilińskiego i Sienkiewicza. 332 000,00 zł 357 / 364 

7 S0093KA 
STREFA WORKOUT - PASAŻ ABRAMOWSKIEGO. 
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-
139/29. 

130 000,00 zł 357 / 359 

8 S0030KA 
ODLOTOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA – STWORZENIE NOWOCZESNEJ 
PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 175. 
Lokalizacja - SP nr 175, ul. Pomorska 27. 

58 810,00 zł 336 / 352 

9 S0081KA PRZYWRÓĆMY DUCHA SPACEROWEJ - NOWY ŻYWOPŁOT NA KOŚCIUSZKI. 
Lokalizacja - al. Kościuszki na odcinku między Zieloną a Struga, 105 000,00 zł 267 / 271 

10 S0080KA 
WYKONANIE TRAWNIKÓW I NAWIEZIENIE OZDOBNYCH GŁAZÓW, NAPRAWA 
CHODNIKÓW, OSADZENIE SEPARATORÓW, NASADZENIA DRZEW, KOSZE NA ŚMIECI. 
Lokalizacja - ciąg komunikacyjny ul. Abramowskiego od nr 1 do nr 42 (cała długość 
ulicy). 

198 456,00 zł 261 / 263 

11 S0026KA REMONT PLACU ZABAW ORAZ WYMIANA ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI. 
Lokalizacja - SP nr 14, ul. Wigury 8/10. 128 500,00 zł 229 / 232 

12 S0048KA 
REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH (HOLE I KORYTARZE) W BUDYNKU SP NR 2. 
Lokalizacja - teren SP nr 2, ul. H. Sienkiewicza 137/139, działki nr: S8-59/42, S8-
59/54. 

80 000,00 zł 192 / 194 

13 S0014KA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
Lokalizacja - BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10. 6 000,00 zł 180 / 187 

14 S0049KA 
SP NR 2 - BUDOWA PARKINGU DLA RODZICÓW UCZNIÓW WRAZ Z 
UPORZĄDKOWANIEM OTOCZENIA. 
Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139 

489 000,00 zł 176 / 178 

15 S0013KA 
ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 47 
BM. 
Lokalizacja - ul. Brzeźna 10. 

10 000,00 zł 161 / 173 

16 S0004KA ŁAWECZKA DLA SENIORA NA OSIEDLU KATEDRALNA. 
Lokalizacja - ul. Narutowicza 21, 25, 30, Traugutta, Kilińskiego 74. 34 440,00 zł 159 / 160 

17 S0062KA 
BUDŻET DLA ZABYTKÓW - RATUJMY KAMIENICĘ PRZY PIOTRKOWSKIEJ 219 - 
DOKUMENTACJA I ZABEZPIECZENIE KLATKI SCHODOWEJ. 
Lokalizacja - kamienica Józefa Johna przy ul. Piotrkowskiej 219 (nr działki S8-40/1). 

50 000,00 zł 146 / 148 

18 S0025KA MONITORY INTERAKTYWNE W SP 14. 
Lokalizacja - SP nr 14, ul. Wigury 8/10. 30 000,00 zł 144 / 153 

19 S0083KA FILMOWY KURORT W PASAŻU RÓŻY. 
Lokalizacja - ul. Piotrkowska 3. 15 000,00 zł 137 / 139 

20 S0029KA REWITALIZACJA” ZABYTKOWEGO” ŻŁOBKA NR 16 PRZY UL. ZACHODNIEJ 55 A. 
Lokalizacja - Żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55 a. 430 000,00 zł 134 / 140 

21 S0022KA BEZPIECZNE DOJŚCIE DO SP NR 70, POPRAWA ESTETYKI NA UL. REWOLUCJI 1905 R. 
Lokalizacja - chodnik przed szkołą - Rewolucji 1905 r. 22. 13 420,00 zł 131 / 140 

22 S0042KA ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 37 BM. 
Lokalizacja - BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67. 6 000,00 zł 118 / 131 

23 S0032KA 
ROZCZYTAJMY ŁÓDŹ! ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA DZIECI I DOROSŁYCH. 
BIBLIOTEKA CZEKA! 
Lokalizacja - BM Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10. 

20 000,00 zł 112 / 146 

24 S0028KA 
PRACOWNIA TOMATISA – MODERNIZACJA GABINETU LOGOPEDYCZNEGO W SP NR 
176. 
Lokalizacja - ul. Roosevelta 11/13. 

63 200,00 zł 100 / 103 

25 S0003KA DOPOSAŻENIE PM NR 75 W URZĄDZENIA DO NAUCZANIA I PREZENTACJI 
INTERAKTYWNYCH. 12 826,00 zł 88 / 96 
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Lokalizacja - Al. Kościuszki 81. 

26 S0007KA ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA FILII NR 43 BM. 
Lokalizacja - ul. Próchnika 7. 7 000,00 zł 40 / 41 

      RAZEM: 6 148 
6 531 

  Śródmieście-Wschód   

1 S0041WS BRZOZOWY LASEK I ŁĄKA NA RONDZIE SOLIDARNOŚCI. 
Lokalizacja - Skwer przed biurowcem Infosys. 179 000,00 zł 404 / 408 

2 S0078WS 
STERLINGA I POMORSKA Z NOWYMI DRZEWAMI I ŻYWOPŁOTAMI. 
Lokalizacja - Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na 
odcinku od Sterlinga do Kamińskiego). 

141 960,00 zł 388 / 389 

3 S0058WS PRZYJAZNE OSIEDLE. 
Lokalizacja - teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 129/35 200 000,00 zł 373 / 397 

4 S0054WS BEZPIECZNE ZACISZE – MONITORING MIEJSKI. 
Lokalizacja - ul. Zacisze. 267 000,00 zł 370 / 387 

5 S0060WS 3 POKOLENIA WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU. 
Lokalizacja - ul. Pomorska 105. 105 000,00 zł 340 / 358 

6 S0091WS 

MINI PARK WIERZBOWA: ODNOWA I ZAGOSPODAROWANIE PARKU OSIEDLOWEGO 
W OBRĘBIE ULIC: WIERZBOWA, ŹRÓDŁOWA, 
POMORSKA.(HTTPS://WWW.FAEEBOOK.EOM/MINIPARKWIERZBOWA). 
Lokalizacja - Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa między 
ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94,96, 96A). Nr 
dziatki: 52-96/69. 

129 330,00 zł 335 / 337 

7 S0095WS 
ZIELONE TRAWNIKI WZDŁUŻ UL. NARUTOWICZA. 
Lokalizacja - pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. 
Narutowicza, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopcińskiego i ul. Matejki. 

36 680,00 zł 334 / 336 

8 S0055WS NOWOCZESNE PRZEDSZKOLAKI. 
Lokalizacja - PM nr 52 przy ul. Zacisze 3/5. 105 000,00 zł 320 / 340 

9 S0037WS 
ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA PORADNI REHABILITACYJNEJ W 
PRZYCHODNI AKADEMICKIEJ "PALMA" 
Lokalizacja - ul. Lumumby 14. 

50 000,00 zł 307 / 456 

10 S0031WS PRZYJAZNA SZKOŁA. 
Lokalizacja - SP nr 94, ul. Zacisze 7/9. 200 000,00 zł 304 / 323 

11 S0089WS 

MINI PARK WIERZBOWA: ODNOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI I BUDOWA SIŁOWNI 
ZEWNĘTRZNEJ DLA MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW. 
(HTTPS:/IWWW.FACEBOOK.COM/MINIPARKWIERZBOWA). 
Lokalizacja - Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa między 
ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94,96, 96A). Nr 
dziatki: 52-96/69. 

393 400,00 zł 302 / 304 

12 S0069WS 
PROGRAM „WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAM – KONTYNUACJA SPRAWDZONYCH 
DZIAŁAŃ”. 
Lokalizacja - osiedle Śródmieście Wschód. 

370 200,00 zł 283 / 286 

13 S0019WS SKWER/PARK KIESZONKOWY NA WIERZBOWEJ. 
Lokalizacja - ul. Wierzbowa 16 A. 30 000,00 zł 280 / 280 

14 S0038WS 
STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU - REWITALIZACJA TERENU ZEWNĘTRZNEGO 
SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO. 
Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, numer działki S1-267/1. 

369 000,00 zł 273 / 419 

15 S0035WS 
GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ 
PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. 
Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905 r. 54. 

77 980,00 zł 269 / 415 

16 S0001WS WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIA - PIĘKNIEJSZA WIERZBOWA - CZĘŚĆ 2. 
Lokalizacja - ul. Wierzbowa od Narutowicza do Placu Pokoju. 220 000,00 zł 266 / 267 

17 S0005WS 
ULICA UNIWERSYTECKA BEZ DZIKICH PRZEJAZDÓW. 
Lokalizacja - Pas zieleni oddzielający jezdnie ulicy Uniwersyteckiej pomiędzy Placem 
Pokoju a Rondem Solidarności. 

48 300,00 zł 256 / 258 

18 S0090WS 

MINI PARK WIERZBOWA. PARKINGI DLA SAMOCHODÓW I CHODNIKI DLA PIESZYCH. 
WYZNACZANIE I WYMALOWANIE STREF PARKOWANIA NA TERENACH ZIELONYCH I 
ASFALTOWYCH. BUDOWA I RENOWACJA CHODNIKÓW DLA PIESZYCH. 
(HTTPS:/LWWW.FACEBOOK.COM/MINIPARKWIERZBOWA). 
Lokalizacja - Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa między 
ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94,96, 96A). Nr 
dziatki: 52-96/69. 

165 000,00 zł 250 / 252 
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19 S0016WS NOWOŚCI W BIBLIOTECE. 
Lokalizacja - BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a. 9 000,00 zł 248 / 262 

20 S0009WS 
ŁAWECZKA DLA SENIORA - WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIA. 
Lokalizacja - ul. Narutowicza 75D, ul. Narutowicza 75A, ul. Narutowicza 55, 
Narutowicza 50, , ul. Narutowicza 84, ul. Rewolucji 45. 

24 600,00 zł 169 / 171 

21 S0034WS DOPOSAŻENIE GABINETU REHABILITACJI W DPS PRZY UL. NARUTOWICZA 114. 
Lokalizacja - DPS, ul. Narutowicza 114. 15 500,00 zł 159 / 161 

22 S0017WS ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW BM FILII NR 39. 
Lokalizacja - BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A. 5 000,00 zł 152 / 156 

23 S0079WS 
NA OSIEDLU RADIOSTACJA - WYMIANA NAWIERZCHNI, REKULTYWACJA ZIELENI, 
PARKINGI DLA ROWERÓW. 
Lokalizacja - ul. Tkacka 12/14. 

255 000,00 zł 152 / 152 

24 S0073WS 
ZIELONY "PASAŻ BANACHA". 
Lokalizacja - ul. Banacha na odcinku ul. Kopcińskiego a Siewierskiego (dokładnie do 
następnej uliczki, bez nazwy - odkładnie na końcu działki miejskiej będącej 
przedmiotem inwestycji). 

546 520,00 zł 151 / 153 

25 S0085WS SPRZĘT DO NAUKI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY. 
Lokalizacja - ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 3 900,00 zł 138 / 157 

26 S0012WS ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BM FILII NR 42. 
Lokalizacja - BM filia nr 42, ul. Lumumby 12. 6 000,00 zł 136 / 144 

27 S0015WS ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 38 BM. 
Lokalizacja - BM Filia nr 38, ul. Rewolucji 1905 r., nr 84. 5 000,00 zł 136 / 138 

28 S0036WS 
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH - REMONT I DOPOSAŻENIE SALI 
GIMNASTYCZNEJ W VIII LO. 
Lokalizacja - ul. Pomorska 105. 

455 000,00 zł 130 / 132 

29 S0053WS 

DOKOŃCZENIE REMONTU PRZYSTANKÓW TRAMWAJOWYCH PRZY PĘTLI 
RADIOSTACJA, POWIĘKSZENIE WIATY, USTAWIENIE OSTRZEŻEŃ PRZED 
TRAMWAJEM. 
Lokalizacja - przelotowe przystanki tramwajowe przy pętli Radiostacja, przejazd i 
przejście piesze przez torowisko. 

35 000,00 zł 123 / 123 

30 S0008WS STOJAKI ROWEROWE NA NARUTOWICZA. 
Lokalizacja - ul. Narutowicza przy ul. Sterlinga. 1 500,00 zł 107 / 107 

31 S0024WS 
PRZEBUDOWA OBECNEGO PLACU ZABAW PRZY UL. TRAMWAJOWEJ WRAZ Z JEGO 
DOPOSAŻENIEM W URZĄDZENIA SIŁOWE. 
Lokalizacja - 323/17, 325/11. 

120 000,00 zł 106 / 109 

32 S0092WS 
NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE DLA NASZYCH DZIECI - POMÓŻ NAM TO ZROBIĆ W 
PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 125 :) (PM) 
Lokalizacja - PM nr 125, ul. Małachowskiego 14/20, działki nr: S5-203/1, S5-203/3, 
S5-203/4. 

193 700,00 zł 86 / 86 

33 S0084WS 
PRACOWNIA DO ZAJĘĆ Z ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I TECHNOLOGII 
SANITARNYCH. 
Lokalizacja - ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 

150 000,00 zł 84 / 103 

      RAZEM: 7 731 
8 366 

 

e) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu 

Obywatelskiego 2018/2019 w rejonie Widzew. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) Kwota po 
weryf. 

Liczba 
głosów 
ważne / 

wszystkie 
  Andrzejów   

1 W0080AN 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 204 - BEZPIECZNIE I KOLOROWO. REMONT 
KORYTARZY I SCHODÓW. 
Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 11. 

200 490,00 zł 340 / 346 

2 W0009AN ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, AUDIOBOOKÓW I LEKTUR DLA FILII NR 54 
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W ŁODZI. 37 000,00 zł 271 / 278 
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Lokalizacja - BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a. 

3 W0074AN 
DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY - ETAP 2. ROZBUDOWA PLACU ZABAW NA 
PÓŁNOC OD UL.ROKICIŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany 
przez wszystkich plac obok sklepu. 

100 000,00 zł 222 / 223 

4 W0141AN DOŚWIETLENIE UL. SZANCERA (OSIEDLE ANDRZEJÓW). 
Lokalizacja - Ul. Szancera. 80 000,00 zł 195 / 197 

5 W0121AN 
UTWARDZENIE POBOCZA UL. SKRZATÓW 12, ABY STWORZYĆ MIEJSCA 
POSTOJOWE W OKOLICY PRZEDSZKOLA. 
Lokalizacja - Pobocza ul. Skrzatów w okolicy przedszkola. 

24 000,00 zł 157 / 157 

      RAZEM: 1 185 
1 201 

  Dolina Łódki   

1 W0201DL TEATR BLIŻEJ NAS. 
Lokalizacja - Ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa. 135 060,00 zł 119 / 163 

2 W0132DL 
URZĄDZAMY ŚWIETLICĘ OSIEDLOWĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY RADZIE 
OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. 
Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie 
frontowe o pow. 66 m2, w skrzydle budynku od strony wschodniej. 

70 000,00 zł 115 / 118 

3 W0135DL 
ZAŁOŻENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIORA "BESKIDZKA DOLINA" PRZY 
RADZIE OSIEDLA "DOLINA ŁÓDKI". 
Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie o 
pow. 65 m2. 

60 000,00 zł 112 / 113 

4 W0185DL BEZPIECZNIEJ I WIDNIEJ – BUDOWA LATARNI NA UL. RYSY. 
Lokalizacja - Ul. Rysy. Odcinek od ul. Krokiew do łuku. Działka nr W11-28/11. 80 000,00 zł 30 / 31 

      RAZEM: 376 
425 

  Mileszki   

1 W0042MI PIERWSZA POMOC W MILESZKACH. 
Lokalizacja - OSP Łódź- Mileszki, Pomorska 406. 7 250,00 zł 38 / 38 

2 W0103MI TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. 
Lokalizacja - Teren osiedla Mileszki. 29 100,00 zł 23 / 23 

      RAZEM: 61 
61 

  Nowosolna   

1 W0015NO 
BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W 
ŁODZI, UL. GRABIŃSKA 3B. 
Lokalizacja - ZSP nr 2, ul. Grabińska 3b. 

317 000,00 zł 518 / 527 

2 W0082NO BUDOWA CHODNIKA NA UL. GRABIŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Grabińska (od numeru 10 w kierunku granic miasta). 340 000,00 zł 482 / 489 

3 W0014NO 
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW W RADZENIU SOBIE W 
TRUDNOŚCIACH EMOCJONALNYCH NAKIEROWANE RÓWNIEŻ NA RODZICÓW 
UCZNIÓW. 
Lokalizacja - SP nr 202 w ZSP nr 2, ul. Jugosłowiańska 2. 

23 000,00 zł 383 / 388 

4 W0013NO PRZYSTANKI NA OSIEDLU NOWOSOLNA. 
Lokalizacja - Wybrane przystanki na Osiedlu Nowosolna. 340 000,00 zł 369 / 371 

5 W0100NO STREFA WJAZDOWA UL. NENCKIEGO, WYRÓWNANIE I UTWARDZENIE. 
Lokalizacja - Odcinek wjazdowy w ul. Nenckiego od ul. Byszewskiej. 35 000,00 zł 228 / 229 

      RAZEM: 1 980 
2 004 

  Nr 33   

1 W0134NR 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. 
Lokalizacja - Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 
2017/2018. 

60 000,00 zł 46 / 47 

2 W0133NR BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ. 
Lokalizacja - Obok placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej. 180 000,00 zł 43 / 44 

3 W0147NR ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W NOCY. 
Lokalizacja - Ul. Przyjazna, obręb W-36. 170 000,00 zł 41 / 41 
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4 W0104NR Z KIJAMI BĘDZIESZ CHODZIĆ TY! NORDIC WALKING NA OSIEDLU NR 33. 
Lokalizacja - Teren osiedla nr 33. 29 100,00 zł 26 / 26 

5 W0203NR TEATR BLIŻEJ NAS. 
Lokalizacja - Ul.: Zakładowa/Dyspozytorska. 135 060,00 zł 15 / 15 

      RAZEM: 171 
173 

  Olechów-Janów   

1 W0115OJ 
BRZOZOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA Z TOREM ROLKOWYM. 
Lokalizacja - Teren przy zbiegu ulic: Księcia Władysława Opolczyka i Elżbiety 
Łokietkówny. 167/40 w obrębie W-35. 

931 750,00 zł 626 / 630 

2 W0189OJ 

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ NA UL. 
HETMAŃSKIEJ. 
Lokalizacja - Przejścia dla pieszych: 1. ul. Hetmańska przy skrzyżowaniu z Oleńki 
Billewiczówny (przejście przez Hetmańską w stronę zajezdni MPK Łódź-Janów); 2. 
ul. Hetmańska przy skrzyżowaniu Juranda ze Spychowa - przejście od strony 
Kościoła pw. św. Papieża XXII Hetmańska 9 w stronę budynku mieszkalnego 
Hetmańska 8; 3. ul. Hetmańska przystanek autobusowy Hetmańska-Dąbrówki 
przystanek autobusowy (1827). 

105 000,00 zł 558 / 561 

3 W0030OJ 
ZIELONY SKWER, A NIE SZARY BETON. 
Lokalizacja - Teren usytuowany pomiędzy ul.: Zakładowa - H. Brodatego - 
Hetmańska od strony wschodniej budynków nr 155-160. 

300 000,00 zł 494 / 499 

4 W0181OJ PLAC STREET WORKOUT. 
Lokalizacja - Park Źródła Olechówki. 170 000,00 zł 402 / 406 

5 W0177OJ WESOŁA PODŁOGA. 
Lokalizacja - SP nr 141, ul. Zakładowa 35. 126 000,00 zł 367 / 374 

6 W0017OJ 
NOWOŚCI WYDAWNICZE, AUDIOBOOKI ORAZ GRY PLANSZOWE DLA 
CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 50. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 58, ul. Zakładowa 50. 

10 000,00 zł 347 / 357 

7 W0012OJ 
AUDIOBOOKI, LEKTURY SZKOLNE I KSIĄŻKI NOWE DLA CZYTELNIKÓW 
BIBLIOTEKI NA JANOWIE. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 52, ul. Ketlinga 21. 

15 000,00 zł 334 / 348 

8 W0067OJ 
ZIELONE RABATY NA OLECHOWIE. 
Lokalizacja - Istniejące trawniki przy skrzyżowaniu ulic Zakładowa/Hetmańska i 
Zakładowa/Ziemowita. 

109 600,00 zł 331 / 335 

9 W0136OJ 
OBYWATEL RODZIC – KONIEC Z NOSZENIEM WÓZKA. 
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego, w okolicy SP nr 205, stara kładka nad 
wodociągiem. 

300 000,00 zł 322 / 326 

10 W0093OJ PIERWSZY W ŁODZI ZIELONY PRZYSTANEK! 
Lokalizacja - Skrzyżowanie al. Hetmańskiej z ul. Zakładową. 7 400,00 zł 299 / 301 

11 W0049OJ ZASADZENIE DWUDZIESTU DRZEW WZDŁUŻ ULICY KETLINGA. 
Lokalizacja - Ul. Ketlinga od Zagłoby do Juranda ze Spychowa. 30 000,00 zł 282 / 283 

12 W0058OJ ZDROWY I AKTYWNY SENIOR NA OLECHOWIE. 
Lokalizacja - Strefa Kultury Otwartej - ul. Jagiellonki 4. 26 600,00 zł 254 / 263 

13 W0099OJ DRZEWA OWOCOWE NA OLECHOWIE! 
Lokalizacja - Al. Hetmańska między ul. Odnowiciela a ul. Zakładową. 66 000,00 zł 242 / 244 

14 W0050OJ 
PLAC ZABAW DLA PSÓW. 
Lokalizacja - Na działce o numerze W34-142/85 lub o numerze W34-142/91 (Park 
na Janowie). 

156 900,00 zł 227 / 232 

15 W0040OJ KĄCIK DLA DZIECI DLA BIBLIOTEKI NA JANOWIE. 
Lokalizacja - BM Filia nr 52, ul. Ketlinga 21. 7 000,00 zł 204 / 216 

16 W0098OJ SZPALER DRZEW PRZY UL. OPOLCZYKA. 
Lokalizacja - Ul. Opolczyka między sklepem (Biedronka) a ul. Łokietkówny. 59 000,00 zł 193 / 195 

17 W0142OJ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I USPOKOJENIE RUCHU NA ULICACH OLECHOWA! 
Lokalizacja - Ul. Odnowiciela i Opolczyka. 34 000,00 zł 177 / 177 

18 W0048OJ UTWARDZENIE OK. 110 M. ULICY WOJEWÓDZKIEGO. 
Lokalizacja - ul. Wojewódzkiego na wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7. 850 000,00 zł 175 / 175 

19 W0065OJ MURAL NA OSIEDLU OLECHÓW. 
Lokalizacja - Blok na ul. Ketlinga 23. 99 000,00 zł 160 / 163 

20 W0051OJ 
PROGI ZWALNIAJĄCE DLA AUT PRZY PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH ZNAJDUJĄCYM 
SIĘ OBOK KRAŃCÓWKI JANÓW. 
Lokalizacja - Przejście dla pieszych obok krańcówki Janów. 

10 000,00 zł 156 / 156 
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21 W0057OJ SPRAGNIENI KULTURY - ROZWIJAJĄCE SPOTKANIA DLA SENIORÓW I NIE TYLKO. 
Lokalizacja - Strefa Kultury Otwartej, ul. Jagiellonki 4 lok. 43. 15 000,00 zł 154 / 160 

22 W0039OJ 
ZIELONY PARKING NA WOJEWÓDZKIEGO. 
Lokalizacja - Ul. Wojewódzkiego od ul. Cynarskiego w stronę placu zabaw po 
stronie północnej ulicy. 

150 000,00 zł 134 / 134 

23 W0085OJ REMONT UL. BOLKA ŚWIDNICKIEGO. 
Lokalizacja - Ul. Bolka Świdnickiego na wysokości numeru 17-27. 88 000,00 zł 70 / 70 

      RAZEM: 6 508 
6 605 

  Stoki-Sikawa-Podgórze   

1 W0078ST 
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I SZATNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 139 IM. 
WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL GIEWONT 28. 
Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28. 

280 000,00 zł 533 / 536 

2 W0188ST 
WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OSP ŁÓDŹ-SIKAWA GWARANCJĄ 
POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. 
Lokalizacja - OSP Łódż-Sikawa, ul. Janosika 158. 

114 500,00 zł 508 / 541 

3 W0079ST 
BAJKOWY PLAC ZABAW - REMONT PLACU ZABAW NA TERENIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 139 IM. WOJSKA POLSKIEGO, PRZY UL. GIEWONT 28. 
Lokalizacja - Teren SP nr 139, ul. Giewont 28. 

78 000,00 zł 423 / 426 

4 W0052ST 
ULICA GIEWONT - BEZPIECZNY I SZYBKI DOJAZD DO SZPITALA IM. 
SONNENBERGA. 
Lokalizacja - Odcinek ul. Giewont pomiędzy ul. Pomorską i ul. Zbocze/Pieniny. 

503 000,00 zł 404 / 411 

5 W0139ST REMONT DACHU NA SP NR 158 (DAWNE PG NR 33) PRZY UL. JANOSIKA 136. 
Lokalizacja - Budynek SP nr 158 (dawne PG nr 33) przy ul. Janosika 136. 410 000,00 zł 319 / 327 

6 W0105ST 
POPRAWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO NA DWÓCH GŁÓWNYCH ULICACH 
OSIEDLA STOKI. 
Lokalizacja - Ul. Zbocze 2-16 (odcinek Skalna-Potokowa), od Zbocze nr 12 do 
Giewont, żeby było dojście do przystanku autobusowego, oraz ul. Skalna od 1-13. 

405 000,00 zł 303 / 306 

7 W0088ST BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH NA STOKACH - ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH. 
Lokalizacja - BM, Filia 59, ul. Skalna 2. 10 000,00 zł 263 / 264 

8 W0041ST 
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI NA STOKACH - DZIECI I 
MŁODZIEŻ. 
Lokalizacja - BM Filia nr 60, ul. Skalna 2. 

6 000,00 zł 258 / 260 

9 W0140ST 
ADAPTACJA PODDASZY NA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ W BUDYNKU SP NR 158 PRZY 
UL. JANOSIKA 136. 
Lokalizacja - Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136. 

125 000,00 zł 223 / 227 

10 W0138ST ZAKUP SZAFEK DO SZATNI SP NR 158 PRZY UL. JANOSIKA. 
Lokalizacja - Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136. 20 000,00 zł 206 / 208 

11 W0002ST NOWE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE. 
Lokalizacja - Ul. Czechosłowacka przy ul. Oskardowej. 50 000,00 zł 175 / 182 

12 W0193ST 
ZADBAJMY O PARK BADEN-POWELLA. 
Lokalizacja - Aleja parkowa w Parku Baden-Powella, od hali sportowej MOSiR do 
stacji Łódź Niciarniana. 

473 475,00 zł 132 / 133 

13 W0061ST 
ZABAWA NA GREMBACHU. PLAC ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH I DLA NIECO 
STARSZYCH. 
Lokalizacja - Teren zielony u zbiegu ulic: Mazowieckiej, Lawinowej i Pomorskiej 
(od strony północno- wschodniej tego skrzyżowania). 

500 000,00 zł 130 / 131 

14 W0001ST JUMBO NA PODGÓRZU - DROGA TROCHĘ RÓWNIEJSZA. 
Lokalizacja - Ul. Wodociągowa, ul. Białoruska, ul. Oskardowa. 500 000,00 zł 106 / 108 

15 W0195ST 
BIEG NA ORIENTACJĘ PO STOKACH. 
Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-Kerna-
Brzezińską. 

2 000,00 zł 84 / 87 

16 W0091ST MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH WRAZ Z OZNACZENIEM UL. SĄDECKA. 
Lokalizacja - Ul. Sądecka między ul. Telefoniczną a Pszczyńską. 34 000,00 zł 63 / 66 

      RAZEM: 4 130 
4 213 

  Stary Widzew   

1 W0168SW 
UNIHOKEJ BAWI, UCZY I WYCHOWUJE. OGÓLNODOSTĘPNE ZAJĘCIA SPORTOWE 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
Lokalizacja - MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 

41 200,00 zł 593 / 915 
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2 W0116SW REMONT I DOPOSAŻENIE MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "WIDZEW". 
Lokalizacja - Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157. 569 000,00 zł 519 / 999 

3 W0043SW PLAC ZABAW W PARKU NAD JASIENIEM. 
Lokalizacja - Park nad Jasieniem. 354 000,00 zł 483 / 497 

4 W0060SW 
NOWOCZESNA BIBLIOTEKA Z CENTRUM MULTIMEDIALNYM W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 29. 
Lokalizacja - SP nr 29, ul. Przędzalniana 70. 

75 200,00 zł 431 / 473 

5 W0029SW ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY WILCZEJ. 
Lokalizacja - BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7. 7 500,00 zł 419 / 461 

6 W0171SW 
ODBETONOWUJEMY TRASĘ WZ - PIĘKNE ŻYWOPŁOTY NA PIŁSUDSKIEGO. 
Lokalizacja - Aleja Piłsudskiego na odcinkach Kilińskiego-Przędzalniana i Śmigłego 
Rydza/Kopcińskiego do przystanku tramwajowego Widzew Stadion. 

234 000,00 zł 413 / 416 

7 W0108SW 

NOWE DRZEWA NA STARYM WIDZEWIE. 
Lokalizacja - Istniejące trawniki oraz miejsca po wyciętych drzewach na ul. Nowej 
na wysokości numerów: 3, 11/13, 17, 25, 29/31, 37/41 po zachodniej stronie oraz 
numerów 20, 24, 26, 36, 38, 40/44 po wschodniej stronie, na ul. Dobrej na 
wysokości numeru 11, na ul. Nawrot od ul. Nowej do ul. Kopcińskiego po stronie 
południowej, na al. Piłsudskiego od ul. Nowej do Wysokiej po stronie północnej 
wraz z trawnikiem na zachodnim rogu skrzyżowania z ul. Wysoką, na ul. 
Miedzianej na wysokości numerów: 2, 6/8, 10, 12, 14, 20, 22, 24 po stronie 
północnej oraz na wysokości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i 
numeru 1/3 oraz numeru 5, na ul. Przędzalnianej na wysokości numerów: 6, 8, 12 
po stronie wschodniej oraz numerów 7/9, 13, 15 po stronie zachodniej, na ul. 
Złotej na wysokości numerów: 3, 5, 7, 9 po stronie południowej oraz numerów: 4 i 
10 po stronie północnej. 

64 000,00 zł 382 / 389 

8 W0095SW DRZEWA PRZY TRASIE WZ. 
Lokalizacja - Ul. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej. 153 000,00 zł 376 / 383 

9 W0128SW 
REMONT I MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ OGRODZENIA I 
NAWIERZCHNI PSM I ST. IM. A. TANSMANA. 
Lokalizacja - Ul. Szpitalna 5/7. 

390 000,00 zł 374 / 388 

10 W0176SW MIEJSCA DO GRILLOWANIA W PARKU "NAD JASIENIEM”. 
Lokalizacja - Park "Nad Jasieniem" w obecnie wyznaczonej strefie do grillowania. 171 000,00 zł 361 / 370 

11 W0047SW 
POLEPSZENIE WARUNKÓW POBYTOWYCH SENIORÓW, WYPOSAŻENIE 
PLACÓWKI W STOLIKI I KRZESŁA NA STOŁÓWCE ORAZ ZAKUP I WYMIANA PIECA 
CO W CELU ZAPEWNIENIA OGRZEWANIA W OKRESIE ZIMOWYM. 
Lokalizacja - DDP, ul. Fabryczna 19. 

32 500,00 zł 347 / 370 

12 W0004SW ROWEREM DO PARKU ŹRÓDLISKA. 
Lokalizacja - Al. Piłsudskiego przy Parku Źródliska. 214 000,00 zł 334 / 338 

13 W0031SW TERMOMODERNIZACJA ŻŁOBKA NR 7 W ŁODZI. 
Lokalizacja - Żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11. 706 000,00 zł 316 / 327 

14 W0006SW ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75. 6 000,00 zł 254 / 267 

15 W0172SW GRAĆ JAK MESSI. 
Lokalizacja - Boisko szkolne przy SP 170, ul. Miedziana 1/3. 700 000,00 zł 195 / 207 

16 W0028SW 
REMONT CHODNIKA NA UL. KAZIMIERZA. 
Lokalizacja - Chodnik przed blokiem ul. Kazimierza 9 oraz pas zieleni pomiędzy 
blokami ul. Kazimierza 9 i 11. 

48 700,00 zł 193 / 201 

17 W0021SW PRZEDSZKOLAK MAŁYM PROGRAMISTĄ - TABLETY I OZOBOTY W PRZEDSZKOLU. 
Lokalizacja - PM 185, ul. Szpitalna 13. 13 000,00 zł 185 / 244 

18 W0173SW 
W ZDROWYM I CZYSTYM CIELE - ZDROWY DUCH W SP 170. 
Lokalizacja - Zaplecze wychowania fizycznego przy sali gimnastycznej w SP 170, ul. 
Miedziana 1/3. 

145 000,00 zł 185 / 198 

19 W0126SW EKOLOGICZNY PLAC ZABAW W PM NR 15. 
Lokalizacja - PM nr 15, ul. Wysoka 28. 331 000,00 zł 169 / 187 

20 W0113SW REMONT CHODNIKA UL. NICIARNIANA 22. 
Lokalizacja - Ul. Niciarniana 22 (od strony wschodniej). 113 250,00 zł 164 / 170 

21 W0024SW URZĄDZAMY SIŁOWNIĘ W XXIII LO. 
Lokalizacja - XXIII LO, al. Piłsudskiego 159. 104 000,00 zł 129 / 130 

22 W0127SW 
BUDŻET DLA ZABYTKÓW – RATUJEMY SECESYJNĄ WILLĘ PRZY UL. KILIŃSKIEGO 
136A – DOKUMENTACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU. 
Lokalizacja - Ul. Kilińskiego 136 a, działka nr W-25-15/7. 

76 000,00 zł 129 / 130 

23 W0054SW ODKUPIAMY KSIĘŻY MŁYN - CZWORONOŻNI PRZYJACIELE SAMI NIE POTRAFIĄ 3 300,00 zł 113 / 115 
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SPRZĄTAĆ. 
Lokalizacja - Osiedle Księży Młyn ograniczone ulicami: Przędzalnianą, 
Tymienieckiego, Fabryczną. 

24 W0110SW ZIELONE MIEJSCA PARKINGOWE NA NOWEJ. 
Lokalizacja - Ul. Nowa po zachodniej stronie na wysokości numeru 43. 18 000,00 zł 101 / 103 

25 W0063SW 
PRACOWNIA JĘZYKOWA W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 28 I XI 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54. 
Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego 54. 

32 000,00 zł 87 / 88 

26 W0062SW 
DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 28 I XI 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54. 
Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego 54. 

51 979,00 zł 58 / 59 

27 W0158SW REWITALIZACJA PODWÓRZA PRZY TARGOWEJ 73, 77, 79. 
Lokalizacja - Targowa 73, 77, 79. 460 000,00 zł 47 / 48 

28 W0008SW ROZWIJAMY SZKOLNE RADIO TISCHNERÓWKI NA WIDZEWIE. 
Lokalizacja - XXIII LO, al. J. Piłsudskiego 159. 4 950,00 zł 20 / 20 

      RAZEM: 7 377 
8 493 

  Widzew-Wschód   

1 W0114WW SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE NA MIARĘ XXI WIEKU. 
Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3. 324 991,00 zł 1 966 / 2 209 

2 W0005WW 
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30 
A. 
Lokalizacja - BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A. 

25 000,00 zł 1 538 / 1 732 

3 W0109WW 
"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP NR 199 IM. J. TUWIMA, UL. ELSNERA 8 - 
REMONT I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ. 
Lokalizacja - SP nr 199, ul. Elsnera 8. 

310 000,00 zł 1 387 / 1 499 

4 W0111WW REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ. 
Lokalizacja - SP nr 199, Elsnera 8. 256 900,00 zł 1 185 / 1 290 

5 W0112WW 
AKTYWNI KREATYWNI - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WSPIERAJĄCE UCZNIÓW 
UZDOLNIONYCH W ROZWIJANIU ICH ZAINTERESOWAŃ, POMYSŁOWOŚCI I 
DZIAŁAŃ TWÓRCZO-KREATYWNYCH. 
Lokalizacja - SP nr 199, Elsnera 8. 

9 200,00 zł 981 / 1 079 

6 W0118WW NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE DLA PRZYCHODNI „BATORY” UL. ELSNERA 19. 
Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19. 120 300,00 zł 965 / 1 049 

7 W0117WW NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI „BATORY” UL. SACHAROWA 21A. 
Lokalizacja - Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21a. 69 500,00 zł 919 / 1 004 

8 W0076WW 

REMONT (WYMIANA) NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY BARTOKA WRAZ Z WYMIANĄ 
NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA PŁYTKI BETONOWE I MIEJSC POSTOJOWYCH NA 
KOSTKĘ AŻUROWĄ. 
Lokalizacja - Ul. Bartoka na długości ok. 500 metrów od budynku nr 67, tj. Budynku 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, aż do nieruchomości blok nr 448 
przy ul. Adwentowicza 8 zgodnie z załączoną mapką ( załącznik nr 1). 

1 550 000,00 
zł 739 / 752 

9 W0096WW DRZEWA PRZY TRASIE WZ. 
Lokalizacja - Ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów. 76 500,00 zł 715 / 738 

10 W0053WW NOWE KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. 
Lokalizacja - BM, Filia Nr 57 ul.Bartoka 27. 10 000,00 zł 688 / 788 

11 W0089WW PSI PARK NA WIDZEWIE WSCHODZIE. 
Lokalizacja - Działka 29/47 w obr. W-20. 91 800,00 zł 539 / 547 

12 W0068WW MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114. 
Lokalizacja - Ul. Milionowa 64. 34 500,00 zł 495 / 581 

13 W0007WW 
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEKI NA OSIEDLU IM. BOLESŁAWA 
CHROBREGO PRZY UL. SACHAROWA 63. 
Lokalizacja - BM, ul. Sacharowa 63. 

10 000,00 zł 472 / 490 

14 W0069WW SZAFKI UCZNIOWSKIE DLA KLAS I-III W SP 114. 
Lokalizacja - Ul. Milionowa 64. 26 910,00 zł 466 / 553 

15 W0070WW CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 114. 
Lokalizacja - Ul. Milionowa 64. 34 500,00 zł 464 / 548 

16 W0027WW MODERNIZACJA ZSO 8. REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ. 
Lokalizacja - ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 310 000,00 zł 443 / 529 

17 W0205WW PASY ROWEROWE NA PRZYBYSZEWSKIEGO. 120 000,00 zł 418 / 425 
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Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków. 

18 W0084WW 
DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA 
PRZYBYSZEWSKIEGO Z LODOWĄ. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego i ul. Lodowej. 

100 000,00 zł 396 / 402 

19 W0026WW 
BUDOWA BOISKA ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ 45 M X 90 M PRZY ZSO 8. 
Lokalizacja - Na terenie zewnętrznych obiektów sportowych przy ZSO nr 8, ul. 
Czernika 1/3. 

800 000,00 zł 373 / 391 

20 W0075WW 
MODERNIZACJA DWÓCH PRACOWNI KOMPUTEROWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. 
Lokalizacja - Budynek ZSO nr 1 w Łodzi, przy ul. Czajkowskiego 14. 

144 769,00 zł 333 / 343 

21 W0160WW 
"KOLOROWA STOŁÓWKA SZKOLNA" -ADAPTACJA, DOPOSAŻENIE I REMONT 
SZKOLNEJ STOŁÓWKI W SP 33. 
Lokalizacja - SP nr 33, ul. Lermontowa 7. 

97 070,00 zł 312 / 319 

22 W0025WW 
MODERNIZACJA ZSO 8. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W OKNACH 
FRONTOWYCH I BOCZNYCH PAWILONU B. 
Lokalizacja - ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

142 500,00 zł 288 / 302 

23 W0072WW 
NASZ WŁASNY KAWAŁEK PRZESTRZENI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY 
ULICY ADWENTOWICZA 8. 
Lokalizacja - Ul. Adwentowicza 8 - ciąg pieszo-jezdny wraz z sąsiadującym terenem 
zielonym znajdujące się przed nieruchomością bloku nr 448. 

256 500,00 zł 286 / 293 

24 W0044WW LEŻAKI DLA MALUCHÓW W PM 183. 
Lokalizacja - PM nr 183, Czernika 18. 9 000,00 zł 233 / 239 

25 W0055WW WYMIANA OGRODZENIA TERENU ŻŁOBKA NR 29. 
Lokalizacja - Ul. Gogola 9. 42 000,00 zł 201 / 206 

26 W0046WW POMOCE DYDAKTYCZNE NA MIARĘ XXI WIEKU W PM 183. 
Lokalizacja - PM nr 183, ul. Czernika 18. 16 100,00 zł 156 / 162 

27 W0196WW BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU CHROBREGO. 
Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka. 2 000,00 zł 65 / 66 

28 W0197WW BIEG NA ORIENTACJĘ PO OSIEDLU BATOREGO. 
Lokalizacja - Teren otoczony ulicami: Bartoka-Chmielowskiego. 2 000,00 zł 55 / 55 

      RAZEM: 17 078 
18 591 

  Zarzew   

1 W0056ZA 
BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA MONITORINGU W PARKU - ETAP I. 
Lokalizacja - Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą 
Tatrzańską, a Aleją Śmigłego - Rydza. 

299 000,00 zł 1 253 / 1 308 

2 W0144ZA FONTANNA „PODOLANKA I”. 
Lokalizacja - Park Podolski I, działka nr : W30-17/50. 840 000,00 zł 975 / 1 006 

3 W0018ZA "KACPERKOWE PRZEDSZKOLE" - WSPANIAŁE, CIEPLUTKIE I KOLOROWE. 
Lokalizacja - PM Nr 146, ul. Morcinka 3. 510 000,00 zł 969 / 1 028 

4 W0081ZA 

ŚCIEŻKA PIESZA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEJAZDU ROWERÓW POMIĘDZY ROD A 
OSIEDLEM MAJOWYM. 
Lokalizacja - Teren znajdujący się przy ROD od zakrętu utwardzonej 
płytami/asfaltem ul. Nurta Kaszyńskiego do końca ogrodzenia ROD (długość około 
230m). 

174 800,00 zł 719 / 734 

5 W0073ZA SKWER IM. DARII „DUŚKI" TRAFANKOWSKIEJ W ŁODZI (PARK PODOLSKI I). 
Lokalizacja - Park Podolski I (Obręb Śmigłego Rydza, Zbaraska, Tatrzańska). 463 440,00 zł 682 / 702 

6 W0034ZA OGRÓD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 142. 
Lokalizacja - PM 142, ul. Brzechwy 3. 100 000,00 zł 631 / 682 

7 W0023ZA 
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ALEJEK PARKOWYCH W CRO DPS W ŁODZI. 
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 255/267 Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze 
DPS. 

30 000,00 zł 529 / 567 

8 W0010ZA MINIBOISKO DLA MALUCHÓW. 
Lokalizacja - PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. 99 564,00 zł 509 / 534 

9 W0022ZA 
SPLEEN SENIORA REDUKOWANY PRZEZ 4 ZMYSŁY. 
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 255/267 Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze 
Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. 

30 000,00 zł 464 / 497 

10 W0059ZA TWOJE MIEJSCE - TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY. 
Lokalizacja - Ul. Częstochowska 36, teren MOS nr 3. 440 000,00 zł 450 / 467 

11 W0019ZA KSIĄŻKI I AUDIOBOOKI DLA DZIECI ORAZ LEKTURY DLA MŁODYCH 8 000,00 zł 383 / 391 



271 
 

CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA ZARZEWIE. 
Lokalizacja - BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63. 

12 W0143ZA 
MŁODY CZY STARSZY DOROSŁY, JAKA TO RÓŻNICA? NOWE KSIĄŻKI DLA FILII 62 
BM. 
Lokalizacja - BM, Filia nr 62, ul. Tatrzańska 63. 

15 550,00 zł 287 / 297 

      RAZEM: 7 851 
8 213 

 

f) Wyniki głosowania na propozycje zadań ponadosiedlowych zgłoszonych do 

Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. 

Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem. 

Lp. ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy) Kwota po 
weryf. 

Liczba głosów 
ważne / 

wszystkie 
  Ponadosiedlowe   

1 L0157 
ANIMAL PATROL - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT I NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO 
RATOWANIA ZWIERZĄT. 
Lokalizacja - Łódź. 

310 000,00 zł 7 526 / 7 675 

2 L0165 
NA RATUNEK ŁODZIANOM, NOWYM WOZEM! ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU 
RATOWNICZEGO-GAŚNICZEGO DLA STRAŻAKÓW. 
Lokalizacja - Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Wiskitno, ul. Kolumny 312. 

1 100 000,00 zł 7 138 / 7 878 

3 L0162 
POJAZD WSPARCIA TECHNICZNEGO - ZAKUP BUSA OSOBOWEGO DLA OSP ŁÓDŹ 
MIKOŁAJEW. 
Lokalizacja - OSP Łódź Mikołajew ul. Plonowa 18. 

156 000,00 zł 6 603 / 7 485 

4 L0269 
POZWÓL MI ŻYĆ - ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. 
Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek 
Pediatryczny, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50). 

46 000,00 zł 6 249 / 6 463 

5 L0046 
HOSPICJUM ŁÓDZKIE W MIŁYM I PRZYJAZNYM OTOCZENIU. 
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany 
jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51. 

1 350 000,00 zł 6 222 / 6 441 

6 L0092 LUNAPARK INACZEJ - IV ETAP - KONTYNUACJA. 
Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego. 1 900 000,00 zł 5 820 / 5 934 

7 L0262 

MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE 
SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE - II 
EDYCJA. 
Lokalizacja - Placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, 
MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, Miejskiego Centrum 
Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medycznego im. Rydygiera. 

1 500 000,00 zł 5 489 / 6 570 

8 L0044 
MIESZKAŃCY ŁODZI CZYTAJĄ BEZ LIMITÓW - DOSTĘP DO EBOOKÓW DLA 
UŻYTKOWNIKÓW BM. 
Lokalizacja - BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48,wraz z siecią 73 filii w całym 
mieście. 

40 000,00 zł 5 262 / 5 830 

9 L0105 NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM - EDYCJA 2. 
Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź. 418 850,00 zł 5 154 / 5 398 

10 L0150 "ŁÓDŹ DLA ZWIERZAKA!" 
Lokalizacja - Miasto Łódź. 300 000,00 zł 5 001 / 5 158 

11 L0265 
MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM 
STACJONARNEGO. 
Lokalizacja - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla 
Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87. 

139 536,00 zł 4 820 / 5 045 

12 L0164 
NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP PILAREK DO DREWNA DLA 
STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. 
Lokalizacja - Całe miasto. 

8 900,00 zł 4 633 / 5 092 

13 L0160 
ZAKUP ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO NA 
POTRZEBY OSP ŁÓDŹ RETKINIA. 
Lokalizacja - Teren Miasta Łodzi. 

48 000,00 zł 4 281 / 4 764 

14 L0019 NA STRAŻY LASU ŁAGIEWNICKIEGO - LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO - 
GAŚNICZY DLA OSP ŁÓDŹ - ŁAGIEWNIKI. 310 000,00 zł 3 767 / 4 111 
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Lokalizacja - Teren całego miasta Łodzi. 

15 L0098 
DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH 
ZWIERZĄT. 
Lokalizacja - Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103. 

1 025 000,00 zł 3 504 / 3 563 

16 L0153 
POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM 
KASZTANOWCOWIACZKIEM KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. 
Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi. 

75 000,00 zł 3 337 / 3 382 

17 L0151 
POMÓŻMY ZWIERZĘTOM W ŁODZI - ZAKUP BUDEK DLA PTAKÓW I DOMKÓW 
DLA OWADÓW. 
Lokalizacja - Drzewa w pasach drogowych w Łodzi. 

50 000,00 zł 3 232 / 3 281 

18 L0039 ŁÓDŹ BEZ WRAKÓW. 
Lokalizacja - Miasto Łódź. 220 000,00 zł 2 985 / 3 066 

19 L0065 
ODKORKUJMY ŁÓDŹ - BUDOWA PRAWOSKRĘTU Z UL. DREWNOWSKIEJ W AL. 
WŁÓKNIARZY. 
Lokalizacja - Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku 
od Kasprzaka do al. Włókniarzy. 

650 000,00 zł 2 906 / 2 964 

20 L0110 „MIKROKOSMOS"- INSEKTARIUM W ŁÓDZKIM ZOO. 
Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10. 1 980 000,00 zł 2 879 / 2 923 

21 L0149 
„WASZA MŁODZIEŻ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ"- REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ 
WRAZ Z ZAPLECZEM NA TERENIE XXVI LO, UL. WILEŃSKA 22A. 
Lokalizacja - Ul.Wileńska 22a. 

500 000,00 zł 2 789 / 3 062 

22 L0276 DAJMY RADOŚĆ DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH. 
Lokalizacja - Łódź. 500 000,00 zł 2 678 / 2 827 

23 L0178 
BUDOWA ZADASZENIA NAD KORTEM TENISOWYM W KOMPLEKSIE 
SPORTOWYM WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SP 182. 
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16. 

1 310 000,00 zł 2 670 / 2 978 

24 L0103 WIELE DROBNYCH USPRAWNIEŃ DLA JAZDY ROWEREM. 
Lokalizacja - Drogi na terenie całego miasta. 400 000,00 zł 2 413 / 2 441 

25 L0101 ZIELONY PLAC ZABAW W OGRODZIE BOTANICZNYM. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny , ul. Krzemieniecka 36/38. 185 000,00 zł 2 359 / 2 423 

26 L0076 
TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. 
Lokalizacja - Trasa Turystycznej Linii Tramwajowej: Plac Niepodległości - 
Piotrkowska - Mickiewicza - Kościuszki - Zachodnia - Plac Wolności - Pomorska - 
Kilińskiego - Rodziny Poznańskich - P.O.W. - Narutowicza - Radiostacja. 

182 740,00 zł 2 238 / 2 269 

27 L0169 
PRZYSTAŃ WODNA ARTURÓWEK, REKREACJA I WYPOCZYNEK DLA 
WSZYSTKICH ŁODZIAN. 
Lokalizacja - Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. 

695 000,00 zł 2 212 / 2 255 

28 L0184 WIĘCEJ ZIELENI PRZY DWORCU ŁÓDŹ FABRYCZNA! 
Lokalizacja - Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna. 140 000,00 zł 2 154 / 2 174 

29 L0089 
OGRÓD RÓŻANY W STYLU WIKTORIAŃSKIM W ŁÓDZKIM OGRODZIE 
BOTANICZNYM. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny. 

1 951 590,00 zł 2 098 / 2 133 

30 L0199 
KACZEŃCOWA - PRZEBUDOWA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW I PASÓW 
ROWEROWYCH. 
Lokalizacja - Ul. Kaczeńcowa od ul. Rojnej do ul. Lnianej. 

1 998 000,00 zł 2 047 / 2 156 

31 L0264 
REHABILITACJA DLA KAŻDEGO ZAPRASZAMY NA PORADY I ZABIEGI 
REHABILITACYJNE DO MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRNA". 
Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne „Górna" , ul. Felińskiego 7. 

300 000,00 zł 2 033 / 2 234 

32 L0158 BEZPIECZNE OSIEDLA. 
Lokalizacja - Łódź. 250 000,00 zł 1 976 / 2 135 

33 L0066 USIĄDŹ I ODPOCZNIJ SOBIE. ŁAWKI NA PRZYSTANKACH MPK. 
Lokalizacja - Cała Łódź. 450 000,00 zł 1 963 / 2 001 

34 L0037 POPRAWMY UL. KASPRZAKA - UPŁYNNIENIE RUCHU PRZY DREWNOWSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską. 4 900,00 zł 1 960 / 1 994 

35 L0062 BEZOBSŁUGOWA ŚCIANKA WSPINACZKOWA W PARKU PODOLSKIM. 
Lokalizacja - Park Podolski - Łódź Zarzew. 360 000,00 zł 1 930 / 1 970 

36 L0052 
„Z BOISKA NA IGRZYSKA" - BUDOWA OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY SP 
184. 
Lokalizacja - Ul. Syrenki 19a. 

1 289 960,00 zł 1 896 / 2 008 

37 L0025 MAGIA TRZECH STAWÓW. 
Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 730 000,00 zł 1 853 / 1 910 
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38 L0061 PARK HELENÓW POWRÓT DO XIX W. 
Lokalizacja - Park Helenów. 1 288 000,00 zł 1 769 / 1 794 

39 L0238 ŚCIEŻKA BIEGACZY W PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO. 
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego. 995 000,00 zł 1 756 / 1 877 

40 L0263 
ZAKUP SAMOCHODU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a. 

125 000,00 zł 1 745 / 1 840 

41 L0298 
DROGA ROWEROWA PRZY ALEKSANDROWSKIEJ: OD SZCZECIŃSKIEJ DO 
LECHICKIEJ. 
Lokalizacja - Północna strona ul. Aleksandrowskiej od Szczecińskiej do Lechickiej. 

769 000,00 zł 1 586 / 1 667 

42 L0186 
FRAGMENT UL. POMORSKIEJ, WYMIANA WARSTWY WIERZCHNIEJ. 
Lokalizacja - Odcinek ul. Pomorskiej od Rynku Nowosolna w kierunku 
południowym. 

1 350 000,00 zł 1 566 / 1 620 

43 L0053 
CZYSTA WODA W PARKU JULIANOWSKIM - CZYSZCZENIE KORYTA RZEKI I 
STAWÓW. 
Lokalizacja - Park Julianowski. 

1 410 000,00 zł 1 564 / 1 589 

44 L0159 POPRAWMY BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE. 
Lokalizacja - Łódź. 1 150 000,00 zł 1 543 / 1 704 

45 L0140 
OZNAKOWANIE TERENU BYŁEGO HITLEROWSKIEGO OBOZU DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ. 
Lokalizacja - Park im. Szarych Szeregów. 

36 000,00 zł 1 523 / 1 544 

46 L0134 ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS - PLAC POJAZDÓW ZABYTKOWYCH. 
Lokalizacja - Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115. 864 000,00 zł 1 444 / 1 501 

47 L0273 
PAKIET BADAŃ DLA ŁODZIAN - BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE DLA 
OSÓB 40+ (PAKIET 7 BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH). 
Lokalizacja - Miejskie Centra Medyczne i inne placówki medyczne zarządzane 
przez Miasto. 

1 350 000,00 zł 1 406 / 1 432 

48 L0146 BIEGÓWKI NA ZDROWIU. 
Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 95 000,00 zł 1 371 / 1 390 

49 L0006 
BEZPIECZNY JULIANOWSKI - OŚWIETLENIE GŁÓWNEJ ALEJKI I REJONU 
ALTANY. 
Lokalizacja - Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ul. 
Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany. 

887 000,00 zł 1 302 / 1 323 

50 L0070 
ZIELEŃ NA SKRZYŻOWANIU MARSZAŁKÓW. 
Lokalizacja - Chodnik oraz pasy zieleni przy al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza, 
ul. Kopcińskiego w okolicy skrzyżowania marszałków. 

138 200,00 zł 1 288 / 1 300 

51 L0100 
TARAS WIDOKOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY 
LABIRYNCIE NATURALNYM W OGRODZIE BOTANICZNYM. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny , ul. Krzemieniecka 36/38. 

505 000,00 zł 1 271 / 1 307 

52 L0196 KWITNĄCE RONDO LOTNIKÓW LWOWSKICH. 
Lokalizacja - Rondo Lotników Lwowskich. 160 000,00 zł 1 228 / 1 246 

53 L0297 PSI-STANEK WYBIEG DLA PSÓW. 
Lokalizacja - Działki nr 284/16 i 279/1 w obrębie B-45. 50 000,00 zł 1 156 / 1 170 

54 L0049 
W DROGĘ - ZAKUP 7-OSOBOWEGO SAMOCHODU DLA MIESZKAŃCÓW DPS DOM 
KOMBATANTA. 
Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 24/26. 

125 000,00 zł 1 132 / 1 159 

55 L0261 

MOBILNE CENTRUM ALZHEIMEROWSKIE. 
Lokalizacja - 1. 3 Dom Pomocy Społecznej, ul. Paradna 36, 2. 5 Dom Pomocy 
Społecznej, ul. Podgórna 2/14, 3. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień", ul. 
Dojazdowa 5/7, 4. Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz" im. Jana Pawła II, ul. 
Krzemieniecka 7/9, 5. Dom Pomocy Społecznej Fundacji Brata Alberta, ul. 
Helenówek 7, 6. Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 7. Dom Pomocy 
Społecznej, ul. Rojna 15, 8. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rudzka 56, 9. Centrum 
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, Dom Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 
255/267, 10. 2 Dom Pomocy Społecznej, ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 32, 
11.6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10, 12. Dom Pomocy Społecznej 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. 
Kosynierów Gdyńskich 20, 13. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" im. 
majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta", ul. Przyrodnicza 24/26, 14. 
Dom Pomocy Społecznej, ul. Spadkowa 4/6. 

60 000,00 zł 1 130 / 1 159 

56 L0258 
JULIANÓW - ŁÓDZKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI - MODERNIZACJA 
HISTORYCZNEJ ZABUDOWY FOLWARCZNO-DWORSKIEJ. 
Lokalizacja - Zadanie dotyczy modernizacji historycznej zabudowy folwarczno-
dworskiej łódzkiego fabrykanta Juliusza Heinzla, położonej w pn.-zach części 

1 998 000,00 zł 1 124 / 1 147 
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parku im. A. Mickiewicza na terenie dzielnicy Bałuty, przy ul. Zgierskiej 139. 

57 L0173 "BEZPIECZNIE I SZCZĘŚLIWIE - OD JUNIORA DO SENIORA". 
Lokalizacja - Łódź. 216 000,00 zł 1 074 / 1 270 

58 L0086 
SIŁOWNIA PLENEROWA W NOWOCZESNEJ STREFIE REKREACJI W PARKU NA 
ZDROWIU Z MONITORINGIEM, OŚWIETLENIEM I ZIELENIĄ. 
Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego. 

370 000,00 zł 1 030 / 1 044 

59 L0033 

MONTAŻ TABLIC DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA 
PRZYSTANKACH TRAMWAJOWYCH. 
Lokalizacja - Przystanki: Limanowskiego - Pułaskiego (0450, 0436) 
Limanowskiego — Klonowa (0440, 0447) Limanowskiego - Sierakowskiego 
(0446, 0441) Włókniarzy-Lutomierska(1315, 1306) Włókniarzy-Długosza (l317, 
1304) Piotrkowska - Żwirki (0401), (1522) Piotrkowska - Brzeźna (0770), 
(0769) Piotrkowska - pl. Katedralny (0772), (0767) Dąbrowskiego - Tatrzańska 
(0120), (0105) Dąbrowskiego - Kossaka (0118) Dąbrowskiego - Podhalańska 
(0117) Pomorska - Lumumby (0848). 

1 900 000,00 zł 986 / 1 010 

60 L0282 

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TANECZNE W 30 PUNKTACH W ŁODZI. 
Lokalizacja - Po konsultacji z wnioskodawcą ustalono, że nie ma wskazania 
konkretnych lokalizacji, a jedynie, żeby zajęcia odbywały się w różnych punktach 
miasta umożliwiając bliski dostęp do zajęć tanecznych wszystkim 
zainteresowanym. 

1 975 000,00 zł 961 / 1 023 

61 L0127 
PARKING OGÓLNODOSTĘPNY. 
Lokalizacja - Teren przy ul. Milionowej od strony ogrodu działkowego, na 
odcinku od ul. Milionowej 18 do ul. Milionowej 22. 

223 365,00 zł 957 / 991 

62 L0179 
SZKOŁA BEZ DYSKRYMINACJI - EDUKACJA RÓWNOŚCIOWA DLA MŁODZIEŻY. 
Lokalizacja - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, ul. 
Hipoteczna 3/5. 

45 000,00 zł 941 / 985 

63 L0031 

MONTAŻ TABLIC DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA 
PRZYSTANKACH AUTOBUSOWYCH. 
Lokalizacja - Przystanki: • Lutomierska - Zachodnia (0484, 0485) • Zachodnia - 
Lutomierska (l399), (1393) • Zachodnia -Manufaktura(2316) • Jaracza - 
Piotrkowska (0225) • Kopcińskiego - Narutowicza (0368), (0364) • Struga - 
Piotrkowska (0248) • Zamenhofa - Piotrkowska (1422) • Włókniarzy - 
Mickiewicza (1323), (2093) • Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska (l599) • 
Żeromskiego - Pl. Barlickiego (l516,1517) • Palki - Wojska Polskiego (l114,1092) 
• Kopcińskiego - Rondo Solidarności (1791, 03 66). 

1 800 000,00 zł 923 / 950 

64 L0204 STREET WORKOUT NA RETKINI. 
Lokalizacja - Teren między ulicami Waltera Janke i al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego. 140 000,00 zł 906 / 914 

65 L0231 TOALETA CAŁOROCZNA W PARKU JULIANOWSKIM. 
Lokalizacja - Park Julianowski w pobliżu amfiteatru. 400 000,00 zł 904 / 922 

66 L0272 
ZAKUP WYPOSAŻENIA - ŁÓŻKA JEDNOOSOBOWE Z MATERACAMI DO GRUPY 
NOCNEJ "ODDZIAŁU WSPARCIA". 
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 a. 

8 500,00 zł 902 / 930 

67 L0113 
SYMBOL ŁAGIEWNIK - ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE I POPRAWA 
JAKOŚCI WODY W DREWNIANYCH KAPLICZKACH W LESIE ŁAGIEWNICKIM. 
Lokalizacja - ul. Wycieczkowa 77. 

930 000,00 zł 877 / 888 

68 L0232 
SAD W MIEŚCIE. 
Lokalizacja - Tereny zieleni w przestrzeni publicznej, skwery, zieleńce (bez 
parków) 5-10 lokalizacji na każdej dzielnicy - propozycja społeczności lokalnej 
(mniejsze powierzchnie w śródmieściu miasta). 

750 000,00 zł 865 / 872 

69 L0293 

TABLICOWE, CYFROWE ROZKŁADY JAZDY TRAMWAJÓW NA PRZYSTANKACH. 
Lokalizacja - Przystanki: Kochanówka (0002), Aleksandrowska - Lechicka (0003), 
Aleksandrowska - Szczecińska (0004), Teofilów (0006), Aleksandrowska - 
Szparagowa (0007), Aleksandrowska - Kaczeńcowa (0008), Aleksandrowska - 
Traktorowa (0010), Aleksandrowska - Bielicowa (0012). 

800 000,00 zł 857 / 902 

70 L0296 JARACZA OD-NOWA. 
Lokalizacja - ul. Jaracza na odc. ul. Wierzbowa - ul. Uniwersytecka. 1 300 000,00 zł 856 / 871 

71 L0230 ŁĄKA NA ŁĄKOWEJ! 
Lokalizacja - Ul. Łąkowa miedzy al. Mickiewicza, a ul. Zamenhoffa. 30 000,00 zł 850 / 858 

72 L0041 
WIELOFUNKCYJNA SALA DO ZABAW I TERAPII DLA DZIECI PRZY PM 137 - 
INTEGRACYJNYM. 
Lokalizacja - PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. 

1 210 000,00 zł 822 / 862 

73 L0069 WYMIANA DYWANIKA ASFALTU NA JULIANOWSKIEJ. 
Lokalizacja - Ul. Julianowska na odcinku Zgierska Łagiewnicka. 900 000,00 zł 796 / 810 

74 L0260 WODNY PLAC ZABAW Z MIEJSCEM DO PLAŻOWANIA I MONITORINGIEM NA 909 640,00 zł 796 / 806 



275 
 

TERENIE SKWERU IM. H. DUBANIEWICZA. 
Lokalizacja - Osiedle Piastów - Kurak, skwer im. H. Dubaniewicza. 

75 L0236 ZDROWE DRZEWA W ŁODZI. 
Lokalizacja - Zarząd Zieleni Miejskiej. 84 500,00 zł 772 / 787 

76 L0250 
REKREACYJNO WIDOKOWA GÓRKA Z ZIEMI W OKOLICACH LOTNISKA (UL. 
MACZKA). 
Lokalizacja - Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 

108 000,00 zł 742 / 748 

77 L0059 PARK NAD JASIENIEM OD"NOWA". 
Lokalizacja - Park Nad Jasieniem. 818 750,00 zł 740 / 752 

78 L0281LL PUNKT KONSULTACYJNO-DIAGNOSTYCZNY DLA RODZIN I DZIECI Z FAS. 
Lokalizacja - Miasto Łódź. 170 300,00 zł 732 / 748 

79 L0050 PATROL SEKCJI KONNEJ STRAŻY MIEJSKIEJ DOTRZE W KAŻDY REJON ŁODZI. 
Lokalizacja - Miasto Łódź. 285 000,00 zł 728 / 771 

80 L0109 
WYPOCZYWAJMY W OGRODZIE BOTANICZNYM - WYMIANA ŁAWEK 
PARKOWYCH. 
Lokalizacja - Ogród Botaniczny, ul. Krzemieniecka 36/38. 

310 000,00 zł 727 / 746 

81 L0223 
PROSTYM CHODNIKIEM NA RYNEK BAŁUCKI. 
Lokalizacja - Ul. Łagiewnicka po obu stronach na odcinkach: Rynek Bałucki-
Tokarska oraz Organizacji Wolności i Niezawisłości do Łagiewnickiej 45a. 

730 000,00 zł 725 / 736 

82 L0202 RONDO NA SKRZYŻOWANIU ULIC: NARUTOWICZA I KONSTYTUCYJNEJ. 
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Narutowicza i Konstytucyjnej. 80 000,00 zł 724 / 730 

83 L0166 DZIECI NA MURAWĘ - BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO. 
Lokalizacja - Ul. Karpacka 61, działka G13-217. 1 940 000,00 zł 721 / 743 

84 L0071 
KONSERWACJA I OŚWIETLENIE RZEŹBY "RETKIŃSKA MORELA" CZYLI "KULI 
PRZY WIADUKTACH". 
Lokalizacja - Zbieg ulicy Maratońskiej i Waltera - Janke. 

230 000,00 zł 720 / 729 

85 L0087 
NOWOCZESNA EKOLOGICZNA TOALETA W PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO Z 
MONITORINGIEM, OŚWIETLENIEM I ZIELENIĄ. 
Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego. 

530 000,00 zł 702 / 712 

86 L0130 
KOTY NA KOCIM SZLAKU - POSZUKAJ KOCICH RZEŹB NA KSIĘŻYM MŁYNIE. 
Lokalizacja - Teren Księżego Młyna (famuły i Koci Szlak) ograniczony ulicami: 
Fabryczna, Przędzalniana, Tymienieckiego. 

56 000,00 zł 681 / 689 

87 L0064 ZIELONY BULWAR NAD BAŁUTKĄ. 
Lokalizacja - Działka nr 20/5, 262/10, 262/25 w obrębie P-6. 275 000,00 zł 678 / 749 

88 L0125 KIERMASZ STAROCI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. 
Lokalizacja - Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym Młynie. 8 000,00 zł 672 / 678 

89 L0115 
DUMNA ŁÓDŹ - MURAL UPAMIĘTNIAJĄCY NADANIE PRAW MIEJSKICH. 
Lokalizacja - Ściana szczytowa budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 
128 (dz. nr 186/1, obr. B-45). 

55 660,00 zł 659 / 662 

90 L0090 PARK NAD JASIENIEM - OŚWIETLENIE. 
Lokalizacja - Park nad Jasieniem. 450 000,00 zł 656 / 666 

91 L0136 MURAL Z ARTUREM RUBINSTEINEM - NAPRAWA! 
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza. 12 000,00 zł 646 / 653 

92 L0124 
BIBLIOTERAPIA JEST WAŻNA - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 44 
BM PRZY SZPITALU KLINICZNYM IM. BARLICKIEGO. 
Lokalizacja - BM, Filia 44, Kopcińskiego 22. 

6 000,00 zł 640 / 679 

93 L0068 
WIADUKT DROGOWY NA POMORSKIEJ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA 
KIEROWCÓW I PIESZYCH. 
Lokalizacja - Wiadukt w ciągu drogowym ul. Pomorskiej przy ul. Lawinowej i ul. 
Mazowieckiej. 

240 000,00 zł 636 / 639 

94 L0190 
TECHNICZNA ODNOWA ZANIEDBANYCH WAGONÓW TRAMWAJOWYCH MPK. 
Lokalizacja - Tramwaje, głównie wagony Konstal (czyli składy starsze niż 
Cityrunner, czy Pesa). 

943 605,00 zł 633 / 644 

95 L0060 
ŁODZIANIE GRAJĄ W BULE. 
Lokalizacja - Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ul. Zgierskiej 
na nieużytkowanym boisku trawiastym do tenisa. 

169 000,00 zł 626 / 644 

96 L0147 LETNIE ZAJĘCIA ŻEGLARSKIE DLA DZIECI NA STAWACH STEFAŃSKIEGO. 
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego. 120 000,00 zł 618 / 633 

97 L0107LL 
STOJAKI W PARKACH - LEAVE AND RUN. 
Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Park im. J. Piłsudskiego, im. J. Poniatowskiego, Park 
Staromiejski, Park A. Mickiewicza, Park Helenów, Park 3-Maja. 

30 000,00 zł 617 / 629 
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98 L0253 LAS MŁODEJ ŁODZI. 
Lokalizacja - ul. Latawcowa/Ikara. 79 000,00 zł 610 / 656 

99 L0156 ŚWIET(L)NE RZEKI. WODA/ZIELEŃ/ŚWIATŁO. ETAP 1: SOKOŁÓWKA. 
Lokalizacja - Rzeki: Sokołówka, Łódka, Jasień. 1 450 000,00 zł 582 / 593 

100 L0139 

MULTIMEDIALNY FESTIWAL SZTUKI MIEJSKIEJ. 
Lokalizacja - Całe miasto, a w szczególności przestrzenie wymagające 
promowania, ożywiania, czy rewitalizacji, takie, jak przejścia podziemne w 
okolicy dworca Łódź Kaliska, Park im. Baden Powella, Pasaż Schillera, ul. 
Piotrkowska, Stary Rynek. 

900 000,00 zł 569 / 580 

101 L0222 
UNIWERSYTECKA ODNOWA. ETAP I: REMONT CHODNIKÓW I ZIELENI OD 
RONDA SOLIDARNOŚCI DO PL. POKOJU PO OBU STRONACH. 
Lokalizacja - Ul. Uniwersytecka - strona nieparzysta i parzysta od pl. Pokoju do 
Ronda Solidarności. 

1 300 000,00 zł 569 / 582 

102 L0225 

BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH-BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ NA 
UL. KOLUMNY. 
Lokalizacja - 1. Ul. Kolumny 172 przy przystanku autobusowym Kolumny-
Bronisin (0344). 2. Ul. Kolumny 146 przy skrzyżowaniu z Bieszczadzką. 3. Ul. 
Kolumny 112. 4. Ul. Kolumny 84 przy przystanku autobusowym. 

180 000,00 zł 568 / 575 

103 L0197 
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZEZ AL. POLITECHNIKI MIEDZY AKADEMIKAMI, A 
KAMPUSEM B POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ. 
Lokalizacja - Odcinek al. Politechniki miedzy CH Sukcesja a Wróblewskiego, 
najlepiej na wysokości wejścia do Zatoki Sportu i III Domu Studenckiego. 

150 000,00 zł 557 / 563 

104 L0268 
ZAKUP CYFROWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM 
WYPOSAŻENIEM DLA PRZYCHODNI AKADEMICKIEJ „PALMA". 
Lokalizacja - Ul. Lumumby 14. 

700 000,00 zł 551 / 727 

105 L0135 
ŁÓDŹ NIE MARNUJE JEDZENIA! - CAŁOROCZNE WARSZTATY EDUKACYJNE. 
Lokalizacja - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Łódź ul. 
Hipoteczna 3/5 ŁCDNiKP Łódź, ul. Kopcińskiego 29. 

13 500,00 zł 534 / 564 

106 L0205 BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ. 
Lokalizacja - Obręb skrzyżowania ul. Lutomierskiej i ul. Piwnej. 600 000,00 zł 534 / 544 

107 L0030 
REMONT NAWIERZCHNI ALEI GŁÓWNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM 
ZARZEW. 
Lokalizacja - Cmentarz Komunalny Zarzew ul. Przybyszewskiego 325. 

430 000,00 zł 531 / 547 

108 L0056 
RZEKA JASIEŃ DLA MIESZKAŃCÓW. 
Lokalizacja - Działki wzdłuż rzeki Jasień od ul. Wólczańskiej do ujścia rzeki 
Karolewki. 

100 000,00 zł 529 / 538 

109 L0144 WYCIĄGAMY PRZEZ SPORT! 
Lokalizacja - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy dziecka. 681 300,00 zł 521 / 531 

110 L0154 

SMOG - WIEDZA PODSTAWĄ ZMIAN. ULOTKA INFORMACYJNA SKIEROWANA DO 
MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I KOMUNALNEJ POZA CENTRUM 
ŁODZI, W DZIELNICACH O PRZEWADZE TAKIEJ ZABUDOWY. 
Lokalizacja - Dzielnice Łodzi poza centrum. Dzielnice o największej kumulacji 
starej zabudowy jednorodzinnej i komunalnej, np. Górna, Ruda, Bałuty. 

50 000,00 zł 520 / 535 

111 L0174 RADOŚĆ DZIECKA II. 
Lokalizacja - Ul. Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. Teren SP 152. 45 000,00 zł 502 / 527 

112 L0168 
GIMNASTYKA SPORTOWA - AIR TRACK. ZAKUP SPRZĘTU TRENINGOWEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY. 
Lokalizacja - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul Karpacka 61. 

40 600,00 zł 492 / 514 

113 L0082 
„AMFITEATR W PARKU IM. KS. J. PONIATOWSKIEGO - NOWE OTWARCIE-NOWE 
MOŻLIWOŚCI NA MAPIE KULTURALNEJ ŁODZI". 
Lokalizacja - Amfiteatr zlokalizowany jest na terenie Parku im. ks. J. 
Poniatowskiego. 

1 300 000,00 zł 490 / 498 

114 L0042 BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ. 
Lokalizacja - Obywatelska 106. 600 000,00 zł 480 / 487 

115 L0235 BAŁUCKA CEBULA - KWITNĄCA LIMANKA. 
Lokalizacja - Zachodnia strona skrzyżowania ul. Limanowskiego z al. Włókniarzy. 50 000,00 zł 480 / 490 

116 L0002 PIĘKNY GREMBACH - MODERNIZACJA OTOCZENIA OSIEDLA TKACZY. 
Lokalizacja - Ul. Czechosłowacka 5. 1 907 000,00 zł 477 / 485 

117 L0239 REMONT AMFITEATRU W PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO. 
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego. 560 000,00 zł 467 / 474 

118 L0249 ŚLIZGAWKA I HUŚTAWKA W OKOLICACH LOTNISKA (UL. MACZKA). 
Lokalizacja - Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 58 100,00 zł 465 / 469 
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119 L0170 PLAC ZABAW. 
Lokalizacja - Ul. Bracka 51a. 450 000,00 zł 464 / 475 

120 L0121 
KOCI KIERMASZ NA KOCIM SZLAKU. 
Lokalizacja - Tereny zielone przy dawnych torach kolejowych, za szkołą na 
Księżym Młynie. 

5 000,00 zł 449 / 453 

121 L0193 

MONTAŻ BRAKUJĄCYCH TABLIC LED (DYNAMICZNEJ INFORMACJI 
PASAŻERSKIEJ) NA PRZYSTANKACH MPK. 
Lokalizacja - Przystanki tramwajowe i autobusowe MPK przy ul. Narutowicza i 
Konstytucyjnej (od Kopcińskiego, do Pomorskiej), Al. Politechniki (od 
Radwańskiej do Wróblewskiego). 

1 700 000,00 zł 449 / 454 

122 L0187 REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NA ALEI POLITECHNIKI, DLA WAS STUDENCI. 
Lokalizacja - Aleja Politechniki na wysokości Parku Klepacza. 600 000,00 zł 444 / 445 

123 L0233 BIORÓŻNORODNOŚĆ. 
Lokalizacja - Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera sp. z o.o., ul. Sterlinga 13. 50 000,00 zł 441 / 590 

124 L0254 BUDOWA TRZECH FONTANN PŁASKICH NAZIEMNYCH Z OŚWIETLENIEM. 
Lokalizacja - Wejście do Aquaparku Fala. 450 000,00 zł 440 / 448 

125 L0058 
PLATFORMA INTERNETOWA DO KOMUNIKACJI ZGŁASZANIA PROBLEMÓW I 
WYMIANY INFORMACJI MIESZKAŃCÓW, URZĘDNIKÓW, RADNYCH WZAJEMNIE 
ZE SOBĄ. 
Lokalizacja - Nie dotyczy. 

450 000,00 zł 438 / 440 

126 L0080 
PRZYSTANEK ARIADNA. 
Lokalizacja - Teren wokół przystanków na ul. Niciarnianej w bliskim sąsiedztwie 
Fabryki Nici, Domu Kultury „Ariadna", a także ścieżki rowerowej. 

122 200,00 zł 434 / 445 

127 L0021 
BEZPIECZNIEJSZY SKWEREK - OŚWIETLENIE SKWERU PRZY UL. 
JULIANOWSKIEJ I ZGIERSKIEJ. 
Lokalizacja - Zieleniec pomiędzy ulicami Zgierska i Julianowska - Działka nr B49-
2/3. 

613 000,00 zł 423 / 429 

128 L0145 MIĘDZYPOKOLENIOWY TURNIEJ TAŃCA - DANCE 4 LIFE. 
Lokalizacja - Miejska instytucje kultury 114 700,00 zł 420 / 488 

129 L0099 
POZNAJ PRZYRODĘ WOKÓŁ SIEBIE - TABLICE INFORMACYJNE W PARKU NA 
ZDROWIU: OPIS DRZEW, PTAKÓW, ZWIERZĄT. 
Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego. 

71 000,00 zł 414 / 418 

130 L0214 
WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z ESTETYKĄ EKRANÓW 
DŹWIĘKOCHŁONNYCH. 
Lokalizacja - Na terenie całej Łodzi. Przykładowy odcinek ul. Pabianicka 
naprzeciw kompleksu handlowego "Port-Łódź" i "Ikea". 

84 480,00 zł 412 / 421 

131 L0215 REWITALIZACJA KOŁŁĄTAJA. 
Lokalizacja - Śródmieście ul. Księdza Hugona Kołłątaja. 930 000,00 zł 411 / 424 

132 L0102 
SZACHY- ORGANIZACJA INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH LIG 
SZACHOWYCH DLA DZIECI I DOROSŁYCH. 
Lokalizacja - CZP nr 3, ul. Olimpijska 9. 

25 000,00 zł 396 / 409 

133 L0295 
CHODNIK WZDŁUŻ UL. GRABIŃSKIEJ. 
Lokalizacja - ul. Grabińska na odcinku od W46-401/11 do ul. Podwodnej (okolice 
przystanku autobusowego) - odcinek długości ok. 460 m. 

450 000,00 zł 383 / 390 

134 L0280 
NOWOCZESNE BOISKO DO KOSZYKÓWKI NA GÓRNEJ. 
Lokalizacja - Na terenie istniejącego asfaltowego boiska w okolicy skweru im. H. 
Dubaniewicza, pomiędzy ul. Strycharską nr 14/18, IX LO a parafią Świętego 
Łukasza Ewangelisty. 

910 000,00 zł 377 / 381 

135 L0004 ROWER TOWAROWY DLA REWITALIZOWANEJ ŁODZI. 
Lokalizacja - Dotyczy obszarów objętych rewitalizacją. 65 000,00 zł 372 / 389 

136 L0010 
PRZYWRÓCENIE TAPICEROWANYCH SIEDZEŃ W TRAMWAJACH CITYRUNNER. 
Lokalizacja - Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner nr 
tab. 1210, 1213. 

46 000,00 zł 371 / 383 

137 L0084 
PRZEBUDOWA ZNISZCZONYCH ALEJEK W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA W 
REJONIE UL. POGODNEJ. 
Lokalizacja - Park im. Mickiewicza, rejon ul. Pogodnej i Zdrojowej. 

220 000,00 zł 366 / 374 

138 L0045 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I KORYTARZA PIWNICZNEGO. 
Lokalizacja - Budynek III LO, ul. Sienkiewicza 46. 208 000,00 zł 361 / 412 

139 L0299 
RYSY BEZ WYBOJÓW TRWAŁE UTWARDZENIE DZIURAWEJ OD LAT DROGI NA 
STOKACH. 
Lokalizacja - Ul. Rysy na całej długości od ul. Krokiew do ul. Dębowskiego. 

750 000,00 zł 358 / 361 

140 L0040 OGRÓDEK JORDANOWSKI PRZY UL. JÓZEFA - ETAP L (PLAC ZABAW). 580 000,00 zł 352 / 362 
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Lokalizacja - Przy ul. Józefa. 

141 L0138 
MAPA JULII - APLIKACJA MOBILNA, CZYLI INTERAKTYWNY PRZEWODNIK PO 
ŁODZI Z INFORMACJAMI O UDOGODNIENIACH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
Lokalizacja - Łódź. 

235 000,00 zł 345 / 349 

142 L0029 
ŚWIATEŁKO PAMIĘCI - ZNICZOMATY NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH. 
Lokalizacja - CK Doły, al. Palki 9, CK Szczecińska ul. Hodowlana 28/30, CK Zarzew 
ul. Przybyszewskiego 325. 

40 000,00 zł 324 / 329 

143 L0290 ROZGRYWKI KOSZYKÓWKI DLA DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 
Lokalizacja - Hala MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 45 000,00 zł 322 / 330 

144 L0185 
UTWARDZENIE I OŚWIETLENIE ULICY KONOPNEJ I SPADKOWEJ. POPRAWA 
KOMUNIKACJI MIĘDZY ALEKSANDROWEM, A ZGIERZEM. 
Lokalizacja - Ul. Konopna i ul. Spadkowa. 

1 430 000,00 zł 317 / 330 

145 L0088 SUCHĄ NOGĄ PRZEZ PARK NAD JASIENIEM. 
Lokalizacja - Działki 133/1, 132/3 w obrębie W-26 - Park nad Jasieniem. 750 000,00 zł 315 / 317 

146 L0078 USTAWIENIE WIATY PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO. 
Lokalizacja - Obywatelska - Obywatelska 106. 45 000,00 zł 311 / 320 

147 L0251 
ZEWNĘTRZNA SIŁOWNIA ZŁOŻONA Z 4 ELEMENTÓW W OKOLICACH LOTNISKA 
(UL. MACZKA). 
Lokalizacja - Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 

68 000,00 zł 303 / 308 

148 L0267 

WYMIANA OGRODZENIA TERENU DPS „WŁÓKNIARZ" PRZY UL. 
KRZEMIENIECKIEJ 7/9 WRAZ Z PIĘCIOMA BRAMAMI WJAZDOWYMI ORAZ 
DWIEMA NOWYMI DROGAMI PRZECIWPOŻAROWYMI. 
Lokalizacja - Nowe ogrodzenie będzie otaczać teren Domu Pomocy Społecznej 
„Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 7/9 o powierzchni ok. 1,5 ha na którym 
znajduje się 6 pawilonów wraz z otaczającym ogrodem. 

352 000,00 zł 301 / 332 

149 L0180 
„EKSTRA PODŁOGI I DRZWI W SP 33" - WYMIANA PODŁÓG I DRZWI W 
PRACOWNIACH SZKOLNYCH. 
Lokalizacja - SP 33, ul. Lermontowa 7. 

343 240,00 zł 290 / 293 

150 L0075 
REMONT UL. FALISTEJ NA ODCINKU OD UL. OBYWATELSKIEJ DO UL. 
BURZLIWEJ. 
Lokalizacja - Ul. Falista na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej. 

730 000,00 zł 286 / 288 

151 L0123 "WYCIĄGAMY KULTURĄ". 
Lokalizacja - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy dziecka. 681 300,00 zł 285 / 289 

152 L0017 
PRZYWRÓCENIE TAPICEROWANYCH SIEDZEŃ W TRAMWAJACH DUWAG M8C. 
Lokalizacja - Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C 
nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796,2797, 2798, 2799. 

161 000,00 zł 271 / 278 

153 L0234 WIRTUALNA ZIELEŃ W ŁODZI. 
Lokalizacja - Cała Łódź. 8 000,00 zł 265 / 267 

154 L0093 
ŁÓDZKIE CENTRUM OLIMPIJSKICH SPORTÓW WALKI. 
Lokalizacja - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Żeromskiego 
115. 

790 000,00 zł 259 / 267 

155 L0270 
WALCZMY Z OTYŁOŚCIĄ! DOPASUJ DIETĘ DO SIEBIE! 
Lokalizacja - Miejskie Centra Medyczne i inne placówki medyczne zarządzane 
przez Miasto. 

454 000,00 zł 231 / 234 

156 L0266 
DOFINANSOWANIA DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNO-
DIAGNOSTYCZNEGO. 
Lokalizacja - Lokal spełniający wymagania KC ds. AIDS do prowadzenia Punktu 
Konsultacyjno-Diagnostycznego. 

99 472,00 zł 219 / 221 

157 L0032 ORGANIZACJA KONCERTU POEZJI ŚPIEWANEJ. 
Lokalizacja - Park Źródliska I. 89 000,00 zł 216 / 220 

158 L0289 
NAMALOWANIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY JARZYNOWEJ, PRZY ULICY 
BOROWEJ. 
Lokalizacja - Ul. Jarzynowa. 

15 000,00 zł 203 / 217 

159 L0182 BUDOWA PRACOWNI ZEGARMISTRZOWSKIEJ W ZESPOLE SZKÓŁ RZEMIOSŁA. 
Lokalizacja - Ul. Żubardzka 2. 250 000,00 zł 194 / 199 

160 L0073 REMONT UL. BURZLIWEJ NA ODCINKU OD UL. SZTORMOWEJ DO UL. FALISTEJ. 
Lokalizacja - Ul. Burzliwa na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej. 400 000,00 zł 169 / 171 

161 L0175 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PG 28 I XI LO. 
Lokalizacja - Ul. Kopcińskiego 54. 1 340 000,00 zł 168 / 169 

162 L0294 
REMONT DROGI OSIEDLOWEJ, UPORZĄDKOWANIE MIEJSC PARKINGOWYCH. 
Lokalizacja - Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej 
39/41, 45/47, 49/51, ul. Ossowskiego 10,12,14. 

765 000,00 zł 168 / 171 
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163 L0083 
PLAC PIASTOWSKI PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM. 
Lokalizacja - Zieleniec miejski położony pomiędzy ulicami: Bazarową, Rybną i 
Lutomierską. 

1 715 000,00 zł 154 / 155 

164 L0212 OŚWIETLENIE UL. KRESOWYCH STANIC. 
Lokalizacja - Ul. Kresowych Stanic w pobliżu skrzyżowania z ul. Gościniec. 100 000,00 zł 150 / 154 

165 L0118 
MAPA DRZEW - NOWOCZESNA APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA ZIELENIĄ 
MIEJSKĄ. 
Lokalizacja - Teren Miasta Łodzi. 

180 000,00 zł 131 / 131 

166 L0247 
AMFITEATR WENECKI W PARKU SŁOWACKIEGO - CENTRUM KULTURY ŚW. 
FAUSTYNY PATRONKI ŁODZI, NAJSŁAWNIEJSZEJ POLKI NA ŚWIECIE. 
Lokalizacja - Park im. J. Słowackiego - na placu w miejscu uznanym za miejsce 
objawień. Tuż przy krzyżu, kamieniu pamiątkowym i „drzewie objawień". 

650 000,00 zł 130 / 131 

167 L0227 
BUDOWA OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA UL. ANSTADTA I 
KOŚCIUSZKI. 
Lokalizacja - Ul. Anstadta przy XII LO. Ul. Kościuszki w pobliżu nr 52. Ul. 
Kościuszki przy al. Artura Rubinsteina. Ul. Kościuszki przy ul. 6 Sierpnia. 

222 000,00 zł 103 / 104 

168 L0241 RAZ, DWA, TREE - POLICZMY DRZEWA W MIEŚCIE. 
Lokalizacja - Teren Miasta Łodzi. 70 000,00 zł 78 / 79 

169 L0181 
CENTRUM KONFERENCYJNO-WIDOWISKOWE. 
Lokalizacja - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Żeromskiego 
115. 

352 000,00 zł 71 / 71 

170 L0122 
NAGRODA LITERACKA IM. GABRIELA GARCII MARQUEZA. 
Lokalizacja - Stowarzyszenie "Dom Kultury Niezależnej", ul. Więckowskiego 
13/4U. 

350 000,00 zł 23 / 23 

171 L0277 KONKURS FOTOGRAFICZNY: „MIEJSKA HALA TARGOWA". 
Lokalizacja - Teren miasta. 19 900,00 zł 19 / 20 

      RAZEM: 219 703 
230 474 

 

4. Podsumowanie wyników konsultacji. 

W konsultacjach budżetu obywatelskiego 2018/2019 zgłoszono 1295 wniosków, 

z tego – po analizie – 837 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie, 362 

negatywnie, 16 nie spełniało wymogów formalnych, a 80 zostało wycofanych. Najwięcej 

pozytywnie zaopiniowanych wniosków dotyczyło zadań na Bałutach – 207, a w dalszej 

kolejności ponadosiedlowych – 171, na Górnej – 140, , na Polesiu – 132, na Widzewie – 

128 i w Śródmieściu – 59. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę wniosków złożonych dla poszczególnych osiedli: 

Rejon 
Ogólna 
liczba 

wniosków 
Nazwa osiedla Kwota dla 

osiedla 

Liczba 
zgłoszonych 

wniosków 

Bałuty 276 

Bałuty-Centrum (BC) 1 830 000 59 

Bałuty-Doły (BD) 1 660 000 80 

Bałuty Zachodnie (BZ) 450 000 13 

Julianów-Marysin-Rogi (JM) 610 000 26 

Łagiewniki (LA) 260 000 12 

Radogoszcz (RA) 1 300 000 32 

Teofilów-Wielkopolska (TW) 1 770 000 50 
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Wzniesień Łódzkich (WL) 250 000 4 

Górna 211 

Chojny (CH) 1 340 000 34 

Chojny-Dąbrowa (CD) 1 910 000 57 

Górniak (GO) 850 000 19 

Nad Nerem (NN) 240 000 15 

Piastów-Kurak (PK) 910 000 30 

Rokicie (RO) 800 000 25 

Ruda (RU) 600 000 18 

Wiskitno (WI) 320 000 13 

Polesie 212 

Karolew-Retkinia Wschód 
(KR) 1 510 000 55 

Koziny (KO) 560 000 19 

Lublinek-Pienista (LP) 390 000 14 
im. J. Montwiłła Mireckiego 
(MM) 260 000 12 

Retkinia Zachód-Smulsko (RS) 1 140 000 36 

Stare Polesie (SP) 1 400 000 34 

Zdrowie-Mania (ZM) 310 000 20 

Złotno (ZL) 480 000 22 

Śródmieście 95 
Katedralna (KA) 1 530 000 45 

Śródmieście Wschód (WS) 840 000 50 

Widzew 204 

Andrzejów (AN) 400 000 11 

Dolina Łódki (DL) 280 000 12 

Mileszki (MI) 270 000 5 

Nowosolna (NO) 340 000 10 

Nr 33 (NR) 230 000 6 

Olechów-Janów (OJ) 940 000 31 

Stary Widzew (SW) 980 000 43 

Stoki -Sikawa-Podgórze(ST) 580 000 26 

Widzew-Wschód (WW) 1 550 000 40 

Zarzew (ZA) 920 000 20 

PONADOSIEDLOWE 9 990 000 297 

Suma końcowa 40 000 000 1295 
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Według raportu z aplikacji wspierającej budżet obywatelski zliczanie wyników –  

w terminie przewidzianym na głosowanie – tj. od 15 września do 7 października 2018 r., 

oddano łącznie 181 555 kart do głosowania. Żadna karta nie wpłynęła po terminie.  

Wśród oddanych kart do głosowania było 88 282 kart papierowych (wrzucanych do 

urn) oraz 93 273 kart interaktywnych (wypełnionych przez internet).  

Spośród wszystkich kart do głosowania, 165 752 kart było ważnych, natomiast  

14 846 nieważnych (8,18 %). Głównymi powodami unieważnienia kart było kilkukrotne 

głosowanie przez tę samą osobę oraz brak albo podanie błędnego numeru PESEL na 

karcie papierowej do głosowania. 

Najwięcej kart do głosowania oddano na zadania ponadosiedlowe – 70 564, a wśród 

zadań osiedlowych kolejno: na Bałutach – 45 208 kart, na Górnej – 24 506 kart, na Polesiu 

– 18 333 karty, na Widzewie – 17 295 kart, , na Śródmieściu – 4 692 karty. 

  

Rejon Nazwa osiedla Liczba oddanych 
kart 

Bałuty 

Bałuty Centrum 4 593 
Bałuty Doły 7 265 
Bałuty Zachodnie 1 164 
Julianów-Marysin-Rogi 1 878 
Łagiewniki 566 
Radogoszcz 6 865 
Teofilów Wielkopolska 22 670 
Wzniesień Łódzkich 207 

Górna 

Chojny 3 244 
Chojny Dąbrowa 10 518 
Górniak 1 331 
Nad Nerem 107 
Piastów - Kurak 5 103 
Rokicie 1 602 
Ruda 1 067 
Wiskitno 1 534 

Polesie 

Karolew Retkinia Wschód 6 067 
Koziny 1 751 
Lublinek Pienista 640 
Montwiłła Mireckiego 247 
Retkinia Zachód Smulsko 4 296 
Stare Polesie 3 058 
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Zdrowie Mania 446 
Złotno 1 828 

Śródmieście 
Katedralna 2 264 
Śródmieście Wschód 2 428 

Widzew 

Andrzejów 496 
Dolina Łódki 296 
Mileszki 41 
Nowosolna 808 
Nr 33 79 
Olechów Janów 1 766 
Stary Widzew 3 585 
Stoki – Sikawa-Podgórze 1 226  
Widzew Wschód 5 928 
Zarzew 3 070 

Ponadosiedlowe 70 564 
 

W powyższej tabeli nie uwzględniono 957 kart do głosowania oddanych bez 

wybranych zadań. 

W VI edycji budżetu obywatelskiego uczestniczyło ogółem 116 215 osób. W tej 

liczbie uwzględniono: 109 645 osób głosowało oddając karty ważne i nieważne  

z poprawnym numerem PESEL, 6 570 osób głosowało oddając karty nieważne z błędnym 

niekompletnym albo brakującym numerem PESEL (w tym 329 kart bez numeru PESEL) 

oraz 1 493 osoby, które rozpoczęły i nie zakończyły głosowania internetowego. 

O wynikach głosowania rozstrzygnęło 107 905 osób, które głosowały oddając karty 

ważne. 

W obecnej edycji budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec Łodzi mógł oddać 

swoje głosy na wybrane zadania na dwóch kartach do głosowania: jedna dotyczyła zadań 

osiedlowych a druga ponadosiedlowych. Każda z takich wypełnionych i oddanych kart 

jest traktowana jako odrębna. Na każdej z tych kart mieszkaniec mógł oddać swoje głosy 

na maksimum 5 zadań.  

Jedna osoba mogła skorzystać z dwóch kart do głosowania (w przypadku 

głosowania papierowego umieszczonych na jednej karcie papieru) i oddać głosy na 

maksimum 10 zadań.  

W okresie konsultacji nie było postów na forum internetowym prowadzonym na 

stronie Urzędu Miasta Łodzi. 
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W głosowaniu wybrano 235 zadań, w tym 210 osiedlowych i 25 ponadosiedlowych,  

na łączną kwotę 39 999 063 zł. 

Poniższa tabela prezentuje liczbę zadań wybranych do realizacji w poszczególnych 

osiedlach wraz z łącznymi kwotami i zadań ponadosiedlowych z łączną kwotą. 

 

Rejon Nazwa osiedla 

Liczba 
wniosków do 

realizacji  
w 2018 roku 

Kwota wniosków  
do realizacji w 2019 roku  

na danym Osiedlu 
[zł] 

Bałuty (38) 
 
Reszta: 
228 350,00 zł 

Bałuty Centrum 6  1 828 080,00 zł  
Bałuty Doły 7  1 659 400,00 zł  
Bałuty Zachodnie 1  450 000,00 zł  
Julianów-Marysin-Rogi 4  603 000,00 zł  
Łagiewniki 2  234 000,00 zł  
Radogoszcz 7  1 201 350,00 zł  
Teofilów Wielkopolska 9  1 761 660,00 zł  
Wzniesień Łódzkich 2  164 160,00 zł  

Górna (55) 
 
Reszta: 
68 418,00 zł 

Chojny 7  1 325 500,00 zł  
Chojny Dąbrowa 18  1 909 101,00 zł  
Górniak 5  848 000,00 zł  
Nad Nerem 4  240 000,00 zł  
Piastów - Kurak 6  896 000,00 zł  
Rokicie 7  799 500,00 zł  
Ruda 6  568 000,00 zł  
Wiskitno 2  315 481,00 zł  

Polesie (54) 
 
Reszta: 
94 536,00 zł 

Karolew Retkinia Wschód 7  1 509 394,00 zł  
Koziny 6  551 900,00 zł  
Lublinek Pienista 4  389 500,00 zł  
Montwiłła Mireckiego 5  253 800,00 zł  
Retkinia Zachód Smulsko 5  1 137 240,00 zł  
Stare Polesie 16  1 372 030,00 zł  
Zdrowie Mania 6  302 600,00 zł  
Złotno 5  439 000,00 zł  

Śródmieście 
(17) 
 
Reszta: 
5 360,00 zł 

Katedralna 10  1 526 000,00 zł  

Śródmieście Wschód 7  838 640,00 zł  

Widzew (46) 
 
Reszta: 
386 959,00 zł 

Andrzejów 4  361 490,00 zł  
Dolina Łódki 2  205 060,00 zł  
Mileszki 2  36 350,00 zł  
Nowosolna 2  340 000,00 zł  
Nr 33 2  230 000,00 zł  
Olechów Janów 2  939 150,00 zł  
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Stary Widzew 5  977 700,00 zł  
Stoki-Sikawa-Podgórze 7  571 500,00 zł  
Widzew Wschód 16  1 524 791,00 zł  
Zarzew 4  917 000,00 zł  

Ponadosiedlowe (25) 
 
Łączna kwota na zadania ponadosiedlowe: 
10 773 623,00 zł 

25 10 772 686,00 

 

Łącznie środki niewykorzystane na zadania osiedlowe w wysokości 783 623,00 zł, 

zgodnie z przyjętymi zasadami budżetu obywatelskiego, powiększyły kwotę do 

rozdysponowania na zadania ponadosiedlowe, która ostatecznie wyniosła 10 773 623,00 

zł. W ramach tej kwoty realizowane będzie 25 zadań na kwotę 10 772 686,00 zł. 

Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 937,00 zł.  

Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego rekomenduje do realizacji  

w 2019 roku 210 zadań osiedlowych i 25 zadania ponadosiedlowe (łącznie 235 zadań). 


	a) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 zgłoszone w rejonie Bałuty.
	b) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 zgłoszone w rejonie Górna.
	c) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 zgłoszone w rejonie Polesie.
	d) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 zgłoszone w rejonie Śródmieście.
	e) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 w rejonie Widzew.
	f) Wyniki głosowania na propozycje zadań ponadosiedlowych zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019.

