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Zestawienie zadań do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 

na posiedzenie Komisji Partycypacji Budżetu Obywatelskiego w dniu 5 sierpnia 2019 roku 

Lp. 

Komórka 

merytoryczna 

Numer 

projektu 

Nazwa projektu 

Lokalizacja projektu 

Opis projektu 

Opinia komórki merytorycznej/Opinia Rady Osiedla 

Uzasadnienie opinii komórki merytorycznej 

Koszty po 

weryfikacji 

1.  
MKZ 

P265SP 

Renowacja 128- letniego konia z Lecznicy Pod Koniem i umieszczenie go w 

Lapidarium Detalu w Łodzi. 

Lapidarium detalu w Łodzi, al. Kościuszki 19. 

Stary koń stojący przed 1995 rokiem na dachu Lecznicy Pod Koniem ze 

względu na jego stan techniczny został wówczas zdjęty i zastąpiony w 1995 

nową rzeźbą konia wykonaną z dużo lepszego materiału. Od tamtej pory ta 

pierwsza, 128-Ietnia rzeźba konia niszczeje na trawniku na tyłach lecznicy, 

niczym nie zabezpieczony, przez co powierzchnia rzeźby jest pokryta wieloma 

dziurami. Wg informacji renowatora zabytków rzeźba jest do uratowania, o ile 

nastąpi najszybciej jak jest możliwe. Lecznica Pod Koniem istnieje od 1891 

roku i była pierwszą lecznicą dla zwierząt w Królestwie Polskim. Historia 

Lecznicy i nierozerwalnie związanej z nią rzeźby konia zasługuje na większe 

upamiętnienie tego faktu. Wewnątrz lecznicy jest wiele tablic ze wszystkimi 

informacjami na temat jej historii z prasy polskiej oraz zagranicznej, także 

wiersze m.in. „Kwiaty Polskie" J. Tuwima, w których pojawia się figura konia. 

Tablice te również powinny się znaleźć w miejscu, gdzie więcej osób mogłoby 

się z nimi zapoznać, np. w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Nie możemy 

pozwolić, aby historyczny koń nadal niszczał, jak jest to od ponad 22 lat. 

Wystawiony na widok publiczny, po uprzedniej renowacji, będzie upamiętniał 

sam fakt istnienia lecznicy, a dodatkowo urozmaici zbiór nowo powstałego 

Lapidarium Detalu. Jest to miejsce dedykowane dla tego typu eksponatów, 

gdzie rzeźba zostanie odpowiednio zabezpieczona i będzie strzeżona. 

Znalezieniem pracowni renowacyjnej do naprawy powierzchni rzeźby chętnie 

zajmę się osobiście, jeśli projekt zostanie przyjęty. Parokrotne próby 

zainteresowania rzeźbą Muzeum Historii Miasta i Fundacji Ulicy Piotrkowskiej 

nie spotkały się z żadnym odzewem, dlatego zgłaszam projekt z budżetu 

Obywatelskiego. 

P 

Tutejsze służby stoją na stanowisku, że realizacja 

proponowanego zadania jest pożyteczna i potrzebna dla 

uratowania zabytkowej rzeźby. 

  

  

65 500,00 zł  

  

2.  

Schronisko 

dla Zwierząt 

W260DL 

Schronisko dla zwierząt w Łodzi - doposażenie placówki. 

ul. Marmurowa 4. 

Zakup nowych bud dla psów ma na celu zwiększenie komfortu i standardu ich 

pobytu w schronisku. Specjalistyczne klatki do tlenoterapii i hospitalizacji 

zwierząt ułatwią pracę i zapewnią właściwą opiekę leczonym zwierzętom. 

Ciągłe doposażenie gabinetu weterynaryjnego (poprzez zakup m.in. narzędzi 

chirurgicznych) jest niezbędne do zapewnienia kompleksowej opieki 

P 

Aby zapewnić zwierzętom w schronisku dobre warunki 

bytowania, niezbędny jest zakup nowych bud. Ze względu na 

wzrastająca ilość zwierząt trafiających do schroniska po 

wypadkach - konieczny jest zakup klatek do tlenoterapii i 

hospitalizacji zwierząt oraz doposażenie gabinetu 

weterynaryjnego poprzez np. zakup narzędzi chirurgicznych. 

130 000,00 zł  
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weterynaryjnej dla zwierząt. Materiały informacyjne i edukacyjne 

wykorzystywane będą podczas akcji edukacyjnych, informacyjnych i 

promocyjnych placówki. 

Schronisko prowadzi kampanie informacyjne oraz edukację w 

zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. W tym celu 

niezbędne jest posiadanie materiałów informacyjnych i 

edukacyjnych. 

3.  
WOSiR 

S059KA 

Wiem czym oddycham. 

Skrzyżowanie ul. Piotrkowskiej z al. Mickiewicza. 

Montaż tablicy świetlnej informującej o jakości powietrza przytwierdzonej do 

podłoża informującej naprzemiennie o pomiarach zanieczyszczenia powietrza 

zbieranych przez czujniki zamontowane z Łodzi (stacje pomiarowe 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska). 

N 

Realizacja projektu /biorąc pod uwagę opinię ZDiTu/ 

ograniczona jest możliwością podłączenia do sieci zasilającej a 

także uwarunkowaniami związanymi z ruchem pieszym i 

drogowym. Wiąże się ponadto z utratą gwarancji wykonawcy 

systemu sterowania ruchem. 

 12 720,00 zł  

4.  
WOSiR 

B303LA 

Biegacze kontra SMOG w Łagiewnikach. 

Róg Studenckiej i Skrzydlatej. 

Fajnie jest pobiegać (pojeździć rowerem, na rolkach, lub pospacerować) w lesie 

Łagiewnickim. Jednak czy zawsze jest to dobre dla naszego zdrowia? Instalacja 

czujnika na terenie lasu i podłączenie do sieci monitorowania pozwoli na 

sprawdzenie w czasie rzeczywistym czy akurat wtedy kiedy chce się pobiegać 

lub w innych sposób spędzić czas w tym największym w Europie podmiejskim 

lesie, nie ma smogu. 

N/P 

Pomiar powietrza z wykorzystaniem tych urządzeń dokonuje 

się techniką laserową, co przy wszelkich zakłóceniach 

pogodowych / mgła, opady deszczu, śniegu, duża wilgotność / 

wpływa na rzetelność dokonywanych pomiarów, co w 

przypadku proponowanej lokalizacji jest nieuniknione. 

Podkreślić należy, że Miasto przy podejmowaniu decyzji 

bierze pod uwagę tylko dane o zanieczyszczeniu powietrza 

przekazywane przez państwowe stacje monitorowania 

obsługiwane przez WIOŚ. 

3 730,00 zł 

5.  
WOSiR 

G304CH 

Stacja monitoringu jakości powietrza. 

Ul. Kurczaki. 

Zadanie polega na montażu stacji pomiaru jakości powietrza która pomoże 

kontrolować i będzie ostrzegać mieszkańców przed spacerami gdy jakość 

powietrza będzie bardzo zła. 

N 

W rejonie ulic Kurczaki/Powtórna zlokalizowany jest punkt 

automatyki W118 (pomiary na magistrali wodociągowej) 

podlegający ZWiK. Z uwagi na strategiczne znaczenie jakie 

pełni ten punkt w systemie zarządzania dostawami wody dla m. 

Łodzi, spółka nie widzi możliwości podłączenia zewnętrznych 

(obcych) urządzeń mogących być źródłem zakłóceń w pracy 

punktu automatyki do swoich instalacji. 

10 350,00zł  

6.  
WS 

S056KA 

Turniej koszykówki ulicznej. 

Ul. Piotrkowska. 

Projekt zakłada organizację bezpłatnego dla uczestników turnieju koszykówki 

ulicznej, przewidujemy udział 500 zawodników w ciągu 2 dni. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty imprez 

sportowych organizowanych dla mieszkańców Łodzi. Turniej 

na ul. Piotrkowskiej łączy elementy sportowo-rekreacyjne z 

wydarzeniami promocyjnymi głównej ulicy Miasta. 

 42 700,00 zł  

7.  
WS 

B099WL 

Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj! 

Teren osiedla Wzniesień Łódzkich. 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych 

zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych 

przez certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie 

udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć 

nieodpłatnie kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych 

P/N 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

24 100,00 zł 
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wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu 

prawidłowej techniki nordic walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę 

mineralną na trening. 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

8.  
WS 

B101LA 

Łagiewniki - kijowe nawyki. 

Teren osiedla Łagiewniki. 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych 

zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych 

przez certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie 

udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć 

nieodpłatnie kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych 

wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu 

prawidłowej techniki nordic walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę 

mineralną na trening. 

P/N 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

24 100,00 zł 

9.  
WS 

B199BD 

Nowe wejście do strzelnicy sportowej 25 m. Klubu Sportowego „Społem". 

Klub Sportowy „Społem", ul. Północna 36. 

W związku z zagrożeniem przerwania muru oporowego podtrzymującego 

skarpę toru kolarskiego Klubu Sportowego „Społem" zamknięto jedyne wejście 

do strzelnicy sportowej 25 m. Jedyne wejście do pomieszczenia prowadziło od 

strony korytarza, który znajduje się obecnie w bezpośrednim zagrożeniu ze 

strony postępującej degradacji sąsiadującego muru oporowego toru kolarskiego. 

Korytarz ten został wyłączony z użytkowania. W efekcie ze strzelnicy nie 

można korzystać. Zawodnicy nie mogą realizować programu szkolenia. Nie 

można organizować zawodów klubowych. Wykucie nowego otworu 

drzwiowego wraz z montażem schodów od wewnętrznej strony sąsiadującej 

strzelnicy 50 m. przywróciłoby możliwość strzelania na 25 m. Pozwoliłoby na 

realizację zajęć sportowych, programu szkolenia, eventów, imprez strzeleckich. 

Przywróciłoby strzelnicę wszystkim chcącym z niej skorzystać. 

P 

Wykucie nowego otworu drzwiowego wraz z montażem 

schodów przywróci możliwość realizacji przez klub sportowy 

zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej w 

zakresie prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 

w strzelaniu na odległość 25m. Klub Sportowy Społem 

zajmuje trzecie miejsce w Łodzi zgodnie z systemem punktacji 

sportu młodzieżowego prowadzonym przez Ministra Sportu i 

Turystyki. W 2018 roku zawodniczka klubu Katarzyna 

Komorowska została Wicemistrzynią Europy w strzelaniu 

pneumatycznym. 

28 000,00 zł 

10.  
WS 

B247WL 

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację 

ruchową dla Wzniesień Łódzkich. 

ul. Moskule. 

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia 

ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik 

samoobrony. Cały zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym 

powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu 

wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) jak również Krav Magi. 

Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie 

znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie, wzmocnić płuca, wyrzeźbić 

sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia ruchowe 

rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo wzmacniają nie 

tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Dodatkowo kontakt z kadrą 

trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

35 513,00 zł 
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bardziej sprzyja rozwojowi fizycznemu. Cykl zajęć przewidziany jest na sezon 

wiosenno-letni co również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym 

uczestnikom. 

11.  
WS 

B248LA 

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację 

ruchową dla osiedla Łagiewniki. 

ul. Okólna (parking). 

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia 

ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik 

samoobrony. Cały zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym 

powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu 

wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) jak również Krav Magi. 

Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie 

znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie, wzmocnić płuca, wyrzeźbić 

sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia ruchowe 

rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo wzmacniają nie 

tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Dodatkowo kontakt z kadrą 

trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze 

bardziej sprzyja rozwojowi fizycznemu. Cykl zajęć przewidziany jest na sezon 

wiosenno-letni co również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym 

uczestnikom. 

P/N 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

35 513,00 zł 

12.  
WS 

B266BD 

Z bram podwórek na boiska i hale sportowe, aktywizowanie najmłodszych 

mieszkańców dzielnicy Bałuty. 

Zadanie realizowane będzie w rejonie ulic: Marysińska, Marynarska, Sporna-

Zagajnikowa, Wojska Polskiego, Górnicza, Okopowa, Franciszkańska, 

Łagiewnicka, Krzyżowa, Żabia, Dolna, w hali sportowej przy ul. Brukowej 22. 

Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i 

młodzieży zamieszkującej dzielnicę Bałuty zagrożonym patologiami oraz 

wykluczeniem społecznym. 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 (około 150 osób). 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

115 400,00 zł 

13.  
WS 

B326BD 

Unihokej dla każdego - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

SP 58 ul. Młynarska 42/46. 

Zadanie przewiduje realizację 40 dwugodzinnych jednostek treningowych dla 

dzieci i młodzieży z terenu osiedla. Zajęcia będą prowadzone przez 

certyfikowanego instruktora unihokeja. Podczas zajęć uczestnicy zostaną 

zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja. a także zostaną im 

przedstawione podstawowe zagrania i ruchy wykorzystywane w tej grze. 

Trening będzie miał charakter ogólnorozwojowy z naciskiem na ćwiczenia 

N 

Wskazana przez wnioskodawcę lokalizacja - Szkoła 

Podstawowa nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46, uzyskała 

negatywną opinię Wydziału Edukacji. Wydział Sportu 

zaproponował alternatywną lokalizację w obrębie osiedla 

Bałuty Doły - obiekt Klubu Sportowego „Społem" przy ul. 

Północnej 36. Skierowane zostało zapytanie do administratora 

obiektu, dotyczące możliwości przeprowadzenia 40 

12 000,00 zł 
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elementarnej techniki unihokejowej. dwugodzinnych zajęć z unihokeja. Klub Sportowy „Społem" w 

powyższej kwestii wypowiedział się negatywnie. 

14.  
WS 

B351LA 

Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych w Łagiewnikach. 

Tereny zielone w lokalizacji Łagiewniki-Arturówek. 

Proponujemy mieszkańcom Łagiewnik, powrót do tradycji spędzania wolnego 

czasu. Aby oderwać się od komputerów i centrów handlowych i zagłębić się w 

świat wspólnego rodzinnego i sąsiedzkiego przeżywania radości z bycia razem i 

wspólnej i zdrowej rywalizacji. Temu sprzyjają sprawdzone przez lata w Polsce 

i innych krajach gry zwane podwórkowymi, trawnikowymi. Proponujemy zatem 

ofertę aktywności sportowej która sprzyja aktywności każdej grupy wiekowej, 

niezależnie od kondycji fizycznej i zachęca do współpracy. Stworzymy taka 

przestrzeń na terenie Łagiewnik, gdzie będziemy zapraszać mieszkańców w 

soboty i niedziele w miesiącach maj-wrzesień oraz w miarę możliwości i 

potrzeb mieszkańców w tygodniu, do wspólnej gry w Petanque, Kubb, Molkky, 

Krokiet, Comhole i inne gry. 

P/P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

44 700,00 zł 

15.  
WS 

B363TW 

Piknik rodzinny z mapą. 

Teren Osiedla Teofilów-Wielkopolska. 

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu 

Osiedla Teofilów-Wielkopolska, która to mapa zostanie udostępniona 

mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie 

popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział 

wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób 

szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz 

papierowe wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2020 r., 

kiedy miałby odbyć się piknik. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów 

utrzymania. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego  

i aktywnego trybu życia. 

5 500,00 zł 

16.  
WS 

G082NN 

Nad Nerem - Nordic Walking z trenerem! 

Teren osiedla Nad Nerem 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych 

zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych 

przez certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka-, który weźmie 

udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć 

nieodpłatnie kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych 

wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu 

prawidłowej techniki nordic walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę 

mineralną na trening. 

Nabór uczestników na zajęcia będzie odbywać się poprzez promocję zadania 

bezpośrednio na osiedlach (m.in. plakaty na lokalnych tablicach 

informacyjnych, w sklepach, szkołach itp.) oraz w internecie (m.in. informacje 

na facebooku na specjalnie dedykowanym temu zadaniu profilu, na profilu 

organizatora, a także w grupach związanych z lokalną społecznością oraz 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi.  

Przedsięwzięcie łączy istotne elementy przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom społecznym z rozwiązaniami 

przyczyniającymi się do rozpropagowania zdrowego i 

aktywnego trybu życia. 

 24 100,00 zł  
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łódzkim nordic walking. 

17.  
WS 

G088WI 

Na Wiskitnie nordic walking kwitnie! 

Teren osiedla Wiskitno. 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych 

zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych 

przez certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka-," który 

weźmie udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo 

wypożyczyć nieodpłatnie kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o 

zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają 

„Przewodnik z zakresu prawidłowej techniki nordic walking", okolicznościowe 

koszulki oraz wodę mineralną na trening. 

Nabór uczestników na zajęcia będzie odbywać się poprzez promocję zadania 

bezpośrednio na osiedlach (m.in. plakaty na lokalnych tablicach 

informacyjnych, w sklepach, szkołach itp.) oraz w internecie (m.in. informacje 

na facebooku na specjalnie dedykowanym temu zadaniu profilu, na profilu 

organizatora, a także w grupach związanych z lokalną społecznością oraz 

łódzkim nordic walking. 

P/P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi.  

Przedsięwzięcie łączy istotne elementy przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom społecznym z rozwiązaniami 

przyczyniającymi się do rozpropagowania zdrowego i 

aktywnego trybu życia. 

 24 100,00 zł  

18.  
WS 

G183NN 

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację 

ruchową dla osiedla Nad Nerem. 

 ul. Łaskowice (Plac zabaw). 

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia 

ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik 

samoobrony. Cały zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym 

powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu 

wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) jak również Krav Magi. 

Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie 

znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie , wzmocnić płuca, 

wyrzeźbić sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia 

ruchowe rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo 

wzmacniają nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Jest to szansa na 

oswojenie się z sytuacjami zagrożenia życia oraz poznaniem właściwych 

technik obezw ładniających agresora. Co ważne, wiedza ta jest niezbędna dla 

każdego z nas i powinno się ją przyswajać już od najmłodszych lat. Treningi 

będą odbywać się w grupach na każdym poziome zaawansowania oraz dotyczyć 

będą zarówno kobiet jak i mężczyzn. System prowadzonych treningów pozwala 

na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb trenujących, którzy mogą 

liczyć na wprowadzanie coraz nowszych ćwiczeń. Dzięki temu unika się 

monotonii, a każdy kolejny trening to miłe zaskoczenie dla podopiecznych. 

Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki 

i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi fizycznemu. Cykl zajęć 

przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co również pozwoli na 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

 35 513,00 zł  
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zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 

19.  
WS 

G184RU 

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację 

ruchową dla osiedla Ruda. 

Rudzki Klub Sportowy - ul. Rudzka 37.  

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia 

ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik 

samoobrony. Cały zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym 

powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu 

wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) jak również Krav Magi. 

Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie 

znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie , wzmocnić płuca, 

wyrzeźbić sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia 

ruchowe rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo 

wzmacniają nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Jest to szansa na 

oswojenie się z sytuacjami zagrożenia życia oraz poznaniem właściwych 

technik obezwładniających agresora. Co ważne, w iedza ta jest niezbędna dla 

każdego z nas i powinno się ją przyswajać już od najmłodszych lat. Treningi 

będą odbywać się w grupach na każdym poziome zaawansowania oraz dotyczyć 

będą zarówno kobiet jak i mężczyzn. System prowadzonych treningów pozwala 

na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb trenujących, którzy mogą 

liczyć na wprowadzanie coraz nowszych ćwiczeń. Dzięki temu unika się 

monotonii, a każdy kolejny trening to mile zaskoczenie dla podopiecznych. 

Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki 

i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi fizy cznemu. Cykl zajęć 

przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co również pozwoli na 

zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 

P/N 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

 42 857,00 zł  

20.  
WS 

G192PK 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 

dzieci i młodzieży. 

Karpacka 61, (Obiekt MOSiR). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut przez 9 

miesięcy. Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki oraz będą mogli 

wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. 

Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk) i otrzymają 

koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" oraz z logo 

budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy 

uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach zobowiązany 

będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego znajomość regulaminu. 

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami unihokeja i 

nauczą się 

N 

Wskazana przez wnioskodawcę lokalizacja - hala sportowa 

przy ul. Karpackiej 61, uzyskała negatywną opinię Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z uwagi na brak możliwości 

rezerwacji terminów wskazanych we wniosku, jak również ze 

względu na możliwość uszkodzenia płyty hali sportowej przez 

sprzęt wykorzystywany w rozgrywkach unihokeja. Nie udało 

się również znaleźć alternatywnej lokalizacji dla organizacji 

zajęć w obrębie osiedla Piastów-Kurak. 

 42 000,00 zł  
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podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, 

mini turnieje 

pomiędzy uczestnikami zadania. 

21.  
WS 

G253CH 

Piknik rodzinny z mapą. 

Teren Osiedla Chojny. 

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu 

Osiedla Chojny, która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i 

wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i 

marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni 

mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny 

rodziny z dziećmi. 

Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy, a także 

zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie. 

Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2020 r., kiedy miałby odbyć się 

piknik. 

Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

 5 500,00 zł  

22.  
WS 

P138RS 

Piknik rodzinny z mapą. 

Teren osiedla Retkinia Zachód- Smulsko. 

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu 

Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, która to mapa zostanie udostępniona 

mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie 

popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział 

wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób 

szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz 

papierowe wersje mapy. Okres realizacji projśktu to wiosna - jesień 2020 r., 

kiedy miałby odbyć się piknik. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów 

utrzymania. 

P/P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

 5 500,00 zł  

23.  
WS 

P235RS 

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na 

lodowisku Retkinia. 

lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na 

lodowisku Retkinia, w okresie styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, 

październik, listopad, grudzień 2020. W grudniu 2020 zorganizowana zostanie 

Hokejada - zawody podsumowujące naukę jazdy na łyżwach. 

P/P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą 

alternatywę dla aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć 

sportowych organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 

Przedsięwzięcie łączy istotne elementy przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom społecznym z rozwiązaniami 

przyczyniającymi się do rozpropagowania zdrowego i 

aktywnego trybu życia. 

 111 100,00 zł  

24.  
WS 

P243SP 

Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo- rekreacyjne dla 

studentów. 

Obiekty sportowe zlokalizowane na osiedlu Stare Polesie. 

Projekt dedykowany jest dla studentów. Zadanie przewiduje organizacje 

otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

 100 000,00 zł  
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sportowe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez 

wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych i rekreacyjnych. 

Dostępna będzie szeroka gama zajęć dla studentów dostosowana do zgłaszanych 

przez nich zainteresowań dotyczących uruchomienia poszczególnych zajęć 

sportowych. 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

25.  
WS 

P267SP 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 

dzieci i młodzieży. 

Ks. Skorupki 21, (Obiekt MOSiR). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 

unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut w okresie 

funkcjonowania Orlika tartanowego. Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu aktywizację ruchową i 

integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą mogli wypożyczyć bezpłatnie 

sprzęt (20 sztuk) i otrzymają koszulki z hasłem przewodnim „Unihokej bawi, 

uczy i wychowuje" oraz z logo budżetu obywatelskiego (100 sztuk na cały czas 

trwania zadania). Każdy uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w 

zajęciach zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego 

znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi 

zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą 

organizowane konkursy strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami 

zadania. Schemat zajęć: Rozgrzewka - 15 min Technika indywidualna - 30 min 

Konkursy i mini gry - 45min Zajęcia będą udokumentowane fotograficznie oraz 

udostępnione na profilu Facebook „Unihokej bawi, uczy i wychowuje" 

założonym na potrzeby zadania. Na profilu będą znajdować się aktualne 

informacje na temat zadania. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-22:00, 

sobota- niedziela 8:00-22:00. Organizator zadania zatrudni instruktorów, którzy 

przeprowadzą zajęcia. Organizator zapewni instruktorom wyposażenie 

sprzętowe (strój, obuwie, sprzęt oraz ubezpieczenie). Organizator zapewni 

wyposażenie obiektu sportowego w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.  

N 

Wskazana przez wnioskodawcę lokalizacja - hala sportowa 

przy ul. Ks. Skorupki 21, uzyskała negatywną opinię 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z uwagi na brak 

możliwości rezerwacji terminów wskazanych we wniosku, jak 

również ze względu na możliwość uszkodzenia płyty hali 

sportowej przez sprzęt wykorzystywany w rozgrywkach 

unihokeja. Nie udało się również znaleźć alternatywnej 

lokalizacji dla organizacji zajęć w obrębie osiedla Stare 

Polesie. 

 42 000,00 zł  

26.  
WS 

P286KO 

Zajęcia fizyczne z elementami samobronny poprawiające koordynację 

ruchową dla osiedla Koziny. 

ul. Drewnowska (zielony skwer). 

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia 

ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik 

samoobrony. Cały zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym 

powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu 

wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) jak również Krav Magi. 

Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie 

znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie , wzmocnić płuca, 

wyrzeźbić sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą 

alternatywę dla aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć 

sportowych organizowanych dla mieszkańców Łodzi. 

Przedsięwzięcie łączy istotne elementy przeciwdziałania 

negatywnym zjawiskom społecznym z rozwiązaniami 

przyczyniającymi się do rozpropagowania zdrowego i 

aktywnego trybu życia. 

 35 513,00 zł  
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ruchowe rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo 

wzmacniaj ą nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Treningi będą 

odbywać się w grupach na każdym poziome zaawansowania oraz dotyczyć będą 

zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala 

na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja 

rozwojowi fizycznemu. Cykl zajęć przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co 

również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 

27.  
WS 

W071NR 

Z kijami będziesz chodzić i Ty! Na Osiedlu nr 33!. 

Teren Osiedla Nr 33. 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych 

zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych 

przez certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie 

udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć 

nieodpłatnie kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych 

wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu 

prawidłowej techniki nordic walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę 

mineralną na trening. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

24 100,00 zł 

28.  
WS 

W072MI 

Tutaj chodzę, bo tu mieszkam - nordic walking na Mileszkach!. 

Teren Osiedla Mileszki. 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych 

zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych 

przez certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie 

udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć 

nieodpłatnie kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych 

wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu 

prawidłowej techniki nordic walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę 

mineralną na trening. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

24 100,00 zł 

29.  
WS 

W073DL 

W Dolinie Łódki - nordic walking i jego pozytywne skutki!. 

Teren Osiedla Doliny Łódki. 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych 

zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych 

przez certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie 

udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć 

nieodpłatnie kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych 

wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu 

prawidłowej techniki nordic walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę 

mineralną na trening. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

24 100,00 zł 

30.  
WS 

W111SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 

dzieci i młodzieży. 

ul. Małachowskiego 5/7/9 (Obiekt MOSiR). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne 

N 

Wskazana przez wnioskodawcę lokalizacja - hala sportowa 

przy ul. Małachowskiego 5/7, uzyskała negatywną opinię 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z uwagi na brak 

42 000, 00 zł  
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zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

możliwości rezerwacji terminów wskazanych we wniosku, jak 

również ze względu na możliwość uszkodzenia płyty hali 

sportowej przez sprzęt wykorzystywany w rozgrywkach 

unihokeja. Nie udało się również znaleźć alternatywnej 

lokalizacji dla organizacji zajęć w obrębie osiedla Stary 

Widzew. 

31.  
WS 

W112SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 

dzieci i młodzieży. 

ul. Sobolowa 1 (hala sportowa UKS Anilana ). 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

 39 945,00 zł  

32.  
WS 

W166DL 

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację 

ruchową dla osiedla Dolina Łódki. 

Teren Rady Osiedla Dolina Łódki - ul. Beskidzka 172. 

Głównym motorem napędowym powstania projektu jest chęć zarażenia ludzi 

pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik samoobrony. 

Cały zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, które 

zawierają elementy crossifitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, 

mieszanych sztuk walki (MMA) jak również Krav Magi. Zajęcia z tak szeroką 

kompozycję ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie znacznie poprawić 

motorykę ruchu i samopoczucie, wzmocnić płuca, wyrzeźbić sylwetkę, jak 

również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia ruchowe rozszerzam o 

wszelkie techniki samoobrony, które dodatkowo wzmacniają nie tylko ciało, ale 

i psychikę osób trenujących. Jest to szansa na oswojenie się z sytuacjami 

zagrożenia życia oraz poznaniem właściwych technik obezwładniających 

agresora. Treningi będą odbywać sie w grupach na każdym poziomie 

zaawansowania oraz dotyczyć będą zarówno kobiet jak i mężczyzn. System 

prowadzonych treningów pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych 

potrzeb trenujących, którzy mogą liczyć na wprowadzenie coraz nowszych 

ćwiczeń. Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu 

dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi fiz. Cykl zajęć 

przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co również pozwoli na 

zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia.  

  

35 513, 00 zł  

33.  
WS 

W201SW 

Cykl turniejów piłki ręcznej dla uczniów szkół podstawowych klas IV, V, 

VI. 

ul. Sobolowa 1. 

Organizujemy imprezę, której jesteśmy pomysłodawcą. Impreza pod nazwą 

Łódzka Liga Piłki Ręcznej przeprowadzana jest dla uczniów klas 4,5,6 szkół 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

 37 100,00 zł  
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podstawowych. Są to turnieje, które organizowane są systematycznie przez nasz 

klub. Każda grupa uczestniczy w cyklu imprez, a w połowie czerwca najlepsze 

drużyny w każdej kategorii wiekowej rozgrywają turnieje finałowe. Rozgrywki i 

finały organizujemy bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego, ale staramy sie 

zapewnić uczestnikom indywidualne i zespołowe nagrody (dyplomy, puchary, 

koszulki t-shirt dla każdego uczestnika).W imprezie mogą uczestniczyć grupy 

szkolne, a także dzieci niezrzeszone w drużynach. Poprzez cykl turniejów 

chcemy propagować zdrowy tryb życia i zachęcić dzieci i młodzież do 

uprawiania sportu. 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

34.  
WS 

W257SW 

Wykonanie nagłośnienia hali sportowej Anilana służącej młodzieży 

uprawiającej piłkę ręczną. 

ul. Sobolowa 1. 

Hala sportowa Anilana, w której odbywają się zawody piłki ręcznej, halowej 

piłki nożnej, unihokeja, siatkówki, i koszykówki oraz inne imprezy o 

charakterze rekreacyjnym nie posiada nagłośnienia, które pozwalałoby na 

przeprowadzenie imprez na odpowiednim poziomie. Zakup nowego 

nagłośnienia jest w tej chwili podstawową potrzebą inwestycyjną obiektu. 

Warto dodać, że piłkarze ręczni korzystający z hali osiągają znaczące sukcesy w 

sporcie młodzieżowym zdobywając w ostatnich latach medale Mistrzostw 

Polski i Olimpiady Młodzieży. Zespoły seniorskie występujące przed 

publicznością uczestniczą w rozgrywkach I ligi w trzech dyscyplinach: piłki 

ręcznej, halowej piłki nożnej i unihokeja. Umożliwienie widzom i uczestnikom 

właściwego odbioru informacji i komentarzy jest potrzebą chwili. Konieczny 

jest zakup całego systemu składającego się z: wzmacniaczy, mikserów, 

mikrofonów, kolumn głośnikowych oraz okablowania. Ze względu na 

konstrukcję hali konieczne jest wykonanie projektu przez wyspecjalizowaną 

firmę. 

P 

Zakup i montaż profesjonalnego nagłośnienia w hali Anilana 

pozwoli na poprawę jakości przeprowadzanych treningów i 

zawodów sportowych w miejskim obiekcie, w którym 

realizowane jest zadanie publiczne upowszechnianie kultury 

fizycznej w zakresie szkolenia sportowego młodzieży w piłce 

ręcznej. W chwili obecnej brak nagłośnienia utrudnia 

prawidłową organizację treningów i meczów szczypiornistów.  

UKS Anilana wg systemu klasyfikacji sportu młodzieżowego 

prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki jest klubem 

najlepiej w Polsce prowadzącym szkolenie sportowe dzieci i 

młodzieży w tej dyscyplinie. 

94 000,00 zł 

35.  
WS 

W313OJ 

Piknik rodzinny z mapą. 

Teren osiedla Olechów-Janów. 

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu 

Osiedla Olechów- Janów, która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i 

wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i 

marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni 

mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny 

rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz papierowe 

wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2020 r. 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego  

i aktywnego trybu życia. 

5 500,00 zł 

36.  
WS 

W314ST 

Piknik rodzinny z mapą. 

Teren osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. 

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu 

Osiedla Stoki-Sikawa- Podgórze, która to mapa zostanie udostępniona 

mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie 

P 

Propozycja wpisuje się w zakres zadań własnych gminy oraz 

stanowi ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych dla 

mieszkańców Łodzi. Przedsięwzięcie łączy istotne elementy 

5 500,00 zł 
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popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział 

wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób 

szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz 

papierowe wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2020 r. 

przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym z 

rozwiązaniami przyczyniającymi się do rozpropagowania 

zdrowego i aktywnego trybu życia. 

37.  
ZZM 

S003KA 

Remont al. Anny Rynkowskiej. 

Al. Anny Rynkowskiej. 

Zadanie zakłada gruntowny remont al. Anny Rynkowskiej. W skład zadania 

wchodzi wymiana chodnika, z utworzeniem na środku placu miejsca na 

nasadzenia, wymianę ławek, latarni, ustawienie nowych koszy na śmieci oraz 

psie nieczystości, jak również nasadzenia. 

P 

ZZM opiniuje pozytywnie remont al. Anny Rynkowskiej 

obejmujący: wymianę nawierzchni alejek, montaż ławek, 

koszy, wykonanie nasadzeń. Realizacja tego przedsięwzięcia 

podniesie atrakcyjność obiektu. 

 700 000,00 zł  

38.  
ZZM 

S031KA 

Rozebranie zniszczonego tarasu oraz przebudowa murków oporowych na 

terenie Pasażu Józefskiego. 

Al. Kościuszki 74/78. 

Zgłoszeniem do projektu jest rozebranie zniszczonego tarasu oraz przebudowa 

murków oporowych na terenie Pasażu Józefskiego. Taras ten jest bardzo 

zdewastowany i zagraża osobom korzystającym z usług salonu fryzjerskiego i 

kosmetycznego oraz hurtowni kosmetycznej. Znajduje się również w samym 

centrum Łodzi w strefie "0", przy jednej z głównych ulic miasta, 

reprezentacyjnej ul. Piotrkowskiej, Sądu Administracyjnego, ZUSu. Miejsce to 

jest wizytówką miasta Łódź. 

P 

ZZM opiniuje pozytywnie remont części Pasażu Józefskiego 

obejmujący: rozebranie zniszczonego tarasu po danej kawiarni 

Lwowska od strony al. Kościuszki wraz z nowym 

zagospodarowaniem terenu. Realizacja tego przedsięwzięcia 

podniesie atrakcyjność obiektu. 

 280 000,00 zł  

39.  
ZZM 

S046KA 

Skatepark w centrum Łodzi - aktywizacja dzieci i młodzieży. 

Pasaż Abramowskiego, pomiędzy ulicami Kilińskiego i Sienkiewicza. 

Dla wszystkich łódzkich miłośników deskorolek, rolek i rowerów typu bmx. 

Projekt zostanie zrealizowany w centrum Łodzi, gdzie brakuje tego typu atrakcji 

dla starszych dzieci i młodzieży. Dzieci jeżdżą po pobliskich ulicach na 

deskorolkach stwarzając zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu 

ulicznego. Pobliski plac zabaw spełnia zadanie tylko dla młodszych dzieci. 

Zadanie BO obejmuje wykonanie projektu skateparku wkomponowanego w 

otoczenie, po konsultacjach z osobami jeżdżącymi na 

deskorolkach/rolkach/hulajnogach i bmx-ach; utworzenie skateparku z 

wytrzymałego betonu (maksymalne wymiary placu: 20m x 50m), 

wyposażonego w elementy przeszkód odpowiednich dla zaawansowanych i 

początkujących. Elementy przeszkód powinny być odpowiednie dla 

zaawansowanych i początkujących, takie jak np. bowl, pumptrack itp. 

N 

ZZM opiniuje negatywnie utworzenie skateparku na terenie 

Pasażu Abramowskiego z uwagi na brak miejsca na realizację 

tego typu przedsięwzięcia. Na przedmiotowym terenie znajduje 

się obecnie ścieżka do jazdy na rolkach, plac zabaw, tężnia. 

Dodatkowo na terenie Pasażu, w roku 2019 w ramach ŁBO 

zostanie zrealizowana inwestycja pn. "Budowa Street 

Workout", obejmująca budowę średniej wielkości instalacji 

sportowej do ćwiczeń siłowych przeznaczonych dla osób w 

różnym wieku (poręcze, drążki obręcze, liny, rury, ławki 

treningowe) wraz z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. 

 300 000,00 zł  

40.  
ZZM 

S053KA 

MAMY przestrzeń w Parku Sienkiewicza. 

Park im. Henryka Sienkiewicza. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, 

osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniącym funkcję przewijaka. 

N 

Ławka tego typu zostanie zamontowana na terenie Parku im. 

H. Sienkiewicza w ramach realizowanych obecnie prac 

rewitalizacyjnych obiektu w związku z Rewitalizacją 

Obszarową Centrum Łodzi. 

 8 000,00 zł  
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41.  
ZZM 

S054WS 

MAMY przestrzeń w Parku Staszica. 

Park im. Stanisława Staszica. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, 

osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniącym funkcję przewijaka. 

P 

Montaż tego typu ławki podniesie atrakcyjność obiektu. Z 

uwagi na wpisanie parku do rejestru obiektów zabytkowych, 

realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od uzyskania 

pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Łodzi, o którą ZZM wystąpił. 

 8 000,00 zł  

42.  
ZZM 

S062KA 

Zazieleńmy ulicę Kilińskiego! 

Ul. Kilińskiego (między ul. Tuwima, a budynkiem mBanku). 

Celem projektu jest zasadzenie żywopłotu wzdłuż ul. Kilińskiego (odcinek 

między ul. Tuwima, a budynkiem mBanku). Żywopłot powinien być 

formowany (do wysokości ok. 1-1.3m) i wykonany z bukszpanu, krzewuszki 

i/lub forsycji. W ramach projektu niezbędne jest rozebranie części istniejącego 

chodnika, nawiezienie ziemi dostosowanej do nasadzeń żywopłotów oraz zakup 

i montaż krawężników oddzielających teren zielony od chodnika. 

  

  
  

43.  
ZZM 

S065KA 

Miejsce zabawy i sportu od juniora do seniora na Śródmieściu. 

Al. Kościuszki. 

Miejsce zabawy i sportu od Juniora do Seniora powinno być miejscem 

przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Powinien posiadać bezpieczną 

nawierzchnię - poliuretonową amortyzującą upadki. Plac ten powinien być taki 

jak w Parku Podolskim, mieć piaskownicę, bujaczki i huśtawki dla 

najmłodszych i tych starszych oraz zjeżdżalnie, karuzele i park linowy dla 

starszych, w formie zamku, statku itp. Dodatkowo powinien być pas zieleni z 

ławeczkami, a także stoliki do szachów zadaszone jak nad Stawami Jana. 

Siłownia również powinna posiadać zadaszone sprzęty jak w Parku Podolskim. 

Dodatkowo powinien być kamienny stół do pingponga. Przy obiekcie powinien 

być stojak na rowery. 

P 

ZZM w Łodzi opiniuje pozytywnie utworzenie miejsca 

rekreacyjnego w postaci placu zabaw dla różnych grup 

wiekowych oraz montaż urządzeń siłowych na przedmiotowym 

terenie. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność 

obiektu. 

 1 100 000,00 zł  

44.  
ZZM 

S073WS 

Pielęgnacja istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i 

krzewów. 

Rejon al. Palki od ul. Pomorskiej do ul. Telefonicznej (w okolicy ronda 

Solidarności). 

Projekt zakłada pielęgnację zieleni istniejącej oraz posadzenie drzew i krzewów. 

Al. Grzegorza Palki w rejonie ronda Solidarności to bardzo ruchliwa ulica (za 

bardzo). Drzewa usychają. Tutaj zostały wybudowane dwie stacje benzynowe, 

przecież to Śródmieście. Należy posadzić dużo drzew i krzewów, aby złagodzić 

skutki wzmożonego transportu oraz dwóch stacji benzynowych. 

  

  
  

45.  
ZZM 

S094KA 

Gęsty pas roślinności i bariera dźwiękoszczelna - ochrona rowerzystów i 

pieszych - hałas - jakość powietrza (ul. Kilińskiego i ul. Dowborczyków). 

Północna skrajnia al. Piłsudskiego między ul. Kilińskiego i ul. Dowborczyków. 

Projekt dotyczy założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- 

i smogo-szczelnego wzdłuż ruchliwej ulicy od ciągu rowerowo-pieszego. Pas 
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jest zbudowany z niskiego ekranu dźwiękoszczelnego oraz gęstych nasadzeń 

roślinnych, które w miarę rozwoju tworzą gęstą żywą barierę dla zanieczyszczeń 

i hałasu. Strefa roślinna powinna być różnorodna gatunkowo, o zróżnicowanej 

wysokości, zróżnicowanego pokroju, z niewielkim udziałem roślin 

zimozielonych, oparta przede wszystkim o gatunki rodzime. Tam gdzie jest 

mało miejsca można zastosować pnącza. Warunki wilgotnościowe mogą być 

poprawione poprzez skierowanie wód opadowych z sąsiadującego ciągu 

rowerowo-pieszego przy zapewnieniu odpowiedniego utrzymania zimowego 

(zabezpieczenie przed zasoleniem). Ekran dźwiękoszczelny, wkomponowany w 

pas roślinny, oprócz ochrony przed hałasem będzie dodatkowo chronił przed 

rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych. Możliwe jest 

utworzenie zwartego pasa roślinności bez ekranu dźwiękoszczelnego. PEŁNY 

OPIS PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ W SKANIE. 

46.  
ZZM 

S104WS 

Drzewa przy Północnej. 

Pas przy ul. Północnej wzdłuż budynków garażowych przy narożniku ul. 

Anstadta. 

Posadzenie 13 topól włoskich przy ul. Północnej. 

  

  
  

47.  
ZZM 

B009BC 

II edycja "Letnich Pokazów Filmowych" w parku pomiędzy ul. 

Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

Zadanie zakłada organizację II edycji „Letnich Pokazów Filmowych", których 

pierwsza edycja była zwycięskim projektem w budżecie obywatelskim 

2017/2018. Projekt przewiduje organizację 9 pokazów filmowych w piątki od 3 

lipca do 28 sierpnia 2020 roku w godzinach wieczornych (po zmroku) w parku 

pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 

P 

Wieczorne seanse kina plenerowego z roku na rok stają się 

coraz bardziej popularne, integrują społeczność lokalną, są 

bezpłatną i ogólnodostępną formą rozrywki dla całych rodzin. 

Kino plenerowe w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 

Drewnowską przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego 

miejsca, wzbogaci ofertę kulturalną miasta oraz przyczyni się 

do popularyzacji kinematografii. 

54 000,00 zł 

48.  
ZZM 

B014JM 

Strefa gier i nowe nasadzenia na „Stawach Wasiaka". 

„Stawy Wasiaka" (rejon ulic: Kryzysowej, Morelowej, Deczyńskiego i 

Rybackiej). 

Stworzenie dwóch stref do gier zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, 

wpłynie pozytywnie na relacją między mieszkańcami, przyczyni się do 

integracji społeczności lokalnej, a także pozwoli mieszkańcom osiedla na 

wspólnie spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Każda ze stref powinna 

zawierać po jednym betonowym stoliku do gier (szachy, chińczyk, tenis 

stołowy, piłkarzyki) oraz kosz na śmieci. Urządzenia należy umieścić na 

wzmocnionym podłożu (jak np.: nawierzchnia mineralna), do którego 

prowadzić będzie utwardzona ścieżka (np.: z nawierzchni mineralnej bądź 

kostki brukowej). Jedna ze stref powinna powstać w zachodniej części Stawów 

Wasiak, tj. przy ulicy Kryzysowej - najlepiej w pobliżu istniejących zadrzewień, 

natomiast druga - przy ulicy Deczyńskiego (wschodnia część terenu) i w tej 

strefie zaplanowane zostały nasadzenia. Nowe nasadzenia powinny również 

powstać przy istniejącym już placu zabaw dla dzieci, tak by stanowiły osłonę 

 P rady 
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przed słońcem dzieciom i ich rodzicom w upalne i słoneczne dni. Teren ten 

warto by również doposażyć w kosze na psie odchody. Ponadto na istniejącym 

już boisku do piłki siatkowej należałoby zamontować piłkochwyty, co mogłoby 

zapobiec wypadkom samochodowym. 

49.  
ZZM 

B032BD 

Łodzianie grają w bule. 

Park Ocalałych od strony ulicy Wojska Polskiego 83. 

Wybudowanie 10-polowego, odwodnionego placu do gry w bule (petanka), jako 

rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku. Przy placu postawione zostaną ławeczki, 

stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary placu: ok. 42 x 17 m. Do wykonania są 

prace ziemne i budowlane polegające na wyrównaniu terenu, położeniu drenażu, 

ułożeniu odpowiedniej warstwy do gry w bule oraz zagospodarowanie terenu. 

N 

Park Ocalałych został założony w 60. rocznicę likwidacji 

Litzmannstadt Getto dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń 

jakie miały miejsce na terenie Łodzi w latach 1940-1944. 

Czynna rekreacja nie jest w tym miejscu wskazana. 

169 000,00 zł 

50.  
ZZM 

B033JM 

Łodzianie grają w bule. 

Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ul. Zgierskiej na 

nieużytkowanym boisku trawiastym do tenisa. 

Wybudowanie 10-polowego, odwodnionego placu do gry w bule (petanka), jako 

rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku obok stołów do ping-ponga, boisk do 

siatkówki, koszykówki. Przy placu postawione zostaną ławeczki, stojak na 

rowery i 2 śmietniki. Wymiary placu: ok. 42 x 17 m. Do wykonania są prace 

ziemne i budowlane polegające na wyrównaniu terenu, położeniu drenażu, 

ułożeniu odpowiedniej warstwy do gry w bule oraz zagospodarowanie terenu. 

P 

Realizacja zadania na trawiastym nieużytkowanym boisku do 

tenisa ziemnego pozwoli lepiej wykorzystać możliwości 

sportowo-rekreacyjne tej części parku. Gra ma charakter 

integracyjny i nie wymaga dużego wysiłku fizycznego ani 

dużych umiejętności i sprawności dzięki czemu jest 

odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych. Profesjonalne 

boisko do gry w bule z pewnością zainteresuje użytkowników 

parku tą grą a zadeklarowanych miłośników przyciągnie do 

Parku. 

180 000,00 zł 

51.  
ZZM 

B036RA 

Park nad Sokołówką -MONITORING. 

Zachodnia część Parku im. Adama Mickiewicza. Pomiędzy ulicami: Zgierska, 

Liściasta, św. Teresy, al. Włókniarzy. 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników Parku 

Julianowskiego poprzez postawienie masztów i zainstalowaniu od 1 do 3 

punktów kamerowych (w zależności od kosztów) systemów monitoringu 

miejskiego. Każdy z punktów wyposażony będzie w co najmniej 1 kamerę 

obrotową i/lub co najmniej 1 kamerę statyczną. Kamery przesyłać będą obraz na 

żywo i wy posażone będą w system obrazu nocnego - noktowizja. Punkty 

kamerowe podłączone będą do serwerów SMM za pomocą linii światłowodowej 

lub innego dogodnego systemu przesyłania obrazu. Maszty z kamerami 

postawione będą w następujących lokalizacjach (kolejność odpowiada 

pierwszeństwu do realizacji): 1. obok miejsca na grilla bliżej stacji DJ; 2. 

wzdłuż chodnika pomiędzy statkiem pirackim a stacją DJ; 3. na łuku stawu obok 

miejsca do grilla. Dokładne lokalizacje uzgodnione będą z Władzami Miasta 

biorąc pod uwagę warunki i możliwości budowy na tym terenie oraz przyłączy. 

P/P 

Realizacja zadania jest potrzebna w aspekcie zwiększenia 

bezpieczeństwa w Parku nad Sokołówką. Monitoring miejski 

jest niezwykle skutecznym narzędziem w rękach straży 

miejskiej. W znaczący sposób wpłynie na poprawę naszego 

bezpieczeństwa z uwagi na dużą szansę wykrycia sprawcy 

wykroczenia czy przestępstwa. Z dużym 

prawdopodobieństwem ograniczy zjawiska niepożądane na tej 

przestrzeni. 

300 000,00 zł 
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52.  
ZZM 

B039JM 

Pomnik Kaczki Julianowskiej. 

Park im Adama Mickiewicza. 

Park Julianowski kojarzy nam się jako miejsce do wypoczynku, wyciszenia i 

rekreacji. Cechą charakterystyczną są również urokliwe kaczki, licznie 

zasiedlające stawy po obu stronach. Stanowią one atrakcję nie tylko dla dzieci 

ale również dla dorosłych. Celem tego projektu jest uhonorowanie tych 

sympatycznych ptaków poprzez postawienie pomnika Kaczki Julianowskiej. 

Byłaby to atrakcja zwiększająca liczbę osób odwiedzających park i jego cechą 

charakterystyczną. Byłby to też element, który przetrwałby na następne 

pokolenia wpisując się w dziedzictwo Łodzi i samego Parku. Miejsce 

posadowienia pomnika będzie skonsultowane z odpowiednimi służbami miasta - 

wstępnie proponuje się postawienie go na łące koło miejsca do koncertów. 

Proponujemy by pomnik był wykonany z betonu (wpisywałby się w architekturę 

innych pomników miejskich oraz koncepcje stylistyczną dotychczasowych 

obiektów w parku). Projekt / wizualizacja zaproponowany zostałby przez 

wykonawcę lub wyłoniony w drodze konkursu. Pomnik/Rzeźba powinien mieć 

około 2-3 metrów wysokości. 

N 

Realizacja zadania według opinii Oddziału Krajobrazu i 

Estetyki w Biurze Architekta Miasta stoi w opozycji do 

polityki przestrzennej Miasta Łodzi. Pomnik „Kaczki 

Julianowskiej" nie wpisuje się w kontekst estetyczno-wizualny 

zabytkowego parku. Zarząd Zieleni Miejskiej podziela zdanie 

BAM. 

76 000,00 zł 

53.  
ZZM 

B040JM 

KOLOROWY JULIANÓW cz. 2. 

Park im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski): od ul. Zgierskiej do ul. 

Folwarcznej. 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego, zwycięskiego projektu w którym to 

posadzono 21 drzew o kolorowych liściach w Parku Julianowskim po jego 

zachodniej części. W tej edycji czas zadbać i urozmaicić wschodnią część Parku 

Julianowskiego. Tegoroczny projekt zakłada zakup i posadzenie kolejnych 31 

nowych, kolorowych drzew i krzewów Główną ideą jaka przyświeca temu 

projektowi jest powiększenie terenu służącemu odpoczynkowi i zabawie przy 

jednoczesnym zadbaniu o estetykę (drzewa i krzewy kolorowych liściach) oraz 

zdrowie - rośliny to naturalne filtry powietrza. Proponuje się zakup drzew: 

Metasekwoja chińska, Judaszowiec chiński. Jodła koreańska; krzewów: 

Rutewka Delavay'a, Wierzba japońska. Jałowiec wirginijski. Dereń biały 

'Elegantissima', Pigwowiec japoński. 

P/P 

Posadzenie drzew i krzewów zwłaszcza odmian ciekawie 

kwitnących poprawi wizerunek parku. Projekt pozwoli 

posadzić około 31 drzew i krzewów. Jest kontynuacją 

realizowanego już projektu sadzenia odbudowującego straty 

 po wichurach z 2017 r. 

17 600,00 zł 

54.  
ZZM 

B043BD 

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. 

 P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi dysponuje dokumentacją 

projektowo-kosztorysową remontu altany w Parku Helenów, 

opracowaną w 2013 r. Konserwatorski remont altany z 1882 r. 

w Parku Helenów przywróci w części świetność Helenowa z 

końca XIX w. Ponadto wzbogaci ofertę turystyczną o nową 

atrakcję na szlaku turystycznym Miasta. Oświetlenie altany 

zwiększy bezpieczeństwo użytkowników obiektu. 

  

1 357 000,00 zł  

55.  ZZM Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego.     
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B056BD Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami Wojska Polskiego - 

Głowackiego - 

Sucharskiego. 

Projekt zakłada remont Skweru Gdańskiego poprzez wymianę zniszczonych 

płyt chodnikowych na nowe, dostawienie nowych ławek, nowe zasadzenia. 

Celem projektu jest stworzenie bardziej przyjaznej i bezpiecznej strefy relaksu 

dla okolicznych mieszkańców. 

  

56.  
ZZM 

B065BD 

MAMY przestrzeń w Parku Śledzia. 

Park Staromiejski. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

P 

Umiejscowienie realizacji projektu na terenie Parku 

Staromiejskiego umożliwi dostosowanie ogólnodostępnej 

przestrzeni publicznej parku do potrzeb mieszkańców. 

8 000,00 zł 

57.  
ZZM 

B066JM 

MAMY przestrzeń w Parku Julianowskim. 

Park im. Adama Mickiewicza. 

Zakup i montaż dwóch ławek przystosowanych do karmienia i przewijania 

niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i 

przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

P/P 

Montaż dwóch ławek przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt pozwoli na zwiększenie komfortu 

matkom z dziećmi w strefie zieleni. Ławki do karmienia z 

przewijakiem w pobliżu placów zabaw ułatwią też korzystanie 

z zieleńca także liczniejszym rodzinom. 

20 000,00 zł 

58.  
ZZM 

B067JM 

Kaczy Catering w Parku Julianowskim. 

Park im. Adama Mickiewicza. 

Zakup i montaż w Parku im. Adama Mickiewicza trzech automatów z karmą dla 

kaczek. Automaty zawierałyby odpowiedni pokarm. Automaty zostałyby 

wyposażone w odpowiedni mechanizm, wydający ustaloną liczbę porcji na 

godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą. 

 N 

Dokarmianie kaczek i ptaków wodnych według opinii 

ornitologów jest zasadne tylko w zimowych miesiącach. 

Dodatkowe dokarmianie kaczek powoduje namnażanie 

populacji szczurów w parku i zatracanie naturalnego instynktu 

zdobywania pożywienia przez ptaki. Firmy utrzymujące zieleń 

w parkach mają obowiązek dokarmiania ptactwa wodnego w 

czasie największych mrozów dlatego inwestowanie w takie 

urządzenie mija się z celem w aspekcie gospodarności. Poza 

tym automaty z karmą wymagają dodatkowej obsługi, serwisu 

baterii - ładowania co 2 tygodnie, dosypywania karmy a 

funkcjonują tylko zimą. 

  

15 000,00 zł  

59.  
ZZM 

B072RA 

Rewitalizacja Parku nad Sokołówką- latarnie solarne, aleje, ławki, kosze na 

psie odchody i zieleniec. 

Południowa oraz częściowo wschodnia i zachodnia część zbiornika Zgierska. 

Obecnie aleja parkowa oraz oświetlenie obejmują wyłącznie północną część 

zbiornika Zgierska co w praktyce utrudnia spacerowanie i korzystanie z tego 

miejsca mieszkańcom Łodzi i wygląda dość groteskowo. Dlatego też 

proponujemy wykonanie chodnika oraz oświetlania solarnego na całości 

zbiornika Zgierska wraz z doprowadzeni ciągów komunikacyjnych do chodnika 

biegnącego wzdłuż ul. Zgierskiej. Ponadto proponujemy montaż w południowej 

części zbiornika Zgierska ławek, koszy na psie odchody oraz wykonania 

 P/P 

Realizacja zadania pozwoli uzupełnić infrastrukturę Parku nad 

Sokołówką, a także poprawi widoczność i bezpieczeństwo po 

zmroku. Inwestycja poprzez wykonanie utwardzenia alejek 

pozwoli na lepszą komunikację w parku a dostawienie ławek  

i koszy pozwoli na utrzymanie lepszego porządku. 

  

492 500,00 zł  
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zieleńca. Inwestycja te z pewnością: zwiększy atrakcyjność tego obszaru, który 

regularnie odwiedzany jest przez mieszkańców Łodzi. 

60.  
ZZM 

B080BC 

MAMY przestrzeń w Parku im. Andrzeja Struga. 

Park im. Andrzeja Struga. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

P 

Montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania 

niemowląt pozwoli na zwiększenie komfortu w strefie zieleni 

matkom z dziećmi. Ławki do karmienia z przewijakiem w 

pobliżu strefy placu zabaw ułatwią też korzystanie z parku 

także liczniejszym rodzinom. 

8 000,00 zł 

61.  
ZZM 

B081BC 

MAMY przestrzeń w Parku przy Hipotecznej. 

Park przy ul. Hipotecznej. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

P 

Montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania 

niemowląt pozwoli na zwiększenie komfortu w strefie zieleni 

matkom z dziećmi. Ławki do karmienia z przewijakiem w 

pobliżu strefy placu zabaw ułatwią też korzystanie z zieleńca 

także liczniejszym rodzinom. 

8 000,00 zł 

62.  
ZZM 

B100JM 

Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do 

Muzeum Martyrologii Radogoszcz. 

Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a. 

Projekt polega na wykonaniu projektu remontowego budynku znajdującego się 

przy placu zabaw w Parku Julianowskim. Umożliwi to dalsze działanie w celu 

uratowania jednego z najstarszych budynków w Łodzi. Stanowi on pozostałość 

po folwarku Marysin. W przyszłości może w nim powstać kawiarnia tak jak to 

było przed wojną. Utworzona zostanie ścieżka gliniano- żwirowa łącząca Plac 

Pamięci Narodowej z Parkiem o długości 165 m o nawierzchni gliniano-

żwirowej. W domu dziecka przy Sowińskiego 3 ustawiony zostanie plac zabaw i 

naprawione będzie ogrodzenie. 

P 

Realizacja zadania umożliwi wejście do Parku im. Adama 

Mickiewicza od strony ul. Sowińskiego, co polepszy 

komunikację użytkownikom parku. Realizacja zadania 

podniesie komfort zabawy i bezpieczeństwa podopiecznych 

DD Nr 3 na świeżym powietrzu. Wykonanie nowego 

ogrodzenia przyczyni się do poprawy estetyki samej placówki i 

terenów wokół niej. 

530 000,00 zł 

63.  
ZZM 

B103BC 

Park Skarbowców – budowa placu zabaw na skwerze przy ul. 

Julianowskiej. 

Skwer Króla Władysława Jagiełły. 

Projekt zakłada wybudowanie placu zabaw. Składać będzie się z tyrolki, 

huśtawka bocianie gniazdo, siłownia 5 elementów. 

P 

Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej 

podniesie atrakcyjność Skweru Króla Władysława Jagiełły. 

Umożliwi zagospodarowanie przestrzeni do zabawy dla dzieci 

a dorosłym umożliwi uprawianie sportu na świeżym powietrzu.  

  

228 000,00 zł  

64.  
ZZM 

B104BC 

Powiększenie Parku przy Sędziowskiej. 

Park przy Sędziowskiej. 

Powiększenie terenu parku na ul. Sędziowskiej o tereny szkoły (boisko) 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. 

N 

Według „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” z dn, 

28.03.2018 r. niektóre działki stanowią rezerwę pod drogę 

(wzdłuż ul. Ks. Brzóski) lub same są działkami drogowymi, co 

wyklucza możliwość włączenia ich w teren parku. Trzy 

spośród wymienionych działek są własnością Skarbu Państwa. 

Zieleń wysoka rosnąca w granicach przedmiotowych działek 

nie stanowi na tyle dużej wartości przyrodniczej aby stać się 

podstawą ich włączenia do parku. Ponadto pozostałe działki nie 

35 000,00 zł 
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stanowią ciągłej przestrzeni z Parkiem im. Andrzeja Struga ani 

nie są z nim powiązane historycznie. 

65.  
ZZM 

B105BC  

Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Uzupełnienie drzew w pasie 

drogowym. 

ul. Hipoteczna, Gdyńska, Pojezierska. 

Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Uzupełnienie drzew w pasie drogowym. 

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

 N 

Nie ma możliwości realizacji projektu ponieważ działka 

posiada nieustalone prawo własności oraz nieustalone władanie 

na zasadach samoistnego posiadania. Gmina albo powiat nie 

może zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych. 

  

6 000,00 zł  

66.  
ZZM 

B106BD 

Przesadzenie drzew z Wojska Polskiego - inicjatywa plac sąsiedzki 

ławeczka Norwida Karolew. 

Wojska Polskiego, Zmienna, Strykowska. 

Podczas przebudowy Wojska Polskiego konieczne będzie usuniecie wielu 

drzew. Ze specyfikacji przetargowej wynika że nawet 1000 sztuk. Projekt 

polega na wybraniu 50 zdrowych, dużych drzew. Przygotowana zostanie bryła 

korzeniowa umożliwiająca ich przesadzenie przed rozpoczęciem prac 

budowlanych. 

 N 

Nie ma możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku 

budżetowego. Przesadzenie dorosłego drzewa w nowe miejsce 

to proces, który polega na stopniowym zmniejszeniu bryły 

korzeniowej i korony drzewa do rozmiarów umożliwiających 

mechaniczne przesadzenie drzewa. Jednorazowe zmniejszenie 

korony i bryły korzeniowej nie może przekroczyć 20% 

objętości wykształconej przez drzewo bryły korzeniowej i 

korony. Proces przesadzania drzew powinien trwać minimum 

2-3 lata. 

  

50 000,00 zł  

67.  
ZZM 

B126RA 

Miejski sad nad Sokołówką - drzewa i krzewy owocowe w Parku nad 

Sokołówką. 

Park nad Sokołówką. 

Są już zjeżdżalnie, jest plac zabaw, linarium, park linowy, tyrolska a nawet łąka. 

Teraz przydałoby się trochę drzew i krzewów. Posadźmy sad, który wiosną 

obsypie się kwieciem, a latem i jesienią pokaże dzieciakom, że jabłka, gruszki 

czy porzeczki nie rosną na sklepowych półkach, tylko na drzewach i krzewach. 

Drzewa i krzewy powinny być sadzone w odpowiedniej do tego porze roku. 

 P rady 

  
  

68.  
ZZM 

B127RA 

Zielone separatory. Krzewy wzdłuż al. Włókniarzy oddzielające chodniki i 

DDR od jezdni. 

Al. Włókniarzy na odcinku św. Teresy - Rondo Biłyka. 

Stworzenie zielonej ściany oddzielającej ruchliwą Aleję Włókniarzy od 

biegnącego wzdłuż niej chodnika i drogi rowerowej, poprzez posadzenie 

krzewów „antysmogowych" (np. ognik, różanecznik, trzemielina). 

 P/P 

Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa oraz poprawi estetykę okolicy. Zadanie jest 

możliwe do realizacji z wykluczeniem działek o nieustalonym 

statusie prawnym tj. działki: nr 564/38 w obrębie B-5, nr 161 i 

148 w obrębie B-27 oraz działka nr 234 w obrębie B-6. 

  

110 000,00 zł  

69.  
ZZM 

B128BC 

Zielone separatory. Krzewy wzdłuż al. Włókniarzy oddzielające chodniki i 

DDR od jezdni. 

Al. Włókniarzy na odcinku Drewnowska - św. Teresy. 

Stworzenie zielonej ściany oddzielającej ruchliwą Aleję Włókniarzy od 

biegnących wzdłuż niej chodnika i drogi rowerowej, poprzez posadzenie 

krzewów „antysmogowych" (np. ognik, różanecznik, trzemielina). 

 P 

Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa oraz poprawi estetykę okolicy. 

  

160 000,00 zł  

70.  ZZM Drzewa dają cień - posadzenie 20 dorodnych drzew liściastych wokół placu  P 40 000,00 zł  
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B129TW zabaw przy al. Włókniarzy/ul. Żubardzka/ul. Inowrocławska. 

Wokół placu zabaw przy al. Włókniarzy/ul. Żubardzka/ul. Inowrocławska. 

Drzewa i krzewy powinny być sadzone w odpowiedniej do tego porze roku. 

Gatunki powinny być tak dobrane, by dość szybko zapewniły kojący cień nad 

placem zabaw. 

Zasadzenie drzew zwiększy atrakcyjność wizualna placu 

zabaw. Z czasem doprowadzi również do jego częściowego 

zacienienia co poprawi walory użytkowe placu w czasie 

gorących dni. 

  

71.  
ZZM 

B132BD 

Zagajnik na Zagajnikowej. Posadzenie drzew i krzewów na narożniku ulic 

Zagajnikowej i Górniczej. 

Narożnik ulic Zagajnikowej i Górniczej. 

Stworzenie zielonej oazy - „Zagajnika na Zagajnikowej" na narożniku ulic 

Zagajnikowej i Górniczej, bez naruszania istniejącego drzewostanu. Posadzenie 

20 drzew i 50 krzewów - gatunki o zróżnicowanych kolorystycznie liściach i 

pokroju, krzewy najlepiej kwitnące oraz „antysmogowe", (np. ognik, 

różanecznik, trzemielina). Ustawienie 4 ławek i 2 koszy na śmieci, wzdłuż 

chodnika. 

 P 

Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Zagajnikowej i ul. 

Górniczej wpłynie pozytywnie na poprawę walorów 

estetycznych i użytkowych najbliższej okolicy. 

  

40 000,00 zł  

72.  
ZZM 

B139BD 

Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew oraz krzewów wchodzących na 

chodniki i ścieżki rowerowe. 

Osiedle Bałuty Doły. 

Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew nad chodnikami i ścieżkami 

rowerowymi. Pozostawienie 3m wolnej przestrzeni pomiędzy chodnikiem a 

gałęziami. Przycięcie krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. 

Pozostawienie pół metra wolnej przestrzeni od krawężnika do krzewu poza 

chodnikiem (w miarę możliwości). 

P 

Przycięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż 

chodników i ścieżek rowerowych pozytywnie wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów oraz 

poprawi estetykę okolicy. 

10 000,00 zł 

73.  
ZZM 

B140BC 

Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew oraz krzewów wchodzących na 

chodniki i ścieżki rowerowe. 

Osiedle Bałuty Centrum. 

Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew nad chodnikami i ścieżkami 

rowerowymi. Pozostawienie 3m wolnej przestrzeni pomiędzy chodnikiem a 

gałęziami. Przycięcie krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. 

Pozostawienie pół metra wolnej przestrzeni od krawężnika do krzewu poza 

chodnikiem (w miarę możliwości). 

P 

Przycięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż 

chodników i ścieżek rowerowych pozytywnie wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów oraz 

poprawi estetykę okolicy. 

10 000,00 zł 

74.  
ZZM 

B141TW 

Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew oraz krzewów wchodzących na 

chodniki i ścieżki rowerowe. 

Osiedle Teofilów-Wielkopolska. 

Przycięcie nisko wiszących gałęzi drzew nad chodnikami i ścieżkami 

rowerowymi. Pozostawienie 3m wolnej przestrzeni pomiędzy chodnikiem a 

gałęziami. Przycięcie krzewów wchodzących na chodniki i ścieżki rowerowe. 

Pozostawienie pół metra wolnej przestrzeni od krawężnika do krzewu poza 

chodnikiem (w miarę możliwości). 

P 

Przycięcie gałęzi drzew i krzewów rosnących wzdłuż 

chodników i ścieżek rowerowych pozytywnie wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów oraz 

poprawi estetykę okolicy. 

10 000,00 zł 

75.  
ZZM 

B145RA 

Latarnie solarne nad Sokołówką. 

Zachodnia część Parku im. Adama Mickiewicza. Pomiędzy ulicami: Zgierska, 

Liściasta, Św. Teresy, al. Włókniarzy. 

P/P 

Oświetlenie terenu Parku nad Sokołówką podniesie poczucie 

bezpieczeństwa użytkowników spacerujących po parku. 

140 000,00 zł 
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Celem projektu jest zakup i montaż 7 sztuk latarni solarnych (zasilanych energią 

słoneczną), które umiejscowione będę po zachodniej części Parku 

Julianowskiego - nad Sokołówką. Lampy ustawione będą koło zamku 

pirackiego, wzdłuż południowej części stawu oraz przy miejscu do grilla i 

stanowisku dla DJ (dokładne miejsca uzgodnione z UMŁ). Teren ten jest bardzo 

dobrze nasłoneczniony toteż nie będzie problemów z ładowaniem 

akumulatorów. Lampy o mocy około 20-25W, wodoodporne, wysokości około 

od 3 do 5 metrów, wyposażone w czujnik zmierzchu i czujnik ruchu o 

odpowiednim strumieniu światła i kącie świecenia. Postawienie lamp solarnych 

nie wymaga doprowadzenia kabli energetycznych ani uciążliwych prac 

ziemnych. Lampy zwiększą bezpieczeństwo, zapewnianą wydłużone 

korzystanie z Parku a przy tym będą doskonałą proekologiczną inicjatywą. 

Rozbudowa istniejącego oświetlenia przez ustawienie 

dodatkowych punktów świetlnych przedłuży możliwość 

korzystania z parku po zmroku, umożliwi bezpieczne 

korzystanie z alejek i urządzeń, zmniejszy ryzyko aktów 

wandalizmu i nieodpowiednich zachowań w miejscach 

publicznych. W szerszej perspektywie inwestycja jest 

dopełnieniem innego zadania z BO – monitoringu w Parku nad 

Sokołówką. 

76.  
ZZM 

B146RA 

Kolorowe krzewy nad Sokołówką. 

Zachodnia część Parku im. Adama Mickiewicza. Pomiędzy ulicami: Zgierska, 

Liściasta, Św. 

Teresy, al. Włókniarzy. 

Projekt zakłada zakup i posadzenie kilkudziesięciu ozdobnych, kolorowych 

krzewów. Krzewy te posadzone byłyby przy utworzonych w poprzedniej edycji 

BO obiektach: łące, placu zabaw, „pająku" i siłowni oraz przy stawie. Przykłady 

krzewów: hortensja ogrodowa "Masja", brunnera 'Alexander's Great', dereń 

biały 'Elegantissima', oczar pośredni, żarnowiec Booskop Ruby, pigwowiec, 

japoński, złotlin japoński, rutewka Delavay'a, ostrogowiec czerwony 

'Coccineus', trzmielina oskrzydlona. Dobór ostateczny krzewów uzgodniony 

będzie z UMŁ. Krzewy te urozmaicą krajobraz i będą atrakcją dla wszystkich 

osób. Dodatkowo w ramach projektu przy zamku pirackim lub przy „pająku" 

zostanie postawiony ogrodowy zegar słoneczny. Wysokość około 1,5 m na 

postumencie. Będzie to typowa atrakcja dla dzieci a także miejsce edukacji 

szkolonej i nauki. 

P/P 

Posadzenie krzewów zwłaszcza odmian ciekawie kwitnących 

poprawi wizerunek parku. Projekt pozwoli posadzić ponad 100 

krzewów. Dodatkowo montaż zegara słonecznego będzie miał 

walor edukacyjny. 

30 000,00 zł 

77.  
ZZM 

B156BD 

MAMY przestrzeń w Parku Helenów. 

Park Helenów. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, 

osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka. 

  

  
  

78.  
ZZM 

B158BD 

MAMY przestrzeń w Parku im. Szarych Szeregów. 

Park im. Szarych Szeregów. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, 

osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków 
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atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka. 

79.  
ZZM 

B165RA 

Zabawa bez barier. 

Okolice Zalewu na Sokołówce. 

Zakup i montaż huśtawki typu bocianie gniazdo z bezpieczną nawierzchnią. 

P/P 

Realizacja zadania jest celowa z uwagi na potrzebę 

doposażenia Parku nad Sokołówką w urządzenia zabawowe 

oraz dostosowanie się do Łódzkich Standardów Dostępności 

poprzez rozszerzanie oferty parku dla dzieci 

niepełnosprawnych o zabawki integrujące. Doposażenie 

zestawu zabawowego Statek o huśtawkę, poszerzy możliwości 

zabawy na świeżym powietrzu również zdrowym dzieciom. 

Nawierzchnia bezpieczna z poliuretanu umożliwi bezpieczną 

zabawę i dojazd wózkiem. 

56 000,00 zł 

80.  
ZZM 

B179BD 

Tor rowerowy typu pumptrack w parku na Bałutach. 

Południowo-wschodnia część Parku im. Szarych Szeregów, w miejscu 

prowizorycznego boiska do piłki nożnej: ul. Boya- Żeleńskiego. 

Wnioskowany projekt zakłada budowę bezobsługowego toru typu „pumptrack" 

na terenie Parku im. Szarych Szeregów. Będzie to ogólnodostępny obiekt z 

utwardzoną nawierzchnią w sercu osiedla Bałuty-Doły. Bezpośrednią funkcją 

toru będzie doskonalenie techniki jazdy na rowerze. Obiekt ma na celu 

promowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przede 

wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Budowa toru wymaga również strefy 

odpoczynku dla rowerzystów i ich opiekunów, czyli kilku ławek i koszy na 

śmieci. Zakładana powierzchnia placu do budowy toru to ok. 1000 m
2
 w 

miejscu praktycznie nieużywanego prowizorycznego boiska do piłki nożnej (w 

sąsiedztwie znajduje się kilka nowoczesnych boisk szkolnych). Inwestycja 

wpisuje się w wizję rowerowej Łodzi, gdzie do tej pory powstały zaledwie dwa 

podobne obiekty. 

  

  
  

81.  
ZZM 

B183BD 

Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 

Skwer po południowej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 

Posadzenie 18 drzew na istniejącym pustym skwerze. 

 P 

Nasadzenia drzew przy skrzyżowaniu ul. Inflanckiej z ul. 

Łagiewnicką wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 

użytkowych ulicy oraz poprawią komfort okolicznych 

mieszkańców. 

  

30 000,00 zł  

82.  
ZZM 

B221RA 

A może Wiśniowy Radogoszcz?! 

Osiedle Radogoszcz Wschód ul. Świtezianki, Osiedle Radogoszcz Zachód ul. 

Jesionowa, Osiedle Liściasta ul. Pancerna - zbiornik na Sokołówce. 

Celem projektu jest zwiększenie różnorodności gatunkowej drzew w osiedlach 

na Radogoszczu oraz uzyskanie ekstremalnego efektu estetycznego w okresie 

wiosennego kwitnienia drzew wiśniowych. Drzewa podziwiane w ogrodzie 

botanicznym mogą także rosnąć bezpośrednio na naszych osiedlach ciesząc 

nasze poczucie estetyki. Kwitnące drzewa ozdobne tworzą środowisko 

sprzyjające rozwojowi populacji pszczół, poszerzając naturalny obszar ich 

P/P 

Sadzenie drzew zwłaszcza odmian ciekawie kwitnących 

poprawi wizerunek terenów zielonych. Drzewa kształtują 

charakter lokalnego krajobrazu, oczyszczają powietrze, 

stabilizują klimat, zwiększają przestrzeń do życia innych 

organizmów. Ich rola w krajobrazie miasta jest bardzo ważna. 

40 000,00 zł 
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aktywności. 

83.  
ZZM 

B223RA 

Ekowyspa na rzece Sokołówce. 

Park nad Sokołówką. 

Celem projektu jest stworzenie enklawy dla zwierząt w parku oraz 

uświadomienie ludziom korzystającym z niego o potrzebach ich ochrony. 

Założona łąka kwietna i wyłączenie niektórych powierzchni z koszenia 

powoduje, że istnieje szansa na pojawienie się owadów zapylających, jeży, oraz 

ptactwa. Zwiększając ilość miejsc lęgowych przyczynimy się do poprawy 

bioróżnorodności miejskich fragmentów zieleni. 

P/P 

Tereny leśne oraz niekoszone zarośla stanowią kryjówki dla 

dzikich zwierząt. Stworzenie miejsc lęgowych dla ptaków 

śpiewających i pływających, nietoperzy oraz jeży i owadów 

przyczyni się do zwiększenia populacji zwierząt i poprawy 

bioróżnorodności Parku nad Sokołówką. Tablice edukacyjne 

umieszczone w kilku miejscach w parku powinny podnieść 

świadomość ekologiczną użytkowników tej zielonej przestrzeni 

oraz okolicznych mieszkańców. 

18 500,00 zł 

84.  
ZZM 

B224BC 

Plac przy Bazarowej - dokończenie inwestycji - nowe alejki, urządzenia, 

ławki, kosze, monitoring, zieleń. 

Zieleniec Miejski położony pomiędzy ulicami: Bazarową, Rybną i Lutomierską. 

(działka 303/1 w B-46). 

Dokończenie rozpoczętej w 2017 r. rewitalizacji Placu Piastowskiego zgodnie z 

opracowaną dokumentacją projektowo kosztorysową obejmujące przebudowę 

nawierzchni zniszczonych alejek zieleńca wraz z wykonaniem niskich murków 

w śladzie ścian nieistniejącego obecnie budynku Hal Tanfaniego. Montaż 

wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na placu zabaw, oraz brakujących 

urządzeń siłowych, stolików do gier planszowych, ławek, koszy na śmieci, 

stojaków rowerowych. Wykonanie nasadzeń niskiej zieleni urządzonej, 

żywopłotów. Budowa monitoringu. Aktualizacja dokumentacji projektowej. 

P 

Realizacja złożonego projektu na terenie Placu Piastowskiego 

umożliwi uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej Parku oraz dostosuje ją do potrzeb mieszkańców, 

dzięki czemu proces rewitalizacji Parku zostanie zakończony.  

1 800 000,00 zł 

85.  
ZZM 

B225TW 

Park Piastowski - kwitnąca,wiosenna rabata w parku. 

Park Piastowski położony przy ul. Wici. 

Projekt zakłada zakup cebul kwiatowych gatunków kwitnących wiosną np. 

krokusy, szafirki, cebulice, narcyzy, tulipany oraz ich posadzenie w 

przygotowanym gruncie, co umożliwi stworzenie pięknie kwitnącej łąki w 

okresie wczesnowiosennym. 

P 

Umiejscowienie realizacji projektu na terenie Parku 

Piastowskiego umożliwi uatrakcyjnienie ogólnodostępnej 

przestrzeni publicznej parku i dostosowanie do potrzeb 

mieszkańców. 

15 000,00 zł 

86.  
ZZM 

B226BD 

Przebudowa terenowych schodów zewnętrznych przy Al. Grzegorza Palki. 

Zieleniec przy Akademii Sztuk Pięknych. 

Projekt zakłada budowę nowych schodów zewnętrznych przy Al. Grzegorza 

Palki, prowadzących do zbiornika retencyjno-widokowego na rzece Łódce. 

Stopień zniszczenia istniejących schodów nie pozwala na ich odnowienie, 

wymagana jest rozbiórka i wykonanie nowych schodów w miejscu istniejących. 

Z informacji jakie uzyskałam w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi wynika, iż 

ZZM dysponuje opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową budowy 

nowych schodów. 

P 

Projekt zakłada budowę nowych schodów zewnętrznych. 

Stopień zniszczenia istniejących schodów nie pozwala na ich 

odnowienie, wymagana jest rozbiórka i wykonanie nowych 

schodów w miejscu istniejących. 

112 000,00 zł 

87.  
ZZM 

B227BD 

Budowa nowego mostku (kładki) na rzece Łódce przy Akademii Sztuk 

Pięknych. 

Zieleniec przy Akademii Sztuk Pięknych. 

Projekt zakłada budowę nowego mostku na rzece Łódce w miejscu istniejącego. 

P 

Projekt zakłada wyburzenie istniejącego oraz budowę nowego 

mostu, ponieważ remont jest nieopłacalny. Stan techniczny 

wskazuje na konieczność podjęcia działań w trybie pilnym. 

121 000,00 zł 
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Obecny stan techniczny jest niewłaściwy, może stanowić zagrożenie dla 

użytkowników. Ze względu na rozmiar uszkodzeń oraz ugięcia elementów 

nośnych naprawa obiektu jest nieopłacalna. 

88.  
ZZM 

B228TW 

Park im. S. Żeromskiego - kwitnąca, wiosenna łąka w parku. 

Park im. S. Żeromskiego położony między ulicami Urody Życia, Kaczeńcową, 

Lnianą, Rojną. 

Projekt zakłada zakup cebul kwiatowych gatunków kwitnących wiosną np. 

krokusy, szafirki, cebulice, narcyzy, tulipany oraz ich posadzenie w 

przygotowanym gruncie, co umożliwi stworzenie pięknie kwitnącej łąki w 

okresie wczesnowiosennym. 

P 

Umiejscowienie realizacji projektu na terenie Parku im. S. 

Żeromskiego umożliwi uatrakcyjnienie ogólnodostępnej 

przestrzeni publicznej parku i dostosowanie jej do potrzeb 

mieszkańców. 

15 000,00 zł 

89.  
ZZM 

B229BC 

Street Workout Park w Twojej okolicy!  

Pas zieleni pomiędzy ul. Drewnowską i Lutomierską na wysokości ul. 

Karskiego. 

Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. Konstrukcja 

składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. Służyć będzie dla 

wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z niej mogą 

wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą poprawić swoją 

sprawność fizyczną. Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu 

życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców. 

N 

Umiejscowienie projektu na działce nr 282/1 w obrębie B45 - 

działka o nieustalonym prawie własności, jak również 

lokalizacja w obszarze pasa zieleni pomiędzy ul .Lutomierską a 

ul. Drewnowską na wysokości ul. Karskiego ( będącym 

rezerwą Miasta pod rozbudowę ul. Karskiego w kierunku ul. 

Lutomierskiej) uniemożliwia realizację projektu. Pomimo prób 

nawiązania kontaktu telefonicznego i mailowego - brak 

kontaktu ze strony Wnioskodawcy. 

90 000,00 zł 

90.  
ZZM 

B232JM 

Uzupełnienie alei drzew przy Warszawskiej- część do wiaduktu. 

Pas drogowy - ul. Warszawska przy nr: 8, 12a, 14a, 16, 18, 22, 24, 24a, 26, 28, 

32, 36, 40, 42a, 44, 46, 50, 54, 58, 60, 62a, 64, 64a, 66, 68a, 68b, 70, 70a, 72d. 

Uzupełnienie drzew w pasie ulicznym ul. Warszawskiej (na odcinku od Ronda 

Powstańców do wiaduktu kolejowego) - dosadzenie 30 drzew o obwodzie min. 

15cm, oraz podlewanie w sezonie po posadzeniu. Proponowane gatunki - klon 

jawor. 

N/P 

Nie ma możliwości realizacji projektu ponieważ działka jest 

własnością osób trzecich. Gmina albo powiat nie może zgodnie 

z prawem wydatkować środków publicznych. 

24 000,00 zł 

91.  
ZZM 

B233JM 

Uzupełnienie alei drzew przy Warszawskiej- część za wiaduktem. 

Pas drogowy - ul. Warszawska przy nr: 78, 80, 84-86, 88 do Słowiczej, 100, 

102, 104, 110, 112, 114, 118, 120a, 120, 132, 134, 138,142. 

Uzupełnienie drzew w pasie ulicznym ul. Warszawskiej (na odcinku od 

wiaduktu kolejowego (Skrzydlata) do Wycieczkowej) - dosadzenie 43 drzew o 

obwodzie min. 15cm, oraz podlewanie w sezonie po posadzeniu. Proponowane 

gatunki - klon jawor, kasztanowiec czerwony, brzoza, topola włoska - wg 

rysunków lokalizacyjnych. 

P/P 

Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa oraz poprawi estetykę okolicy. Zadanie jest 

możliwe do realizacji z wykluczeniem działek o nieustalonym 

statusie prawnym tj. działki: nr 340/14, 340/32, 340/50, 

495/34, 340/27, 340/52, 340/54, 340/53, 340/19, 340/43, 

340/33, 340/28, 340/29, 340/26, 495/54, 495/43, 495/41 oraz 

495/33 w obrębie B-22. 

  

34 000,00 zł  

92.  
ZZM 

B234JM 

Drzewa przy przystanku przy Rondzie Powstańców. 

Pusty skwer na wschodniej części Ronda Powstańców 1863 r. 

Posadzenie 10 drzew na pustym skwerze ronda, przy przystanku autobusowym. 

 P/P 

W miejscu planowanych nasadzeń znajduje się sporych 

rozmiarów trawnik, posadzenie tam drzew zwiększy 

atrakcyjność wizualną okolicy. 

  

15 000,00 zł  

93.  ZZM Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację P/P 20 800,00 zł  
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B245JM ruchową dla osiedla Julianów-Marysin-Rogi. 

Park im. Mickiewicza (Julianowski). 

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z podstawowych 

technik samoobrony na terenie Parku im. Mickiewicza (Julianowskiego). 

Treningi będą zawierać elementy crossfitu, gimnastyki, treningu 

wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) oraz Krav Magi. W 

trakcie zajęć będzie można również skorzystać z konsultacji z zakresu dietetyki i 

fizjoterapii. Treningi skierowane będą do wszystkich mieszkańców Łodzi 

niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z 

podstawowych technik samoobrony na terenie Parku im. 

Mickiewicza (Julianowskiego). W trakcie zajęć będzie można 

również skorzystać z konsultacji z zakresu dietetyki i 

fizjoterapii. Treningi skierowane będą do wszystkich 

mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i poziomu 

zaawansowania i mogą stanowić ciekawą alternatywę dla 

aktualnej oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych. Projekt 

zakłada promocję zdrowego i aktywnego trybu życia oraz 

wpłynie na zwiększenie atrakcyjności parku. 

  

94.  
ZZM 

B270BD 

NATURALNY PLAC ZABAW W PARKU ŚLEDZIA bez wycinania drzew 

- nie jesteśmy skazani na nudne place zabaw. 

Park Staromiejski (park Śledzia). 

Dzieci mają dość nudnych, sztampowych placów zabaw. Potrzebują przestrzeni 

do swobodnej zabawy, do eksperymentowania i do uczenia się. Chcemy 

zapewnić im bezpieczną, ale i beztroską przestrzeń, jak najbardziej zbliżoną do 

natury. Plac zabaw musi być bezpieczny, tzn. zgodny z normą europejską PN-

EN 1776, nawet jeśli poszczególne urządzenia typu głazy, nie mają atestów. 

Plac zabaw przed dopuszczeniem go do użytkowania musi zostać zatwierdzony 

przez organ zewnętrzny. 

N 

W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (część III, 

projekt nr 4) zostanie wykonana kompleksowa rewitalizacja 

Parku Staromiejskiego, obejmująca między innymi: 

przebudowę alejek parkowych, fontanny, oświetlenia, budowę 

nowych placów zabaw, siłowni, boiska do gry w bule, szachów 

ziemnych, stołów do gry w tenisa, altany czy ziemnego - 

zielonego amfiteatru. Wykonano również inwentaryzację i 

waloryzację zieleni. Uwzględniając wymienione okoliczności, 

budowa placu zabaw lub jakiejkolwiek innej infrastruktury tuż 

przed całkowitą przebudową parku realizowaną przy udziale 

środków unijnych, byłaby niezgodna z zasadami 

gospodarności.  

73 000,00 zł 

95.  
ZZM 

B271BD 

Joga w Helenowie. 

Park Helenów. 

Otwarte zajęcia jogi na świeżym powietrzu przez okres lata lipiec-sierpień 2020. 

Zawsze ten sam dzień sobota, lub w tygodniu - po południu. 

P 

Zajęcia jogi w parku cieszą się bardzo dużą popularnością 

wśród łodzian. Do tej pory odbywały się w parkach Polesia. 

Park Helenów jest doskonałą lokalizacją do przeprowadzenia 

takich zajęć dla mieszkańców Bałut. Joga to promocja 

zdrowego stylu życia, a same zajęcia zwiększą atrakcyjność 

Parku Helenów. 

1 500,00 zł 

96.  
ZZM 

B273TW 

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację 

ruchową dla osiedla Teofilów - Wielkopolska. 

Park im. Żeromskiego. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z podstawowych 

technik samoobrony na terenie Parku im. Żeromskiego. Treningi będą zawierać 

elementy crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, mieszanych 

sztuk walki (MMA) oraz Krav Magi. W trakcie zajęć będzie można również 

skorzystać z konsultacji z zakresu dietetyki i fizjoterapii. Treningi skierowane 

będą do wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i poziomu 

zaawansowania. 

 P 

 

 Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z 

podstawowych technik samoobrony na terenie Parku im. 

Żeromskiego. W trakcie zajęć będzie można również 

skorzystać z konsultacji z zakresu dietetyki i fizjoterapii. 

Treningi skierowane będą do wszystkich mieszkańców Łodzi 

niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania i mogą 

stanowić ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych. Projekt zakłada promocję 

20 800,00 zł  
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zdrowego i aktywnego trybu życia oraz wpłynie na 

zwiększenie atrakcyjności parku. 

97.  
ZZM 

B287BC 

Siłownia publiczna ”Kalinowa”. 

Zieleniec przy ul. Kalinowej. 

Zadanie składa się z wykonania dokumentacji i wybudowania dwóch alejek (50 

m i 130 m długości), ustawieniu 5 urządzeń siłowni plenerowej (koła tai-chi, 

twister, jeździec, rowerek, wioślarz), dwóch latarni solarnych, trzech stojaków 

rowerowych, trzech koszy na śmieci oraz tablicy z informacją o Budżecie 

Obywatelskim na stelażu. Do zadania został doliczony koszt nadzorów. 

 P 

Budowa siłowni plenerowej oraz na zieleńcu przy ul. 

Kalinowej wzbogaciłaby ofertę rekreacyjno-sportową zieleńca 

i najbliższej okolicy. Na najbliżej położonych terenach 

zielonych brakuje siłowni plenerowych i obiektów aktywności 

sportowej. Budowa alejek umożliwiłaby sprawną komunikację 

na terenie zieleńca. Budowa oświetlenia solarnego poprawi 

poczucie bezpieczeństwa osób przebywających tam po zmroku. 

  

267 000,00 zł  

98.  
ZZM 

B299BD 

Kaczy Catering w Parku Ocalałych. 

Park Ocalałych. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni 

pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający 

ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie 

karmą. 

  

  
  

99.  
ZZM 

B300BD 

Kaczy Catering w Parku Helenów. 

Park Helenów. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni 

pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający 

ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie 

karmą. 

  

  
  

100.  
ZZM 

B302JM 

Biegacze kontra SMOG na Julianowie. 

Park im. Adama Mickiewicza względnie Róg Folwarcznej i Jaworowej. 

Fajnie jest pobiegać (pojeździć rowerem, na rolkach, lub pospacerować) w 

Parku im. Adama Mickiewicza, Jednak czy zawsze jest to dobre dla naszego 

zdrowia? Instalacja czujnika na terenie parku (lub na obrzeżach np. róg 

Folwarcznej i Jaworowej) i podłączenie do sieci monitorowania pozwoli na 

sprawdzenie w czasie rzeczywistym czy akurat wtedy kiedy chce się pobiegać 

lub w innych sposób spędzić czas w Parku, nie ma smogu. 

P/P 

Realizacja zadania podniosłaby świadomość o 

zanieczyszczeniu powietrza na terenie Julianowa. Pozwoliłaby 

zwiększyć poczucie bezpieczeństwa osób aktywnie 

biegających w okolicy parku. 

15 000,00 zł 

101.  
ZZM 

B305BD 

Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - dolina rzeki Łódki. 

Zieleniec przy Wojska Polskiego, Park Helenów. 

W przedkładanym projekcie planuje się wzbogacenie różnorodności 

biologicznej wybranych zbiorników wodnych by stały się dodatkowo cennym 

przyrodniczo miejscem w mieście. Działania te będą polegały na umieszczeniu 

pływających platform porośniętych roślinnością szuwarową na wybranych 

zbiornikach wodnych zlokalizowanych w parkach łódzkich i na terenach 

rekreacyjnych. Ponadto montaż skrzynek lęgowych dla kaczek na wybranych 

drzewach w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. Planuje się zamontowanie 

po jednej platformie pływającej na zbiorniku przy budynku Akademii Sztuk 
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Pięknych i na stawie w Parku Helenów oraz skrzynek lęgowych na okolicznych 

drzewach w Parku Helenów. Pływające platformy to konstrukcje składające się 

z 6 trójkątnych segmentów o boku 2,5 metra zakotwiczone na środku zbiornika. 

Tworzy je metalowa siatka tworząca podłoże do wzrostu roślin błotnych. 

102.  
ZZM 

B306JM 

Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - dolina rzeki Sokołówki. 

Park im. Adama Mickiewicza, zbiornik przy ul. Pancernej i Zgierskiej. 

W przedkładanym projekcie planuje się wzbogacenie różnorodności 

biologicznej wybranych zbiorników wodnych by stały się dodatkowo cennym 

przyrodniczo miejscem w mieście. Działania te będą polegały na umieszczeniu 

pływających platform porośniętych roślinnością szuwarową na wybranych 

zbiornikach wodnych zlokalizowanych w parkach łódzkich i na terenach 

rekreacyjnych. Ponadto montaż skrzynek lęgowych dla kaczek na wybranych 

drzewach w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. Planuje się zamontowanie 

po jednej platformie pływającej na zbiorniku w Parku im. Adama Mickiewicza 

oraz na zbiorniku przy ul. Zgierskiej i Pancernej. Ponadto zawieszenie skrzynek 

lęgowych na okolicznych drzewach w Parku Mickiewicza. Pływające platformy 

to konstrukcje składające się z 6 trójkątnych segmentów o boku 2,5 metra 

zakotwiczone na środku zbiornika. Tworzy je metalowa siatka tworząca podłoże 

do wzrostu roślin błotnych. 

P/P 

Realizacja zadania jest potrzebna w aspekcie zwiększenia 

przestrzeni lęgowej dla ptaków w Parku nad Sokołówką. W 

znaczący sposób wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności na 

tym terenie a przedstawione wyniki obserwacji ornitologicznej 

w postaci tablicy edukacyjnej wpłyną korzystnie na 

świadomość ekologiczną mieszkańców i użytkowników parku. 

99 000,00 zł 

103.  
ZZM 

B325JM 

Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku Julianowskiego. 

Park im. Adama Mickiewicza. 

Współczesne miejskie parki są w coraz mniejszym stopniu wypełnione dzikimi 

zwierzętami. Przystrzyżone i wygrabione trawniki uniemożliwiają wielu 

zwierzętom przeżycia zimy, a w czasie lata zabiera się im miejsce rozrodu. 

Projekt ten ma na celu przystosowanie parku Julianowskiego jako ostoi dla jeży, 

dzikich owadów i małych zwierząt. Projekt zakłada utworzenie na terenie całego 

parku domków dla jeży, domków dla dzikich owadów, wykonanie koszy na 

zgrabione liście wokół niektórych drzew oraz utworzenie łąki kwietnej z 

krajowych gatunków roślin. Domki dla jeży umożliwią spokojne zimowanie 

tego gatunku, a pojemniki na suche liście umożliwią zimowanie owadów i 

małych ssaków. Łąka kwietna da niezwykłą możliwość obserwacji motyli i 

pięknego świata owadów. Utworzenie tablic edukacyjnych wspomoże edukację 

przyrodniczą Łodzian.  

 P/P 

 

 Tereny leśne oraz niekoszone zarośla stanowią kryjówki dla 

dzikich zwierząt. Stworzenie jeszcze dodatkowych kryjówek 

dla jeży, drobnych ssaków, płazów i owadów może przyczynić 

się do zwiększenia populacji zwierząt i poprawy 

bioróżnorodności Parku im. Adama Mickiewicza. Tablice 

edukacyjne umieszczone w parku powinny podnieść 

świadomość ekologiczną użytkowników tej zielonej przestrzeni 

oraz okolicznych mieszkańców. 

9 600,00 zł  

104.  
ZZM 

B327RA 

Park nad Sokołówką - rozbudowa XXI wieku. 

Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy Zgierską, a Włókniarzy. 

Dostawiona zostanie druga toaleta przenośna toitoi w pobliżu parku linowego 

Monitoring dwa punkty z oświetleniem.Powstaną dwie nowe alejki o 

nawierzchni przepuszczanej wyposażone w oświetlenie od DJ studio do stawu 

Teresy oraz od parku linowego do ul. Liściastej. 

P 

Realizacja zadania pozwoli uzupełnić infrastrukturę Parku nad 

Sokołówką, a także poprawi bezpieczeństwo i widoczność po 

zmroku. Inwestycja poprzez wykonanie utwardzenia alejek 

pozwoli na lepszą komunikację w parku a rozbudowa 

monitoringu pozwoli na utrzymanie porządku. Dostawienie 

drugiej przenośnej toalety zwiększy komfort użytkowników 

parku. 

852 000,00 zł 
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105.  
ZZM 

B329JM 

Street Workout Park w Twojej okolicy! - Park Julianowski. 

ul. Zgierska 139A. 

Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. Konstrukcja 

składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. Służyć będzie dla 

wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z niej mogą 

wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą poprawić swoją 

sprawność fizyczną.Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu 

życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców. 

 P/P 

Budowa Workout Parku wzbogaci sportową ofertę Parku im. 

A. Mickiewicza. Celem realizacji projektu jest rozwój i 

propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej 

wśród mieszkańców. Zestaw urządzeń do street workout służyć 

będzie wszystkim użytkownikom bez względu na wiek. 

  

194 000,00 zł  

106.  
ZZM 

B332JM 

Koncert muzyki klasycznej w Parku Julianowskim. 

Park im. Mickiewicza. 

Projekt zakłada organizację otwartego koncertu muzyki poważnej w amfiteatrze 

w Parku im. Mickiewicza, w okresie letnim. 

P/P 

Plenerowe koncerty muzyki klasycznej z roku na rok stają się 

coraz bardziej popularne, integrują społeczność lokalną, są 

bezpłatną i ogólnodostępną formą rozrywki dla całych rodzin. 

Koncert przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego 

miejsca, wzbogaci ofertę kulturalną miasta oraz przyczyni się 

do popularyzacji muzyki klasycznej. 

12 000,00 zł 

107.  
ZZM 

B333BD 

Koncert muzyki klasycznej w Parku Śledzia. 

Park Staromiejski. 

Projekt zakłada organizację otwartego koncertu muzyki poważnej w amfiteatrze 

w Parku Staromiejskim, w okresie letnim. 

P 

Plenerowe koncerty muzyki klasycznej z roku na rok stają się 

coraz bardziej popularne, integrują społeczność lokalną, są 

bezpłatną i ogólnodostępną formą rozrywki dla całych rodzin. 

Koncert przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego 

miejsca, wzbogaci ofertę kulturalną miasta oraz przyczyni się 

do popularyzacji muzyki klasycznej. 

27 000,00 zł 

108.  
ZZM 

B347TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Rewaloryzacja parku Piastowskiego - część II. 

Park Piastowski, ul. Wici/Baczyńskiego. 

Projekt zakłada kontynuację wcześniejszych zmian, jakie zaszły w Parku 

Piastowskim w etapie pierwszym. W tym kroku planowane jest połączenie 

alejkami parkowymi z ulicą Baczyńskiego, na tyłach kościoła przy ul. Wici. 

Oprócz nowej nawierzchni ciągów pieszych planowane jest uporządkowanie 

terenu, nasadzenie nowych roślin, postawienie stojaków rowerowych, ławek 

oraz koszy na śmieci. Ponadto w centralnej części obszaru opracowania, na 

działce nr B40 - 39/15, planowane jest utworzenie skweru, nawiązującego do 

historii twórczości muzycznej artystów zamieszkujących osiedle Teofilów. 

Miejsce ma być upamiętnieniem oraz hołdem złożonym artystom muzycznym z 

osiedla (przykład z Łodzi: Skwer Latających Babć z Plusem). W jego miejscu 

zostanie wmontowana tablica informująca o jego nazwie oraz historii. 

P 

Umiejscowienie realizacji projektu na terenie Parku 

Piastowskiego oraz terenie Wydziału Gospodarki Komunalnej 

umożliwi dostosowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej 

do potrzeb mieszkańców. Należy zwrócić uwagę, że 

podniesienie stopnia urbanizacji terenu zmieni naturalistyczny 

charakter części parku. 

550 000,00 zł 

109.  
ZZM 

B352LA 

Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. 

ul. Wycieczkowa 103. 

Zadanie ma na celu zapewnienie prawidłowego działania Ośrodka poprzez 

zabezpieczenie środków na kluczowe i najistotniejsze dla jego bieżącego 

funkcjonowania potrzeby tj.: dofinansowanie usług weterynaryjnych 

związanych z leczeniem zwierząt; zapewnienie odpowiedniej obsady kadrowej - 

P/N 

Prawidłowe realizowanie zadań Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt wymaga utrzymania odpowiedniej (zwiększonej) 

obsady kadrowej oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej i 

zakupu karmy, a także leków dla zwierząt. Realizacja zadania 

pozwoli na bieżące działanie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 

220 000,00 zł 
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personelu, w celu leczenia i opieki nad zwierzętami, obsługi interwencji z 

udziałem zwierząt oraz realizację działań edukacyjnych; dofinansowanie zakupu 

karmy i leków dla zwierząt. 

Zwierząt, w szczególności umożliwi prowadzenia leczenia i 

rehabilitacji zwierząt wolno żyjących trafiających do Ośrodka. 

110.  
ZZM 

B355JM 

Park Julianowski - wolny od hałasu Zgierskiej. 

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. 

 P rady 

  
  

111.  
ZZM 

B359TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Park dla dzieci i seniorów! - plac zabaw, stoliki, 

zadbana zieleń w Grabieńskim Lesie. 

Park Grabieński Las, Teofilów, rejon ul. Banachiewicza, Zadraż, 

Kotarbińskiego. 

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 (w tym osoby o ograniczeniach ruchowych), dla 

których siłownia zewnętrzna jest zbyt dużym wyzwaniem, znajdą tu miejsce dla 

siebie. Planujemy także: nowe nasadzenia (park bardzo ucierpiał w wyniku 

wichur), m in. krzewów ozdobnych (nie ma ich tutaj w ogóle), wytyczenie 

ścieżek, dostępnych min. dla osób na wózkach (w części parku brak 

jakichkolwiek alejek). 

P 

Umiejscowienie realizacji projektu na terenie Parku Grabieński 

Las umożliwi uatrakcyjnienie ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej parku i dostosowanie jej do potrzeb mieszkańców – 

stworzy międzyludzką przestrzeń integracyjną. 

600 000,00 zł 

112.  
ZZM 

G005CD 

Rekultywacja trawnika wzdłuż torowiska na ul. Dąbrowskiego. 

Torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku ad Al..Śmigłego 

Rydza do ul.Gojawiczyńskiej. 

Zadanie zakłada rekultywację trawnika wzdłuż torowiska tramwajowego na ul. 

Dąbrowskiego na odcinku od Al.. Śmigłego Rydza do ul. Gojawiczyńskiej. 

P 

Aktualnie pas zieleni przy torowisku składa się w około 50% z 

różnego rodzaju chwastów dwuliściennych, jest tez kilkanaście 

pustych placyków nie pokrytych żadną roślinnością. W 

związku z powyższym rekultywacja trawnika poprawi 

wizualny odbiór tego miejsca. 

 198 000,00 zł  

113.  
ZZM 

G013PK 

Uzupełnienie chodnika w Parku im. Legionów. 

Zachodnia strona Parku im. Legionów między ulicami Bednarska i Sanocką na 

osiedlu Piastów-Kurak. 

Niedokończona do dzisiaj zachodnia część międzywojennego Parku im. 

Legionów nie ma nadal chodników, co powoduje, że jest mało uczęszczana, a w 

bardziej mokre dni nie da się wręcz tędy przejść. Ta niedogodność utrudnia 

także dotarcie rodzicom z dziećmi od zachodniej strony do placu zabaw, którzy 

teraz muszą iść naokoło. Wschodnia i centralna część parku tętni życiem na co 

dzień. Wykorzystajmy wreszcie w pełni wspólnie cały park! 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

alejek i montaż ławki na terenie Parku im. Legionów. 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku.  

 302 300,00 zł  

114.  ZZM Ścieżka rowerowa w Parku im. Legionów. N  400 800,00 zł  
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G014PK Zachodnia strona Parku im. Legionów między ulicami Bednarska i Sanocką na 

osiedlu Piastów-Kurak. 

Zapraszam do głosowania na ścieżkę rowerową wzdłuż zachodniej części Parku 

im. Legionów. Ta część parku jest do dzisiaj niedokończona i warto ją 

zagospodarować. Ścieżka rowerowa w tym miejscu ułatwi podróż w kierunkach 

północ-południe, tj. np. na rynek Górniak i dalej do centrum miasta po 

dedykowanej nawierzchni i bez konfliktów z pieszymi w głównej części parku. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje budowę 

ścieżki rowerowej na terenie Parku im. Legionów. 

Jednokierunkowa ścieżka rowerowa (z uwagi na parametry, tj. 

szerokość 1,5 m) w tym miejscu stwarzałaby zagrożenie dla 

bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw, którego wyjście 

wychodziłoby bezpośrednio na ścieżkę rowerową (rowerzyści 

mogliby się rozpędzać na prostym odcinku o długości 165 m). 

Poza tym ścieżka rowerowa to element pasa drogowego i nie 

powinna przecinać terenu rekreacyjnego jakim jest tak zaciszna 

część parku. Dodatkowo -na podstawie informacji uzyskanych 

w Zarządzie Dróg i Transportu - ścieżka nigdy nie spełniłaby 

oczekiwania Lidera projektu, gdyż ul. Bednarska i ul. Sanocka 

mają zbyt wąskie pasy drogowe by kiedykolwiek 

poprowadzono nimi ścieżki rowerowe, tak więc nigdy nie 

będzie możliwości włączenia ścieżki w Parku im. Legionów w 

miejską sieć ścieżek. Jednocześnie należy przypomnieć, że nie 

ma zakazu bezpiecznego poruszania się rowerem po łódzkich 

parkach. Ponadto ZZM pozytywnie zaopiniował wniosek G013 

PK „Uzupełnienie chodnika w Parku im. Legionów", który 

przewiduje w tym samym miejscu budowę alejki parkowej o 

szer. 2 m. 

115.  
ZZM 

G015GO 

Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). 

Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych. 

Osiedle Górniak. Park im. J. Słowackiego. 

Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych w Parku im. J. 

Słowackiego (dawn. Park Wenecja). W wyniku braku oświetlenia cały park 

wieczorem i w nocy tonie w ciemnościach, zwłaszcza kiedy dni są krótkie w 

okresie jesienno-zimowym, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa 

w parku. Należy nadmienić, że w w/w parku jest miejsce objawienia, którego 

doznała Święta Faustyna Kowalska (w lipcu 1924r.). Miejsce to otoczone jest 

kultem, na kasztanowcu rosnącym w północno-zachodniej części parku 

przyczepionych jest wiele obrazków, kwiatów, tablica informacyjna a pod 

drzewem palą się znicze. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

oświetlenia w Parku im. J. Słowackiego. Realizacja tego 

przedsięwzięcia zwiększy bezpieczeństwo użytkowników oraz 

podniesie atrakcyjność parku.  

 490 700,00 zł  

116.  
ZZM 

G043CD 

Rewitalizacja parku Dąbrowskiego. 

Park Dąbrowskiego przy ul. Dąbrowskiego. 

1. Monitoring składałby się z czterech punktów kamerowych, tj. przy obecnej 

siłowni, dwie przy głównej alei (w tym za Aldi) i przy nowo wybudowanym 

placu zabaw, 

2. Stojaki rowerowe - 4 szt., 

3. Kosze na odpady - 10 szt., 

4. Kosze na psie odchody - 5 szt., 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

placu zabaw, alejek (wraz z małą architekturą) i monitoringu 

na terenie Parku im. J. Dąbrowskiego. Realizacja tego 

przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku. 

 2 016 800,00 zł  
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5. Plac zabaw, z uwagi na podział na trzy grupy wiekowe, może być większy niż 

300 m
2
, 

6. Z wniosku należy usunąć oświetlenie alejek. 

117.  
ZZM 

G046NN 

Zakup fotopułapki z modułem GSM. 

Park Osiedlowy Nad Nerem. 

Zakupienie urządzenia rejestrującego obraz (fotopułapki )pozwoli na skuteczne 

ściganie sprawców podrzucania odpadów komunalnych w rejonie osiedla Nad 

Nerem oraz Parku Osiedlowego Nad Nerem. Koszty usuwania dzikich wysypisk 

ponosimy My mieszkańcy. Zakupiony zestaw należy wyposażyć w kartę 

telefoniczną SIM ułatwiającą przesyłanie zdjęć bezpośrednio na adres e-

mailowy lub MMS-y na telefony komórkowe. Obsługą mogła by się zająć Straż 

Miejska lub sąsiadująca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź-

Łaskowice. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie zakup 

fotopułapki, która zostałaby zamontowana na terenie Parku 

Osiedlowego nad Nerem. Realizacja tego projektu przyczyni 

się do zapewnienia porządku na terenie Parku Osiedlowego 

Nad Nerem. Zakupiony zestaw zostanie wyposażony w kartę 

telefoniczną SIM umożliwiającą przesyłanie zdjęć na 

wskazany telefon komórkowy bądź adres mailowy. Realizacja 

projektu będzie możliwa we współpracy ze Strażą Miejską  

w Łodzi, która zobowiązuje się do obsługi fotopułapki po jej 

zakupie  

i przekazaniu. 

 4 350,00 zł  

118.  
ZZM 

G083CD 

Nowoczesny Park Dąbrowskiego - plac zabaw. 

Park im. J. Dąbrowskiego. 

 Plac zabaw dla psów ogrodzenie i pochylnia, rampa. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

psiego placu zabaw w Parku im. J. Dąbrowskiego. Realizacja 

tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność obiektu dla 

miłośników psów oraz poczucie bezpieczeństwa dla 

pozostałych użytkowników obiektu. 

 49 600,00 zł  

119.  
ZZM 

G114CD 

Plac zabaw Lecznicza-Łukasińskiego. 

Park przy Łukasińskiego - Kasowa "Lecznicza" 

W Parku "Lecznicza" od strony Kasowa - Łukasińskiego jest zaniedbany plac 

zabaw. Przez ostatnie dwa lata zabawki były wycinane. W nic nowego placu nie 

doposażano. Obecnie w pobliżu (kwartale między Rzgowska-Dąbrowskiego-

Kilińskiego- Broniewskiego) nie ma dużego atrakcyjnego placu zabaw. 

Dodatkowym walorem jest lokalizacja parku.Podłoże jest piaszczyste, nie 

wymaga ingerencji (wymiana okresowa, która powinna i tak mieć miejsce). Plac 

jest już ogrodzony. Firmy oferujace zestawy w podanych cenach uwzględniają 

transport i montaż. Gwarancja 3 letnia. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

przebudowę i doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. 

Leczniczej. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku. 

 341 000,00 zł  

120.  
ZZM 

G118CD 

Grill w Parku Dąbrowskiego. 

Park im. J.Dąbrowskiego. 

Instalacja dwóch grilli betonowych i 4 kompletów piknikowych: stół + ławki. 

Grille w celu obniżenia kosztów mogłyby być na metalowym wysięgniku, 

betonowa podstawa - palenisko. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

zagospodarowanie miejsca grillowego na terenie Parku im. J. 

Dąbrowskiego (obecnie miejsce grillowe wyposażone jest w 

kosz na gorące odpady oraz w kosz na odpady komunalne). 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku.  

 65 500,00 zł  

121.  
ZZM 

G146CH 

Nasadzenia krzewów za przystankiem autobusowym , ul. Paradna 43. 

ul. Paradna 43. 

Chcąc ujednolicić estetykę terenów w okolicy osiedla wnioskujemy o 

nasadzenie krzewów za przystankiem autobusowym. 
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122.  
ZZM 

G156CD 

Rewitalizacja skweru im. św. M. Kolbe. 

Skwer im. św. Maksymiliana Kolbe ul. Tatrzańska/Rydla. 

Celem zadania jest rewitalizacja Skweru im. Sw. M. Kolbe zlokalizowanego u 

zbiegu ul. Tatrzańskiej i Rydla, poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni dla 

dzieci, młodzieży i osób starszych. Skwer ma dogodną lokalizację w centrum 

osiedla Dąbrowa, blisko szkól podstawowych i przedszkola, a także rynku. 

Zadanie polegać będzie przede wszystkim na stworzeniu bezpiecznego placu 

zabaw dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (pole piaskowe, huśtawki, 

linarium), ale również miejsca aktywności fizycznej dla młodzieży i osób 

starszych (street worout), ale również wprowadzeniu nowych nasadzeń. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

przebudowę i doposażenie placu zabaw, budowę street 

workout’u, doposażenie w kosze, ławki oraz dosadzenie 

krzewów i drzew na Skwerze im. Św. M.M. Kolbego. 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność 

obiektu.  

 550 000,00 zł  

123.  
ZZM 

G172NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, mniej 

hałasu). 

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). 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

nasadzenia drzew  

i krzewów w okolicy rzeki Ner (ul. Chocianowicka) oraz w 

Parku Osiedlowym  

nad Nerem. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku, wpłynie na odnowienie drzewostanu oraz 

wyciszenie hałasu pochodzącego z terenu lotniska Lublinek.  

 50 000,00 zł  

124.  
ZZM 

G185CD 

Rewitalizacja ławek w parku im. J. Dąbrowskiego. 

Park im. J.Dąbrowskiego (przy ul.J. Dąbrowskiego). 

Projekt zakłada rewitalizację ławek znajdujących się na terenie Parku im. J. 

Dąbrowskiego. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie remont 

istniejących i zakup nowych ławek na terenie Parku im. J. 

Dąbrowskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

 150 000,00 zł  

125.  
ZZM 

G186CD 

Rewitalizacja siłowni miejskiej w parku im. J. Dąbrowskiego. 

Park im. J.Dąbrowskiego (przy ul.J. Dąbrowskiego). 

Projekt zakłada rewitalizację siłowni miejskiej znajdującej się na terenie Parku 

im. J. Dąbrowskiego. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

modernizację i doposażenie siłowni na terenie Parku im. J. 

Dąbrowskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

 285 000,00 zł  

126.  
ZZM 

G187GO 

Rewitalizacja placu zabaw w parku im.Reymonta. 

Park im. W. Reymonta. 

Projekt zakłada rewitalizację placu zabaw znajdującej się na terenie Parku 

im.W. Reymonta. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje 

rewitalizację placu zabaw w Parku im. Reymonta. 

W listopadzie 2017 r. zakończono kompleksową przebudowę i 

doposażenie (zamontowano 7 nowych zabawek) placu zabaw 

za kwotę ponad 180.000 zł. W chwili obecnej plac zabaw nie 

wymaga ponownej rewitalizacji, ani nie posiada wolnej 

przestrzeni dla kolejnych zabawek (zachowanie stref 

bezpieczeństwa).  

 380 000,00 zł  

127.  
ZZM 

G200RO 

Więcej tlenu, mniej smogu. 

UL. Pabianicka. 

Ulica Pabianicka jest trasą o dużym natężeniu ruchu aut i komunikacji miejskiej, 

skutkującej sporym hałasem i dużą emisją spalin. W tym momencie pomiędzy 

N 

W pasach zieleni po obu stronach ulicy Pabianickiej znajduje 

się wiele sieci przesyłowych instalacji elektrycznej, wodnej, 

kanalizacyjnej. Pasy zieleni są na tyle wąskie, iż nie 

56 500,00zł  



34 
 

trasą Górna, a ulicami Prądzyńskiego i Łukową nie ma drzew lub na niektórych 

odcinkach jest ich bardzo niewiele. Projekt zakłada zasadzenie 35 drzew i 40 

krzewów, które będą pochłaniać zanieczyszczenia i smog, redukować hałas dla 

okolicznych osiedli, osłaniać przechodniów od słońca i upiększać krajobraz. 

Nasadzenia powstaną po obu stronach ulicy z gatunków drzew liściastych o 

udowodnionej efektywności w pochłanianiu dużych ilości zanieczyszczeń 

komunikacyjnych i szybkim przyroście (np. lipa, jesion, brzoza). 

możliwości posadzić drzew i krzewów w sposób nie kolidujący 

z instalacją podziemną. Ponadto Biuro Architekta Miasta 

wskazało, iż przy nasadzeniach należy ominąć odcinek między 

ulicą Leszczowa, a zjazdem do salonu Opel ze względu na 

planowaną w przyszłości budowę zintegrowanego przystanku 

tramwajowego i kolejowego. Znacząco ogranicza to miejsce do 

wykonania nasadzeń. 

  

  

128.  
ZZM 

G201RU 

Nasadzenia antysmogowe dla Rudy. 

Ul. Łukowa i 3 Maja. 

Osiedle Ruda ze względu na emisję zanieczyszczeń z pieców i kotłów 

domowych, w sezonie grzewczym oddycha najbardziej zanieczyszczonych 

powietrzem w Łodzi, a smog jak wiadomo przyczynia się do rozwoju wielu 

chorób, w tym chorób krążenia i nowotworów. Projekt zakłada uzupełnienie 

drzewostanu dwóch ulic: 3 Maja i Łukowej na odcinku od ul. Pabianickiej do 

Dźwiękowej. Będą to albo gatunki iglaste będące bardzo efektownymi 

oczyszczaczami powietrza również zimą (np. kosodrzewina, świerk serbski), 

albo gatunki liściaste o udowodnionej efektywności w pochłanianiu dużych 

ilości pyłów zawieszonych i szybkim przyroście (np. lipa, jesion, akacja, 

brzoza). 

 P/P 

Wykonanie nasadzeń poprawi estetykę przystanku. Pozytywnie 

wpłynie na pochłanianie zanieczyszczeń powietrza w 

najbliższej okolicy 

 

  

30 000,00zł  

129.  
ZZM 

G210NN 

Rozbudowa placu zabaw w Parku Osiedlowym Nad Nerem. 

Ul. Łaskowice, Park Osiedlowy Nad Nerem. 

Projekt polega na rozbudowie obecnego placu zabaw w dodatkowe urządzenia 

zabawowe, a także dobudowie II części placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią 

(np. gumową, płyty SBR). Bujaki sprężynowe x2, huśtawki x2 dla młodszych i 

starszych dzieci, huśtawka typu „gniazdo" x 1, karuzela tarczowa z siedziskami, 

trampolina, zestaw placu zabaw: z tunelami, zjeżdżalniami zakręconymi, linami 

i siatkami, zabawka typu domek, statek lub samochód. Dodatkowo 2 stojaki 

rowerowe w pobliżu placu zabaw. Alejka parkowa prowadząca do placu zabaw. 

 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

drugiego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu 

na terenie Parku Osiedlowego Nad Nerem.  

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku 

oraz zaspokoi oczekiwania mieszkańców, w szczególności 

dzieci mieszkających w pobliżu tego placu zabaw. 

 

320 000,00zł 

130.  
ZZM 

G215RO 

Street Workout Park w Twojej okolicy – Park Sielanka. 

Teren Parku Sielanka. 

Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. 

Konstrukcja składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. 

Służyć będzie dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z 

niej mogą wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą poprawić 

swoją sprawność fizyczną. 

Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności 

fizycznej wśród mieszkańców. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie budowę 

street workout’u na terenie Parku Sielanka.  

Teren parku jest bardzo zadrzewiony, a dodatkowo znaczna 

jego powierzchnia jest okresowo zalewana wodą (wiosenne 

roztopy, jesienne ulewy), co nie pozwala zagospodarować tej 

części. Na pozostałych obszarach (bez zieleni wysokiej  

i zastoin wody) występuje infrastruktura podziemna 

(wodociągi, gazociągi, sieć energetyczna).  

 192 000,00 zł  

131.  ZZM Więcej zieleni w Parku Sielanka. P  30 000,00 zł  
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G236RO Park Sielanka. 

Park Sielanka powinien być miejscem wyciszenia i odpoczynku. Obecnie 

porastają go głównie stare piękne drzewa, które same w sobie nie dają odrobiny 

szansy na prywatność podczas rozmowy, lub spaceru. Zasadzenie nowych 

krzewów w parku sprawiłoby, że park stałby się atrakcyjniejszy dla lokalnej 

społeczności, a lokalny ekosystem też by na tym zyskał. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

nasadzenie krzewów  

w Parku Sielanka. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

132.  
ZZM 

G238RO 

Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności. 

Rokicie. 

Zakup i zamontowanie 100 budek lęgowych dla ptaków dziuplastych na terenie 

Rokicia, wpłynie pozytywnie na lokalny ekosystem. Budki powinny być 

zaprojektowane i powieszone w sposób przemyślany względem ptasiej 

społeczności. Proponuje, aby były to budki lęgowe wg Sokołowskiego Typu A. 

W takiej budce będzie mogła bezpiecznie zamieszkać m.in. sikorka, kowalik, 

muchołówka, mazurek oraz wróbel. 

P 

Montaż budek lęgowych dla ptaków pozytywnie wpłynie na 

lokalny ekosystem oraz przyczyni się do zwiększania 

bioróżnorodności w środowisku. W mieście niewiele jest 

drzew dziuplastych a budki lęgowe będą stanowiły schronienie 

oraz miejsce rozrodu pożytecznych ptaków miejskich. 

 9 000,00 zł  

133.  
ZZM 

G240PK 

MAMY przestrzeń na Skwerze Dubaniewicza. 

Skwer im. H. Dubaniewicza. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz 

zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję 

przewijaka. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie montaż 

ławki do karmienia z przewijakiem na terenie Skweru im. 

Dubaniewicza. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

 8 000,00 zł  

134.  
ZZM 

G246RO 

Kaczy Catering w Parku Sielanka. 

Park Sielanka. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni 

pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający 

ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie 

karmą. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje montaż 

automatu z karmą dla kaczek na terenie Parku Sielanka.  

Realizacja tego przedsięwzięcia źle wpłynie na kondycję 

populacji kaczki krzyżówki, stan wody w zbiorniku oraz 

komfort wypoczywających w parku ludzi.  

Kaczki są zwierzętami dzikimi, które doskonale radzą sobie w 

środowisku naturalnym, bliskość dużych zbiorników wodnych 

(Stawy Stefańskiego, Jana, Młynek) sprawia, że baza 

pokarmowa i lęgowa jest wystarczająca. Natomiast „sztuczne” 

przywiązywanie ptaków stałą obecnością wysypującej się co 

godzinę niepełnowartościowej karmy (jest to sucha, zbrylona 

masa, pozbawiona naturalnych witamin, minerałów i innych 

biologicznie czynnych substancji roślinnych) jest dla nich 

szkodliwe, a dla miasta generowałoby wysokie koszty 

utrzymania. Ponadto przegęszczenie osobników ptactwa 

wodnego spowoduje zanieczyszczenie wody, a dodatkowo 

może doprowadzić do epidemii wśród kaczek. Ponadto zbyt 

 5 000,00 zł  
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duża ilość osobników może być uciążliwa dla użytkowników 

parku (zabrudzenia odchodami ławek, chodników, odzieży, 

alergie).  

135.  
ZZM 

G256RO 

Park Rejtana w filmowej odsłonie - projekcje „pod chmurką" filmów dla 

dzieci i rodziców. 

Park Rejtana. 

Park im. Tadeusza Rejtana- mieści się w Łodzi pomiędzy ulicą Piękną, Rejtana, 

Felsztyńskiego i al. Politechniki. 

W parku urządzony jest plac zabaw i boisko. 

Pomysłem na projekt w ramach BO jest zorganizowanie w czasie wakacji 

spotkań filmowych w kinie "pod chmurką". Przed każdym seansem dla dzieci 

zaplanowane będą również atrakcje, pląsy, konkursy, prowadzone przez 

animatora. 

p 

Wieczorne seanse kina plenerowego z roku na rok stają się 

coraz bardziej popularne, integrują społeczność lokalną, są 

bezpłatną i ogólnodostępną formą rozrywki dla całych rodzin. 

Kino plenerowe w parku Rejtana przyczyni się do zwiększenia 

atrakcyjności tego miejsca, wzbogaci ofertę kulturalną miasta 

oraz przyczyni się do popularyzacji kinematografii. 

 40 000,00 zł  

136.  
ZZM 

G257GO 

MAMY przestrzeń w Parku Legionów. 

Park im. Legionów. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz 

zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję 

przewijaka. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie montaż 

ławki do karmienia z przewijakiem na terenie Parku im. 

Legionów. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

 8 000,00 zł  

137.  
ZZM 

G259CD 

MAMY przestrzeń w Parku Dąbrowskiego. 

Park im. J. Dąbrowskiego. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz 

zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję 

przewijaka. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie montaż 

ławki do karmienia z przewijakiem na terenie Parku im. 

Dąbrowskiego. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

 8 000,00 zł  

138.  
ZZM 

G261PK 

PODŚWIETLANA FONTANNA- Skwer Dubaniewicza. 

Ul. Strycharska 22. 

Demontaż istniejącej konstrukcji Instalacja nowej podświetlanej fontanny. (Tak 

jak w Sukcesji, tylko z mniejsza ilością dysz). 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 

przebudowę fontanny na terenie Skweru im. Dubaniewicza, z 

uwagi na nieuregulowany stan prawny działki 503/58 w 

obrębie G-12. 

 295 000,00 zł  

139.  
ZZM 

G262PK 

PARK MŁODOŚCI zamiast Skweru imienia Henryka Dubaniewicza - 

przywracamy historyczną nazwę. 

Ul. Strycharska 22. 

Park Młodości powstał w 1964 r. Nazwę „Skwer imienia Henryka 

Dubaniewicza" nadano Uchwałą Nr L\XVI/719/94 Rady Miejskiej w Łodzi z 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie zmianę 

nazwy Skweru im. Dubaniewicza, z uwagi na fakt, iż 

nadawanie nazw obiektom miejskim m.in. skwerom i parkom 

leży w wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Łodzi. 

 1 500,00 zł  
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dnia 27.05.1994 r. 

Do dnia dzisiejszego wielu mieszkańców Lodzi, szczególnie tych starszych 

posługuje się starą nazwą. Dlatego tez prosimy o zmianę nazwy, w 

szczególności, że nowa nazwa jest długa i dla niektórych trudna do 

zapamiętania. 

Tablice z nazwą parku są zainstalowane w dwóch miejscach: od strony ul. 

Paderewskiego, oraz od strony ul. Strycharskiej. Wykonana jest na foli 

samoprzylepnej, która i tak jest zniszczona i wymaga wymiany. 

Pod nazwą Skwer im, Henryka Dubaniewicza nie ma żadnych budynków, 

dlatego też nie będzie konieczności wymiany dokumentów wśród mieszkańców. 

140.  
ZZM 

G263PK 

BEZPIECZNY BEZOBSŁUGOWY PARK LINOWY - Skwer 

Dubaniewicza. 

Ul. Strycharska 22. 

Bezpieczny, Modułowy, Bezobsługowy Park Linowy ma 10 różnych przeszkód 

mocowanych na linach stalowych, tor przeszkód zbudowany jest na metalowej 

konstrukcji nośnej. Pomiędzy słupami rozwieszone są liny stalowe, na których 

zawieszone są różnorodne przeszkody na podestach metalowych, drewnianych i 

linowych. Park można rozbudować dodając nowe moduły. 

Park linowy przeznaczony jest do użytku zarówno dla dzieci jak i dla osób 

dorosłych. Dzieci o wzroście poniżej lin 10 cm mogą korzystać z parku 

linowego pod opieką osób dorosłych. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie budowę 

parku linowego na terenie Skweru im. Dubaniewicza, z uwagi 

na brak wolnej przestrzeni (działka nr 503/36 w obrębie G-12 

jest bardzo zadrzewiona, tak więc realizacja zadania wiązałaby 

się z koniecznością wycięcia dużej ilości drzew), a także 

kolizję z infrastrukturą podziemną (ciepłociąg). Ponadto park 

linowy wymaga bardzo grubej warstwy amortyzującej, więc 

wykonanie korytowania pod pole piaskowe źle wpłynęłoby na 

kondycję zdrowotną sąsiadujących z inwestycją drzew. Nie ma 

możliwości realizacji zadania na sąsiedniej działce nr 503/58 w 

obrębie G-12, z uwagi na jej nieuregulowany stan prawny. 

 227 000,00 zł  

141.  
ZZM 

G264PK 

Monitoring Miejski - Skwer Dubaniewicza. 

Ul. Strycharska 22. 

Instalacja kamer monitoringu miejskiego 3 szt. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

monitoringu na Skwerze im. H. Dubaniewicza (dwie kamery) i 

przyległym do niego terenie IX Liceum Ogólnokształcącego 

im. Dąbrowskiego (jedna kamera). Realizacja tego 

przedsięwzięcia zwiększy poczucie bezpieczeństwa 

użytkowników i ograniczy akty wandalizmu.  

 144 000,00 zł  

142.  
ZZM 

G265PK 

KURTYNA WODNA NA UPAŁY-Skwer Dubaniewicza. 

Ul. Strycharska 22. 

Kurtyna wodna, oszczędna, w kształcie bramy Dzięki dużemu rozdrobnieniu 

wody znakomicie sprawdza się w upalne dni obniżając temperaturę o kilka 

stopni. 

Kurtyna powinna mieć możliwość montażu tylko na okres letni. 

Ma być uruchamiana tylko podczas temperatur powyżej 26 stopni Celsjusza. 

N 

Utrzymanie kurtyny generuje niewspółmierne koszty. 
 5 000,00 zł  

143.  
ZZM 

G268RO 

Odrodzenie starego placu zabaw. 

Park Sielanka (okolice willi Ferdynanda). 

Odnowa placu zabaw w parku Sielanka. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

przebudowę i doposażenie placu zabaw w Parku Sielanka. 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku.  

 376 000,00 zł  

144.  ZZM Kaczy Catering w Parku Reymonta. N  5 000,00 zł  
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G273GO Park im. Wł. Reymonta. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni 

pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający 

ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie 

karmą. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje montaż 

automatu z karmą dla kaczek na terenie Parku Reymonta.  

Realizacja tego przedsięwzięcia źle wpłynie na kondycję 

populacji kaczki krzyżówki, stan wody w zbiorniku oraz 

komfort wypoczywających w parku ludzi.  

Kaczki są zwierzętami dzikimi, które doskonale radzą sobie w 

środowisku naturalnym, bliskość dużych zbiorników wodnych 

(Stawy Stefańskiego, Jana, Młynek) sprawia, że baza 

pokarmowa i lęgowa jest wystarczająca. Natomiast „sztuczne” 

przywiązywanie ptaków stałą obecnością wysypującej się co 

godzinę niepełnowartościowej karmy (jest to sucha, zbrylona 

masa, pozbawiona naturalnych witamin, minerałów i innych 

biologicznie czynnych substancji roślinnych) jest dla nich 

szkodliwe, a dla miasta generowałoby wysokie koszty 

utrzymania. Ponadto przegęszczenie osobników ptactwa 

wodnego spowoduje zanieczyszczenie wody, a dodatkowo 

może doprowadzić do epidemii wśród kaczek. Ponadto zbyt 

duża ilość osobników może być uciążliwa dla użytkowników 

parku (zabrudzenia odchodami ławek, chodników, odzieży, 

alergie).  

145.  
ZZM 

G274CD 

MAMY przestrzeń w Parku przy Leczniczej. 

Park Miejski przy ul. Leczniczej. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz 

zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję 

przewijaka. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie montaż 

ławki do karmienia z przewijakiem na terenie Parku przy ul. 

Leczniczej. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

 8 000,00 zł  

146.  
ZZM 

G275GO 

MAMY przestrzeń w Parku Reymonta. 

Park im. Wł.Reymonta. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz 

zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję 

przewijaka. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie – pod 

warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - montaż ławki do 

karmienia z przewijakiem na terenie Parku im. Reymonta. 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku.  

 8 000,00 zł  

147.  
ZZM 

G285GO 

Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - Park Reymonta. 

Park Reymonta. 

W przedkładanym projekcie planuje się wzbogacenie różnorodności 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje 

lokalizację pływających platform oraz zakup skrzynek 

 97 600,00 zł  
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biologicznej wybranych zbiorników wodnych by stały się dodatkowo cennym 

przyrodniczo miejscem w mieście. Działania te będą polegały na umieszczeniu 

pływających platform porośniętych roślinnością szuwarową na wybranych 

zbiornikach wodnych zlokalizowanych w parkach łódzkich i na terenach 

rekreacyjnych. Ponadto montaż skrzynek lęgowych dla kaczek na wybranych 

drzewach w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. Planuje się zamontowanie 

dwóch platform pływających na zbiorniku w Parku Reymonta oraz skrzynek 

lęgowych na okolicznych drzewach w parku. Pływające platformy to 

konstrukcje składające się z 6 trójkątnych segmentów o boku 2,5 metra 

zakotwiczone na środku zbiornika. Tworzy je metalowa siatka tworząca podłoże 

do wzrostu roślin błotnych. 

lęgowych dla kaczek w Parku im. Reymonta. 

Zbiornik w parku nie spełnia wymagań, które pozwoliłoby na 

realizację celu założonego przez Lidera. Staw ma powierzchnię 

ok. 7.000 m2, jest dość płytki ok. 1,5 – 2 m, linia brzegowa nie 

posiada roślinności szuwarowej (brzegi są wyłożone 

betonowymi heksapodami i wyłożone geowłókniną). Ponadto 

przegęszczenie osobników ptactwa wodnego spowoduje 

zanieczyszczenie wody, a dodatkowo może doprowadzić do 

epidemii wśród kaczek. Ponadto zbyt duża ilość osobników 

może być uciążliwa dla użytkowników parku (zabrudzenia 

odchodami ławek, chodników, odzieży, alergie).  

148.  
ZZM 

G307GO 

Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego. 

Park im. J. Słowackiego. 

Budowa placu zabaw. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

przebudowę i doposażenie placu zabaw w Parku im. 

Słowackiego. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność obiektu.  

 327 000,00 zł  

149.  
ZZM 

P022ZM 

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczo-hydrologicznej dla części Parku 

Piłsudskiego przy Rezerwacie Przyrody „Polesie Konstantynowskie” 

Rezerwat Polesie Konstantynowskiego, alejka za drogą pożarową od strony 

Domu Pomocy Społecznej " Włókniarz" ul. Krzemieniecka 7/9, do 

skrzyżowania alejek - wschodnia i północno - wschodnia krawędź rezerwatu. 

 Projekt dotyczy należytego wykonania ścieżki okalającej Rezerwat Polesie 

Konstantynowskie oraz poprawnej melioracji tego terenu, zgodnie z naturalnym 

spadkiem i pierwotnym kierunkiem spływu wody. Wykonana kilka lat temu 

modernizacja ścieżki odcięła rezerwat od wody. Cel projektu - by woda 

dopływała do Rezerwatu, który jej potrzebuje, zamiast, zatrzymana po 

niewłaściwej stronie ścieżki, powodować gnicie i umieranie okolicznych drzew. 

Wykonanie całości w sposób estetyczny, nieznaczne podniesienie ścieżki i 

ukrycie drenów pod ścieżką nie ingeruje w krajobraz, rozwiązuje problem 

zalewania ciągu komunikacyjnego znacznie poprawiając komfort 

użytkowników, a nade wszystko, tworzy wyjątkową przestrzeń spacerową w 

sąsiedztwie unikatowego terenu zielonego. Przestrzeń ta jest ogólnodostępna, 

mogą więc korzystać z niej i obcować z naturą wszystkie osoby, bez względu na 

wiek, wykształcenie, czy status majątkowy. Rezultatem wdrożenia projektu jest 

konieczna ochrona ostatniego fragmentu Puszczy Łódzkiej, której nie uratuje 

płot, jedynie należyta troska o jej dobrostan. 

P 

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczo-hydrologicznej dla części 

Parku Piłsudskiego przy Rezerwacie Przyrody „Polesie 

Konstantynowskie” w miejscu okresowej stagnacji wód 

powierzchniowych pozwoli na wskazanie przyczyn degradacji 

drzewostanu parkowego i umożliwi podjęcie dalszych działań 

zapobiegawczych w kierunku rozwiązania przedmiotowego 

problemu, co przełoży się na przywrócenie atrakcyjności tego 

obszaru.  

  

  

 75 000,00 zł  

  

150.  
ZZM 

P027SP 

Montaż zdroju wody pitnej w parku Poniatowskiego. 

Wejście do parku od ul. Inżynierskiej. 

Projekt zakłada montaż zdroju wody pitnej dla osób korzystających z parku przy 

wejściu od strony ul. Inżynierskiej. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

zdroju wody pitnej w Parku im. ks. J. Poniatowskiego w Łodzi. 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku i 

zwiększy komfort użytkowników. 

 86 000,00 zł  
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151.  
ZZM 

P028ZM 

Montaż zdroju wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu). 

Start ścieżki biegowej w okolicy skrzyżowania Al.. Unii Lubelskiej - ul. 

Konstantynowskiej. 

Projekt zakłada montaż zdroju wody pitnej dla osób korzystających z parku przy 

wejściu od strony skrzyżowania ul. Konstantynowskiej i al.. Unii Lubelskiej. 

P 

Utworzenie zdroju wody pitnej przy rozpoczęciu ścieżki dla 

biegaczy na skraju Alei Retkińskiej w Parku Piłsudskiego w 

Łodzi jest możliwe i zasadne do zrealizowania we wskazanej 

lokalizacji, gdyż podniesie to atrakcyjność obiektu i zwiększy 

komfort korzystania z infrastruktury dostępnej na jego terenie. 

 80 000,00 zł  

152.  
ZZM 

P032LP 

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 

Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku. 

Projekt stanowi kontynuację, realizacji z poprzednich lat. Zakłada utrzymanie 

porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek. 

P 

W ramach zadania zrealizowane zostanie bieżące utrzymanie 

terenu (wykaszanie, sprzątanie) oraz wykonana zostanie 

poprawa stanu urządzeń zagospodarowania rekreacyjnego 

(koszy, ławek itp.). Zapewnienie monitorowania terenu przez 

umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w formie 

stałych patroli konnych w najbardziej narażonych na 

dewastację i zaśmiecanie miejscach, przyczyni się do poprawy 

stanu bezpieczeństwa na terenie uroczyska Lublinek. 

Realizacja zadania w powyższym, uzgodnionym z 

wnioskodawcą, zakresie spowoduje wzrost bezpieczeństwa i 

standardu wypoczynku oraz zwiększy atrakcyjność tego 

znanego i popularnego wśród mieszkańców miasta Łodzi 

(głównie Retkini) kompleksu lasów komunalnych. 

 135 000,00 zł  

153.  
ZZM 

P038RS 

 

Bezpieczny plac zabaw dla psów. 

Kusocińskiego 116. 

Psi plac zabaw obejmie ogrodzony siatką obszar 450 m2 trawiastego terenu. 

Znajdujące się na nim wyposażenie zapewni rozrywkę dla dużych i małych 

psów, a zamknięta przestrzeń da ich właścicielom możliwość bezpiecznego 

wybiegania psów. Wejście na plac zabaw będzie stanowić tzw. podwójna furtka, 

która uniemożliwi psom samowolne wyjście z placu. Plac podzielony zostanie 

na dwie części - pierwsza część wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe 

dla zwierząt, druga oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, gdzie 

psy spokojnie mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. W części pierwszej 

znajdzie się: tunel, ( równoważnia pochyła, hydrant z poprzeczką, przeskok 

potrójny, słupki do slalomu. Na placu planuje się również utworzyć ogrodzoną 

piaskownicę jako toaletę dla psów oraz słupki parkingowe dla psów, gdzie psy 

będą mogły odpocząć. Tu też znajdzie się jeden kosz na śmieci oraz dwa kosze 

na psie odchody. Gdy psy będą szczęśliwie bezpiecznie się bawić z innymi 

czworonogami, właściciele będą mogli odpocząć na trzech ławkach. W 

wyposażeniu przewiduje się również tablicę z regulaminem. Planowana 

lokalizacja jest dogodna dla większości mieszkańców tego osiedla. 

 

 

  

154.  ZZM Park im. Ks. J. Poniatowskiego dla biegaczy. P  948 970,00 zł  
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P047SP Park im. Ks. J. Poniatowskiego. 

Projekt przewiduje budowę ok. 1250 m amortyzowanej ścieżki wokół centralnej 

części parku im. Ks. J. Poniatowskiego oraz ustawienie pionowych oznaczeń co 

200 m. Bieżnia przebiegałaby wzdłuż wytycznych alejek parku i była 

umiejscowiona po wewnętrznej stronie alejek. Zaczynałaby się w okolicy ul. 

Inżynierskiej (miejsce startu biegu PARKRUN) i biegła w stronę cmentarza 

wojennego, dalej na około terenów Miejskiego Ośrodka Tenisowego dalej w 

stronę górki ( umiejscowionej po zachodniej stronie parku) i z powrotem do 

miejsca startu tak by utworzyć zamkniętą petlę. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

ścieżki dla biegaczy w Parku im. ks. J. Poniatowskiego w 

Łodzi, Realizacja tego przedsięwzięcia 

podniesie atrakcyjność parku i zwiększy bezpieczeństwo 

użytkowników uprawiających biegi. Ostateczna opinia 

uzależniona jest od opinii uzyskanej od 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

155.  
ZZM 

P051ZM 

Wiewiórki w parkach. 

Park na Zdrowiu. 

Projekt polega na uszczęśliwieniu dzieci, które będą mogły karmić przyjazne 

wiewiórki w parku na Zdrowiu. Karmę będzie można kupić za kilka złotych w 

automacie. 

P 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt (art. 10a ust. 1) handel 

żywymi zwierzętami jest zabroniony i możliwy tylko w 

szczególnych przypadkach, np. w ramach działalności ogrodów 

zoologicznych. Tym samym nie ma możliwości zakupu 

wiewiórek i niekontrolowanego wypuszczenia ich na  teren 

Parku Piłsudskiego, gdyż tutejszy Zarząd jako potencjalny 

realizator zadania nie posiada kompetencji do wykonywania 

tego typu czynności. Ponadto w ww. Parku jest liczna 

populacja wiewiórek, która radzi sobie świetnie i nie wymaga 

działań ochronnych. Natomiast automaty z karmą wymagają 

stałego serwisowania i generują dodatkowe koszty 

niewspółmierne do oczekiwanych efektów. Jednakże, aby 

podkreślić ekologiczne i edukacyjne walory obecności 

wiewiórek w Parku, w ramach zadania zostaną urządzone 2 

miejsca wyposażone w budki lęgowe i karmniki z tablicami 

informacyjnymi z ciekawostkami z życia tych zwierząt ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na ich dietę, co pomoże na 

racjonalne ich dokarmianie w okresie zimowym oraz 

obserwację ich zachowań w rodzinnym gronie. Realizacja 

przedmiotowego zadania podniesie atrakcyjność i walory 

edukacyjne obiektu.  

       

 

 

15 000,00 zł  

  

156.  
ZZM 

P059ZL 

Park na Górce Retkińskiej - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida 

Karolew. 

kwartał ul. Juszczakiewicza, ul. Kusocińskiego, ul.Konstantynowska, Ogród 

Botaniczny. 

Altanka z bali i grill parkowy w obecnym miejscu grilowym, ławki z bali wzór 

zastosowany na Lublinku, kosze, teren dla psów. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

altanki, miejsca do grillowania oraz montaż 6 ławek z bali i 6 

koszy na terenie zieleńca Łódzkie Błonia. Realizacja tego 

przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność zieleńca. 

 70 000,00 zł  

157.  
ZZM 

P071KO 

Ratujemy pomnik przyrody - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida 

Karolew. 

Skrzyżowanie ul. Drewnowska i Al. Włókniarzy. 

Na rogu Drewnowskiej i Włókniarzy stoi wiekowy kasztan jest to pomnik 

P 

Pielęgnacja drzewa wpłynie pozytywnie na jego stan 

zdrowotny, poprawi jego walory estetyczne i krajobrazowe. 

 5 000,00 zł  
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przyrody i pozostałość po ogrodzie restauracyjnym z XIXw. 3 lata temu 

uszkodził go piorun. Drzewo od tamtej pory nie zostało zabezpieczone. Drzewo 

posiada suche konary i uszkodzoną korę niczym nie zabezpieczoną. 

158.  
ZZM 

P072ZM 

Leśny plac zabaw w Parku Zdrowie - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka 

Norwida Karolew. 

Park na Zdrowiu przy DPS. 

Leśny plac zabaw w Parku na Zdrowiu na tyłach domu opiek wykonany z bali 

wkomponuje się w otoczenie. Duży plac zabaw w parku znajduje się prawie 

1500 m od osiedla mieszkaniowego i planowanej lokalizacji placu zabaw. 

Położenie nowego placu zabaw w części zacienionej przy oświetlonej alejce 

blisko bloków zapewni dużą popularność tego miejsca. Plac zabaw wykonany z 

bali drabinka domek ze zjeżdżalnią, huśtawka, trampolina 2m średnicy, 

piaskownica, pole amortyzujące piaskowe, ławka 2szt. Natomiast aleja idąca 

wzdłuż rezerwatu zostanie wyposażona w przepusty wodne. Rozwiąże to 

problem zatrzymywania wody spływającej od strony alei Uni Lubelskiej. 

Powoduje to wysychanie rezerwatu i gnicie drzew znajdujących się przy aleji. 

 N 

Budowa placu zabaw w południowej części Parku im. Marsz. J. 

Piłsudskiego w Łodzi nie jest możliwa z uwagi na:- opinię 

negatywną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Łodzi z dnia 20.04.2018 r., określającą lokowanie tego typu 

obiektów w tej części Parku jako sprzeczne z koncepcją jego 

urządzenia z lat 30. XX w. autorstwa ogrodnika miasta Stefana 

Rogowicza oraz z obecnym zagospodarowaniem i 

użytkowaniem terenu, - prawdopodobną konieczność wycinki 

drzew pod ulokowanie przedmiotowej inwestycji,- bliskie 

sąsiedztwo Domu Pomocy Społecznej i rezerwatu przyrody, 

które wymaga zachowania ciszy i zapewnienia spokoju 

wypoczywającym mieszkańcom.Wykonanie przepustów pod 

alejką biegnącą wzdłuż ogrodzenia Rezerwatu Przyrody 

„Polesie Konstantynowskie” nie ma podstaw naukowych w 

postaci opinii eksperckiej wskazującej na konieczność 

skierowania zalegających na terenie Parku wód 

powierzchniowych na teren rezerwatu – brak ekspertyzy oraz 

stosownych pozwoleń i uzgodnień nie pozwala na realizację 

takiego zamierzenia. W związku z powyższym, opinia w 

sprawie zasadności realizacji przedmiotowego wniosku jest 

negatywna. 

  

 

 

 

 

 70 000,00 zł  

  

159.  
ZZM 

P073KR 

Park kieszonkowy ul. Norwida - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka 

Norwida Karolew. 

ul. Norwida 3/5. 

Skwer na rogu Norwida i Wygodnej jest potrzebny w tym rejonie nie ma 

sprawnego placu zabaw. W okolicy znajduje się dużo wieżowców co zapewnia 

sporą ilość małych odbiorców zainstalowanych elementów. Skwer jest 

zadrzewiony co jest bardzo ważne dla najmniejszych dzieci. Wysokość 

elementów placu zabaw pozwala na zastosowanie naturalnego podłoża 

amortyzującego trawa i kora. Zyska również skwer który odzyska blask i będzie 

mógł nadal pełnić funkcję rekreacyjną dla starszych osób i nie tylko. 

N/P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 

powstanie placu zabaw na skwerze pomiędzy ul. Norwida i 

Wygodną z uwagi na status nieruchomości -własności 

miejskiej będącej w użytkowaniu wieczystym na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Karolew" w Łodzi. 

 22 000,00 zł  

160.  
ZZM 

P081KR 

Przejście podziemne na ul. Bandurskiego dostępne dla rodzin z dziećmi - 

inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Przejście podziemne na ul. Bandurskiego przy urzędzie. 

Przejście podziemne pod Bandurskiego przy urzędzie montaż na schodach 

drugiej rynny umożliwiającej sprowadzenie wózka dla dzieci obecnie jest jedna 

dla rowerów, posadzenie 20 drzew po bokach przejścia. 

P/P 

 W miejscu planowanych nasadzeń znajduje się sporych 

rozmiarów trawnik, posadzenie tam drzew zwiększy 

atrakcyjność wizualną. Umożliwi również zacienienie 

chodnika znajdującego się poniżej. 

       

 30 000,00 zł  
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161.  
ZZM 

P086KR 

Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu- 

inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Południowa strona ul. Bandurskiego od ul. Krzemienieckiej do torów 

kolejowych. 

Uzupełnienie nasadzeń drzew wzdłuż południowej strony ul. Bandurskiego 25 

szt. (drzewa odporne na skrajne warunki kolony, dęby). Postawienie 5 ławek i 2 

koszy. 

P/P 

 Zasadzenie drzew zwiększy atrakcyjność wizualna i umożliwi 

częściowe zacienienie chodnika w okresie letnim. Ławki 

ustawione przy ciągu pieszym mogą posłużyć jako miejsce 

odpoczynku dla pieszych, a czyszczenie chodników poprawi 

estetykę. 

       

 38 400,00 zł  

  

162.  
ZZM 

P092ZM 

" Rybka lubi pływać" - rodzinna edukacja ichtiologiczna, zawody w 

wędkowaniu z nauką rozpoznawania ryb i płazów. 

Park im. Józefa Piłsudskiego. 

Projekt polega na zorganizowaniu w miejscu zarządzanym przez Miasto Łódź - 

w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, również przy udziale etatowych 

pracowników Urzędu Miasta Łodzi całodniowych zawodów w wędkowaniu, z 

jednoczesnym przeprowadzeniem warsztatów edukacji ekologicznej 

(ichtiologicznej i herpetologicznej). Zawody mogą mieć formułę sportową np. o 

Puchar Prezydenta Miasta Łodzi lub dydaktyczno - pedagogiczną - konkurs. 

Uczestnikami projektu mogą być Dzieci wraz z Opiekunami. Przedział wiekowy 

- klasy IV - VIII Szkoły Podstawowej, max. do 50 osób uczestniczących 

(zawodnicy). Termin przeprowadzenia: wrzesień - październik. 

P 

Zawody wędkarskie i warsztaty integrują społeczność lokalną, 

są bezpłatną i ogólnodostępną formą rozrywki dla całych 

rodzin. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 

atrakcyjności tego miejsca, wzbogaci ofertę kulturalną miasta 

oraz przyczyni się do popularyzacji rodzimej ichtiofauny. 

 24 500,00 zł  

163.  
ZZM 

P097ZM 

Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego. 

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów Quidditcha, 

W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków łódzkiej drużyny 

SkyWeavers mieszkańcom Lodzi przybliżone zostaną zasady coraz 

popularniejszego sportu jakim jest Quidditch. Wydarzenie jest adresowane do 

wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i doświadczenia w grach 

zespołowych. Będzie to kontynuacja serii treningów otwartych i wydarzeń 

plenerowych takich jak "Galanty Turniej Quidditcha", czy "Trening (Juidditcha 

w łódzkim ZOO", która może zaowocować możliwością organizacji w Łodzi 

Ogólnopolskich mistrzostw Quidditcha. Warsztaty mogłyby się odbyć w 

dowolnym terminie, z wyłączeniem okresu od początku listopada do końca 

marca, ze względu na warunki atmosferyczne. 

P 

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch otwartych treningów 

Ouidditcha na terenie parku im. Piłsudskiego. W trakcie 

warsztatów zostaną przybliżone zasady gry. Wydarzenie 

skierowane będzie do wszystkich mieszkańców Łodzi 

niezależnie od wieku i doświadczenia w grach zespołowych. 

Projekt może również wpłynąć na podniesienie atrakcyjności 

parku. 

 300,00 zł  

164.  
ZZM 

P107LP 

Więcej ławek i koszy na śmieci na terenie uroczyska Lublinek. 

Uroczysko Lublinek (przy stawach Bielice). 

Projekt ma na celu uzupełnienie niewystarczającej liczby ławek na uroczysku 

Lublinek, szczególnie tuż wokoło stawów Bielice oraz niewystarczającej liczby 

koszy na śmieci w tej okolicy. Od lat na piękniejącym uroczysku Lublinek 

rośnie liczba wypoczywających łodzian. Aktualna liczba ławek i koszy na 

śmieci dawno stała się niewystarczająca, a zainteresowanie tym miejscem 

wypoczynku wciąż będzie rosło. 

P 

Zadanie ma na celu uzupełnienie istniejącej infrastruktury 

rekreacyjnej uroczyska Lublinek o drewniane ławki z 

oparciem, przy zachowaniu wypracowanego dotychczas 

„leśnego stylu” tych urządzeń. Realizacja zadania wpłynie na 

zwiększenie możliwości rekreacji i wypoczynku oraz zwiększy 

atrakcyjność tego znanego i popularnego wśród mieszkańców 

miasta Łodzi (głównie Retkini) kompleksu lasów 

komunalnych. 

5 500,00 zł  
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165.  
ZZM 

P108LP 

Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek. 

Uroczysko Lublinek (przy stawach Bielice). 

Projekt ma na celu uzupełnienie drzewostanu długowiecznego i dającego cień 

na uroczysku Lublinek, z naciskiem na bezpośrednią bliskość stawów Bielice. 

Od lat na piękniejącym uroczysku Lublinek rośnie liczba wypoczywających 

łodzian. W najbardziej obleganych miejscach bardzo brakuje jednak drzew 

dużych - dających cień wypoczywającym łodzianom w słoneczne upalne dni. 

P 

Zadanie ma na celu uzupełnienie istniejącej zieleni o kolejne 

drzewa. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie 

atrakcyjności tego znanego i popularnego wśród mieszkańców 

miasta Łodzi (głównie Retkini) kompleksu lasów 

komunalnych. 

        

35 000,00 zł  

  

166.  
ZZM 

P125MM 

Pielęgnacja Alei Klonów Srebrzystych przy ul. Jarzynowej. 

ul. Jarzynowa na odcinku od ul. Solec do ul. Srebrzyńskiej. 

Regulacja, przycięcie, prześwietlenie oraz oczyszczenie z jemioły koron 

szpaleru wiekowych i okazałych klonów srebrzystych (38 szt.) rosnących 

wzdłuż ul. Jarzynowej na granicy osiedli im. J. Montwiłła-Mireckiego i 

Zdrowie-Mania. 

P/P 

Pielęgnacja drzew rosnących wzdłuż ulicy Jarzynowej 

pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 

pieszo-jezdnym oraz poprawi estetykę okolicy. 

27 000,00 zł  

167.  
ZZM 

P187KR 

 

ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni. 

Wiaty na przystankach: Maratońska / Retkińska (0543), Maratońska / 

Obywatelska (0544), Waltera-Janke / Wyszyńskiego (0800), Wyszyńskiego / 

Retkińska (1384) x2, Wyszyńskiego / os. Piaski (1377), Wyszyńskiego / 

Waltera-Janke (1378) (1380) x2, pętla KAROLEW (2301), Bratyslawska / 

Wróblewskiego (0042), Bandurskiego / Wileńska (1597), Bandurskiego / Atlas-

Arena (1772), Krzemieniecka / Kowieńska (0412), Krzemieniecka / Retkińska 

(0411),Retkińska / Kusocińskiego (1851), Retkińska / Wyszyńskiego (0946), 

Kusocińskiego / Retkińska (1960). 

Zadanie polega na obsadzeniu wokół 18. wybranych wiat przystankowych 

bluszczu lub innego winorośla, którego zadaniem będzie zacienienie przestrzeni 

pod wiatą. Przy bardzo wysokich temperaturach przeszklone wiaty nie spełniają 

swojej roli i zamiast chronić przed słońcem zamieniają je w swego rodzaju 

sauny pod którymi nie daje się wytrzymać. Obsadzenie wiat roślinnością 

powinno zapewnić oczekującym odrobinę cienia. 

  

168.  
ZZM 

P199MM 

Głogi jak nowe. 

Podwórko znajdujące się m. blokami przy al. Unii Lubelskiej 18, al. Unii 

Lubelskiej 20, ul. Daniłowskiego 7. 

Przycięcie pielęgnacyjne 7 drzew - głogów. Od kilkudziesięciu lat głogi wpisują 

się w osiedlowy krajobraz, a ostatnie ich przycinanie miało miejsce przeszło 30 

lat temu. 

P/P 

Pielęgnacja drzew rosnących na nieruchomości przy al. Unii 

Lubelskiej 18 i 20 pozytywnie wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa 

oraz poprawi estetykę okolicy. 

 3 500,00 zł  

169.  
ZZM 

P204ZM 

Pielęgnacja Parku na Zdrowiu. 

Teren w kwadracie ulic Krakowska, Siewna, Biegunowa, Wieczność. 

Ustawienie 4 koszy na śmieci przy wejściu od strony Ul. Siewnej przy mostku 

na ulicy Biegunowej, przy wejściu od strony cmentarza i na skrzyżowaniu w 

środku parku, ponadto należy wyciąć drzewa uschnięte lub powalone ze 

względów bezpieczeństwa. Pnie przyciąć do długości ok. 3 metrów i pozostawić 

jako formę miejsca odpoczynku . Mniejsze gałęzie rozdrobnić rozsypać jako 
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"zielony nawóz ". Od strony ulicy Siewnej wyrównanie wejścia poprzez 

nawiezienie wyrównanie i ubicie ziemi na odcinku około 30 metrów. 

170.  
ZZM 

P217KR 

Las przy szpitalu na ul. Wileńskiej stanie się parkiem - inicjatywa plac 

sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

ul. Wileńska 37. 

Projekt polega na wybudowaniu alejki gliniasto żwirowej wijącej się przez 

zabytkowy las przy XIXw. willi należącej do szpitala znajdującego się na 

Wileńskiej 37. Alejka może się wznosić i opadać tak żeby jej budowa nie 

uszkodziła systemu korzeniowego. Przy alejce zostaną ustawione ławki i kosze. 

Alejka będzie prowadzić od willi przy Wileńskiej do poleskiego domu kultury. 

Pacjenci i mieszkańcy zyskają piękny teren rekreacyjny. 

N/N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 

urządzenie parku na terenie leśnym otaczającym willę przy 

szpitalu przy ul. Wileńskiej z uwagi na status nieruchomości - 

własności Województwa Łódzkiego będącej w użytkowaniu 

wieczystym na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego 

Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. 

 80 000,00 zł  

171.  
ZZM 

P220ZM 

Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców parku na Zdrowiu. 

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Współczesne miejskie parki są w coraz mniejszym stopniu wypełnione dzikimi 

zwierzętami. Przystrzyżone i wygrabione trawniki uniemożliwiają wielu 

zwierzętom przeżycia zimy, a w czasie lata zabiera się im miejsce rozrodu. 

Projekt ten ma na celu przystosowanie parku na Zdrowiu jako ostoi dla jeży, 

dzikich owadów i małych zwierząt. Projekt zakłada utworzenie na terenie całego 

parku domków dla jeży, domków dla dzikich owadów, wykonanie koszy na 

zgrabione liście wokół niektórych drzew oraz utworzenie łąki kwietnej z 

krajowych gatunków roślin. Domki dla jeży umożliwią spokojne zimowanie 

tego gatunku, a pojemniki na suche liście umożliwią zimowanie owadów i 

małych ssaków. Łąka kwietna ma niezwykłą możliwość obserwacji motyli i 

pięknego świata owadów, Utworzenie tablic edukacyjnych wspomoże edukację 

przyrodniczą Łodzian. Dajmy parkom nie tylko funkcje użytkową, ale i 

chroniącą miejscową bioróżnorodność biologiczną. 

  

  
  

172.  
ZZM 

P223LP 

Las Młodej Łodzi. 

ul. Latawcowa/ ul. Ikara. 

Zadanie ma na celu promowanie rodzicielstwa i dbania o środowisko naturalne. 

Daje możliwość uczczenia narodzin czy adopcji dziecka w przyjazny dla 

środowiska sposób. Odwołuje się do staropolskiej tradycji sadzenia drzew z 

okazji urodzin dziecka. Podobnie jak wówczas dla dziewczynki przewidziano 

posadzenia lipy, dla chłopców zaś dębu. Wpływa bardzo korzystnie na 

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta poprzez 

czynny udziału w sadzeniu nowego pokolenia lasu. Dotychczas (od 2017 r.) 

przeprowadzono V edycji akcji r. Posadzono w łącznie ok. 220 drzew. Zadanie 

obejmuje zagospodarowanie terenu na którym rośnie Las Młodej Łodzi oraz 

utworzenie strony internetowej akcji, której elementem będzie mapa lasu. W 

ramach zagospodarowania terenu planowane jest wykonanie drewnianego 

ogrodzenia (w stylu leśnym jak np. na parkingu przy ul. Zamiejskiej), oraz 

urządzenie miejsca wypoczynku (np. w północno-zachodnim fragmencie 

P  

  

Zadanie ma na celu promowanie rodzicielstwa i dbania o 

środowisko naturalne. Odwołuje się do staropolskiej tradycji 

sadzenia drzew z okazji urodzin dziecka. Wpłynie korzystnie 

na podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i 

kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta. 

 

      53 000,00 zł  
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kompleksu) w formie kilku 2-3 drewnianych leśnych ławostołów oraz koszy na 

śmieci. Istotnym elementem projektu jest wykonanie strony internetowej akcji 

obejmującej w szczególności mapę na której zlokalizowane będą posadzone 

drzewa. 

173.  
ZZM 

P234SP 

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 nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w 

pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru w miejscach 

usuniętych, lub stworzenie nowych. 

N  

  

Na podstawie uzyskanych opinii oraz po przeprowadzeniu 

analizy działek i podziemnej infrastruktury wniosek został 

zaopiniowany negatywnie. Zadanie znajduje się na terenie 

objętym planami inwestycyjnymi - Rewitalizacją Obszarową 

Centrum Łodzi oraz Programem Zielone Polesie w ramach 

którego ulice będą kompleksowo przebudowane wraz z 

wprowadzeniem zieleni. Dodatkowo część działek to 

nieruchomości, na których gmina nie może zgodnie z prawem 

wydatkować środki publiczne. Na obszarach, w których gmina 

może wydatkować środki publiczne brak jest miejsc 

biologicznie czynnych na wykonanie wszystkich nowych 

nasadzeń lub istnieje rozbudowana infrastruktura podziemna, 

uniemożliwiająca ich wykonanie. 

       

 

 

 200 000,00 zł  

  

174.  
ZZM 

P238ZM 

MAMY przestrzeń na Zdrowiu. 

Park im. Józefa Piłsudskiego. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, 

osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka. 

P  

  

Uzupełnienie istniejącej infrastruktury o ławkę dla matek 

karmiących, w celu dostosowania ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi do 

potrzeb mieszkańców, w szczególności rodzin z dziećmi, 

będzie poszerzeniem oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla  

użytkowników obiektu oraz podniesie standard i atrakcyjność 

korzystania z niego.  

 

         

 8 000,00 zł  
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175.  
ZZM 

P239ZM 

Kaczy Catering na Zdrowiu. 

Park im. Józefa Piłsudskiego. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni 

pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający 

ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie 

karmą. 

N 

Według opinii ornitologów dokarmianie kaczek i ptaków 

wodnych jest zasadne tylko w miesiącach zimowych, a 

niekorzystne przez pozostałą część roku. Dodatkowe 

dokarmianie ptactwa powoduje namnażanie populacji 

szkodników (głównie szczurów) na terenach zieleni i 

zatracanie naturalnego instynktu zdobywania pożywienia przez 

ptaki. Ponadto firmy utrzymujące zieleń urządzoną mają 

obowiązek dokarmiania ptactwa wodnego w czasie 

największych mrozów, dlatego dodatkowe dokarmianie  

 mija się z celem w aspekcie gospodarności. Poza tym 

kaczkomaty wymagają dodatkowej obsługi, serwisu baterii - 

ładowania co 2 tygodnie, dosypywania karmy i przydają się 

tylko zimą (około 3-4 miesiące w roku). Wobec powyższego 

opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi jest  

 negatywna.  

 3 000,00 zł  

176.  
ZZM 

P240SP 

MAMY przestrzeń w Parku Poniatowskiego. 

Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, 

osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 

powyższe zadanie. W Parku im. ks. J. Poniatowskiego w 

ramach budżetu obywatelskiego zamontowano w 

2018 r. dwie ławki dla matek karmiących. Oprócz tego w 

nowoczesnej toalecie zlokalizowanej przy wejściu do parku od 

strony ul. Inżynierskiej znajdują się dwa stanowiska do 

przewijania dzieci. Wobec braku takiej infrastruktury na 

innych obiektach parkowych dostawianie kolejnej ławki w w/w 

parku byłoby nieuzasadnione. 

 5 000,00 zł  

177.  
ZZM 

P241SP 

Kaczy Catering w Parku Poniatowskiego. 

Park im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni 

pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający 

ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie 

karmą. 

N 

Dokarmianie kaczek i ptaków wodnych według opinii 

ornitologów jest zasadne tylko w miesiącach zimowych. 

Dodatkowe dokarmianie kaczek powoduje namnażanie 

populacji szczurów w parku i zatracanie naturalnego instynktu 

zdobywania pożywienia przez ptaki. Firmy utrzymujące zieleń 

w parkach mają obowiązek dokarmiania ptactwa wodnego w 

czasie największych mrozów dlatego dodatkowe dokarmianie 

mija się z celem w aspekcie gospodarności. Poza tym 

kaczkomaty wymagają dodatkowej obsługi, serwisu baterii - 

ładowania co 2 tygodnie, dosypywania karmy i przydają się 

tylko zimą. 

 3 000,00 zł  

178.  
ZZM 

P242ZM 

MAMY przestrzeń w Ogrodzie Botanicznym. 

Ogród Botaniczny. 

Zakup i montaż 3 ławek przystosowanych do karmienia i przewijania 

P 

Ogród Botaniczny w Łodzi jest obiektem miejskim, 

odwiedzanym co roku przez ponad 100 tysięcy osób. 

 27 000,00 zł  
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niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i 

przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. 

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniący funkcję 

przewijaka. 

Proponowane zadanie pn. „MAMY przestrzeń w Ogrodzie 

Botanicznym" uzyskało pozytywną opinię, ponieważ zostaną 

stworzone miejsca przystosowane do karmienia i przewijania 

niemowląt, zapewniające intymność rodzicom i dzieciom. 

Realizacja zadania w znaczący sposób ułatwi zwiedzanie i 

odpoczynek gości z małymi dziećmi w Ogrodzie Botanicznym 

w Łodzi. 

179.  
ZZM 

P245KR 

Atak klonów. 

Wzdłuż ul. Waltera Janke ( od ul. Maratońskiej do ul. Bratysławskiej/ ul. 

Wyszyńskiego). 

Nasadzenia klonów czerwonych oraz klonów typu Jawor wzdłuż ulicy Waltera-

Janke od strony przystanków autobusowych oraz na pasie zieleni pomiędzy 

pasami drogi (jak w załączniku). Drzewa mają za zadanie urozmaicić i 

upiększyć przestrzeń. Zieleń przy ulicach podkreśla bieg ciągów 

komunikacyjnych, obniża stres i napięcie. Niesie za sobą szereg korzyści 

przyrodniczych jak i zdrowotnych, takich jak: poprawa mikroklimatu, regulacja 

zawartości tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze, zmniejszenie stopnia 

zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie procesów erozyjnych, pochłanianie 

promieniowania słonecznego, redukcja wahań temperatury powietrza i 

łagodzenie prędkości wiatru. 

 P/P 

Zasadzenie drzew zwiększy atrakcyjność wizualna. 

Pozytywnie wpłynie na ograniczenie zapylenia i hałasu w 

bezpośredniej bliskości drogi. 

 

       

 200 000,00 zł  

  

180.  
ZZM 

P246ZL 

Nasadzenia wzdłuż ul. Traktorowej i przedłużenia ul. Łubinowej. 

ul. Traktorowa/ przedłużenie ul. Łubinowej. 

Nasadzenia drzew wzdłuż ul. Traktorowej na wysokości posesji przy 

Traktorowej 22 oraz nasadzenia wzdłuż drogi, która jest przedłużeniem ul. 

Łubinowej pomiędzy posesjami Traktorowa 20 i 22. Dodatkowe nasadzenia w 

ilości 15szt drzew jako kontynuacja budżetu obywatelskiego wykonywanego w 

2018r. 

N  

Z uwagi na trwające prace budowalne nasadzenia mogą zostać 

zdewastowane podczas prowadzenia ww. prac. Dodatkowo 

wskazany we wniosku teren jest silnie uzbrojony  

w infrastrukturę podziemną (wodną, kanalizacyjną i 

elektryczną) co uniemożliwia posadzenie drzew.  

 

        

 12 000,00 zł  

  

181.  
ZZM 

P251KR 

Ogrodzona, zadbana przestrzeń parkowa przyjazna dla ludzi i małych 

zwierząt dostosowana do działań artystyczno- rozrywkowych. 

ul. Krzemieniecka 2a. 

Ogólnodostępny park, przyjazny dla rodzin z dziećmi, wspaniałe miejsce 

spotkań lokalnej społeczności; oświetlone, zielone, przyjazne dla mieszkańców i 

zwierząt. 

Dzięki realizacji projektu na terenie o powierzchni ok. l hektara przy Poleskim 

Ośrodku Sztuki u zbiegu ulic Krzemienieckiej/Bandurskiego zostanie 

zrewaloryzowany i zorganizowany ogród z: • huśtawkami ogrodowymi, • 

przestrzenią na parkiet taneczny, • ławeczkami, • altankami, • zadbaną zielenią, • 

miejsca na grilla, • łąkami kwietnymi dla pszczół i innych owadów. Podjęte 

działania w ramach projektu: -realizacja projektu zagospodarowania (plan 

nasadzeń, oświetlenia, systemu nawadniania) -uporządkowanie drzew i 

krzewów oraz uporządkowanie terenu w celu zasiania trawy i stworzenia 
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przestrzeni na łąki kwietne i wysokie grządki. -wykonanie nowych nasadzeń i 

wykonanie systemu nawadniania.(Park wzbogaci się o wiele nowych krzewów, 

bylin i kwiatów w tym nasadzenia miododajne) -zwiększenie bioróżnorodności 

parku to również nowe drewniane budki lęgowe, hotele dla owadów, domki dla 

wiewiórek, a przede wszystkim łąki kwietne. -dla zachowania naturalnego 

charakteru parku pozostawimy także niektóre martwe pnie drzew, jako miejsca 

schronienia dla małych ssaków. -ponadto zostaną stworzone przestrzenie relaksu 

z wykorzystaniem tzw. małej architektury ogrodowej- ławki, stoliki, huśtawki 

ogrodowe, altanki itp. -zostanie zbudowany przestrzeń na parkiet do tańca na 

potańcówki plenerowe i koncerty, -zostanie przygotowana przestrzeń do 

grillowania. 

182.  
ZZM 

P252KR 

Nowe urządzenia zabawowe dla dzieci na Zieleńcu między ul. 

Chodkiewicza, a Wyspiańskiego. 

Zieleniec między ul. Chodkiewicza, a Wyspiańskiego. 

Zieleniec miejski między ul. Chodkiewicza a Wyspiańskiego na łódzkim 

Karolewie to popularne miejsce spotkań, zabawy i wypoczynku na łonie natury 

w sercu zabytkowego Osiedla Biskupiego. Znajduje się na nim plac zabaw dla 

dzieci oraz mała architektura w postaci ławek i koszy na odpady. Uzupełnienie 

obecnie istniejących zabawek przez nowoczesne i atrakcyjne instalacje 

umożliwi poszerzenie oferty rekreacyjnej zieleńca i podniesienie komfortu 

korzystania z jego atrakcji. Dodanie kolejnych ławek do odpoczynku w 

otoczeniu zielem ułatwi też nadzór nad bawiącymi się dziećmi, nowe kosze na 

odpady pozwolą na bardziej efektywne utrzymanie porządku na obiekcie. 

Projekt zakłada sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 

wyznaczeniem lokalizacji dla nowych elementów na istniejącym placu zabaw 

oraz ławek parkowych i koszy na śmieci, a następnie zakup, dostawę i montaż 

ww. urządzeń w terenie. 

P/P 

Doposażenie Zieleńca między ul. Chodkiewicza a 

Wyspiańskiego w nowe ławki i urządzenia zabawowe dla 

najmłodszych uczyni wypoczynek na jego terenie 

atrakcyjniejszym, przyjemniejszym i wygodniejszym. 

 60 000,00 zł  

183.  
ZZM 

P253KR 

Nowe urządzenia zabawowe dla dzieci na Zieleńcu przy ul. Wileńskiej 57. 

Zieleniec przy ul. Wileńskiej 57. 

Zieleniec miejski przy ul. Wileńskiej 57 na łódzkim Karolewie to popularne 

miejsce spotkań, zabawy i wypoczynku na łonie natury, jak również często 

uczęszczany osiedlowy szlak komunikacyjny. Znajduje się na nim plac zabaw 

dla dzieci, siłownia plenerowa i mała architektura w postaci ławek i koszy na 

odpady. Pomimo stałego nadzoru i corocznych prac konserwacyjnych 

urządzenia do zabawy są coraz starsze i powoli ulegają zużyciu. Uzupełnienie 

obecnie istniejących zabawek z lat 90. nowoczesnymi i bardziej atrakcyjnymi 

instalacjami umożliwi poszerzenie oferty rekreacyjnej zieleńca i podniesienie 

komfortu korzystania z jego dobrodziejstw. Dodanie kolejnych ławek do 

odpoczynku w otoczeniu zieleni ułatwi też nadzór nad bawiącymi się dziećmi. 

Projekt zakłada sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z 

wyznaczeniem lokalizacji dla nowych elementów na istniejącym placu zabaw 

P/P 

Doposażenie Zieleńca przy ul. Wileńskiej 57, położonego w 

sąsiedztwie placówek przedszkolnych łódzkiego Karolewa, w 

nowe ławki i urządzenia zabawowe dla najmłodszych uczyni 

wypoczynek na jego terenie atrakcyjniejszym, 

przyjemniejszym i wygodniejszym. 

 60 000,00 zł  
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oraz ławek parkowych, a następnie zakup, dostawę i montaż ww. urządzeń w 

terenie. 

184.  
ZZM 

P256ZM 

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. Przeprowadzenie jak 

największej ilości zajęć, jednak nie mniej niż 36 2-godzinnych zajęć 

narciarskich lub nartorolkarskich. W śnieżne dni, pozwalające na organizację 

zajęć na biegówkach, spotkania będą się odbywały regularnie i możliwie jak 

najczęściej. W dni powszednie w godzinach popołudniowych, w weekendy a 

także w okresie ferii zimowych od rana. W przypadku braku śniegu odbywać się 

będą zajęcia na nartorolkach. Korzystanie zarówno ze sprzętu jak i z porad 

udzielanych przez instruktorów będzie całkowicie nieodpłatne. Biegówki, 

podobnie jak i inne aktywności skierowane do całych rodzin, stają się coraz 

bardziej popularne. Narciarstwo biegowe łączy pokolenia. Park im. Józefa 

Piłsudskiego jest idealnym miejscem do rozpoczęcia przygody z narciarstwem 

biegowym. Trasy są płaskie i niewymagające szczególnych umiejętności. Aleja 

Generała Gustawa Orlicz-Dreszera, na której będą prowadzone zajęcia 

wieczorami jest oświetlona i dzięki temu możliwa jest organizacja zajęć także 

po zmroku. 

P 

Bezpłatne zajęcia narciarstwa biegowego oraz zajęcia na 

nartorolkach w Parku im. Piłsudskiego to idealny sposób na 

spędzenie wolnego czasu w przestrzeni parkowej. 

Zainteresowanie biegówkami w Łodzi rośnie z roku na rok. 

Zajęcia organizowane w ramach projektu Zielona Łódź cieszą 

się ogromną popularnością. Każdej zimy brakuje nart i butów 

dla wszystkich chętnych, którzy chcą po raz pierwszy 

spróbować takiej formy ruchu. Tego typu spotkania na pewno 

pomogą również w promocji zdrowego stylu życia. Park im. 

Piłsudskiego w Łodzi jest idealnym miejscem do rozpoczęcia 

przygody z narciarstwem biegowym. Trasy są płaskie i 

niewymagające szczególnych umiejętności. Aleja Generała 

Orlicz-Dreszera, na której prowadzone są zajęcia wieczorami 

jest oświetlona i dzięki temu możliwa jest organizacja zajęć 

także po zmroku. 

 80 000,00 zł  

185.  
ZZM 

P257ZM 

Doposażenie w ławki i kosze na odpady otoczenia Nowoczesnej Strefy w 

Parku na Zdrowiu. 

Park im. Józefa Piłsudskiego. 

Urządzany od kilku lat na terenie dawnego Lunaparku w Parku im. Marsz. J. 

Piłsudskiego nowoczesny plac zabaw dla dzieci i młodzieży zwany Nowoczesną 

Strefą jest miejscem bardzo atrakcyjnym i cieszącym się dużą popularnością 

wśród odwiedzających Zdrowie. Pomimo corocznego doposażania placu w 

nowe urządzenia, infrastrukturę i zieleń wyraźnie brakuje tam elementów małej 

architektury parkowej - ławek służących do odpoczynku w komfortowych 

warunkach i koszy na odpady pozostawiane przez użytkowników obiektu. 

Dotychczas zamontowane ławki i pojemniki występują w zbyt małej liczności, 

by pokryć wysokie zapotrzebowanie na ich używanie - szczególnie w weekendy 

i pogodne dni, gdy odwiedzających jest najwięcej. Dlatego konieczne jest 

uzupełnienie ich liczby, by zaspokoić potrzeby użytkowników i poprawić 

komfort spędzania przez nich czasu na łonie natury. 

Projekt zakłada aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod 

względem wyznaczenia nowych lokalizacji dla ławek i koszy na odpady na 

terenie Nowoczesnej Strefy, a następnie zakup, dostawę i montaż ww. 

elementów małej architektury na tym obszarze i w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie. 

P 

Doposażenie terenu Nowoczesnej Strefy Rekreacji, 

Wypoczynku i Animacji w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w 

Łodzi będzie spełnieniem życzeń użytkowników obiektu i 

czynnikiem podnoszącym atrakcyjność korzystania z jego 

oferty rekreacyjno-sportowej. 

 110 000,00 zł  
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186.  
ZZM 

P269ZM 

Zajęcia fizyczne z elementami samobronny poprawiające koordynację 

ruchową dla osiedla im. Józefa Montwiłła- Mireckiego. 

ul. Perla. (orlik). 

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia 

ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik 

samoobrony. Cały zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym 

powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu 

wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) jak również Krav Magi. 

Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie 

znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie , wzmocnić płuca, 

wyrzeźbić sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia 

ruchowe rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo 

wzmacniaj ą nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Treningi będą 

odbywać się w grupach na każdym poziome zaawansowania oraz dotyczyć będą 

zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala 

na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja 

rozwojowi fizycznemu. Cykl zajęć przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co 

również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 

 P/N 

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z 

podstawowych technik samoobrony na terenie Parku im. 

J.Piłsudskiego. W trakcie zajęć będzie można również 

skorzystać z konsultacji z zakresu dietetyki i fizjoterapii. 

Treningi skierowane będą do wszystkich mieszkańców Łodzi 

niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania i mogą 

stanowić ciekawą alternatywę dla aktualnej oferty 

ogólnodostępnych zajęć sportowych. Projekt zakłada promocję 

zdrowego i aktywnego trybu życia oraz wpłynie na 

zwiększenie atrakcyjności parku. 

 

       

  20 800,00 zł  

  

187.  
ZZM 

P281MM 

Zielono na os. Montwiłła- Mireckiego. 

Osiedle Montwiła- Mireckiego. 

Uzupełnienie drzewostanu na osiedlu, który to drzewostan usechł i został 

wycięty w ostatnich latach. W miejsce tych drzew proponujemy nowe 

nasadzenia Lipy, Głogi oraz Robinie to drzewa zdobiące Osiedle jeszcze przed 

wojną. Powracamy do przedwojennego drzewostanu. Jest to kontynuacja 

naszego wygranego projektu sprzed roku. 

 P/N 

Zasadzenie drzew zwiększy atrakcyjność wizualna, zwiększy 

zacienienie. 

 

         

75 000,00 zł  
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188.  
ZZM 

W013SW 

Odkrycie fragmentu rzeki Lamus na 100-metrowym odcinku 

przepływającym przez park im. Jana Kilińskiego (u zbiegu Kilińskiego i 

Tymienieckiego). 

Park im. Jana Kilińskiego. 

Odkrycie fragmentu rzeki Lamus na odcinku około 100 metrów na terenie Parku 

Kilińskiego (róg Kilińskiego z Tymienieckiego). Ciek ten płynie przez park 

płytko pod ziemią w dwóch równoległych, krytych, ceglanych kanałach. Ze 

względu na bardzo zły stan techniczny kanały kilka lat temu zostały ogrodzone 

siatką. Nie wygląda to estetycznie, zniechęca łodzian i przybywających do 

naszego miasta turystów do odwiedzenia parku. Odsłonięcie strumienia byłoby 

pierwszym przypadkiem ukazania mieszkańcom cieku wodnego, który miał 

bezpośredni wpływ na powstanie w Łodzi osady fabrycznej, a potem zakładów 

"Ziemi obiecanej" fabrykanckich rodów: Scheiblerów i Grohmanów. Ponieważ 

nasze miasto jest ubogie w naturalnie, płynące cieki, strumień w parku może 

korzystnie oddziaływać na otoczenie, poprawiać jakość powietrza, przyciągać 

mieszkańców powstających licznie na Księży Młynie i w okolicy osiedli 

mieszkaniowych. Odkrycie strugi na terenie parku i to niemal w centrum miasta 

przyczyni się do powstania nowej atrakcji turystycznej.  

P 

Przez teren Parku im. J. Kilińskiego pod główną alejką 

parkową, stanowiącą ciąg pieszy prowadzący od ul. Tylnej do 

przystanku tramwajowego u zbiegu ulic: Kilińskiego i 

Tymienieckiego, przebiega zamknięte koryto rzeki Lamus. 

Ceglane sklepienie kanału jest coraz bardziej widoczne w 

śladzie alejki, gdzie pojawiają się również luźne cegły. 

Zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą techniczną zużycie 

kanału wynosi ponad 80%, co oznacza, iż ceglane sklepienie 

kanału może w każdej chwili ulec zarwaniu, stanowiąc 

zagrożenie dla osób korzystających z ww. alejki. We wrześniu 

2017 r. ZZM dokonał tymczasowego zabezpieczenia kanału 

poprzez jego wygrodzenie. Dla poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników parku niezbędna jest przebudowa koryta rzeki. 

Zakłada się odkrycie rzeki poprzez usunięcie sklepienia wraz z 

częścią ścian, pozostawienie wzmocnienia dna i fragmentów 

istniejących ścian a następnie ukształtowanie i umocnienie 

skarp rzeki oraz wybudowanie nowej alejki parkowej wzdłuż 

rzeki. Działania te, oprócz poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników parku podniosą również jego walory estetyczne, 

nawiązujące do przemysłowej Łodzi, kiedy rzeka Lamus 

płynęła w otwartym korycie.  

Ostateczna opinia, zależna jest od opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

 425 000,00 zł  

189.  
ZZM 

W019ZA 

Pump truck - budowa toru do jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach. 

Teren pomiędzy ul. Strzemińskiego a ul. Zapadłą przy Parku Podolskiego - teren 

dawnego Skateparku CALIFORNIA. 

Pump truck jest torem przeznaczonym do jazdy na rowerach, rolkach, 

deskorolkach a nawet hulajnogach. Pump truck znajdowałby się na miejscu 

dawnego Skateparku przy ul. Strzemińskiego "CALIFORNIA" i składał by się z 

dwóch torów: Pierwszy tor o długości ok. 80 m i 1,5 m szerokości dla dzieci i 

początkujących. Drugi tor o długości ok.170 m i ok. 2m szerokości dla starszych 

dzieci, młodzieży i dorosłych (os6b z większym doświadczeniem). Łącznie tory 

zajmowałyby ok. 1500m² powierzchni terenu, który obecnie jest 

nieużytkowany. Tor jest utwardzony asfaltem, skarpy oraz przestrzeń pomiędzy 

torami obsiane są trawą. Teren w pobliżu toru należy uporządkować oraz 

postawić tablice informacyjne i kosze na śmieci. Drzewa, krzewy pozostały by 

bez zmian. Istniejące latarnie odnowić i wykorzystać do oświetlania torów. 

Ogrodzenie metalowe od strony Strzemińskiego do odnowy, brama do 

demontażu, ogrodzenie z siatki do wymiany lub tylko do demontażu. Powstanie 

toru wiąże się z przygotowaniem specjalistycznego projektu. Podobne pump 

P 

Budowa Pumptrucku podniesie atrakcyjność Parku 

Podolskiego, a także będzie promować wśród dzieci i 

młodzieży aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.  

386 000,00 zł 
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trucki powstały już w parku na Zdrowiu i w parku 1 Maja. Powstanie toru ma na 

celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji jakiego brakuje w tej części 

Zarzewia. Jazda na rowerze po takim torze poprawia koordynacje ruchową 

całego ciała, rozwija kondycję fizyczną i sprawia mnóstwo przyjemności. Tor 

służyłby nie tylko mieszkańcom osiedla Zarzew, ale również innym łodzianom 

ponieważ tego typu tory już istniejące cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Korzystanie z toru nie wymaga posiadania żadnych umiejętności dlatego może 

służyć całym rodzinom, bez ograniczeń wiekowych. 

190.  
ZZM 

W042WW 

Wodny Park Zabaw. 

ul. Chmielowskiego. 

Wybudowanie wodnego parku (placu) zabaw dla dzieci. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

wodnej fontanny posadzkowej na terenie Parku Źródła 

Olechówki. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku. 

 500 000,00 zł  

191.  
ZZM 

W050SW 

Nowe drzewa na Starym Widzewie. 

ul. Nowa, ul. Nawrot, ul. Dobra, ul. Miedziana, al. Piłsudskiego, ul. 

Przędzalniana, ul. Kopcińskiego, ul. Złota. 

Projekt zakłada uzupełnienie istniejących szpalerów poprzez zasadzenie 81 

drzew na Starym Widzewie: 21 drzew na ul. Nowej, 1 na ul. Dobrej, 4 na ul. 

Przędzalnianej, 12 na ul. Nawrot, 2 na ul. Złotej, 9 na ul. Miedzianej, 9 na al. 

Piłsudskiego, 23 na ul Kopcińskiego oraz usunięcie 8 pni po wyciętych 

drzewach. Drzewa ocienią rozgrzane ulice, poprawią estetykę osiedla, a także 

korzystnie wpłyną na jakość powietrza. Co istotne, drzewa zostaną posadzone 

wyłącznie na istniejących trawnikach, zatem realizacja projektu nie przyczyni 

się do zmniejszenia liczby miejsc parkingowych. 

  

  
  

192.  
ZZM 

W051SW 

Odtworzenie furtki do Parku Źródliska I. 

Skrzyżowanie al. Piłsudskiego i ul. Przędzalnianej (południowo-zachodni róg). 

Stworzenie nowego wejścia do Parku Źródliska I na rogu al. Piłsudskiego i ul. 

Przędzalnianej oraz ścieżki w kierunku Palmiarni wraz z 2 ławkami, dzięki 

którym dostęp do Parku stanie się łatwiejszy dla osób starszych, matek z 

dziećmi oraz dla wszystkich, którzy po prostu chcą usiąść pośród zieleni jak 

najbliższej miejsca zamieszkania. Dawniej w tym miejscu znajdowało się 

wejście, które znacznie skracało drogę nad staw. Najbliższa brama znajduje się 

około 200 metrów dalej na zachód, naprzeciw ul. Wysokiej, z dala od budynków 

mieszkalnych, co znacznie utrudnia dostęp do parku. 

N 

Realizacji projektu na terenie Parku Źródliska będzie wiązała 

się z wycięciem drzew oraz krzewów w parku zabytkowym, 

który w całości uznany jest za pomnik przyrody. Istniejące 

wejście do parku jest oddalone zaledwie o 150 m. Wystąpiono 

również o opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 121 000,00 zł  
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193.  
ZZM 

W060ST 

Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego. 

Park im. R.Baden-Powella. 

Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów Quidditcha. 

W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków łódzkiej drużyny Sky 

Weavers mieszkańcom Łodzi przybliżone zostaną zasady coraz 

popularniejszego sportu jakim jest Quidditch. Wydarzenie jest adresowane do 

wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i doświadczenia w grach 

zespołowych. Będzie to kontynuacja serii treningów otwartych i wydarzeń 

plenerowych takich jak "Galanty Turniej Quidditcha", czy "Trening Quidditcha 

w łódzkim ZOO", która może zaowocować możliwością organizacji w Łodzi 

Ogólnopolskich mistrzostw Quidditcha. Warsztat- mogłyby się odbyć w 

dowolnym terminie, z wyłączeniem okresu od początku listopada do końca 

marca, ze względu na warunki atmosferyczne. 

P 

Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch otwartych treningów 

Ouidditcha na terenie parku Baden-Powella. W trakcie 

warsztatów zostaną przybliżone zasady gry. Wydarzenie 

skierowane będzie do wszystkich mieszkańców Łodzi 

niezależnie od wieku i doświadczenia w grach zespołowych. 

Projekt może również wpłynąć na podniesienie atrakcyjności 

parku.  

  

300,00 zł  

194.  
ZZM 

W090OJ 

Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będącym doposażeniem 

placu zabaw w Parku Źródła Olechówki. 

Park Źródła Olechówki. 

Istniejący plac zabaw w Parku „Źródła Olechówki" nie spełnia swojej funkcji z 

uwagi na to, że większość urządzeń zabawowych została zdemontowana, gdyż 

nie spełniała norm bhp. Nie ma też środków na ich remont oraz ewentualnie 

zakup nowych. Istnieje konieczność zakupu nowych urządzeń zabawowych i ich 

montaż. Wymienione we wniosku urządzenia zabawowe w pełni zaspokoją 

oczekiwania dzieci i ich opiekunów, a plac zabaw stanie się wspaniałym 

miejscem spotkań dzieci i ich opiekunów. Będzie też uzupełnieniem istniejącej 

infrastruktury. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

doposażenie istniejącego placu zabaw na terenie Parku Źródła 

Olechówki. Zakup nowych urządzeń zabawowych będzie 

odpowiednim uzupełnieniem urządzeń zdemontowanych w 

ubiegłym roku ze względu na zły stan techniczny. Realizacja 

tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku oraz 

zaspokoi oczekiwania mieszkańców, w szczególności dzieci 

mieszkających w pobliżu tego placu zabaw. 

 165 000,00 zł  

195.  
ZZM 

W092OJ 

PUMPTRACK- rowerowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży w obrębie 

strefy rekreacji i wypoczynku w Parku Źródła Olechówki w Łodzi. 

ul. Kazimierza Odnowiciela/Bolka Świdnickiego. 

Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK będzie torem przeszkód składającym się 

z garbów, zakrętów profilowanych "Hopek" ułożonych w takiej kolejności, by 

możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności 

pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe będzie dzięki odpowiednio 

wyprofilowanym przeszkodom /garbom/, na którym użytkownik wykonując 

odpowiednie ruchy porusza się w wybranym kierunku wykorzystując siłę 

ciężkości i siłę odśrodkową. W obrębie strefy Rowerowego Placu Zabaw 

zostaną wybudowane dwa oddzielne tory rowerowe: PUMPTRACK Płaski- 

obiekt przeznaczony do początkujących użytkowników we wszystkich grupach 

wiekowych; PUMPTRACK FLOW TRACK- przeznaczony dla średnio 

zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników wszystkich grup 

wiekowych. Wybudowanie dwóch torów rowerowych w Parku będzie 

doskonałym uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury, spełniającym 

oczekiwania dzieci, młodzieży i innych uczestników. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

pumptracku na terenie Parku Źródła Olechówki. Realizacja 

tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku, a także 

będzie promować wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną 

na świeżym powietrzu.  

 770 000,00 zł  
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196.  
ZZM 

W115ST 

MAMY przestrzeń w Parku Baden - Powella. 

Park im. R.Baden-Powella. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

N 

Ze względu na planowaną wystawę EXPO 2024 na terenie 

Parku Baden-Powella nie jest możliwa realizacja projektu. 

 8 000,00 zł  

197.  
ZZM 

W116SW 

MAMY przestrzeń w Parku 3 Maja. 

Park 3 Maja. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

N 

Ze względu na planowaną wystawę EXPO 2024 na terenie 

Parku 3 Maja nie jest możliwa realizacja projektu. 

 8 000,00 zł  

198.  
ZZM 

W117SW 

MAMY przestrzeń w Parku nad Jasieniem. 

Park nad Jasieniem. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

P 

Umiejscowienie realizacji projektu na terenie Parku Nad 

Jasieniem umożliwi dostosowanie ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej parku do potrzeb mieszkańców. Ostateczna opinia, 

zależna jest od opinii Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

  

199.  
ZZM 

W118SW 

MAMY przestrzeń w Parku Źródliska. 

Park Źródliska. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

P 

Umiejscowienie realizacji projektu na terenie Parku Nad 

Jasieniem umożliwi dostosowanie ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej parku do potrzeb mieszkańców. Ostateczna opinia, 

zależna jest od opinii Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

  

200.  
ZZM 

W119WW 

MAMY przestrzeń na Widzewskiej Górce. 

Park Widzewska Górka. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie montaż 

ławki do karmienia z przewijakiem na terenie Parku 

Widzewska Górka. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

8 000,00 zł 

201.  
ZZM 

W120OJ 

MAMY przestrzeń na Źródłach Olechówki. 

Park Źródła Olechówki. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne 

zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą 

się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie montaż 

ławki do karmienia z przewijakiem na terenie Parku Źródła 

Olechówki. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 

atrakcyjność parku.  

8 000,00 zł 
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strzeleckie, mini turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

202.  
ZZM 

W121ZA 

MAMY przestrzeń w Parku Podolskim. 

Park Podolski. 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. 

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania 

niemowląt oraz zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, 

osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków 

atmosferycznych, i miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka. 

P 

Umiejscowienie realizacji projektu na terenie Parku 

Podolskiego umożliwi dostosowanie ogólnodostępnej 

przestrzeni publicznej parku do potrzeb mieszkańców. 

 8 000,00 zł  

203.  
ZZM 

W122ST 

Street Workout Park w Twojej okolicy! - Park Baden-Powella. 

Park im. R.Baden-Powella. 

Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. Konstrukcja 

składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. Służyć będzie dla 

wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z niej mogą 

wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą poprawić swoją 

sprawność fizyczną. Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu 

życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców.  

N 

Ze względu na planowaną wystawę EXPO 2024 na terenie 

Parku Baden-Powella nie jest możliwa budowa Street Workout 

Parku. 

 90 000,00 zł  

204.  
ZZM 

W123OJ 

Street Workout Park w Twojej okolicy! - Olechów. 

Pas zieleni między ul. Juranda ze Spychowa a ul. Billewiczówny. 

Budowa ogólnodostępnego Workout Parku w Twojej okolicy. Konstrukcja 

składać się będzie z zespołu drążków, poręczy oraz drabinek. Służyć będzie dla 

wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, a korzystać z niej mogą 

wszyscy, w tym entuzjaści Street Workout, którzy chcą poprawić swoją 

sprawność fizyczną. Celem projektu jest rozwój i propagowanie zdrowego trybu 

życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców.  

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie budowę 

street workout’u na terenie Parku na Janowie. Z uwagi na duże 

zadrzewienie terenu nie ma możliwości przeprowadzenia 

inwestycji bez ingerencji w zieleń wysoką. Ponadto w parku 

zostanie wybudowana siłownia zewnętrzna wraz z 

urządzeniami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, 

której realizacja pozwoli  

na propagowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie 

aktywności fizycznej wśród mieszkańców. 

 90 000,00 zł  

205.  
ZZM 

W124OJ 

Plac do ćwiczeń "Street Workout". 

Park Źródła Olechówki. 

Budowa specjalistycznego placu do ćwiczeń z wykorzystaniem własnego ciała 

rozwijających sprawność fizyczną i koordynację ruchową. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie budowę 

street workout’u na terenie Parku Źródła Olechówki. 

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na propagowanie 

zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej 

wśród mieszkańców. 

 192 000,00 zł  

206.  
ZZM 

W125ST 

Skatepark Junacki. 

Zieleniec przy Junackiej. 

Priorytetem tego projektu jest budowa skateparku o pow. ok.. 650 m2 w 

technologii betonowo-monolitycznej. Projekt "Skatepark Junacki" jest 

odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych i dzieci, którzy pragną aktywnie 

spędzać czas na rolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje negatywnie projekt „SKATE 

PARK Junacki” z uwagi na kolizje przedsięwzięcia z drzewami 

i krzewami. 

 191 000,00 zł  

207.  
ZZM 

W139ST 

Montaż pułapek na szrotówka na kasztanowcach na ul.Prezydenta. 

ul. Prezydenta. 

Montaż pułapek na szrotówka na kasztanowcach na ul. Prezydenta. 

P 

Zastosowanie pułapek feromonowych na kasztanowcach 

rosnących w pasie drogowym ul. Prezydenta wpłynie 

9 000,00 zł  
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korzystnie na stan zdrowotny drzew.  

  

208.  
ZZM 

W140SW 

Kaczy Catering w Parku Nad Jasieniem. 

Park Nad Jasieniem. 

Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni 

pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający 

ustaloną liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie 

karmą. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje montaż 

automatu z karmą dla kaczek na terenie Parku Reymonta. 

Realizacja tego przedsięwzięcia źle wpłynie na kondycję 

populacji kaczki krzyżówki, stan wody w zbiorniku oraz 

komfort wypoczywających w parku ludzi. Kaczki są 

zwierzętami dzikimi, które doskonale radzą sobie w 

środowisku naturalnym, bliskość dużych zbiorników wodnych 

(Stawy Stefańskiego, Jana, Młynek) sprawia, że baza 

pokarmowa i lęgowa jest wystarczająca. Natomiast „sztuczne” 

przywiązywanie ptaków stałą obecnością wysypującej się co 

godzinę niepełnowartościowej karmy (jest to sucha, zbrylona 

masa, pozbawiona naturalnych witamin, minerałów i innych 

biologicznie czynnych substancji roślinnych) jest dla nich 

szkodliwe, a dla miasta generowałoby wysokie koszty 

utrzymania. Ponadto przegęszczenie osobników ptactwa 

wodnego spowoduje zanieczyszczenie wody, a dodatkowo 

może doprowadzić do epidemii wśród kaczek. Ponadto zbyt 

duża ilość osobników może być uciążliwa dla użytkowników 

parku (zabrudzenia odchodami ławek, chodników, odzieży, 

alergie). Wystąpiono również o opinię Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

 5 000,00 zł  

209.  
ZZM 

W145WW 

Park Widzewska Górka - wymiana starych na nowe kosze. 

Park Widzewska Górka. 

Projekt zakłada zakup i montaż około 40 szt. nowych koszy na śmieci w miejscu 

starych, skorodowanych. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie estetyki 

parku. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie montaż 

nowych koszy  

na śmieci na terenie Parku Widzewska Górka. Realizacja tego 

projektu pozwoli wymienić stare skorodowane kosze na nowe, 

a tym samym podniesie atrakcyjność parku.  

24 000,00 zł 

210.  
ZZM 

W146SW 

Zieleniec przy ul. Paryskiej - kwitnąca wiosenna łąka w parku. 

Zieleniec przy ul. Paryskiej położony pomiędzy ul.Paryską a al. Piłsudskiego. 

Projekt zakłada zakup cebul kwiatowych gatunków kwitnących wiosną tj. 

szafirki, cebulice, krokusy, tulipany, narcyzy oraz posadzenie ich w 

odpowiednio przygotowanym gruncie co umożliwi powstanie pięknej, 

wiosennej łąki kwiatowej w okresie wiosennym. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

stworzenie kwitnącej wiosennej łąki na terenie Zieleńca przy 

ul. Paryskiej. Powstanie pięknej wiosennej łąki kwiatowej 

kwitnącej w okresie wiosennym podniesie atrakcyjność parku.  

22 500,00 zł 

211.  
ZZM 

W147ST 

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na Sikawie z planem działań 

pielęgnacyjnych. 

Teren Osiedla Sikawa. 

Inwentaryzacja dendrologiczna drzewostanu na Sikawie z planem działań 

pielęgnacyjnych. 
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212.  
ZZM 

W148ST 

Montaż zabawki "pajęczyny" w zieleńcu przy ul. Junackiej. 

ul. Junacka. 

Montaż zabawki "pajęczyny" w zieleńcu przy ul. Junackiej. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie doposażenie 

placu zabaw w zieleńcu przy ul. Junackiej. Realizacja projektu 

przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu 

przez dzieci oraz poprawi atrakcyjność obiektu. Jednakże 

wykonanie zadania możliwe będzie tylko przy ochronie zieleni 

zastanej na obszarze inwestycji na etapie projektowym i 

wykonawczym. 

 38 000,00 zł  

213.  
ZZM 

W153ST 

Zagospodarowanie zielenią przestrzeni po starym śladzie drogi przed 

szkołą na ul. Janosika. 

ul.Janosika przy ul. Powstańców Śląskich. 

Zagospodarowanie zielenią przestrzeni po starym śladzie drogi przed szkołą na 

ul. Janosika. 

  

  
  

214.  
ZZM 

W165OJ 

Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację 

ruchową dla osiedla Olechów-Janów. 

ul. Billewiczówny (Park na Janowie). 

Głównym motorem napędowym powstania projektu jest chęć zarażenia ludzi 

pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik samoobrony. 

Cały zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, które 

zawierają elementy crossifitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, 

mieszanych sztuk walki (MMA) jak również Krav Magi. Zajęcia z tak szeroką 

kompozycję ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie znacznie poprawić 

motorykę ruchu i samopoczucie, wzmocnić płuca, wyrzeźbić sylwetkę, jak 

również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia ruchowe rozszerzam o 

wszelkie techniki samoobrony, które dodatkowo wzmacniają nie tylko ciało, ale 

i psychikę osób trenujących. Jest to szansa na oswojenie się z sytuacjami 

zagrożenia życia oraz poznaniem właściwych technik obezwładniających 

agresora. Treningi będą odbywać sie w grupach na każdym poziomie 

zaawansowania oraz dotyczyć będą zarówno kobiet jak i mężczyzn. System 

prowadzonych treningów pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych 

potrzeb trenujących, którzy mogą liczyć na wprowadzenie coraz nowszych 

ćwiczeń. Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu 

dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi fiz. Cykl zajęć 

przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co również pozwoli na 

zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 

P 

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z 

podstawowych technik samoobrony na terenie parku na 

Janowie. Treningi będą zawierać elementy crossfitu, 

gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, mieszanych sztuk 

walki (MMA) oraz Krav Magi. W trakcie zajęć będzie można 

również skorzystać z konsultacji z zakresu dietetyki i 

fizjoterapii. Treningi skierowane będą do wszystkich 

mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i poziomu 

zaawansowania. Koszt treningu 640 zł: -240 zł-trener 

(120zł/H), 400 zł - konsultacje na temat dietetyki, anatomii 

ruchu i fizjoterapii (200zł/H).  

  

20 800,00 zł  

215.  ZZM Posąg Ariadny w Parku Baden-Powella. N  350 000,00 zł  
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W168ST Park Baden-Powella. 

Projekt dotyczy uhonorowania mitologicznej postaci Ariadny poprzez 

ustawienie jej pomnika w Parku Boden-Powella. Jest konsekwencją 

patronowania Ariadny pobliskim zakładom fabryki nici i nawiązanie do 

włókienniczej historii tego miejsca, którego część stanowi Park Baden-Powella. 

W momencie planowania wystawy EXPO 2024 posąg Ariadny trzymającej nić, 

można wkomponować w zakres prac projektowych i stworzyć zakątek, w 

którym zieleń i postać Ariadny tworzyć będą spójną całość. Hasło wystawy 

"Natura Miasta", komponuje się z symbolami odnoszącymi się do tradycji 

miasta Łodzi i bezpośrednio tego terenu. 

Ze względu na planowaną wystawę EXPO 2024 na terenie 

Parku Baden-Powella oraz zgodnie z Uchwałą Nr VI/199/19 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego nie jest możliwa realizacja 

projektu budowy pomnika Ariadny na terenie parku. 

216.  
ZZM 

W172SW 

Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - dolina rzeki Jasień. 

Staw przy ul. Przędzalnienej, staw w Parku nad Jasieniem. 

Łódź jest miastem, którego historia jest nierozerwalnie związana z rzekami i 

zbiornikami im towarzyszącymi. W przekładanym projekcie planuje się 

wzbogacenie różnorodności biologicznej wybranych zbiorników wodnych by 

stały się dodatkowo cennym przyrodniczo miejscem w mieście. Działania te 

będą polegały na umieszczeniu pływających platform porośniętych roślinnością 

szuwarową na wybranych zbiornikach wodnych. Ponadto montaż skrzynek 

lęgowych dla kaczek na wybranych drzewach w bezpośrednim sąsiedztwie 

zbiorników. Planuje sie zamontowanie 2 platform pływajacych na stawie przy 

ul. Przędzalnianej i na stawie w Parku nad Jasieniem oraz skrzynek lęgowych na 

okolicznych drzewach. Projekt wpisuje się również w działania związane z 

organizacją tzw. Zielonego Expo na terenie miasta. 

  

  
  

217.  
ZZM 

W173ST 

Psi Wybieg w Parku Boden-Powella. 

Park Boden-Powella. 

Projekt przewiduje utworzenie ogrodzonego psiego wybiegu w Parku Boden-

Powella. Wybieg powinien być umieszczony na relatywnie płaskim terenie, 

obecność trawy i nielicznych drzew jest pożądana. Wejście na wybieg powinno 

odbywać się przez 1 śluzę - 2 samozamykające się bramki dla bezpieczeństwa. 

Na terenie wybiegu powinny znajdować się również ławki, kosze na śmieci i 

psie odchody oraz urządzenia zabawowe dla psów: kładka bądź huśtawka, płotki 

do przeskoków (potencjalnie z regulowaną wysokością), stacjonata, tunel, 

slalom. 

N 

Ze względu na planowaną wystawę EXPO 2024 na terenie 

Parku Baden-Powella nie jest możliwa realizacja projektu. 

 76 000,00 zł  

218.  
ZZM 

W175SW 

Park Widzewski - kwitnąca wiosenna łąka w parku. 

Park Widzewski. 

Projekt zakłada zakup cebul kwiatowych gatunków kwitnących wiosną tj. 

szafirki, cebulice, krokusy, tulipany, narcyzy oraz posadzenie ich w 

odpowiednio przygotowanym gruncie co umożliwi powstanie pięknej, 

wiosennej łąki kwiatowej w okresie wiosennym. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

stworzenie kwitnącej wiosennej łąki na terenie Parku 

Widzewskiego. Powstanie wiosennej łąki kwiatowej kwitnącej 

w okresie wiosennym podniesie atrakcyjność parku.  

  

22 500,00 zł  

219.  
ZZM 

W177SW 

Nowe drzewa i krzewy, łąki kwietne i ławki w kwartale ulic Konstytucyjna, 

Józefa, Szpitalna, Piłsudskiego. 
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Kwartał ulic Konstytucyjna, Józefa, Szpitalna, Piłsudskiego. 

Projekt zakłada uzupełnienie istniejącej roślinności w gatunki rodzime drzew i 

krzewów, pnączy oraz roślin zielnych tworzących łąki kwietne ze szczególnym 

uwzględnieniem roślin miododajnych. Celowe będzie również utworzenie pasa 

roślinności odgradzającej (zwarty żywopłot) wzdłuż ul. Konstytucyjnej. W 

miejscach do tego odpowiednich zostaną ustawione ławki. 

220.  
ZZM 

W178SW 

Ekran i gęste pnącza - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość 

powietrza - zdrowie - bezpieczeństwo (ul. Wodna - ul. Przędzalniana). 

Płn. skrajnia al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Wodną i ul. 

Przędzalnianą. 

Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę 

stosowania zintegrowanych rozwiązań . Rola roślinności w redukcji 

szkodliwych substancji związanych z ruchem drogowym jest przedmiotem 

najnowszych badań, które dowodzą wielorakim korzyściom związanym z 

obecnością roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy założenia pasa 

roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż 

ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu 

rowerowo-pieszego. Ekran dźwiękoszczelny, wkomponowany w pas roślinny, 

oprócz ochrony przed hałasem będzie dodatkowo chronił przed 

rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz zdrowie 

poruszających się tą trasą rowerzystów. Obecnie poruszanie się ścieżką 

rowerową na tym odcinku jest bardzo uciążliwe i niebezpieczne ze względu na 

hałas i spaliny (brak nawet barierki). 

  

  
  

221.  
ZZM 

W179SW 

Gęsty pas roślinności i bariera dźwiękoszczelna - ochrona rowerzystów i 

pieszych - hałas - jakość powietrza (ul. Dowborczyków - ul. Targowa). 

Płn. skrajnia al. Piłsudskiego między ul. Dowborczyków i ul. Targową.  

Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę 

stosowania zintegrowanych rozwiązań. Rola roślinności w redukcji szkodliwych 

substancji związanych z ruchem drogowym jest przedmiotem najnowszych 

badań, które dowodzą wielorakim korzyściom związanym z obecnością 

roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy założenia pasa roślinności 

zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż ruchliwej 

ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu rowerowo-

pieszego. pieszego. Ekran dźwiękoszczelny, wkomponowany w pas roślinny, 

oprócz ochrony przed hałasem będzie dodatkowo chronił przed 

rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych. Możliwe jest 

utworzenie zwartego pasa roślinności bez ekranu dźwiękoszczelnego. W Łodzi 

są już tego typu "naturalne" bariery, które funkcjonują od lat, będące namiastką 

proponowanego rozwiązania np. pd. skrajnia al. Piłsudskiego pomiędzy ul. 

Targową i ul. Przędzalnianą. Komfort poruszania sie wzdłuż takich odcinków 

jest nieporównywalnie większy niż na otwartej przestrzeni.  
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222.  
ZZM 

W180SW 

Zwarty żywopłot - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość 

powietrza - zdrowie (ul. Targowa - ul. Wodna). 

Płn. skrajnia al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Targową i ul. Wodną. 

Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę 

stosowania zintegrowanych rozwiązań . Rola roślinności w redukcji 

szkodliwych substancji związanych z ruchem drogowym jest przedmiotem 

najnowszych badań, które dowodzą wielorakim korzyściom związanym z 

obecnością roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy założenia pasa 

roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż 

ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu 

rowerowo-pieszego. Pas roślinny będzie chronił przed rozprzestrzenianiem się 

zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz zdrowie poruszających się tą trasą 

rowerzystów. 

  

  
  

223.  
ZZM 

W181SW 

Zwarty żywopłot - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość 

powietrza ( ul. Przędzalniana - ul. Niciarniana). 

Płn. skrajnia al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Targową i ul. Wodną. 

Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę 

stosowania zintegrowanych rozwiązań . Rola roślinności w redukcji 

szkodliwych substancji związanych z ruchem drogowym jest przedmiotem 

najnowszych badań, które dowodzą wielorakim korzyściom związanym z 

obecnością roślinności w miejscu życia ludzi. Projekt dotyczy założenia pasa 

roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż 

ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch uliczny od ciągu 

rowerowo-pieszego. Pas roślinny będzie chronił przed rozprzestrzenianiem się 

zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz zdrowie poruszających się tą trasą 

rowerzystów. 

  

  
  

224.  
ZZM 

W185SW 

Aleja drzew wzdłuż ul. Przędzalnianej. 

ul. Przędzalniana 1-23. 

Projekt obejmuje posadzenie drzew po obu stronach ul. Przędzalnianej na 

odcinku pomiędzy ul. Nawrot i ul. Tuwima. Wysokość drzew to minimum 400-

450 cm. 

  

  
  

225.  
ZZM 

W186OJ 

Grillowanie w Parku Źródła Olechówki. 

Park Źródła Olechówki. 

Projekt polega na wyposażeniu Parku Źródła Olechówki w miejski - stacjonarny 

grill. Z miejskiego grilla mieszkańcy Olechowa i Janowa będą mogli korzystać 

przez wszystkie dni w roku. Inwestycja zakłada zakup i montaż: miejskiego 

grilla, ławek z siedziskami, stojaków rowerowych. W ramach projektu mają 

powstać 2 niezależne stanowiska do grillowania. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 

zagospodarowanie miejsca gilowego na terenie Parku Źródła 

Olechówki (obecnie miejsce grillowe wyposażone jest w kosz 

betonowy na gorące odpady oraz kosz na odpady komunalne). 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku.  

70 000,00 zł 

226.  
ZZM 

W189OJ 

Drzewa owocowe na Olechowie!. 

ul. Hetmańska między ul. Odnowiciela a ul. Zakładową 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew owocowych w pasie zieleni przy al. 
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Hetmańskiej między ul. Odnowiciela, a ul. Zakładową. Drzewa powinny zostać 

nasadzone między torowiskiem, a ul. Opolczyka. Na powyższym odcinku 

powinno być posadzone 50 szt. drzew owocowych. Drzewa owocowe sadzone 

w miastach przynoszą takie same korzyści co pozostałe gatunki drzew - 

poprawiają stan powietrza i gleby, zapobiegają powodziom oraz sprzyjają 

bioróżnorodności. Dodatkowo dostarczają okolicznym mieszkańcom świeże 

owoce, co powoduje zmniejszenie wydatków na produkty spożywcze oraz 

pozwala ograniczyć zanieczyszczenie środowiska związane z ich transportem. 

227.  
ZZM 

W191OJ 

Piękne drzewa przy Opolczyka!. 

ul. Opolczyka. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew o obwodzie (na wys. 130 cm) 10-14 

cm w pasie zieleni po zachodniej stronie ul Opolczyka. Drzewa mają zostać 

nasadzone przy ul. Opolczyka między sklepem (Biedronka) a ul. Łokietkówny. 

Na powyższym odcinku powinno być posadzone 40 szt. drzew. Nasadzenia 

mają być poddawane systematycznej pielęgnacji (podlewanie, nawożenie etc.). 

Dodatkowo każde drzewo powinno zostać wyposażone w worki do podlewania, 

którego zadaniem jest aplikacja kropelkowa i nawadnianie korzeni drzew. 

Pojemność worka około 70 l. Przy jednym z drzew ma się pojawić tablica inf. , 

gdzie firma odpowiedzialna za pielęgnacje będzie wpisywała daty oraz zakres 

pielęgnacji nowych nasadzeń. 

  

  
  

228.  
ZZM 

W192OJ 

Kupujemy budki dla ptaków!. 

Park Źródła Olechówki. 

Projekt zakłada zakup i montaż 30 szt. budek dla ptaków w Parku Źródła 

Olechówki. Budki dla ptaków powinny być zlokalizowane w okolicach rzeki 

Olechówki. Należy zakupić budki dla ptaków adresowane dla różnych 

gatunków celem zwiększenia bioróżnorodności. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie zakup i 

montaż budek dla ptaków na terenie Parku Źródła Olechówki. 

Budki przeznaczone będą dla ptaków różnego gatunku. 

Realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na zwiększenie 

bioróżnorodności w parku.  

 6 000,00 zł  

229.  
ZZM 

W193OJ 

Park Źródła Olechówki dla seniora i juniora!. 

Park Źródła Olechówki. 

Celem projektu jest wprowadzenie infrastruktury adresowanej dla seniorów oraz 

młodzieży w Parku Źródła Olechówki. Dla seniorów maja powstać 2 stoły z 

przeznaczeniem do gry w szachy i warcaby. Każde stanowisko do gry w szachy 

powinno być wyposażone w 4 jednoosobowe ławki. Dla młodzieży planowane 

jest powstanie stołu do ping ponga (tenis stołowy). 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie montaż 

zestawów do gry w szachy oraz stołu do ping ponga na terenie 

Parku Źródła Olechówki. Realizacja tego przedsięwzięcia 

podniesie atrakcyjność parku oraz będzie promować wśród 

młodzieży i seniorów spędzanie wolnego czasu na świeżym 

powietrzu.  

 40 000,00 zł  

230.  
ZZM 

W195OJ 

Aleja Aromaterapeutyczna. 

Plac pomiędzy ul. Zakładową a ul Opolczyka. 

Projekt zakłada stworzenie miejsca edukacyjno-terapeutycznego dostępnego dla 

wszystkich mieszkańców. Będzie to uporządkowana przestrzeń zielona tzw. 

"park kieszonkowy" w otoczeniu drzew, krzewów, bylin i pnączy. Miejsce 

idealne by odetchnąć od codziennego zgiełku. 

  

  
  

231.  
ZZM 

W196SW 

Drzewa przy trasie WZ!. 

al.. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej. 
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Projekt zakłada zakup i nasadzenie 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 m. W przypadku kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia drzew 

o niższych parametrach np. ozdobnych. 

232.  
ZZM 

W199SW 

Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Starym Widzewie. 

Park nad Jasieniem, Park 3 Maja. 

Proponujemy mieszkańcom Starego Widzewa powrót do tradycji spędzania 

wolnego czasu. Aby oderwać się od komputerów i centrów handlowych i 

zagłębić się w świat wspólnego rodzinnego i sąsiedzkiego przeżywania radości 

z bycia razem i wspólnej, zdrowej zabawy. Temu sprzyjają sprawdzone przez 

lata w Polsce i innych krajach gry zwane podwórkowymi, trawnikowymi. 

Proponujemy ofertę aktywności sportowej, która sprzyja aktywności każdej 

grupy wiekowej, niezależnie od kondycji fizycznej i zachęca do współpracy. 

Stworzymy taką przestrzeń na terenie Starego Widzewa, gdzie będziemy 

zapraszać mieszkańców w soboty i niedziele w miesiącu maj-wrzesień oraz w 

miarę możliwości i potrzeb mieszkańców w tygodniu, do wspólnej gry w 

Petanque, Kubb, Molkky, Krokiet , Cornhole i inne gry. 

P 

Strefy gier podwórkowych integrują społeczność lokalną, są 

bezpłatną i ogólnodostępną formą rozrywki dla całych rodzin.  

  

44 700,00 zł  

233.  
ZZM 

W200OJ 

Plenerowa siłownia w Parku na Janowie. 

Park na Janowie. 

Plenerowa siłownia w Parku na Janowie wyposażona będzie w różne urządzenia 

do ćwiczeń.  

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie budowę 

siłowni na terenie Parku na Janowie. ZZM planuje w tym roku 

realizację zadania w ramach planu dla osiedli pn. „Park na 

Janowie – siłownia plenerowa, nowe alejki, ławki, latarnie” w 

ramach, którego zostanie wybudowana m.in. siłownia 

zewnętrzna wraz z urządzeniami dostosowanymi dla osób 

niepełnosprawnych. Budowa siłowni pozwoli na propagowanie 

zdrowego stylu życia i zwiększenie aktywności fizycznej 

wśród mieszkańców. 

 80 000,00 zł  

234.  
ZZM 

W212SW 

Alejki w „Parku nad Jasieniem”. 

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. Odnowa Parku „Nad 

Jasieniem" podniesie standard łódzkich terenów zielonych. Rewitalizacja parku 

zmieni komfort osób przebywających na jego terenie. Jest to park położony 

blisko dwóch bardzo uczęszczanych ulic oraz na styku dwóch osiedli. 

P 

Realizacja przedmiotowego zadania podniesie standard obiektu 

oraz bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z parku. 

Ostateczna opinia, zależna jest od opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

 818 750,00 zł  

235.  
ZZM 

W213ZA 

Wesoły Podolski – renowacja i przebudowa placu zabaw. 

Wsch. część Parku Podolskiego przy ul. Zapadłej.  

Renowacja i przebudowa placu zabaw we wschodniej części Parku Podolskiego 

w Łodzi z wydzieleniem części dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci szkolnych. 

P 

Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw podniesie 

atrakcyjność i standard obiektu oraz pozwoli na korzystanie z 

placu zabaw przez większą liczbę dzieci, które licznie 

 500 000,00 zł  
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Postawienie nowych sprzętów, karuzel, huśtawek, piramid, zestawów 

wspinaczkowych, ścieżki zdrowia itp., wstawienie dodatkowych ławek i 

ogrodzenie terenu. 

odwiedzają park. 

236.  
ZZM 

W220ST 

Balance Park – złap równowagę na Stokach. 

Park im. gen. M. Zaruskiego. 

Balance Park jest ogólnodostępną strefą aktywności linowej przeznaczonej dla 

dzieci od 3 roku życia i młodzieży, a nawet dorosłych. Urozmaicone przeszkody 

linowe o różnym stopniu trudności m.in. „mostek wężowy" czy „talerze" 

zainstalowane są 0,5 m nad ziemią. Mocna konstrukcja oparta na module 

trójkąta jest bezobsługowa i zapewnia bezinwazyjność (nie ma konieczności 

wykonywania wykopów czy fundamentów) i idealnie wpisuje się swoim 

wyglądem - drewniane pale i przeszkody oraz kolorowe elementy stalowe w 

charakter parku na Stokach. 

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje negatywnie projekt Balance 

Park – złap równowagę na Stokach z uwagi na kolizję 

inwestycji z drzewami i krzewami. 

 200 000,00 zł  

237.  
ZZM 

W221ST 

Park zabaw na Podgórzu – zieleń, relaks, zabawa!. 

U zbiegu ul. Mazowieckiej i ul. Lawinowej. 

Projekt dotyczy przekształcenia miejsca zielonego, dziś dzikiego lasku w 

miejsce przyjazne mieszkańcom łączącego w sobie funkcję mini parku, miejsca 

wypoczynkowego i placu zabaw. Projekt obejmuje wybudowanie miejsca 

łączącego w sobie elementy placu zabaw oraz parku miniaturowego z 

wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu. Oznacza to, że na terenie 

parku można zaadaptować naturalny spadek terenu do wybudowania górki do 

zjazdów saneczkowych oraz zbudować mini plac zabaw i siłownię plenerową. 

Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu plac zabaw może mieć 

nietypowy zakres atrakcji, bowiem między drzewami można wybudować niski 

park linowy; mosty wiszące między drzewami, platformy podwieszone, hamaki, 

tory przeszkód, domki na drzewie itp. (Na niskim poziomie gwarantującym 

bezpieczeństwo dzieci np. 30 cm nad ziemią). Teren ten, naturalnie ocieniony, 

może stanowić także doskonałe miejsce, gdzie nasi osiedlowi seniorzy mogliby 

korzystać z plenerowej siłowni, grać w szachy, spotykać się z sąsiadami i 

znajomymi. Wybudowanie alejek zapewni miejsca do spacerowania a 

postawienie koszy na zwierzęce odpady, zapewni temu miejscu czystość.  

N 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie projekt 

PARK ZABAW NA PODGÓRZU – Zieleń, relaks, zabawa na 

zieleńcu przy ul. Lawinowej z uwagi na leśny charakter 

obiektu i kolizje inwestycji z drzewami i krzewami. 

 505 000,00 zł  

238.  
ZZM 

W226ZA 

Multimedialna fontanna w Parku Podolskim. 

Park Podolski I. 

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 10 latarni, 10 ławek, 8 

koszy na śmieci. 

P 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku 

licznie odwiedzanego przez mieszkańców. 

 956 000,00 zł  

239.  
ZZM 

W239ST 

Droga z osiedla do parku. 

Fragment terenu pomiędzy budynkami przy ul. Szczytowej 1, a ul. Szczytowej 

3/9 i ul. Szczytowej 1a. 

Budowa drogi prowadzącej z ul. Szczytowej do parku im. M. Zaruskiego. 
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Zadanie obejmuje utwardzenie istniejącej drogi usytuowanej między budynkami 

przy ul. Szczytowej 1, a Szczytowej 3/9, a następnie wzdłuż garaży i szczytu 

budynku przy ul. Szczytowej la. Obecnie istniejąca szeroka, 

nieusystematyzowana droga gruntowa jest intensywnie użytkowana 

mieszkańcom osiedla jako trasa do tramwaju, parku oraz w/w posesji. Jest to 

również podjazd do garaży przy szczycie budynku przy ul. Szczytowej la oraz 

garaży naprzeciwko budynków przy ul. Szczytowej 3/9. Jedynie na krótkim 

odcinku z ul. Szczytowej do śmietników jest ona utwardzona asfaltem. Niemal 

każdy intensywny deszcz oraz intensywne użytkowanie trasy niemal 

uniemożliwia korzystanie z niej, naraża ludzi na upadki, a pojazdy na 

uszkodzenia.  

240.  
ZZM 

W263SW 

Piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Widzew. 

Tereny na pograniczu Parku 3 Maja i Parku Boden-Powella. 

Piknik ma na celu integrację mieszkańców osiedla. Atrakcje są dobrane tak, 

żeby uczestniczyć w nim i bawić się mogły całe rodziny (i rodzice i dzieci).  

P 

Pikniki integrują społeczność lokalną, są bezpłatną i 

ogólnodostępną formą rozrywki dla całych rodzin. Realizacja 

projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności tego 

miejsca, wzbogaci ofertę kulturalną miasta oraz przyczyni się 

do popularyzacji terenów zieleni. 

160 000,00 zł  

241.  
ZZM 

W275OJ 

Wiśniowa aleja. 

Teren zielony przy ul. Hetmańskiej. 

Obsadzenie skwerów drzewkami owocowymi, które wiosną tworzyłyby mini 

sad i stanowiły naturalną barierę między blokami a ulicą. 

  

  
  

242.  
ZZM 

W286ST 

Wygodne ścieżki w parku na Stokach. 

Park im. Mariusza Zaruskiego. 

Utwardzenie dwóch ścieżek w parku im. M. Zaruskiego w miejscu istniejących 

wydeptanych ścieżek. Dróżki te, ze względu na nachylenie terenu, są 

wymywane przez deszcz, w wyniku czego nie da się ich wygodnie użytkować - 

tworzą się dziury, zapadliska, stromizny. Korzenie drzew są odkryte. Jedna 

ścieżka znajduje się w środkowej części parku (oznaczona na schemacie nr 1, 

długość 92 m), druga przy tzw. „muszli" (oznaczona na schemacie nr 2, długość 

184,5 m). Proponowane działanie to utworzenie schludnych, wygodnych ścieżek 

z naturalnego materiału i na utwardzonym gruncie. Proponuje się wykonać 

wodoprzepuszczalną nawierzchnię mineralno- żywiczną tzw. kamienny dywan. 

Taką nawierzchnię cechuje wygoda użytkowania, antypoślizgowość, łatwość 

konserwacji i czyszczenia oraz dobre właściwości mechaniczne. Jest 

wytrzymała i estetyczna, a do tego oddycha i przepuszcza wilgoć do podłoża 

(nie powstają kałuże, woda wnika w glebę). Ścieżki powinny być wygodne dla 

rowerów i wózków, a więc nie może być na nich utworzonych schodów. 

Proponuje się, by ścieżki były minimalnie wyniesione ponad otoczenie, tak by 

okrywały odsłonięte obecnie korzenie drzew oraz by woda deszczowa spływała 

z nich na trawniki. 

P 

Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie projekt budowy 

nowych ścieżek w Parku im. Mariusza Zaruskiego. Realizacja 

inwestycji korzystnie wpłynie na wygodę użytkowników 

obiektu. Proponowane działania będą wykonywane przy 

ochronie zastanej szaty roślinnej na obszarze inwestycji na 

etapie projektowym i wykonawczym. 

 222 625,00 zł  

243.  ZZM CITY OF SKILLS - wakacyjne miasteczko umiejętności. P 203 572, 00 zł  
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W289ST Park im. Robert Baden-Powella. 

CITY OF SKILLS - wakacyjne miasteczko umiejętności. To zajęcia dla 400 

dzieci i młodzieży spędzających wakacje w miejscu zamieszkania - ŁODZI. 

Podczas wakacyjnego obozowiska zaaranżowanego w jednym z łódzkich 

parków, będą trwały zajęcia sportowe, rekreacyjne i animacyjne dla dzieci i 

młodzieży w wieku 7-17 lat. Na terenie obozowiska w namiotach 

programowych będą równolegle odbywały się zajęcia związane z udzielaniem 

pierwszej pomocy, rękodziełem, zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy 

integracyjne oraz inne warsztaty tematyczne dopasowane do wieku 

uczestników. Zorganizowane zostaną konkursy z nagrodami oraz zajęcia 

ogólnorozwojowe i sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Dodatkowym 

elementem będzie ścianka wspinaczkowa, punkty rekreacji z liną. Zajęcia nie 

tylko będą ciekawym sposobem spędzenia czasu, ale również okazją do 

zdobycia wielu praktycznych umiejętności, przydatnych w codziennym życiu. 

Wakacyjne miasteczko umiejętności integruje społeczność 

lokalną, jest bezpłatną i ogólnodostępną formą rozrywki dla 

dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przyczyni się do 

zwiększenia atrakcyjności tego miejsca, wzbogaci ofertę 

kulturalną miasta oraz przyczyni się do popularyzacji terenów 

zieleni.  

  

244.  
ZZM 

W291SW 

Renowacja fontanny, połączona z piknikiem dla mieszkańców. 

ul. Niciarniana 37. 

Renowacja fontanny, połączona z piknikiem dla mieszkańców. 

  

  
  

245.  
ZZM 

W311SW 

Park 3 Maja: Street workout park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała). 

Budowa street workout parku dla młodzieży, dorosłych i seniorów 

spełniających funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 

Park 3 Maja. 

Budowa kompletnego „street workout parku" (do ćwiczeń z wagą własnego 

ciała) dla młodzieży, dorosłych i seniorów na jednym z fragmentów parku 3 

maja - najlepiej w okolicach obecnej siłowni zewnętrznej. Siłownia typu „street 

workout park" będzie pełniła funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 

N 

Ze względu na planowaną wystawę EXPO 2024 na terenie 

Parku 3 Maja nie jest możliwa realizacja projektu. 

 139 000,00 zł  

 

 


