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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania Kwota po 
weryfikacji 

B0002BD 

Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku. 
Przejście dla pieszych na Źródłowej łączące parki. 
Próg pinezkowy dodatkowo uspokajający ruch przed przejściem dla 
pieszych. 

8 000,00 zł 

B0004BD 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Bałuty-Doły. 
Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg 
i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Bałuty-Doły. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 
korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj postawić 
stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć atrakcyjność i mobilność 
mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup określonej liczby rowerów 
oraz stacji dekujących i montaż ich na terenie osiedla. System musi być 
kompatybilny z działającym już w naszym mieście systemem Roweru 
Publicznego. 

865 088,00 zł 

B0023BD 

Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: PG nr 14 i ZSZS nr 2. 
Nr działek: 5/22, 5/36, 5/37, 5/38, 5/39, 5/42.  
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum 
nr 14 i ZSZS nr 2 (al. Pierwszej Dywizji 16/18) o wymiarach 22m x 44m, 
z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzeniem, oświetleniem 
i piłkochwytami, zawierającego pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, 
siatkówki, piłki nożnej i 2 boiska do gry w koszykówkę. Kompleks będzie 
wyposażony w sprzęt sportowy i monitoring. 

785 000,00 zł 

B0032BD 

Termomodernizacja budynku Żłobka 27. 
Ul. Franciszkańska 167/171, Obręb B-49; działka nr 487/14. 
Docieplenie ścian poprzez ułożenie warstwy styropianu wraz 
z wykończeniem tynkiem strukturalnym. Docieplenie dachu - położenie 
papy termozgrzewalnej wraz z obróbką blacharską. Wymiana instalacji 
c.o. wraz z grzejnikami. 

300 000,00 zł 

B0037BD 

Remont chodnika w ul. Kolińskiego. 
Południowy chodnik, działka nr 668/2 i 668/9. 
Rozebranie chodnika z płyt betonowych. Częściowe poszerzenie 
korytarza do szerokości 2,5 m. Ułożenie nowej nawierzchni z płytek 
betonowych, obrzeży i krawężników. Prace wykonać od ul. Miarki do ul. 
Jonschera: od ul. Jonschera do ul. Rodlińskiej, od ul. Rodlińskiej do wjazdu 
na parking przed blokiem nr 20 (ul. Kotlińskiego 31). 

132 250,00 zł 

B0038BD 

Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego. 
Ul. Jonschera, działka nr 809/15 oraz ul. Niemojewskiego, działka 
nr 809/14. 
Wymalowanie na jezdniach pasów przejścia dla pieszych w trzech 
miejscach oraz ustawienie znaków pionowych: A-5 przed dojazdami do 
skrzyżowania - łącznie 2 sztuki, D-6 przed przejściami dla pieszych 
w każdym kierunku jazdy - łącznie 6 sztuk. 

7 400,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0039BD 

Remont chodnika w ul. Niemojewskiego. 
Północny chodnik ul. Niemojewskiego, działki nr 809/14, 809/15, 809/1. 
Rozebranie chodnika z płyt, ułożenie nowej nawierzchni z płytek 
betonowych, nowych obrzeży i krawężników. Prace należy wykonać 
od wjazdu na parking przy bloku nr 9 do kostki betonowej w chodniku 
ul. Jonschera oraz do ul. Miarki do nawierzchni asfaltowej w chodniku 
ul. Jonschera. 

97 200,00 zł 

B0042BD 

ZACZYTANA MARYNARSKA - zakup książek i audiobooków 
do biblioteki. 
MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 6, ul. Marynarska 9.  
Biblioteka przy ul. Marynarskiej służy mieszkańcom już 60 lat. Chcemy 
odnowić księgozbiór poprzez zakupienie ok. 400 j. inw. nowości 
książkowych oraz audiobooków. Wszystkie nasze zbiory będą dostępne 
bezpłatnie dla zainteresowanych: mieszkańców osiedla Bałuty Doły, 
całego miasta oraz - ze względu na usytuowanie placówki w pobliżu 
Dworca Północnego - także osobom niezameldowanym w Łodzi a tutaj 
uczącym się lub pracującym. 

10 000,00 zł 

B0062BD 

Siłownia na wolnym powietrzu. 
Rejon ulic: Czarnieckiego – Zbożowa - Marysińska, działka B49, nr 
568/77. 
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu, 
przygotowanie terenu, postawienie ławek do siedzenia, koszy na śmieci. 

60 000,00 zł 

B0078BD 

Bałuty Doły OD-NOWA: utworzenie miejsc parkingowych wraz 
z chodnikiem. 
Wzdłuż ulicy łączącej ul. Franciszkańską z Marysińską 90c, teren 
położony na tyłach Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy 
ul. Franciszkańskiej 137, działki nr: 495/105, 495/145, 495/252, 
495/146, 495/147. 
Przynajmniej 40 utwardzonych miejsc parkingowych (kostka), chodnik, 
elementy zielone (krzewy, trawa). 

190 000,00 zł 

B0080BD 

Piłka dla każdego. 
Boisko wielofunkcyjne przy ZSP 10, ul. Strykowska 10/18. 
Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę i zorganizowanie 
turnieju koszykówki. Tym samym popularyzowanie koszykówki jako gry 
zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży. 

8 000,00 zł 

B0084BD 

„Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park 
Staromiejski. 
Działka B47-351/40. 
Wymalowanie na jezdni ul. Nowomiejskiej pasów łączących ciąg pieszo 
rowerowy między częścią wschodnią i zachodnią parku Staromiejskiego. 
Zdjęcia i dokładniejszy opis na bolodz.vgh.pl. Wyznaczone zostanie 
przejście dla pieszych. 

3 000,00 zł 

B0085BD 

Uporządkowanie terenu położonego w historycznej dzielnicy Łodzi 
przy ul. Szendzielarza 1/3/5. 
Działki numer: 60/32, częściowo 60/45, 60/38, 60/39 w obrębie B-48. 
Zagospodarowanie działek miejskich: 60/32 oraz częściowo 60/45, 
60/38, 60/39 w obrębie B-48 poprzez utwardzenie terenu płytami 
ekologicznymi oraz wykonanie nasadzeń krzewów. 

116 800,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0087BD 

Restart Bałuty: Odnowa miejsc parkingowych na ul. Czarnieckiego, 
Szklanej i Zbożowej. 
Działki: B49-568/87; 568/84; 568/81; 568/79; 568/76; 568/74; 
568/72; 549/14; 568/77; 568/41; 561/9. 
Budowa miejsc parkingowych na ul. Zbożowej oraz odnowa istniejących 
parkingów na ul. Szklanej (od strony bloku Czarnieckiego 3) 
i Czarnieckiego 6. Projekt także zakłada utwardzenie 3 wyjazdów oraz 
wykonanie chodnika umożliwiających szybkie dojście do miejsc 
parkingowych. 

549 500,00 zł 

B0088BD 

Restart Bałuty: Nasze podwórko z dzieciństwa - modernizacja 
boiska do koszykówki, remont chodników oraz dosadzenie zieleni. 
Pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Szklaną, a Zbożową, nr działek: B49-
568/77; 568/42; 568/43. 
Utworzenie funkcjonalnego i estetycznego podwórka za pomocą: 
nasadzenie 7 krzewów ozdobnych, usunięcie starych piaskownic 
i zasianie trawy na ich terenie, wykonania 3 chodników z płyt 
chodnikowych na obszarze wydeptanych ścieżek, odnowienie 
3 chodników z płyt chodnikowych, wymiany całej nawierzchni boiska 
oraz wydzielenie część do gry w koszykówkę, montażu 2 koszy na psie 
odchody. 

261 400,00 zł 

B0091BD 

Zagospodarowanie "łącznika" na wysokości ul. Łagiewnicka 45a - 
ul. Młynarska. 
RO Bałuty - Doły. 
Zablokowanie przejazdu przez chodnik na jezdnię ul. Łagiewnickiej, 
parking z płyt ażurowych (Łagiewnicka-Wawelska), remont istniejącego 
chodnika, parking z płyt ażurowych (Wawelska-szkoła wzdłuż 
istniejącego chodnika, zablokowanie przejazdu przez chodnik na jezdnię 
ul. Młynarskiej, zagospodarowanie zielenią pozostałego terenu. 

836 000,00 zł 

B0097BD 

Pracownia komputerowa w SP 58. 
UL. Młynarska 42/46, działki nr: B-47 88/4 i 88/5. 
Na stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej składają się 
następujące prace: odświeżenie klasopracowni - malowanie, zakup 
stolików i krzeseł uczniowskich (8 szt), biurka i krzesła dla nauczyciela, 
regału, zakup mobilnego sprzętu komputerowego dla uczniów - 25 sztuk, 
zakup zestawu komputerowego dla nauczyciela, zakup tablicy 
interaktywnej, ekranu i projektora krótkoogniskowego, systemu 
nagłaśniającego, montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu. 

84 080,00 zł 

B0099BD 

Zamiast bramy i trzepaka. 
Teren o wymiarach 96m x 23m położony przy budynku SP 58 wzdłuż 
ul. Młynarskiej 42/46. Obręb: B47, działki o nr ewid.88/3, 88/4 i 88/5. 
Na terenie przyszkolnym powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne 
ze stałą opieką trenera sportowego po godzinie 16:00. W jego skład 
wejdzie: bieżnia z rozbiegiem do skoku w dal, boisko do piłki nożnej, 
boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz potrzebna 
infrastruktura. Zatrudnionych zostanie dwóch trenerów sportowych 
i streetworker, którzy będą pracować z „dziećmi ulicy". Angażować ich do 
aktywnego spędzenia czasu wolnego. Zawsze, podczas rozgrywek 
i treningów dostępna będzie woda mineralna. 

912 700,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0100BD 

„Kolorowa szkoła" - pokoloruj ściany w budynku SP 58. 
Obręb B-47, na działce o nr ewid. 88/3, 88/4 i 88/5 przy ul. Młynarskiej 
42/46. 
Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku szkoły o powierzchni 
ok. 2000 m . Na remont korytarzy na 3 kondygnacjach i 2 klatek 
schodowych w budynku szkoły składają się następujące prace: demontaż 
boazerii, uzupełnienie tynków, wygładzenie ścian i ich impregnacja, 
malowanie ścian (dwukrotnie farba emulsyjną), pokrycie lamperii, 
montaż plastikowych listew ochronnych na korytarzach i klatkach 
schodowych, oczyszczenie balustrad i krat i ich dwukrotne malowanie, 
wymiana stolarki drzwiowej: 42 sztuki drzwi drewnianych do pracowni, 
montaż narożników przy drzwiach, wymiana drzwi wejściowych do 
szkoły. 

152 500,00 zł 

B0103BD 

Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12. 
MBP Filia nr 12. 
Zakup książek, w tym audiobooków i książek drukowanych dużą 
czcionką. Ze względu na charakter placówki (biblioteka dla dorosłych) 
duża część czytelników to seniorzy, często mający problemy ze wzrokiem 
- stąd rosnące zapotrzebowanie na takie formy książki. Planowany jest 
zakup około 75 audiobooków i około 327 książek. 

10 000,00 zł 

B0120BD 

Remont chodnika przy ul. Zachodniej.  
Ul. Zachodnia – od skrzyżowania z ul. Limanowskiego w kierunku ul. 
Lutomierskiej. 
Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz 
z podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, postawienie nowych 
obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przez ulice i zjazdy, 
wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 x 8 
cm, płyt wskaźnikowych oraz kostki granitowej. Ustawienie słupków 
blokujących wjazd na chodnik, koszy na śmieci, ławek. 

462 450,00 zł 

B0137BD 

WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH sprawdź: 
https://www.facebook.com/workoutparklodz/. 
Park im. „Szarych Szeregów" - działka nr 82/2 w obrębie B-50, 
w sąsiedztwie placu zabaw. 
Budowa instalacji sportowej typu WORKOUT z nawierzchnią z mat 
gumowych. 

75 400,00 zł 

B0139BD 

Remont chodnika na wysokości nieruchomości Marynarska 54a 
wraz z uporządkowaniem nawierzchni ulicy dojazdowej. 
Chodnik działka o nr 634/2, ulica dojazdowa-cześć działek nr 568/70, 
568/59, 576/1, 577, 578/1. 
Remont chodnika i ulicy dojazdowej pomiędzy dwiema stronami osiedla 
tj. ul. Marynarską i ul. Franciszkańską. Remont dotyczy nawierzchni na 
wysokości nieruchomości Marynarska 54 a. Remontu wymaga chodnik 
o długości 89 m i szerokości 4,0 m oraz ulica dojazdowa o długości 60 m 
i szerokości 9 m. Należy również uwzględnić przystosowanie wejść do 
klatek dla osób niepełnosprawnych. 

195 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0143BD 

Modernizacja szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy PG 10. 
Działka nr B50 - 200/6. 
Bieżnię lekkoatletyczną o wymiarach 73m x 4,5m z nawierzchnią 
kauczukową lub poliuretanową, rozbieg do skoku w dal o wymiarach 
40m x l,5m z nawierzchnią jak wyżej, piaskownica do skoczni w dal - 
wymiana obudowy betonowej na miękkie materiały, boisko do piłki 
ręcznej o wymiarach 42m x 22m z nawierzchnią poliuretanową typu 
natryskowego i bramki, boisko do koszykówki o wymiarach 30m x 17m 
z nawierzchnią jak wyżej i tablice do koszykówki, boisko do siatkówki 
o wymiarach 20m x 12m z nawierzchnią jak wyżej, pozostały teren 
trawiasty winien być wyrównany, grodzenie panelowe całego terenu. 

1 000 000,00 zł 

B0148BD 
Remont ul. Harcerskiej. 
Ul. Harcerska. 
Remont nawierzchni na ul. Harcerskiej. 

800 000,00 zł 

B0152BD 

Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między 
ul. Wojska Polskiego, a Dworcem Północnym. 
Zieleniec przy ul. Wojska polskiego - obręb B48 - działki: 104/6, 104/7, 
104/8, 104/9. 
Budowa siłowni zewnętrznej z 5-9 urządzeniami z nawierzchnią 
z poliuretanu, nasadzeniami roślinnymi. 

75 360,00 zł 

B0153BD 

Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii 
Sztuk Pięknych). 
Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. Pankiewicza do al. Pałki) - 
działki nr 62/19, 62/8 w obrębie B-54. 
Nasadzenia roślinne w formie gęstego i estetycznego żywopłotu wzdłuż 
brzegu zbocza skarpy na zieleńcu położonym w sąsiedztwie Akademii 
Sztuk Pięknych w rejonie Alei Grzegorza Palki. 

7 000,00 zł 

B0160BD 

Stworzenie miejsca wypoczynku i zabaw dla najmłodszych - budowa 
placu zabaw. 
Okolice ul. Krawieckiej, działki nr: 56/23, 56/29, 56/16, 56/68, 56/32. 
Stworzenie placu zabaw, 5 elementów: huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia, 
bujak sprężynowy, piaskownica. Zagospodarowanie terenu nowymi 
trawnikami, założenie kwietnika, wymiana podłoża, zamontowanie 
urządzeń do zabaw dla dzieci. 

100 000,00 zł 

B0161BD 

Renowacja Skweru Gdańskiego. 
Miejski park w obrębie ulic: Wojska Polskiego – Głowackiego - 
Sucharskiego. 
Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych i zastąpienie ich nową kostką 
brukową. 

255 000,00 zł 

B0163BD 
Remont zabytkowej altany w Parku Helenów. 
Działka nr: B48-179/11. 
Konserwatorski remont zabytkowej altany w parku Helenów. 

900 000,00 zł 

B0165BD 

Bezpieczna droga do SP 153. 
Działka nr 89/31. 
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych pomiędzy szkołą, a parkiem 
- w miejscu dotychczasowego przejścia. 

36 000,00 zł 

B0166BD 
Wymiana parkietu na sali gimnastycznej - SP 153. 
Ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Wymiana parkietu na sali gimnastycznej o pow. ok. 160 m2. 

32 000,00 zł 
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B0167BD 

Remont i modernizacja szatni w SP 153. 
Ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Demontaż i likwidacja starych boksów. Remont szatni - malowanie. 
Zakup i montaż szafek dla uczniów - ok. 330 szt. 

80 000,00 zł 

B0168BD 
Bezpieczna droga do SP 153 cz. 2. 
Działki nr: 40/2, 40/6, ul. Obrońców Warszawy. 
Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Obrońców Warszawy. 

12 200,00 zł 

B0169BD 

Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF. 
Ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Zakup artykułów dla szkoły, które urozmaicą lekcje wf, pomogą 
nauczycielom w pracy z uczniami. 

5 000,00 zł 

B0180BD 

Skok w dal w SP 30. 
Ul. Rysownicza 1/3, działka nr B49-326/4. 
Uczniowie SP 30 nie mają możliwości uprawiania lekkiej atletyki, na 
terenie szkoły jest niezagospodarowany plac na którym może powstać 
rozbieg/piaskownica do skoku w dal. 

75 000,00 zł 

B0187BD 

Budowa szkolnego boiska przy PG18.  
Ul. Mostowskiego 23/27, nr działki: B53 - 70/5. 
Wykonanie boiska do piłki ręcznej o wymiarach 40x20 m, które 
podzielone na części będzie pełnić funkcje boiska do siatkówki oraz 
boiska do koszykówki. Dodatkowo wykonanie boiska do siatkówki 
plażowej. Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupach stalowych 
o wysokości 4 m. z bramą i furtką. Odwodnienie i oświetlenie boiska. 
Wyposażenie dodatkowe: piłkochwyty, ławki i kosze na śmieci. 

885 000,00 zł 

B0189BD 

Modernizacja wejścia do przedszkola i modernizacja szatni. 
Działka nr: B50-78/2. 
Projekt zakłada powiększenie szatni dla dzieci i rodziców, wygrodzenie 
z części zadaszonego wejścia głównego pomieszczenia 4,5 m, poprzez 
dostawienie ściany z cegły oraz ściany ciepłe aluminium 330 x 250 w tym 
panel pełny 330x130, szkło bezpieczne 330 x 120, oraz założenie 
terakoty, malowanie, ułożenie z kostki podejścia dla lekkiego transportu 
kołowego, zabudowa kaloryferów 18,65 m2. Posiadam projekt. 

43 300,00 zł 

B0190BD 

Modernizacja posadzki parkietowej i schodów PM 77. 
Działka nr: B50-78/2. 
Projekt zakłada modernizację zniszczonych 5 podłóg parkietowych 
w pomieszczeniach dla dzieci o powierzchni 314 m2, oraz zdjęcie 
wykładziny dywanowej, wyłożenie schodów prowadzących do sal na 
I piętrze materiałem antypoślizgowym o powierzchni 20 m2. 

41 000,00 zł 

B0191BD 

Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w bezpieczny plac zabaw. 
Działki nr: 78/1,78/2,78/3,78/4 78/5.  
Projekt po rozeznaniu rynku zakłada wyposażenie ogrodu w bezpieczny 
i wielofunkcyjny sprzęt zabawowy oraz wyposażenie uzupełniające 
tj. 2 ławki, 1 kosze na śmieci. Zamontowanie monitoringu zewnętrznego 
(8 kamer). W posiadaniu projekt placu zabaw i rozmieszczenia 
monitoringu. 

38 500,00 zł 
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B0193BD 

Nowoczesna pracownia komputerowa oknem na świat. 
Modernizacja i remont pracowni komputerowej PG 18. 
Działka nr: B53-70/5. 
Wyposażenie pracowni komputerowej w 15 stanowisk uczniowskich, 
1 nauczycielskiego oraz serwer. Komputery z niezbędnym 
oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne typu: drukarka laserowa 
i rzutnik multimedialny. Pracownia wymaga wymiany oświetlenia, 
podłogi i pomalowania ścian. 

110 000,00 zł 

B0210BD 

Rewitalizacja ul. Mostowskiego wraz ze stworzeniem dodatkowych 
miejsc parkingowych. 
Numer działki: B50-149/9. 
Zadanie dotyczy rewitalizacji Mostowskiego - wyrównania poziomu ulicy 
(dziur), osłonięcie, wybudowania progu spowalniającego, wybijających 
przez nawierzchnię korzeni, a także stworzeniu dodatkowych miejsc 
parkingowych po prawej stronie ulicy na wysokości wjazdu na od strony 
Brackiej (3), a także na wysokości posesji 29 (4) wraz z poszerzeniem 
miejsca na zawracanie na wysokości posesji 26. Plus zmiana organizacji 
znaków - parkingi dla mieszkańców.  

1 600 000,00 zł 

B0211BD 

Rewitalizacja Parku Helenów. 
Działka nr: B48- 179/11. 
Montaż fontanny typu "pływająca" - 3 szt trzydyszowe z podświetleniem 
LED. 

630 000,00 zł 

B0213BD 

Remont ul. Rysowniczej na odcinku od ul. Szklarskiej 
do ul. Marysińskiej. 
Ul. Rysownicza na odcinku od ul. Szklarskiej do ul. Marysińskiej. 
Zadanie będzie polegać na remoncie ul. Rysowniczej wraz z budową 
wpustów kanalizacji deszczowej oraz budową miejsc parkingowych po 
stronie północnej. 

670 000,00 zł 

B0214BD 

"Czyste skarpety" - montaż bezpiecznej nawierzchni w ogródku 
PM 28. 
Ul. Racjonalizatorów 5. 
Montaż bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami w ogródku 
przedszkolnym. 

29 943,12 zł 

B0215BD 

Zielony skwer łączący pokolenia. 
Skwer przy ul. Sojczyńskiego między ulicami: Marynarską, a Kolektywną 
(między blokami). 
Rewitalizacja całości skweru o pow. ok. 4200 m2, stworzenia przyjaznej 
przestrzeni integrującej pokolenia. Wydzielona strefa dla psów, 
wydzielona część dla relaksu, dla dzieci i seniorów. Odnowienie murku, 
ścieżki i nasadzenia roślinne. 

750 000,00 zł 

B0219BD 
Podniesienie przystanku tramwajowego. 
2 przystanki na skrzyżowaniu ul. Głowackiego i Wojska Polskiego. 
Podwyższenie przystanku oraz postawienie wiaty dla pasażerów. 

340 000,00 zł 

B0230BD 

Budowa bezpiecznego placu zabaw o powierzchni 500m2 w Parku 
Ocalałych. 
Działka nr: B54-14/7. 
Budowa bezpiecznego placu zabaw ze zjeżdżalnią, piaskownicą, 
huśtawkami, miejscem do wspinaczki z nawierzchnią poliuretanową. 

502 900,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0231BD 

Poprawa bezpieczeństwa wokół SP 45 i XIII LO z inicjatywy Rady 
Rodziców. 
Działki nr: B47-395/25; B47-399/5; B47-399/3; B47-399/6; B47-
395/11; B47-395/12; B47-395/13; B47-395/14; B47-395/15. 
Budowa progów zwalniających na krzyżowaniu Bojowników Getta / Zuli 
Pacanowskiej. Dostosowanie wejścia do budynku dla osób 
niepełnosprawnych. Budowa ogrodzenia SP 45 i zamykanej pergoli 
z koszem na śmieci. Instalacja monitoringu wokół terenu szkoły i w szatni 
SP45. 

87 800,00 zł 

B0238BD 

„Ciągniemy Doły w górę". 
Działki nr: B50-111/31, B50-111/15, B50-111/49, B50-111/50, B50-
111/16. 
Przebudowa uliczki osiedlowej między ulicami Głowackiego, a Staszica 
wraz z progami zwalniającymi, przebudową chodnika, nowymi 
nasadzeniami i wymianą oświetlenia. Budowa miejsc postojowych "pod 
chmurką" z płyt ażurowych. 

855 480,00 zł 

B0239BD 

Park Muzyki - 20 rzeźb i instalacji grających muzykę na wietrze. 
Park Ocalałych/Park Helenów. 
Mogą to być dzwoneczki czy też inne elementy uderzające o siebie, 
cymbałki, piszczałki. Muzyka jaką będą tworzyć ma być raczej przyjemna 
i delikatna niż przeszkadzająca. 

200 000,00 zł 

B0248BD 

TVI ŁÓDŹ (Telewizja Internetowa - Kultura w Łodzi). 
Działka nr: B48-58/5. 
Telewizja Internetowa - Kultura w Łodzi jest przedsięwzięciem 
kulturalno-edukacyjnym skierowanym do mieszkańców Łodzi. Program 
działania medium obejmować będzie rejestrację i emisję różnorodnych 
wydarzeń artystycznych i edukacyjnych: przedstawień, koncertów, 
konkursów, festiwali, zajęć w placówkach kultury i wychowania 
pozaszkolnego, relacji (skrótów) z uroczystości, wywiadów 
przeprowadzanych w studiu i poza studiem, wizytówek placówek. 
Zamieszczanie relacji w Internecie umożliwi szerokiej rzeszy odbiorców 
swobodny dostęp do zarejestrowanych materiałów o każdej porze. 

90 000,00 zł 

B0251BD 

Budowa zjazdów na parkingi osiedlowe przy ul. Zmiennej. 
Zjazdy na wysokości bloku 133 i 134, działka nr: B50-223/13. 
Wybudowanie zjazdów z ul. Zmiennej na istniejące między blokami 
parkingi należące do spółdzielni mieszkaniowej. 

40 000,00 zł 

B0252BD 

Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe - przeciwdziałanie 
patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy 
Bałuty. 
Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Bałuty w rejonie ulic: 
Marysińska, Marynarska, Sporna - Zagajnikowa, Wojska Polskiego, 
Górnicza, Okopowa, Franciszkańska, Łagiewnicka, Krzyżowa, Żabia, 
Dolna. 
Fachowa opieka trenersko - instruktorska młodych mieszkańców Bałut 
zagrożonych patologią społeczną, wykluczonych społecznie z wysokim 
stopniem ryzyka zagrożenia demoralizacją i negatywnymi wzorcami 
zachowań. Zajęcia z psychoterapeutą i psychopedagogiem. Kształtowanie 
właściwych postaw społecznych, propagowania pro sportowego 
i prozdrowotnego trybu życia i umiejętności współżycia w grupie. Zajęcia 
sportowo-rekreacyjnych (dwa razy w tygodniu), po każdych otrzymają 
ciepły posiłek. 

197 500,00 zł 
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B0257BD 

Dodatkowe zajęcia dla dzieci. 
Działki nr: B47- 399/1, 399/5-6. 
Zadanie polega na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z rejony 
SP 45.  

60 700,00 zł 

 


