GÓRNA
CHOJNY-DĄBROWA
1
ID: G002CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 14000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Tytuł Zakup nowych książek dla Filii nr 76 Biblioteki Miejskiej.
Lok. Filia nr 76 Biblioteki Miejskiej, ul. Lenartowicza 16.
Zakup nowości wydawniczych. Z zakupionych książek będą mogli korzystać bezpłatnie wszystkie osoby posiadające kartę Fiszka wydawaną przez filie Biblioteki
Opis Miejskiej. Zakup nowych książek w tym również lektur szkolnych dla dzieci i młodzieży uatrakcyjni i wzbogaci ofertę biblioteki. Nowości wydawnicze niewątpliwie
zwiększą liczbę odwiedzin i wypożyczeń w bibliotece oraz poprawią wizerunek placówki.
2
ID: G003CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 220000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Utworzenie parkingu przy ul. Łukasińskiego między ul. Kasową i ul. J. Słowackiego.
Lok. ul. Łukasińskiego.
Utworzenie około 50 ogólnodostępnych miejsc parkingowych (w tym 1 miejsca dla osób niepełnosprawnych) po stronie budynku przy ul. Łukasińskiego 4. Wymaga to
usunięcia pasa zieleni przy ulicy między obecnym chodnikiem i drogą, przeniesienie młodych drzew na drugą stronę chodnika. Aby miejsca parkingowe posiadały
Opis odpowiednią standardową długość możliwe jest przesunięcie chodnika w stronę budynku zachowując styczność chodnika i parkingu. Utworzenie oznakowanych przejść
dla pieszych przed ul. Słowackiego i ul. Kasową, montaż oznakowania pionowego (ok. 4 znaków), montaż 2-4 koszy na śmieci, obsiew trawy na terenie przyległym.
Posadzenie żywopłotu z krzewów na wysokość do 50 cm między chodnikiem a budynkiem. Wykonanie oznaczeń poziomych na drodze.
3
ID: G005CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 198000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Rekultywacja trawnika wzdłuż torowiska na ul. Dąbrowskiego.
Lok. Torowisko tramwajowe wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku ad Al. Śmigłego Rydza do ul. Gojawiczyńskiej.
Opis Zadanie zakłada rekultywację trawnika wzdłuż torowiska tramwajowego na ul. Dąbrowskiego na odcinku od Al.. Śmigłego Rydza do ul. Gojawiczyńskiej.
4
ID: G008CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 67700.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Unormowanie parkowania wzdłuż ul. Dąbrowskiego - montaż słupków + nasadzenia.
Lok. Ul. Dąbrowskiego: odcinek od Rydza Śmigłego - Tatrzańska.
Instalacja słupków uniemożliwiających wjazd na chodnik oraz dodanie nasadzeń w miejscu zniszczonej przez samochody zieleni. Zadanie zakłada unormowanie
Opis
parkowania, a jego realizacja poprawi estetykę miejsca i ochroni chodnik przed jego dalszą dewastacja.
5
ID: G009CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych – Chojny – Dąbrowa.
Lok. Dąbrowskiego - Tatrzańska (0120), Dąbrowskiego - Kossaka (0118), Dąbrowskiego - Podhalańska (0117), Kilińskiego - Broniewskiego (0270)
Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie
Opis
zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne.
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ID: G022CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Wyposażenie grup dziecięcych w obiekcie, Żłobek Nr 22, ul. Lelewela 11.
Żłobek Nr 22, ul. Lelewela 11.
Wyposażenie dwóch grup dziecięcych w zestawy mebli (szafki, regały, półki, biblioteczka) na pomoce edukacyjne.
ID: G031CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 90000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy obiekcie Żłobek nr 22 ul. Lelewela 11.
Żłobek Nr 22 ul. Lelewela 11
Projekt obejmuje roboty budowlane związane z remontem zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy obiekcie Żłobek Nr 22 ul. Lelewela 11, polegające na : zerwanie istniejącej nawierzchni ( płyt chodnikowych , krawężników i warstwy betonowej tarasów) - wyrównanie terenu i dostosowanie do potrzeb budynku - materiały
budowlane wraz z ich transportem - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i krawężników - wywiezienie gruzu
ID: G032CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Zakup książek dla czytelników Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej.
Filia nr 74 Biblioteki Miejskiej, ul. Dąbrowskiego 91.
Projekt wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do popularyzacji czytelnictwa. Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych, których
brak jest bardzo odczuwalny w bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom dostęp do literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka jest
instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z efektów realizacji projektu będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany.
ID: G033CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Plac zabaw dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Plac położony między blokami mieszkalnymi przy ul. Przyborowskiego 14 a Kraszewskiego 17.
Stworzenie placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych. Miejsce bezpieczne i ogrodzone, bez sztucznego oświetlenia. Części składowe placu: ogrodzenie
(wys. 0,8 m), ławka bez oparcia, huśtawka, kosz na śmieci, piaskownica- wymiana co rok, 10 krzewów, które dodatkowo chronią strefę wypoczynku i zabawy.
ID: G038CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Nowy ciąg pieszo jezdny.
Ul. Malczewskiego 54/56.
Nowy ciąg pieszo jezdny od strony klatek ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców bloku.
ID: G040CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 255000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Plac zabaw i chodniki wokół bloków.
Ul. Podgórna 58.
Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni przestrzeni przed blokiem przy ul. Podgórnej 58 w postaci elementów placu zabaw wraz z elementami małej
architektury (ławki, kosze).
ID: G041CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 18000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Nowy chodnik.
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Ul. Kołowa 17/19.
Wykonanie nowego chodnika od strony klatek schodowych poprawi bezpieczeństwo w poruszaniu się osób starszych i dzieci oraz okolicznych mieszkańców.
ID: G043CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 2016800.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
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., 5. Plac zabaw, z uwagi na podział na trzy grupy wiekowe, może być
większy niż 300 m2, 6. Z wniosku należy usunąć oświetlenie alejek.
ID: G048CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 116000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO.
Ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B.
Projekt polega na wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej na terenie ogrodzonym przy XXXI LO w Łodzi. Dodatkowo boisko może służyć do gry w boule,
badmintona, tenisa plażowego, beach soccera. Wszystkie te dyscypliny znajdują się w nowej podstawie programowej dla czteroletniego liceum. Realizacja projektu ma
na celu uzupełnienie bazy sportowo-rekreacyjnej , z której korzystają uczniowie szkoły oraz okoliczni mieszkańcy.
ID: G049CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 1267000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO.
Ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO. Opis - Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy XXXI Liceum
Ogólnokształcącym w Łodzi. Obiekt składać się będzie ze specjalnie wyznaczonego miejsca do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową.
Ponadto projekt zakłada budowę bieżni z trzema torami oraz skoczni do skoku w dal. Boisko będzie wyposażone w konstrukcje do gry w koszykówkę, słupy oraz siatki
do piłki siatkowej, bramki do gry w piłkę nożną i ręczną. Realizacja projektu ma na celu uzupełnienie bazy sportowo-rekreacyjnej , z której korzystają uczniowie szkoły
oraz okoliczni mieszkańcy.
ID: G053CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 76000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Projekt multimedialnej pracowni polonistycznej w SP 64.
SP 64 im. H. CH. Andersena, ul. Anczyca 6.
Projekt obejmuje zakup sprzętów, multimedialnych pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego i akcesoriów. Zakładanym celem jest stworzenie przestrzeni
zachęcającej do interdyscyplinarnej nauki z wykorzystaniem TIK. Sala wyposażona będzie w narzędzia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów. Przestrzeń
pracowni ma aktywizować młodzież do efektywnej nauki za pomocą nowoczesnych środków przekazu. Dzięki realizacji projektu można będzie dostosować proces
edukacyjny do oczekiwań uczniów i stworzyć pracownię polonistyczną na miarę XXI wieku.
ID: G054CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 137000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
„Na ćwiczenia zawsze pora- Od młodego do seniora"- Siłownia zewnętrzna w SP 64.
Ul. Anczyca 6.

Zamontowanie dziewięciu nowoczesnych i atestowanych urządzeń do aktywnej rekreacji w plenerze, umożliwiających wykonywanie ćwiczeń ogólnorozwojowych,
Opis siłowych i wytrzymałościowych. Siłownia będzie zlokalizowana na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 64 w Łodzi i dostępna będzie dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych z Osiedla Chojny- Dąbrowa. Dodatkowo siłownia może stanowić świetnie miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.
18 ID: G055CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 85000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Projekt polonistycznej pracowni kinowo-teatralnej w SP 64.
Lok. SP 64 im. H. CH. Andersena, ul. Anczyca 6.
Projekt obejmuje remont i wyposażenie sali lekcyjnej. Planowane jest przystosowanie przestrzeni do projekcji filmów (sprzęt i zaciemnienie) oraz organizacji
przedstawień teatralnych (scena, oświetlenie). Sala wyposażona będzie w niezbędne miejsce do przechowywania i nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki języka
Opis
polskiego. Projekt zakłada stworzenie miejsca do organizacji procesu dydaktycznego w sposób atrakcyjny i nowoczesny (multimedia). Przestrzeń powinna zachęcać
uczniów do aktywnej nauki.
19 ID: G056CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 68700.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Nowoczesna pracownia historyczna w SP 64.
Lok. SP 64 im. H. CH. Andersena, ul. Anczyca 6.
Zgłaszane zadanie związane jest przede wszystkim z generalnym remontem pracowni historycznej w SP 64 oraz wyposażeniem jej w nowoczesne materiały
dydaktyczne: tablicę multimedialną, plansze historyczne, mapy ścienne oraz programy interaktywne. Modernizacja sali lekcyjnej związana jest z kompleksową
renowacją pomieszczenia oraz jego przebudową poprzez wyznaczenie dodatkowego pomieszczenia na tzw. zaplecze. Należy także zadbać o umeblowanie pracowni:
nowe ławki i krzesła dla uczniów oraz regały na tradycyjne środki dydaktyczne, jak również podręczniki. Nowoczesna dydaktyka wymaga zwrócenia uwagi przede
Opis wszystkim na ucznia i jego zaangażowanie w proces kształcenia. Stąd niezbędne w dzisiejszym nauczaniu są multimedia, aktywizujące pracę wychowanków. Pracownia
historyczna na miarę XXI wieku musi być więc wyposażona w tablicę interaktywną, projektor, laptop oraz oprogramowanie interaktywne. Dodatkowym atutem będzie
wyposażenie sali lekcyjnej w komplet map ściennych oraz tablic dydaktycznych. Każda pracownia historyczna powinna umożliwiać spotkanie z „żywą przeszłością".
Sposobem na realizację tego przedsięwzięcia jest utworzenie w sali lekcyjnej mini-muzeum. Realizację tego zadania ułatwi wyposażenie pracowni w gabloty muzealne,
które będzie można zapełnić pamiątkami z czasów minionych wraz z ich krótkimi opisami.
20 ID: G067CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Wyposażenie placu zabaw dla dzieci.
Lok. Żłobek nr 17, ul. Siarczana 11.
Opis Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci uczęszczających do żłobka.
21 ID: G069CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Wyposażenie pomieszczeń żłobka.
Lok. Żłobek nr 17, ul. Siarczana 11.
Opis Zakup wyposażenia do bawialni dla dzieci w żłobku nr 17.
22 ID: G070CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 7500.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Wyposażenie ogrodu dla dzieci.
Lok. Żłobek 25, ul. Odyńca 35.
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Wyposażenie placu zabaw w huśtawki i bujaki sprężynowe.
ID: G071CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 25000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Cyklinowanie podłóg w Żłobku.
Żłobek 25, ul. Odyńca 35.
Cyklinowanie powierzchni bawialni i prace konserwacyjne.
ID: G073CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 9500.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Wyposażenie edukacyjne dla Żłobka.
Żłobek 25, ul. Odyńca 35.
Wyposażenie edukacyjne - maxi plansze do zabaw na powietrzu oraz wyposażenie w pomoce do edukacji sensorycznej.
ID: G074CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 25000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Wymiana drzwi wewnętrznych w Żłobku.
Żłobek 25, ul. Odyńca 35.
Wymiana drzwi wewnętrznych w Żłobku.
ID: G081CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 68790.13 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Przedszkolu 119.
PM 119, ul. Lucjana Rydla 17.
Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Przedszkolu nr 119 to inicjatywa, która ma wesprzeć wszystkich rodziców na osiedlu w zapoznaniu dzieci z
nowoczesną technologię edukacyjną. Już od dawna wiadomo, że różnorodność bodźców zewnętrznych ukierunkowanych w odpowiedni sposób pozwala na rozwój
dzieci. Nowoczesne technologie w postaci monitorów interaktywnych wspieranych odpowiednim oprogramowaniem, oraz robotów programowalnych pomagają w
takim rozwoju. Dzieci w wieku przedszkolnym nie mają dotychczas kontaktu z profesjonalnym sprzętem interaktywnym, a to właśnie taki wiek jest najlepszy do
przekazywania wiedzy w sposób obrazkowy i dotykowy. Oprogramowanie ma za zadanie uczyć podstaw języków obcych, przyrody, języka polskiego czy matematyki.
Wszystko jest dopasowane do potrzeb dzieci przedszkolnych. Należy wspomnieć, że oprogramowanie jest przygotowane do działań, które wymuszają używania rąk.
Program będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkaniowców osiedla. Stanie się głównym miejscem na osiedlu Nowoczesnych technologii dla dzieci, rodziców.
ID: G083CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 49600.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Nowoczesny Park Dąbrowskiego - plac zabaw.
Park im. J. Dąbrowskiego.
Plac zabaw dla psów ogrodzenie i pochylnia, rampa.
ID: G089CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 52000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Miejsca postojowe.
Ul. Dąbrowskiego 71/73.
Utworzenie miejsc postojowych na miejscu zdewastowanego terenu, znajdującego się między chodnikiem a jezdnią. Zagospodarowanie terenu ma na celu poprawić jego
funkcjonalność oraz walory estetyczne.

29 ID: G094CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Zapraszamy do odpoczynku na nowym placu zabaw w ogrodzie PM 159.
Lok. Ogród przy PM 159, ul. Łączna 53.
Celem projektu jest modernizacja przedszkolnego ogrodu po odbytej kompleksowej termomodernizacji budynku przedszkola i adaptacja go do potrzeb dzieci w wieku
przedszkolnym poprzez wyposażenie w nowe, atrakcyjne urządzenia do swobodnego odpoczynku na łonie natury. Ogród jest otwarty dla okolicznych mieszkańców w
Opis
dni robocze, w godzinach 6-17. Powstała infrastruktura będzie służyła zarówno przedszkolakom, jak i rodzinom z małymi dziećmi. Zapewni to dzieciom prawidłowy
rozwój oraz mile spędzenie czasu. Projekt pozwoli promować wartość wychowania przedszkolnego oraz uatrakcyjnić wygląd osiedla „Czerwony Rynek".
30 ID: G095CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Zapraszamy do zabawy małe dzieci na nowym placu zabaw przy PM 159.
Lok. Ogród przy PM 159, ul. Łączna 53.
Celem projektu jest modernizacja przedszkolnego placu zabaw i adaptacja go do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wyposażenie w nowe atrakcyjne
urządzenia do bezpiecznych zabaw ruchowych. Ogród jest otwarty dla okolicznych mieszkańców w dni robocze, w godzinach 6 -17. Powstała infrastruktura będzie
Opis
służyła zarówno przedszkolakom, jak i rodzinom z małymi dziećmi. Zapewni to dzieciom prawidłowy rozwój oraz mile spędzenie czasu. Projekt pozwoli promować
wartość wychowania przedszkolnego oraz uatrakcyjnić wygląd osiedla „Czerwony Rynek".
31 ID: G107CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 1650000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Młynek cudowny odpoczynek - gdzie woda czysta i trawa zielona.
Park na Młynku, Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówki w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna, między ulicami Młynek,
Lok.
Bławatna i Śląska.
Założeniem projektu jest budowa tzw. wodnego placu zabaw. W Parku na Młynku nie ma kąpieliska, ani żadnej możliwości schłodzenia się w wodzie podczas letnich
Opis upalnych dni. Byłaby to nie tylko atrakcja dla dzieci, ale również dla dorosłych. W tej części miasta nie ma tego typu obiektu rekreacyjnego. Wszystko byłoby zasilane z
instalacji fotowoltaicznych, żeby nie generować kosztów utrzymania obiektu.
32 ID: G108CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 720000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Młynek cudowny odpoczynek - gdzie strumyk płynie z wolna…
Park na Młynku, Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówki w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna, między ulicami Młynek,
Lok.
Bławatna i Śląska.
Głównym założeniem projektu jest zagospodarowanie południowo-zachodniej części parku, wzdłuż ujścia rzeki Olechówki. W chwili obecnej teren wzdłuż strumyka
Opis jest niewykorzystywany. W Parku na Młynku wyznaczyły się naturalne strefy rekreacyjne i wypoczynkowe, jednak nadal brakuje strefy "ciszy i spokoju" dla osób, które
odwiedzając Park szukają chwili odosobnienia. W okolicy rzeki powstałyby ławki, bądź leżanki, oświetlenie oraz zostałyby zrobione nowe nasadzenia.
33 ID: G109CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Tytuł Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 BM, ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).
Lok. Filia 78 BM, ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).
Zadanie polegać będzie na zakupie książek- nowości wydawniczych i lektur. Książki będą dostępne w Filii 78 i udostępnianie wszystkim czytelnikom całej Łodzi.
Opis
Realizacja zadania zapewni użytkownikom (dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli na zakup nowych lektur zgodnych z nową podstawą
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programową, a także wesprze ich w kształtowaniu kompetencji informacyjnych. Zakupione książki będzie można wypożyczać nieodpłatnie w godzinach pracy
biblioteki.
ID: G110CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 25000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Filia 72: Zbiory biblioteczne dla czytelników.
Filia 72 BM, ul. Kadłubka 40.
Zakup zbiorów bibliotecznych, na które składają się książki, audiobooki, gry planszowe.
ID: G112CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Sport i rekreacja
Ping-pong dla młodych.
ul. Podmiejska 21.
Montaż dwóch stołów betonowych do ping-ponga na terenie boiska SP 83. Znajdują się tam dwa nieużywane korty. Stoły byłyby wykorzystywane zarówno przez dzieci
ze szkoły jak i mieszkańców osiedla "Czerwony Rynek" gdyż na boisku znajduje się ogólnodostępny plac zabaw.
ID: G114CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 341000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja
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
doposażono. 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
oferujące zestawy w podanych cenach uwzględniają transport i montaż. Gwarancja 3 letnia.
ID: G116CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Ażury wzdłuż Podmiejskiej – Park Lecznicza.
Podmiejska - Lecznicza.
Utwardzenie- zabezpieczenie ażurami przestrzeni między jezdnią a chodnikiem. Obecnie w rozjeżdżonej przestrzeni powstają błotne dziury, w które obsuwają się płyty
chodnikowe tworząc zagrożenie dla pieszych. Wykorzystanie tej przestrzeni pozwoli rozwiązać dwa problemy: dewastacje chodnika i brak miejsc postojowych. Ażury
należy położyć między drzewami - na odcinku ok. 100 metrów 60-70 m ażurów o szerokości 1,5 - 2 m.
ID: G118CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 65500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja
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.
ID: G123CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 67416.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Przedszkole pod Żyrafą zaprasza do ogrodowej dżungli.
PM 130, ul. Podhalańska 18.
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Celem projektu w PM 130 w Łodzi jest modernizacja placu zabaw w ogrodzie przedszkola i zaadoptowanie go do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat. Modernizacja
obejmować będzie zdemontowanie starych i zużytych urządzeń ogrodowych, funkcjonujących od 1969r tj. od początku istnienia przedszkola, a zastąpienie ich nowymi,
nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi gwarantującymi bezpieczeństwo dzieci. Zakupione urządzenia pozwolą dzieciom na atrakcyjne spędzania czasu oraz
poprawę ich kondycji fizycznej co niewątpliwie wpłynie na ich wszechstronny rozwój.
ID: G129CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 6000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Książki i audiobooki dla wszystkich: od juniora do seniora.
Filia 70 Biblioteki Miejskiej, ul. Łączna 29/31.
Biblioteka przeniosła się w okolice, gdzie z książek korzysta bardzo dużo czytelników. Popyt na książki jest ogromny. Brakuje pieniędzy na zakup nowości, książek z
dużym drukiem - dla słabo widzących. Rośnie również zainteresowanie audiobookami. Proszą o nie dzieci, młodzież i dorośli. Często są to osoby niedowidzące, które
nie mogą już czytać książek w tradycyjnej formie.
ID: G130CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 410000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Parking i dojazd wzdłuż budynku Broniewskiego 24.
Ul. Broniewskiego 24.
Wykonanie przełożenia parkingu z trylinki na kostkę brukową na powierzchni 820 m2 , poprzez zerwanie istniejącego utwardzenie zniszczonego i zapadniętego,
wykonanie podbudowy i położenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podwyższeniem wjazdu od ul. Przyborowskiego.
ID: G131CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 438000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Parking i CPJ pomiędzy ul. Malczewskiego i ul. Karpia i chodnik wzdłuż ul. Karpia 56/58.
Ul .Malczewskiego 49/51 i Karpia 56/58.
1. Wykonanie naprawy ciągu pieszo-jezdnego o pow. 240 m2 od strony szczytów Malczewskiego 49/51 i Karpia 56/58 poprzez wycięcie luźnych i popękanych
fragmentów asfalty i położenie nowego dywanika asfaltowego na całej długości ciągu 2. Wykonanie nowego ekologicznego parkingu na powierzchni 520 m2 , poprzez
wykorytowanie powierzchni, wykonanie podbudowy i położenie nawierzchni z płyt typu ażurowego 3. Wykonanie przełożenia chodnika wzdłuż ul. Karpia 56/58 na całe
długości budynku obecnie zniszczonego przez parkujące na nim samochody.
ID: G136CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 325000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Przebudowa skarpy zieleni i zwężenie szerokiego chodnika w celu stworzenia miejsc parkingowych na ul. Rydla od Rydza Śmigłego.
Północna część ul. Rydla od Rydza Śmigłego do Gimnazjum przy ul. Deotymy.
Projekt zakłada zwężenie z 3,5 m do 2,0 m szerokości chodnika przy ul. Rydla od wysokości zakończenia przylegającego do chodnika Gimnazjum do końca „ślepej
uliczki", w kierunku ul. Rydza Śmigłego, zwężenie do minimum pasa zieleni - skarpy, zabezpieczenie uskoku i budowę miejsc parkingowych z możliwością parkowania
w poprzek ul. Rydla. Przewidywana długość miejsc parkingowych : ok. 123 m, szerokość ok.4 m. Ulica Rydla jest w tej części „ślepą uliczką", w związku z tym i
natężenie ruchu pieszych na tym szerokim chodniku jest dość małe. Dlatego też chodnik ten jest zaniedbany i porośnięty chwastami. Zwężenie chodnika do 2,0 m
szerokości i zwężenie równie zaniedbanej skarpy pozwoli nie tylko na zwiększenie miejsc parkingowych, ale i na poprawę estetyki tego miejsca.
ID: G137CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 270000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Przebudowa pasa zieleni - klepiska na miejsca parkingowe wzdłuż zachodniej części Deotymy do części południowej Wyższej.
Zachodnia część ul. Deotymy od wysokości uliczki „ślepej" bez nazwy (od Prywatnej Szkoły K. Augustyniaka) do części południowej ulicy Wyższej.
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Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych w miejscu obecnego pasa zieleni -częściowo „klepiska" (pomiędzy ulicą a szerokim chodnikiem) wzdłuż zachodniej
części ul. Deotymy od wysokości „ślepej uliczki" bez nazwy (od szkoły Prywatnej) do skrzyżowania z ul. Wyższą (na tym odcinku są tylko 3 drzewa, które powinny
pozostać), oraz dalej od Deotymy na ul. Wyższej, do bramy wjazdowej Szkoły, tuż przy płocie tej Szkoły. Konieczne będzie przycięcie niektórych, „kładących się"
drzew. Przedmiotowy pas zieleni przy ulicy Wyższej jest całkowitym klepiskiem, terenem nierównym, wyjątkowo zaniedbanym i stworzenie tam miejsc parkingowych
nie tylko jest wskazane pod względem powiększenia możliwości parkowania, ale w znaczący sposób ucywilizuje to miejsce pod względem estetycznym. Parkowanie
odbywałoby się w sposób poprzeczny lub pod kątem w stosunku do przedmiotowych ulic. Łączna długość miejsc parkingowych : ok. 107 m, szerokość ok. 5 m przy ul.
Deotymy i ok.4,5 m przy ul. Wyższej.
ID: G139CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 13750.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Normalizacja - ujednolicenie infrastruktury drogowo chodnikowej na ul. Deotymy.
Wschodnia część ul. Deotymy 10.
Zadanie zakłada ujednolicenie infrastruktury drogowo - chodnikowej (i nie wyróżnianie mieszkańców żadnego bloku, kosztem innych) wzdłuż bloków przy ul. Deotymy
8, 10 i 12, polegające na usunięciu 35 żółtych słupków, naprawie, uzupełnieniu, ewentualnie wymianie uszkodzonych płyt chodnikowych przy Deotymy 10 i
umożliwienia parkowania aut pod tym blokiem, tak jak pod blokami sąsiadującymi (8 i 12). Słupki uniemożliwiające parkowanie wzdłuż wschodniej części Deotymy
zamontowane wiele lat temu wbrew woli większości mieszkańców Deotymy 10 i okolicznych bloków przyniosły efekt taki, że kierowcy tego bloku często parkują przy
sąsiednich blokach (Deotymy 8 i 12), mając jednocześnie wyjątkowy komfort pod swoim blokiem. Dodać należy również, że stan chodników na których nie ma słupków
jest znacznie lepszy niż przy bloku, gdzie są postawione słupki. Wynika to z faktu, iż słupki powodują nie tylko całkowity zanik ruchu aut, ale również w dużym stopniu
ograniczają ruch pieszych. Poza tym, przez te wiele lat znacząco zmieniła się kultura kierowców, którzy doskonale wiedzą, że parkować można częściowo na chodniku,
ale pod warunkiem pozostawienia dla pieszych co najmniej 1,5 m chodnika. Tak więc postawione wcześniej słupki spełniły swoje zadanie „wychowawcze" i nie ma
potrzeby by w dalszym ciągu utrzymywać ten odmienny wobec innych bloków stan. Zwłaszcza, że ilość jakichkolwiek miejsc parkingowych na tym mikro osiedlu jest
wręcz mikroskopijna w stosunku do potrzeb.
ID: G141CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 620000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne.
Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Felińskiego 7.
Projekt zakłada: 1. poradę lekarza rehabilitacji zakończoną wystawieniem zlecenia na konkretne zabiegi rehabilitacyjne, 2. wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych, 3.
zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego. Pacjenci będą realizować zabiegi w Poradni Rehabilitacji przy ul. Felińskiego 7, gdzie już w chwili obecnej jesteśmy w
stanie przeprowadzić całą gamę zabiegów rehabilitacyjnych, masaży czy innych form zajęć grupowych. Zapotrzebowanie społeczne na tego typu usługi jest bardzo duże
i nieprzerwanie rośnie. Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, chcemy objąć opieką rehabilitacyjną każdego mieszkańca Łodzi, który będzie chciał
skorzystać z tego rodzaju usług a nie tylko pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Górna" w Łodzi.
ID: G151CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 317250.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Kobiety Nowej Ery Dbają o Zdrowie i Urodę
Przychodnia Lecznicza ul. Lecznicza 6.
Nasz program będzie wsparciem w edukacji zdrowotnej dla kobiet 50 plus, a też dla kobiet poza tą grupą wiekową. Zależy nam, żeby panie, które zgłoszą się do
programu skorzystały z porad lekarzy specjalistów, dietetyka, stylistki, psychologa, masażu, kosmetologa, a także skorzystały z zajęć aktywności ruchowej. Taki dzień

pokaże kobietom jak holistycznie zadbać o siebie.
48 ID: G154CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 528615.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Zróbmy sobie parking!
Lok. ul. Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Tatrzańską do ul. Anczyca, ul. Staffa.
Celem zadania jest wybudowanie dwóch parkingów zlokalizowanych wzdłuż ul. Staffa i południowej jezdni ul. Dąbrowskiego. Z uwagi na stale rosnąca liczbę
Opis samochodów oraz bliską lokalizację rynku, mieszkańcy okolicznych bloków mają duży problem ze znalezieniem wolnych miejsc do parkowania. Lokalizacja parkingu
w w/w lokalizacjach poprawi bezpieczeństwo oraz komfort życia okolicznych mieszkańców.
49 ID: G156CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 550000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Rewitalizacja skweru im. św. M. Kolbe.
Lok. Skwer im. św. Maksymiliana Kolbe ul. Tatrzańska/Rydla.
Celem zadania jest rewitalizacja Skweru im. św. 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
Opis
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.
50 ID: G157CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 587000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Rewitalizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw wraz z przylegającymi ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi.
Lok. Ul. Dąbrowskiego 69-75, ul. Michała Bałuckiego 6/8.
Opis Budowa parkingu na 75 miejsc, placu zabaw wraz ze sprzętem rekreacyjno- sportowym, siłowni na świeżym powietrzu, nasadzenie drzew.
51 ID: G160CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 1250000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Kompleks rekreacyjno - sportowy przy SP 174 im. J. Machulskiego.
Lok. Ul. Gałczyńskiego 6.
Główne działania związane z realizacją kompleksu rekreacyjno - sportowego przy Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi, ul. Gałczyńskiego 6 będą następujące: a)
Wykonanie projektu budowlanego, b) Zatrudnienie inspektora nadzoru, c) Zdarcie asfaltu, d) Wykorytowanie podłoża, e) Wykonanie odwodnienia boiska i bieżni, f)
Wykonanie wykopów pod fundament obrzeży, ogrodzenia, bramek i słupów do: - boiska do piłki ręcznej i nożnej (pole gry: 40 x 20m + obrzeża), g) Wykonanie
wykopów pod fundament obrzeży, ogrodzenia i słupów do: - boisko do piłki koszykowej (pole gry:28 xl4 m + obrzeże) kosze z regulacją wysokości, - boisko do piłki
siatkowej (pole gry: 18x9m) demontowane słupki, siatka z płynną regulacją jej wysokości oraz siatka do badmintona, h) Wykonanie fundamentów pod w/w boiska, i)
Wykonanie podbudowy boisk i bieżni (bieżnia prosta wzdłuż boiska, oddzielona od niego utwardzoną ścieżką). j) Wykonanie nawierzchni boisk i bieżni z poliuretanu
Opis
koloru czerwonego oraz zielonego na polach bramkowych boiska do piłki ręcznej, k) Wykonanie linii na nawierzchni boisk i bieżni, 1) Budowa ogrodzenia boiska z
siatki na słupach stalowych, o wysokości 4 m po dłuższych bokach i 7m od strony sali gimnastycznej i pomiędzy boiskami z czterema wejściami/furtkami, Demontaż
istniejących zdewastowanych trybun, m) Wybudowanie utwardzonej ścieżki pomiędzy boiskiem a bieżnią (w miejscu istniejących zniszczonych trybun), n) Wykonanie
ciągów pieszo-jezdnych (kostka brukowa dookoła boisk, teren pod ławkami oraz dojazd), o) Montaż ławek na wybudowanej ścieżce w ilości 10 szt., P) Wyposażenie w
urządzenia rekreacyjne i sportowe, kosze na śmieci, latarnie solarne r) Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły długości ok. 365 m z 4 furtkami. s) Montaż stojaków na
rowery.

52 ID: G165CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 3680.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Maluch na scenie.
Lok. PM 130, ul. Podhalańska 18.
Projekt zakłada zakup strojów i rekwizytów do przedstawień i uroczystości przedszkolnych. Nasze przedszkolaki chętnie występują podczas uroczystości
przedszkolnych, a także na konkursach i przeglądach. Każde przedstawienie wymaga jednak oprawy tj. odpowiedniego stroju, scenografii, doboru rekwizytów. Dzięki
Opis
temu mali aktorzy mogą w pełni zaistnieć podczas przedstawienia. Odpowiedni wygląd podkreśla bowiem przekazywaną treść, a dzieci mogą w pełni przeżywać
uczestnictwo w tworzeniu przedstawienia i wczuwania się w role.
53 ID: G166CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 23000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Przedszkolak przy tablicy.
Lok. PM 130, ul. Podhalańska 18.
Projekt zakłada zakup i montaż dwóch tablic interaktywnych. Jest to pomoc dydaktyczna, która pozwoli dzieciom na wykorzystywanie nowoczesnej technologii w celu
zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. Przedszkolak będzie rysować, pisać, malować, zaznaczać, przeciągać obrazy na wyznaczone miejsce. Bawiąc się przyswoi
Opis
nową wiedzę i nowe umiejętności. Nauczyciele wybierając ciekawe programy i atrakcyjne metody pracy, rozwijać będą ciekawość poznawczą dzieci. Tablice
interaktywne ułatwią także naukę bezpiecznego poruszania się w nowoczesnej technologii multimedialnej.
54 ID: G167CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 79365.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł "1, 2, 3 .... Talk to me!" - pracowania językowa w SP 83.
Lok. ul. Podmiejska 21.
W ramach projektu zakłada się stworzenie nowoczesnej, stwarzającej warunki do efektywnej nauki języka obcego, pracowni językowej, wyposażonej w nowoczesny
sprzęt multimedialny. Szkoła nie posiada nowoczesnej pracowni językowej. Główne działania związane z realizacją projektu: - przeprowadzeniu remontu sali lekcyjnej
na potrzeby nowej pracowni - w klasie wymienione zostaną okna, wyremontowana zostanie sala lekcyjna, założone rolety w oknach, podłoga zostanie wycyklinowana i
polakierowana; - do sali lekcyjnej zakupione zostaną nowe ławki i krzesła oraz biurko dla nauczyciela; - sala zostanie wyposażona w tablicę multimedialną i projektor,
dodatkowo zakupiony zostanie laptop z oprogramowaniem dla nauczyciela; - podstawowym wyposażeniem pracowni będzie laboratorium językowe zawierające:
jednostkę centralną ze wzmacniaczem stereo, moduł cyfrowej regulacji głosu, moduł DSP, notebook Win 10, program Mentor PC2 do sterowania z komputera, Recoder
- oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z Trenerem Wymowy, słuchawki z mikrofonem BL - 888, dwa głośniki. Nowoczesna pracownia komputerowa to przyszłość
Opis
nauki języków obcych. To doskonałe rozwiązanie w grupach o większej liczebności. Pracownię będzie można konfigurować na wiele sposobów. Przykładowe tryby
pracy to praca w grupach (dowolne przełączanie uczniów między grupami, konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, konwersacja w grupie z lektorem
z transmisją do wybranych słuchaczy), parach (podział słuchaczy na pary, które równocześnie prowadzą dialogi nie słyszą się pomiędzy parami, podsłuch dowolnego
ucznia czy pary, wysyłanie programu/ audycji z dowolnego źródła do wybranych uczniów), indywidualnie (odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora,
konwersacja z lektorem, kontrola własnej wymowy). Wykorzystanie multimedialnej pracowni językowej pozwoli na bezpośrednie i stosunkowo częste komunikowanie
się nauczyciela z uczniem, ułatwi udział w zajęciach uczniom, w tym także tym nieśmiałym, niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikających wystąpień publicznych.
Pracownia multimedialna może być również wykorzystywana dla środowiska lokalnego, np. poprzez organizowanie kursów językowych dla rodziców oraz seniorów.
55 ID: G168CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 1373650.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 83 przy ul. Podmiejskiej 21.

Lok. ul. Podmiejska 21.
Wskazany teren należy do Miasta Łódź. Nie zaplanowano na nim innych inwestycji. Teren jest ogrodzony, zajmuje 3038 m2. W chwili obecnej znajduje się na nim plac
zabaw wybudowany w 2012 roku w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła". Plac dostępny jest dla uczniów szkoły' podstawowej oraz mieszkańców osiedla. Na
wskazanym terenie znajdują się 3 boiska o wymiarach: 42m x 22m , 20m x 12,70m oraz 20m x 8m. Obecnie konieczna jest rozbudowa o urządzenia do uprawiania
Opis
różnych form aktywności fizycznej. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu: - boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej; - boiska do piłki siatkowej; - otoczenie
boisk siatką; - bulodromu; - ławek i koszy na śmieci; - kostki brukowej wokół boisk na terenie pod ławkami oraz dojazdowym; - wyodrębnienie miejsc parkingowych
dla rowerów.
56 ID: G169CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 319000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Modernizacja szatni szkolnej w SP 174 im. J. Machulskiego.
Lok. SP 174 im. J. Machulskiego ul. Gałczyńskiego 6.
Obecnie użytkowane szatnie uczniowskie znajdują się w poziomie piwnicy i wydzielone są w 10 pomieszczeniach. Szatnie funkcjonują jako boksy z wieszakami
haczykowymi i ławkami - wydzielone ściankami ażurowymi - siatkowymi w części wyższej i murowanymi w części niższej. Szatnie przeznaczone do remontu odbiegają
Opis znacznie od obowiązujących norm użytkowych i estetycznych. Szatnie ostatni raz były remontowane ponad 20 lat temu. Remont przeprowadzony w ramach projektu
poprawi stan funkcjonalno - użytkowy budynku. Wpłynie również na bezpieczeństwo i komfort korzystania przez uczniów z szatni. By szatnia spełniała standardy
bezpieczeństwa należy wykonać następujące prace: wyremontować boksy, założyć podłogi i pomalować ściany, wstawić nowe ławki i wieszaki.
57 ID: G174CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 6540.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Gabinet terapii.
Lok. PM 130, ul. Podhalańska 18.
Projekt zakłada stworzenie gabinetu terapii (pedagogicznej i logopedycznej): zakup mebli i pomocy dydaktycznych. Dzieci uczęszczające do przedszkola nie stanowią
jednolitej grupy pod względem rozwoju mowy. Tak więc już na etapie przedszkolnym różnicują się szanse dzieci na prawidłowy rozwój. Trudności w werbalnym
porozumiewaniu się z otoczeniem hamują rozwój intelektualny, powodują narastanie problemów emocjonalnych, utrudniają i zakłócają relacje społeczne, także
Opis rówieśnicze. Często też nauczyciele i rodzice zgłaszają trudności dziecka związane z analizą i syntezą słuchową zaburzoną motoryką - zarówno małą, jak i dużą czy z
percepcją wzrokową. Oznacza to zagrożenie wystąpieniem trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby jak najwcześniej podjąć
interwencję i próbę nadrobienia opóźnień, tak by dziecko w szkole nie doznało frustracji i niepowodzeń w nauce. Stworzenie gabinetu terapii da dzieciom szansę na
wyrównanie deficytów już na początku swej drogi edukacyjnej.
58 ID: G176CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Bezpieczne przejście dla pieszych, przez ul. Śląską przy ul. K.W.P. - dojście do przystanków autobusowych.
Lok. Śląska nr 96 - 55A - po stronie wschodniej ul. K.W.P. ? lub Śląska nr 94 - 53 - po stronie zachodniej ul. K.W.P.
Wytyczenie i oznakowanie PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZEZ ul. ŚLĄSKĄ przy ul. K.W.P. (gdzie obserwujemy w ostatnich latach ogromny wzrost natężenia
Opis
ruchu), pozwoliłoby na LEGALNE PRZECHODZENIE PRZEZ ul. ŚLĄSKĄ, w miejscu gdzie usytuowane są 3 przystanki autobusowe.
59 ID: G178CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 810000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł "Kolorowa 190-tka"- modernizacja SP 190.
Lok. SP 190, ul. Malczewskiego 37/47.
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Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczy modernizacji Szkoły Podstawowej nr 190 w Łodzi obejmuje: Remont i przystosowanie pomieszczeń szatni szkolnej
dla uczniów szkoły. Remont szatni obejmuje m.in. demontaż zużytych i zniszczonych boksów szatni, wykonanie nowych boksów wraz z zakupem nowych półko szafek
^a obuwie i wykonaniem nowych wieszaków na ubrania, remont pomieszczeń przynależnych: (wc, magazynków szkolnych, harcówki, sal pomocniczych na przedmioty
dydaktyczne oraz pomieszczeń socjalnych; wymianę baterii umywalkowych, umywalek, muszli klozetowej i osprzętu elektrycznego wraz z oświetleniem);
kompleksowy remont ścian, sufitów polegający na usunięciu obecnie złuszczającej się farby; naprawie tynków i malowaniu; wymianie podłóg wraz z ułożeniem nowej
wykładziny; wymianie drzwi wejściowych do wszystkich boksów oraz pomieszczeń; obudowie w zakresie niezbędnym instalacji elektrycznej, wod – kan. i co;
uporządkowanie instalacji wod - kan i elektrycznej wraz z niezbędną wymianą osprzętu oświetleniowego i wod -kan; Wymiana głównej instalacji wod - kan zasilającej
dopływ wody do strefy basenowej; remont polegający na wymianie skorodowanych rur wodnych głównego zasilania do pływalni usytuowanych w kanale znajdującym
się pod budynkiem szkoły Remont stołówki szkolnej obejmuje m.in. kompleksowy remont ścian, sufitów polegający na usunięciu obecnie farby , naprawie tynków i
malowaniu, wymiana istniejących podłóg, wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej na nową wraz z osprzętem oraz
wyposażeniem stołówki.
ID: G185CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 150000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
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.
ID: G186CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 285000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
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.
ID: G197CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 55000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Inne
Zdroje uliczne na „Młynku”.
Park na "Młynku".
Montaż oraz wybudowanie 1 zdroju wody pitnej na terenie parku na "Młynku" w okolicy placu zabaw lub przystani wodnej.
ID: G198CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 700000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Bezpieczne skrzyżowanie.
Skrzyżowanie ul. Podhalańska / ul. Dąbrowskiego.
Sygnalizacja świetlna ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa uczniów udających się do Katolickiego Gimnazjum, XXV LO, oraz dzieci z rodzicami udających się do
PM 130 jak również mieszkańców osiedla.
ID: G206CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Zielone przystanki na Os. Chojny-Dąbrowa.
Dwa wybrane przystanki MPK.
Projekt zakłada dołożenie do istniejących już przystanków MPK, takich elementów, by można było zainstalować na nich donice lub inne elementy, w których można
będzie nasadzić roślinność. Projekt ma być estetyczny a rośliny mają dawać schronienie przed słońcem. Każdy przystanek może wyglądać inaczej (tzn. Mogą to być dwa
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różne projekty). Podobne przystanki są w Siemiatyczach, Krakowie czy Białymstoku. Na przystanku może pojawić się tablica informacyjna z treściami ekologicznymi
(np. o produkcji tlenu przez rośliny).
ID: G212CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
PM 102 - TARAS - naszym miejscem do odpoczynku, zabawy, doświadczeń.
PM 102, ul. Kołowa 31.
Przedmiotem jest gruntowny remont tarasu. Przeglądy techniczne tarasu wskazują na konieczność natychmiastowej modernizacji. Taras to nasza wizytówka, jak do tej
pory niestety niezbyt pozytywna, dodatkowo niewykorzystana ze względu na stan techniczny. Remont tarasu umożliwi nam jego wykorzystanie przede wszystkim dla
zabaw z dziećmi. Planujemy kolejno zakupić stoliki, parasole, materiały do zabaw badawczych, itp. Chcemy, by to miejsce było przeznaczone oczywiście dzieciom.
ID: G213CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
PM 102 - cyklinowanie, konserwacja parkietów.
PM 102, ul. Kołowa 31.
Celem projektu jest pozyskanie środków na cyklinowanie i konserwacje parkietów we wszystkich grupach przedszkolnych (pięciu). Stan podłóg wymaga szybkiego
remontu ze względu na wytartą, zużytą powierzchnię. Obecny poziom zniszczenia podlega również ocenie podczas kontroli sanitarno-epidemiologicznych - występują
wskazania pokontrolne do wykonania. Ogólna powierzchnia wszystkich podłóg wymagających cyklinowania i lakierowania wynosi 340 m2, przewidywany koszt około
15.000 zł . Jako placówka nie jesteśmy w stanie zapewnić funduszy na w/w inwestycję.
ID: G214CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 125000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
PM 102 - ogrodzenie przedszkola - po pierwsze bezpieczeństwo.
PM 102, ul. Kołowa 31.
Przedmiotem wniosku jest modernizacja ogrodzenia terenu wokół przedszkola. Dotychczasowe ogrodzenie siatka, która w znacznej części jest pokryta korozją. Całość
ogrodzenia wymaga renowacji, na którą niestety nie posiadamy środków mimo dużych starań poprawienia bazy lokalowej. Nowe ogrodzenie to przede wszystkim
najważniejsza kwestia bezpieczeństwa, poza tym to również wizytówka miejsca, z którego stale korzysta społeczność naszego przedszkola.
ID: G228CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 295000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Ulica Przyborowskiego przyjazna dla mieszkańców i rodziców dzieci z PM 102 i 131 oraz SP 38 i 194.
Ul. Przyborowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Podgórnej.
Utwardzenie miejsc postojowych dla samochodów poprzez ułożenie płyt ażurowych na ul. Przyborowskiego od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania z ul.
Podgórną. 1. teren przy Przedszkolu Miejskim nr 102 - od skrzyżowania ul. Przy borowskiego z ul. Kraszewskiego do skrzyżowania ul. Przyborowskiego z ul. Kołową
to około 25 miejsc przy ustawieniu aut prostopadle do osi jezdni 2. teren przy boisku Orlik sąsiadującym ze Szkolą Podstawową nr 38 oraz Specjalną Szkołą
Podstawową nr 194 - od skrzyżowania ul. Przyborowskiego z ul. Siarczaną do skrzyżowania ul. Przyborowskiego z ul. Krochmalną to również około 25 miejsc przy
ustawieniu aut prostopadle do osi jezdni Są to miejsca, w których de facto już parkują samochody, nie ma więc mowy o likwidacji jakichkolwiek trawników czy
wycince nawet jednego drzewa. Inwestycja rozwiąże trudności komunikacyjne związane z bezpiecznym poruszaniem się po osiedlu z uwagi na parkujące w pasie jezdni
samochody. Problem z wymijaniem zaparkowanych aut mają bowiem służby miejskie, takie jak: MPK (przewozy dzieci do szkoły specjalnej), MPO (odbiór odpadów z
okolicznych pergoli).
ID: G231CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 160000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna

Tytuł 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna dla dzieci z hospicjum.
Lok. Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.
Hospicjum stacjonarne dla dzieci nazywane jest Pałacem. Mieszkają w nim Księżniczki i Książęta -nieuleczalnie chore dzieci, które właśnie tutaj znalazły dom. Rocznie
Pałac ma około 30 mieszkańców, a jednocześnie może w nim przebywać 11 dzieci. Niektóre są tutaj na dłużej, a inne tylko na chwilę. Nie ma to znaczenia, bo każda
chwila życia jest dla nich na wagę złota. Z bardzo ważnych przyczyn nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. Dlatego przygotowano dla nich piękne komnaty z
własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochanych opiekunów (ciocie i wujków), którzy tulą, całują bose stopki, czytają bajki. Zastępują rodziców.
Zadaniem opiekunów jest wykonywanie zwyczajnych, codziennych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Dbają, by Książęta były najedzone, wykąpane, ubrane w
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ulubione piżamki i bluzeczki. Zabierają na spacery, opowiadają wesołe historie, śpiewają kołysanki, gdy trudno zasnąć. Ponieważ mieszkańcy Pałacu mają też swoje
specjalne potrzeby, opiekunowie potrafią obsłużyć prosty sprzęt medyczny i wspierać rehabilitację maluchów. Są bardzo uważni na wszelkie oznaki pogarszania się
stanu zdrowia i potrafią na nie odpowiednio zareagować. Obecność opiekunów odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem. Nie jest jedynie
pacjentem. Takiej cudownej opieki nie może im zabraknąć! Dlatego w ramach zadania należy zapewnić dyżur minimum jednej osoby przez 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu.
70 ID: G241CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 4000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Kaczy Catering w Parku na Młynku.
Lok. Park na Młynku.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający ustaloną
Opis
liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
71 ID: G250CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Tytuł Remont tarasu.
Lok. Żłobek nr 19, ul. Tatrzańska 118.
Opis W ramach projektu przewidziany jest remont tarasu w żłobku.
72 ID: G251CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Tytuł Zakup wyposażenia.
Lok. Żłobek nr 19, ul. Tatrzańska 118.
Opis W ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia do żłobka.
73 ID: G252CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Tytuł Remont kuchni.
Lok. Żłobek nr 19, ul. Tatrzańska 118.
Opis Projekt polega na remoncie kuchni w żłobku wraz z zakupem wyposażenia.
74 ID: G258CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 6000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Inne
Tytuł MAMY przestrzeń w Parku ”Na Młynku”.
Lok. Park na Młynku.

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz
Opis zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z
podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka.
75 ID: G259CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne
Tytuł MAMY przestrzeń w Parku Dąbrowskiego.
Lok. 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
Opis zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z
podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka.
76 ID: G272CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 11600.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Na Dąbrowie po zdrowie - zajęcia gimnastyki zdrowotnej.
Lok. Klub Dąbrowa, Dąbrowskiego 93.
Realizacja darmowych zajęć gimnastyki zdrowotnej (poprawiającej kondycje fizyczną i stan zdrowia) w Klubie Dąbrowa przy ul. Dąbrowskiego 93. Zajęcia dwa razy w
Opis
tygodniu po jednej godzinie dla grupy ok. 20 osób przez okres 10 miesięcy.
77 ID: G274CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne
Tytuł MAMY przestrzeń w Parku przy Leczniczej.
Lok. 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
Opis zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z
podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka.
78 ID: G277CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Modernizacja szkolnej siłowni i zakup sprzętu do sali bilardowej.
Lok. VILO im. J. Lelewela, ul. Deotymy 1.
Projekt dotyczy modernizacji szkolnej siłowni, poprzez zakup specjalistycznych produktów i akcesoriów do treningu funkcjonalnego, sportów siłowych, kondycyjnych i
fitness. Chcemy promować zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną uczniów mającą na celu przygotowanie siłowe i kondycyjne do wszelkich form aktywności
Opis sportowej. Należy podkreślić, że w szkole zostało już wyremontowane pomieszczenie, natomiast brakuje w niej specjalistycznego sprzętu. W ramach projektu zostanie
zakupiony także sprzęt do sali bilardowej, w postaci 4 szt. stołów bilardowych i akcesoriów do gry. Zajęcia z bilardu urozmaicą zajęcia z wychowania fizycznego,
pozwolą uczniom ćwiczyć swoją koncentrację, precyzję ruchów, które są przydatne w codziennym życiu czy też w pracy.
79 ID: G282CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Animal Patrol-na ratunek zwierzętom.
Lok. Ul. Rydla 19.
Animal Patrol jest sekcją specjalistyczną Straży Miejskiej w Łodzi realizującą interwencje z udziałem zwierząt, których liczba wynosi kilka tysięcy w ciągu jednego
Opis
roku. Doposażenie sekcji w ciągle zużywający się sprzęt jest konieczne, by zachować właściwy poziom realizacji tych zgłoszeń. Służby ponadnormatywne umożliwić
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mają skrócenie czasu oczekiwania na realizację oraz rozszerzenie działań w zakresie prewencji. Materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne służyć będą podczas
zajęć edukacyjnych prowadzonych przez sekcję oraz dystrybuowane będą do mieszkańców Łodzi.
ID: G286CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 151000.00 zł; Realizator: BPiNM; Kategoria: Inne
Turystyczna linia tramwajowa.
Ul. Dąbrowskiego.
Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę od 30 maja do 27 września 2020 roku. na ustalonej
trasie przez 8 godzin w każdą sobotę i niedzielę wraz z przewodnikiem. 36 dni x 8 h = 288 godziny. Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi ma stanowić atrakcję
turystyczną oraz promocję Łodzi (osiedla) i jej zabytków architektonicznych oraz najważniejszych atrakcji. Trasa do uzgodnienia i ewentualnych zmian trasy lub według
potrzeb reprezentacyjnych miasta. Terminy kursowania: 30, 31 maja 2020 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 czerwca 2020, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 lipca 2020, 1,2, 8,9, 15,
16,22,23,29,30 sierpnia 2020. 5. 6, 12, 13, 19,20,26,27 września 2020 czyli łącznie 36 dni. Czas liczony jest od wyjazdu z zajezdni do zjazdu w proponowanych
godzinach od 9.00 do 17.00 (godziny do uzgodnienia). Kursy wykonywane będą zabytkowym taborem tramwajowym wpisanym do rejestru zabytków pochodzącym z
lat dwudziestych XX wieku. Co istotne, zadanie musi być wykonywane taborem , który kursował historycznie w Łodzi. Wszystkie wyżej wymienione kursy będą
obsługiwane przez przewodnika.
ID: G300CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 137616.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
MODERNIZACJA TARASU PRZEDSZKOLNEGO - remont tarasu przy PM 76.
Ul. Gałczyńskiego 9.
W ramach realizacji zadania przeprowadzimy remont i modernizację tarasu przedszkolnego • zmienimy nawierzchnię tarasu, • wymienimy balustrady tarasowe, •
zmodernizujemy schody betonowe przynależące do tarasu , • wykonamy izolację wodo- ochronną z membrany PVC.
ID: G301CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 60300.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Modernizacja i wymiana stolarki drzwiowej w PM 76 .
Ul. Gałczyńskiego 9.
W ramach realizacji zadania przeprowadzimy wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz budynku przedszkola oraz wymienimy drzwi główne do przedszkola. Nasze
przedszkole, choć klimatyczne oraz cieszące się dobrą opinią w środowisku lokalnym, ze względu na zły stan techniczny drzwi do sal przedszkolnych i pozostałych
pomieszczeń przedszkola, zagraża bezpieczeństwu dzieci i pracowników przedszkola. Drzwi nie były wymieniane w placówce od 50 lat. Stan techniczny drzwi jest
bardzo zły. Drzwi są bardzo wypaczone, nie domykają się i zagrażają bezpieczeństwu naszym wychowankom oraz pracownikom przedszkola.
ID: G302CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 149930.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
NOWOCZESNY I PRZYJAZNY PLAC ZABAW - remont i doposażenie placu zabaw przy PM 76.
Ul. Gałczyńskiego 9.
W ramach realizacji zadania mamy zamiar dokonać wymianę nawierzchni, renowację istniejącego sprzętu rekreacyjno- ogrodowego, doposażenie w nowy sprzęt i
budowę piaskownicy W zakresie remontu przewidujemy: wymianę nawierzchni, malowanie sprzętu istniejącego i jego naprawa - budowę piaskownicy. W zakresie
wyposażenia placu zabaw przewidujemy zakupić: huśtawki - karuzele - zjeżdżalnie.
ID: G310CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Chojny-Dąbrowa.

Lok. Teren całego osiedla Chojny - Dąbrowa.
Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i
kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 1) zabiegi sterylizacji kotek
Opis wolno żyjących - 50 sztuk 2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 4) zabiegi kastracji kocurów
właścicielskich - 50 sztuk 5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk W wycenie zabiegów podano średni
koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia).
85 ID: G323CD; Osiedle: Chojny-Dąbrowa; Kwota: 620000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Tytuł Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109 - II etap prac inwestycyjnych.
Lok. Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Tatrzańska 109.
Projekt przewiduje poprawę stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich i zabiegowych w zakresie: malowanie gabinetów, wymiana fartuchów przy
Opis umywalkach, wymiana armatury sanitarnej wraz z podłączeniami oraz niezbędną przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana wykładziny podłogowej,
montaż nowych ledowych opraw oświetleniowych wraz z wymianą osprzętu (kontakty, gniazdka) oraz przebudową instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie.

CHOJNY
ID: G012CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 45360.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Wymiana podłóg w salach dziecięcych Żłobka nr 3.
ul. Warneńczyka 5/17.
Projekt polega na remoncie podłóg w żłobku.
ID: G017CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 18000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Bezstresowy dzwonek w SP 110.
SP 110, ul. Zamknięta 3.
Zakup i montaż dzwonka bezstresowego. Jest to dzwonek dostosowany do uszu małych dzieci.
ID: G020CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 1250000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Remont ul. Osobliwej.
Ul. Osobliwa.
Ulica Osobliwa to bardzo poważny problem dla mieszkańców naszego osiedla. Jest ona łącznikiem ulic Przedświt i Kosynierów Gdyńskich, jak również dojazdu do
trasy ul. Bartoszewskiego z jednoczesnym odblokowaniem ul. Pryncypalnej. Brak odwodnienia stanowi ciągłe zalewanie, szczególnie w okresie jesienno - zimowym i
wczesnej wiosny (około 7-8 miesięcy w roku). Jest ona nie tylko nieprzejezdna ale również mało dostępna dla pieszych, którzy próbują dojść do przystanków
Opis
komunikacji miejskiej znajdujących się na ulicy Kosynierów Gdyńskich. Kolejny problem jest dla chorych i ich rodzin z dojazdem i parkowaniem przed szpitalem „Jana
Bożego" jak również rehabilitacji - budynek na ul. Przedświt. Działki pracownicze, które są jedną stroną ulicy, są terenem zalewowym, na którym przez większą część
roku stoi woda, powodująca zalewanie jezdni. Dlatego też mieszkańcy i pacjenci czekają na szybki i kompleksowy remont.
89 ID: G021CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł STAWY JANA - bezpłatne imprezy - "Dzień Dziecka" i Pożegnanie Lata". Warsztaty plastyczne dla dzieci i seniorów w SP 109.
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Lok. MOSiR "Stawy Jana"/SP 109, ul. Pryncypalna 74.
1. „Dzień Dziecka" organizowany jest na „Stawach Jana" i stał się stałym elementem spotkań naszych dzieci. Maja one możliwość pokazania swoich programów
artystycznych - dzieci przedszkolne i szkolne, które specjalnie są przygotowane na ta okazję. Organizator podczas imprezy zapewnia wszelkiego rodzaju atrakcje i
poczęstunek na cały czas pobytu dzieci. 2. „Pożegnanie lata" na „Stawach Jana" jak „Dzień Dziecka" jest również organizowany dla wszystkich mieszkańców naszego
Miasta i osiedla. Jest to czas na spotkanie z radnymi naszego osiedla i na rozmowę o problemach z którymi borykają się nasi mieszkańcy i cieszy się dużym
Opis
zainteresowaniem. Impreza jest bezpłatna z gorącym posiłkiem, słodkim poczęstunkiem i atrakcjami dla dzieci. 3. Spotkania „Seniorzy dzieciom - dzieci seniorom"
trwają od trzech lat. Głównym celem jest zacienienie więzi rodzinnych, partnerskich między seniorami a dziećmi, jak również pobudzenie aktywności społecznej do
działania na naszym osiedlu i zawiązywaniu przyjaźni między seniorami. Tematy spotkań ustalane są przez seniorów biorących udział i cieszą się duża popularnością.
Zaś dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową nr 109 zajęcia są prowadzone pod okiem nauczycieli.
90 ID: G025CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 400000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł CHOJNY ZATORZE - nowoczesny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kongresowej.
Lok. Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko skrzyżowania z ul. Jana Bożego.
Opis Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego placu zabaw przy ul. Kongresowej, dostosowanego także do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
91 ID: G034CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Tytuł Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.
Lok. Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej, ul. Natalii 4 blok 308.
Zrealizowanie proponowanego zadania pozwoli na poszerzenie oferty książkowej i audiobooków o nowości wydawnicze oraz lektury szkolne dla dzieci i młodzieży.
Opis Według badań Biblioteki Narodowej Polacy czytają z roku na rok coraz mniej książek, dlatego bardzo potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciekawej lektury
w bibliotekach publicznych. Kwota 10 000 pozwoli na zakup 400 vol. książek i 40 audiobooków.
92 ID: G045CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 85000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne
Tytuł Plac miejski przed kościołem Zmartwychwstania Pańskiego.
Lok. Ul. Rolnicza 19.
Teren przed kościołem na działkach należących do miasta, jest terenem zaniedbanym. Na terenie tym należy położyć chodnik by mieszkańcy mogli bezpiecznie
Opis przechodzić i równie bezpiecznie wchodzić do świątyni. Miejsce to powinno być na tyle utwardzone by straż i inne służb) mogłyby wjechać na te działki. Teren ten jest
otwarty i mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy.
93 ID: G052CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 118000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SZKOLE - sprzęt komputerowy dla SP 110.
Lok. Ul. Zamknięta 3.
W ramach zadania wyposażone zostaną: 1. Szkolna pracownia komputerowa.- 25 nowoczesnych stanowiska komputerowych oraz wielofunkcyjne urządzenia drukujące,
2. Szkolne centrum multimedialne- wyposażone w dwa stanowiska komputerowe i rzutnik multimedialny. 3. Osiem sal lekcyjnych zostanie wyposażone w projektory
Opis multimedialne z ekranami. 4. Piętnaście sal lekcyjnych wyposażonych będzie w komputery stacjonarne. Zakupiony zostanie mobilny zestaw tabletów dla uczniów i
nauczycieli. Wyposażenie w powyższy sprzęt będzie wymagać także przystosowania pomieszczeń, zakupu okablowania i elementów mocujących, montażu sprzętu oraz
zaopatrzenia zakupionego sprzętu w nowoczesne oprogramowanie na potrzeby edukacyjne w tym oprogramowanie zapewniające bezpieczne korzystanie z Internetu.
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Planowane jest zakupienie urządzeń bardzo wysokiej jakości, nowoczesnych i certyfikowanych, tak by umożliwić jak najdłuższe i efektywne ich użytkowanie przez
uczniów i nauczycieli.
ID: G065CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 480700.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
PARK DLA OSIEDLA KURCZAKI. Teren wypoczynkowo - rekreacyjny pomiędzy ul. Św. Wojciecha a rzeką Olechówką
Niezagospodarowane działki wzdłuż ulicy Św. Wojciecha nad rzeką Olechówką.
Projekt ma na celu stworzenie niewielkiego parku dla osiedla Kurczaki na terenie zielonym, częściowo zadrzewionym, pomiędzy rzeką Olechówką a ulicą Św.
Wojciecha. ( od ulicy Św. Wojciecha w kierunku marketu Carrefour - do rzeki). Po oczyszczeniu dolnych partii małego lasku z zarośli należałoby wytyczyć aleje po
wydeptanych przez mieszkańców ścieżkach przez łąki. Główna aleja spacerowa zaczynałaby się za zabudowaniami parafii Św. Wojciecha , biegła wzdłuż rzeki i
dochodziła z powrotem do ulicy Św. Wojciecha przy skrzyżowaniu z ul. Sternfelda. Po wykonaniu miękkich alei, wzdłuż ścieżek zostałyby rozstawione ławki i kosze na
śmieci. Mieszkańcy zyskaliby uporządkowany i zagospodarowany teren spacerowy i rekreacyjny. W kolejnych latach obiekt małego parku mógłby zostać urozmaicony,
np. klombami , ozdobnymi drzewami, łąką kwietną itp. lub infrastrukturą sportową, np. mini siłownią. Należy zauważyć, że tworzenie takich miejsc jest szczególnie
ważne dla starszych mieszkańców osiedla. Często te osoby mają problem z poruszaniem się i wyprawa np. na „Stawy Jana" jest dla nich już dość trudna i męcząca
poprzez sporą odległość. Dlatego nawet niewielki teren spacerowy doposażony w ławki, położony blisko zabudowań osiedla jest bardzo potrzebny seniorom jako
miejsce relaksu i odpoczynku. A dla wielu - miejsce uprawiania sportu - np. nordic walking. Ponieważ obiekt byłby zlokalizowany nad rzeką, byłaby możliwość
włączenia go w plan „Błękitno-zielonej sieci dla Łodzi"- sieć taką mają tworzyć tereny zielone, rekreacyjne zlokalizowane nad wodą na terenie całego miasta. Realizacja
tej koncepcji ma polepszyć jakość powietrza w mieście, komfort życia jego mieszkańców i służyć równocześnie ochronie wód naturalnych i zieleni.
ID: G066CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 475000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja
STAWY JANA - etap VII. Zagospodarowanie przyłączonego terenu zielenią i małą architekturą. Więcej dostępnych toalet w 2020r.
Obiekt wypoczynkowy MOSiR-u nad Stawami Jana przy ulicy Rzgowskiej.
Dzięki poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego udało się przyłączyć do obiektu dodatkowe działki w kierunku Chojeńskiego Klubu Sportowego. W etapie VII ma
zostać wykonany projekt zagospodarowania całego terenu zielenią, ze szczególnym naciskiem na nowo włączone działki. Jest to konieczne, aby zieleń na Stawach Jana
tworzyła spójną całość a nie była sadzona chaotycznie - w oderwaniu od wyglądu całości obiektu. Na nowym terenie planowana jest „Zielona strefa ciszy"- szpalery
drzew i krzewów mają zamykać wyodrębnioną przestrzeń w kształcie owalu, gdzie pośród krzewów i kwiatów będzie można spacerować alejami lub odpoczywać na
ławkach. W pobliżu rzeki rozplanowane zostaną dodatkowo leżaki i miejsca siedzące dopasowane stylem do funkcjonujących już nad stawem elementów. W skład
realizacji mają wejść: - nasadzenia drzew i krzewów w dużej ilości, - klomby kwiatowe, - aleje spacerowe, - ławki i kosze na śmieci, - leżaki i siedziska, - łąka
kwiatowa. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na obsługę wyremontowanych starych toalet w budynku w głębi parku w weekendy od początku kwietnia do
końca września i codziennie w wakacje 2020 roku. Zbyt mała ilość czynnych toalet ( ł automatyczna+ 2 TOI TOI) jest bardzo uciążliwa dla gości obiektu w aktualnym
sezonie.
ID: G084CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS.
3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.
Realizacja projektu - doposażenie działu terapii zajęciowo-rehabilitacyjnej w 3 DPS przy ul. Paradnej 36. Planowane jest przygotowanie miejsca, oraz zakup i montaż
urządzeń do zajęć rehabilitacyjno -ruchowych. Powyższy sprzęt umożliwiłby rozszerzenie zakresu działań rehabilitacyjnych, w efekcie skuteczniejszą rehabilitację osób

z dysfunkcjami ruchowymi, jak i samo przebywanie na świeży powietrzu korzystnie wpłynęłoby na samopoczucie mieszkańców.
97 ID: G090CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 24900.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł „Patio dla malucha".
Lok. Ul. Zamknięta 1.
W PM 200 w Lodzi istnieje patio - przestrzeń pozwalającą najmłodszym dzieciom na korzystanie z uroków zabawy na świeżym powietrzu przy jednoczesnym
zachowaniu maksymalnych zasad bezpieczeństwa (miejsce jest zabudowane, zaś wejście stanowią oszklone drzwi prowadzące z wewnątrz przedszkolnego budynku).
Opis Obecnie patio stanowi głównie formę dekoracyjną z nasadzeniami, fontanną oraz zdobytymi w ostatnich latach zabawkami ogrodowymi przeznaczonymi dla
najmłodszych. Celem niniejszego projektu jest stworzenie ogródka zabaw dla najmłodszych dzieci, w którym znajdzie się bezpieczna nawierzchnia oraz atestowane
instalacje pozwalające na beztroski relaks.
98 ID: G091CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł „Maluchy w świecie nowoczesnych technologii" - zakup zestawów multimedialnych dla dzieci z PM 200.
Lok. Ul. Zamknięta 1.
PM 200 od lat włącza w swoje działania kwestie związane z nowoczesnymi technologiami multimedialnymi. Dzięki staraniom udało się wyposażyć 4 klasy w zestawy
interaktywne. Z uwagi na dużą ilość dzieci uczęszczających do przedszkola idealnym stanem rzeczy byłoby zakupienie analogicznych zestawów również do pozostałych
Opis
sal. Pomogłoby to uniknąć konieczności ruchu wahadłowego grup przedszkolnych pragnących pracować z wykorzystaniem tablicy, zwiększyć jej dostępność dla
wszystkich dzieci oraz zapewnić komfort maluchom czującym się niepewnie w nowych przestrzeniach.
99 ID: G092CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 154577.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł .,Biegaj, skacz i baw się" - rewitalizacja placu zabaw w PM 200.
Lok. Ul. Zamknięta 1.
PM 200 istnieje od początku lat osiemdziesiątych. Obecnie placówka obejmuje 11 oddziałów skupiających ponad 280 dzieci. Ubogie wyposażenie ogrodu
przedszkolnego nie pozwala wychowankom na pełne i beztroskie korzystanie z uroków wiosennych i letnich zabaw na świeżym powietrzu. Zaplanowane działanie
zakłada doposażenie placu w przyrządy i instalacje posiadające atesty i certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo małych użytkowników. Dodatkową atrakcją staną się
stoliki do gier i przeplatanki. - Dla młodszych dzieci - 1 zestaw Wieża 16 - Dla dzieci pięcio-sześcio letnich - 1 zestaw Wieża 20 Ponadto: ogrodowy wóz strażacki,
Opis
ogrodowe auto smart, 4 bujaki, 2 przeplatanki, 4kosze na śmieci. Potrzebę rewitalizacji oraz wzbogacenia wyposażenia zauważyli nie tylko pracownicy, ale również
rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. Ogród przynależący do Przedszkola Miejskiego Nr 200 jest użytkowany nie tylko przez wychowanków, ale również - po
czasie odbioru dzieci - przez ich rodziny. Niestety stan instalacji i zabawek wymaga odnowienia i rewitalizacji. Dla pełnego wykorzystania powierzchni niezbędna jest
również większa ilość atrakcji.
100 ID: G093CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 14080.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł „Tajemniczy ogród" — stworzenie otwartej przestrzeni edukacyjnej na terenie PM 200.
Lok. Ul. Zamknięta 1.
Zaprojektowana przestrzeń zakłada stworzenie nowoczesnego ogródka dydaktycznego, który stanie się inspiracją do wielokierunkowych działań zarówno dzieci
Opis uczęszczających do przedszkola, jak i przedstawicieli środowiska lokalnego. W części edukacyjnej zaplanowano stworzenie stref tematycznych przybliżających
roślinność wybranych ekosystemów. Poszczególne części w/w zakątka oddzielone będą od siebie ścieżkami: Ich dopełnieniem staną się tablice dydaktyczne. Opiekę nad
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sektorami sprawować będą wyznaczeni do tego zadania pracownicy oraz z ich pomocą wychowankowie przedszkola. Poniżej pokrótce omówione zostały poszczególne
sektory, które mają stanowić odrębną część ogrodu: • „Zakątek zielarza" - Herbarium - tradycje związane z uprawą, zbieractwem oraz wykorzystaniem ziół sięgają
zarania państwa polskiego. Obsadzone miętą, melisą, lawendą, czy szałwią grządki pozwolą niejako na przeniesienie się w czasie, posłużą również do stworzenia
zielników oraz włączenia do codziennej diety samodzielnie uprawianych przez dzieci produktów. Każda z roślin zostanie opatrzona tabliczką z nazwą. • „Polna
przygoda" - roślinność pól i łąk - sektor stanowić ma niewielki wycinek typowej łąki. Oprócz traw swoje miejsce znajdą tam rośliny miododajne, rumianki, chabry.
Miejsce to stanowić ma element przenoszący odwiedzających na łono przyrody, z dala od miejskiej dżungli. Powinno stać się również pretekstem do rozważań na temat
ochrony zwierząt zamieszkujących podobne tereny. Również tutaj rośliny zostaną opisane pozwalając na dogłębne zapoznanie z tym ekosystemem. • „Najmniejsi bracia
mniejsi" - stanowisko domków dla owadów, które stanowią niezwykle bogaty świat niewielkich istot. Profesjonalnie przygotowane skrytki pozwolą również na
obserwację owadów, oraz poznanie ich nawyków i sposobów życia.
ID: G096CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Rewitalizacja i modernizacja ogrodu w 3 DPS.
3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.
Projekt ma na celu przystosowanie terenu ogrodowego dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz z dysfunkcjami ruchowymi.
Utwardzenie terenu parkingowego wyeliminowałoby trudności w przetransportowaniu osób niepełnosprawnych do samochodów, po które przyjechały rodziny
odwiedzające.
ID: G113CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 227860.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
RADOSNY PLAC ZABAW- remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.
ul. Pryncypalna 74.
W ramach realizacji zadania mamy zamiar dokonać wymianę nawierzchni, renowację istniejącego sprzętu, doposażenie w nowy sprzęt i budowę piaskownicy. W
zakresie remontu przewidujemy: - wymiana nawierzchni malowanie sprzętu istniejącego i jego naprawa - budowa piaskownicy W zakresie wyposażenia placu zabaw
przewidujemy zakupić: huśtawki i karuzele
ID: G117CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 25135.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
PRACOWNIA TECHNICZNA ... CIĄG DALSZY-doposażenie istniejącej pracowni w SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej.
Ul. Pryncypalna 74.
W ramach realizacji zadania mamy zamiar doposażyć stworzoną salę techniczną w naszej placówce. W zakresie wyposażenia pracowni przewidujemy zakupić: - stoły
montażowe - służące do indywidualnej działalności technicznej - sprzęt i narzędzia do prac technicznych i montażu - półki na sprzęt do prac technicznych - kuchenka
elektryczna - sprzęt gospodarstwa domowego.
ID: G120CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 190000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
KOLOROWE SZATNIE - remont szatni dla uczniów przy SP 109 im. L. Wawrzyńskiej
Ul. Pryncypalna 74.
W ramach realizacji zadania założymy wykładziny przemysłowe w pomieszczeniach szatni klas I - III. Ponadto zakupimy szafki indywidualne dla uczniów .
ID: G121CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 80600.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Nowoczesna szkoła XXI wieku - odnowienie sal lekcyjnych w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej.

Lok. Ul. Pryncypialna 74.
W ramach realizacji zadania mamy zamiar odnowić 2 sale lekcyjne oraz bibliotekę szkolną w naszej placówce W zakresie remontu przewidujemy: - malowanie
Opis
pomieszczeń — położenie wykładziny. W zakresie wyposażenia pracowni przewidujemy zakupić: - zakup mebli do ww. pomieszczeń.
106 ID: G144CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 730000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Tytuł Poprawa stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych i węzłów sanitarnych w przychodni przy ul. Rzgowskiej 170.
Lok. Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Rzgowska 170.
Projekt zakłada: 1) przygotowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na zaproponowanie najbardziej korzystnych rozwiązań budowlanych, funkcjonalnych i
estetycznych. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej i innych opracowań dla uzyskania wymaganych pozwoleń. 2) przeprowadzenie prac inwestycyjnych w
zakresie głównej klatki schodowej i/lub bocznej. W ramach projektu schody zostaną obłożone materiałem antypoślizgowym, zostaną zamontowane nowe, estetyczne i
Opis
bezpieczne balustrady. Punkty oświetlenia zostaną wymienione na nowe, ledowe wraz z niezbędną przebudową instalacji elektrycznej. Ściany i sufity klatek
schodowych, holu wejściowego, korytarzy i poczekalni będą pomalowane, dodatkowo w korytarzach wymienimy wykładziny posadzkowe. Remont obejmie także
pomieszczenia sanitarno-higieniczne, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych
107 ID: G146CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 600.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Nasadzenia krzewów za przystankiem autobusowym , ul. Paradna 43.
Lok. ul. Paradna 43.
Opis Chcąc ujednolicić estetykę terenów w okolicy osiedla wnioskujemy o nasadzenie krzewów za przystankiem autobusowym.
108 ID: G147CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Wymiana wiaty przystanku autobusowego Paradna – Matek Polskich.
Lok. ul. Paradna 43.
Opis Wymiana obecnych wiat przystankowych zlokalizowanych Paradna- Matek Polskich.
109 ID: G148CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 5000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Uprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki od mostku na Stawach Jana do ul. Płynnej.
Lok. Ul. Paradna 39 do ul. Płynnej 1.
Opis Sprzątnięcie terenu wzdłuż rzeki Olechówki.
110 ID: G149CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 1000000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana.
Lok. Ul. Rzgowska 247.
Opis Budowa tężni solankowej na terenie obiektu rekreacyjnego Stawy Jana.
111 ID: G150CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 2500.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Ławeczka.
Lok. Sternfelda - Powszechna.
Opis Proszę o postawienie ławeczki przy przystanku Sternfelda - Powszechna. Starsze Panie będą miały gdzie usiąść.

112 ID: G158CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 142210.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi.
Lok. Stawy Jana w pobliżu toalet.
Umieszczenie na Stawach Jana urządzenia do którego można wrzucać butelki plastikowe i szklane. W zamian wrzucający otrzymuje co ileś wrzutów bezpłatne bilety
Opis umożliwiające skorzystanie z instytucji miejskich jak basen, muzeum, teatr czy transport zbiorowy. Tym samym urządzenie poza walorami ekologicznymi ma sprzyjać
postawom proekologicznym i zachęcać do dbania o otoczenie.
113 ID: G177CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 124929.51 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5.
Lok. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Królewska 13/15.
Centrum nauk przyrodniczych i integracji międzypokoleniowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi to inicjatywa aby stworzyć punkty na osiedlu ŁódźChojny, który stanie się płaszczyzną nowoczesnych technologii edukacyjnych oraz walki z wykluczeniem cyfrowym. Osoby starsze oraz seniorzy nie mają w wielu
wypadkach możliwości poszerzyć swojej wiedzy informatycznej. Problemem nie jest brak sprzętu technicznego ale brak finansów oraz odpowiedniej wiedzy. Istnieje
więc potrzeba stworzenia punktu, gdzie osoby mogące podlegać wykluczeniu informatycznemu będą miały dostęp do nowoczesnej technologii. Ważne jest również
Opis usytuowanie takiego punktu w szkole średniej. Młodzież dość dobrze daje sobie radę ze sprzętem informatycznym, dlatego może przekazywać tą wiedzę swoim
rodzicom. Punkt taki pozwoli nie tylko walczyć z wykluczeniem informatycznym, ale wesprze działania obywatelskie na osiedlu. Poprawi komunikację
międzypokoleniową i zainteresuje osoby starsze i seniorów sprawami dzielnicy. Materiały z rożnych dziedzin przyrody pozwoli zwiększyć wiedzę mieszkańców na
temat otaczającego ich świata. Do należytego wykorzystania sprzętu informatycznego i multimedialnego wykorzystane będzie odpowiednie oprogramowanie
edukacyjne.
114 ID: G195CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 56750.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Remont chodnika przy ul. Budowlanej.
Lok. Ul. Budowlana 2/4.
Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu chodnika prowadzącego do budynku nieruchomości przy ul. Budowlanej 2/4. Chodnik wymaga remontu, gdyż
od lat nie były na tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne, a odpowiada on za komunikację z wnętrzem kwartału, a także jest jedynym dojazdem do nieruchomości
Opis
dla służb porządkowych i ochrony zdrowia. Przy okazji remontu chodnika proponujemy ustawienie koszy na odpady, co ułatwi utrzymanie porządku na opisywanym
obszarze.
115 ID: G218CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 392000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Strefy relaksacyjno-rekreacyjne w SP 162.
Lok. Ul. Powszechna 15.
SP 162 to największa szkoła podstawowa w naszym mieście. Uczy się w niej 1075 uczniów 80 z nich to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tak
olbrzymiej populacji potrzeby uczniów są bardzo zróżnicowane: jedni potrzebują wyciszenia - ograniczenia bodźców, spokoju inni potrzebują ruchu, zmęczenia
Opis fizycznego aby odpocząć na przerwach między lekcyjnych. Wychodząc na przeciw tym potrzebom, chcielibyśmy w budynkach szkolnych utworzyć strefy aktywności
fizycznej, jak i strefy ciszy, gdzie bodźce są ograniczone. Projekt składa się z kilku elementów: Strefa 1: pomieszczenie wyciszone z pufami Sako, huśtawki, trampoliny
z miękką wykładziną podłogową, przeznaczone dla uczniów potrzebujących wyciszenia podczas przerw, prowadzone tu też będą spotkania grup terapeutycznych i
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treningi umiejętności społecznych. Strefa 2: duże pomieszczenie gdzie będzie można pograć w ping-ponga, piłkarzyki, cymbergaja. Na bocznej ścianie będzie płaska
ścianka wspinaczkowa, będzie tu też miejsce do ćwiczenia celności rzutu i innych aktywności fizycznych na materacach gimnastycznych. Strefa 3: małe, pomieszczenie
przeznaczone do wyciszania dzieci z problemami emocjonalnymi, z hamakami i materacami.
ID: G227CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Bezpieczna nawierzchnia w PM 26.
Ul. Potulna 4.
Projekt nowej, bezpiecznej nawierzchni na terenie ogrodu Przedszkola będzie zapewniał odpowiednie bezpieczeństwo podczas zabaw w ogrodzie.
ID: G233CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 1475000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Inne
Nowoczesna fontanna podłogowa na Stawach Jana.
Stawy Jana, ul. Rzgowska 247.
Budowa nowoczesnej fontanny podłogowej (bez niecki) na terenie Stawów Jana w okolicy gdzie kiedyś był brodzik ze zjeżdżalnią. Fontanna byłaby podświetlana
kolorowymi światłami LED, z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma dyszami o różnej wysokości wodotrysków, zgodnie z ustawionym programatorem. Otoczenie
fontanny stanowiłyby elementy małej architektury (np. ławki) oraz nasadzenia roślin (drzew, krzewów, traw ozdobnych).
ID: G239CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 313500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej.
Zadanie zlokalizowane w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej.
Zadanie ma polegać w szczególności na stworzeniu jedynego placu zabaw w okolicy, który będzie przyjazny dla rodzin z dziećmi. Elementy placu zabaw: teren
ogrodzony, wyłożony nawierzchnią bezpieczną, duży wielofunkcyjny zestaw zabawowo - sprawnościowy ze zjeżdżalniami, piaskownica, bujaki, huśtawki koszykowe i
wahadłowe, ławki z oparciem dla rodziców, stojaki na rowery, zestaw drabinek linowych, kosze na śmieci itp. Mieszkańcy ulicy Lotnej i okolic będą wdzięczni za
jakikolwiek plac zabaw dla dzieci, jednakże poniżej przedstawiam przykładowe elementy jakie chcielibyśmy by plac zabaw posiadał. W przypadku gdy w/w elementy
przekraczałyby budżet zadania prosimy o weryfikację lub zmniejszenie ilości urządzeń zabawowych lub komunalnych, a nie eliminowanie naszego wniosku
zadaniowego. Plac zabaw podzielony na strefy np.: - dla najmłodszych dzieci w wieku 1-3 lat - dla dzieci 3-6 lat -dla dzieci 6-12 lat - część wspólna. Plac zabaw winien
posiadać np. elementy: huśtawki z siedziskami koszykowymi, „bocianie gniazdo", piaskownica, zjeżdżalnia, bujak, huśtawki wahadłowe, zestawy sprawnościowe typu
linaria, np. sklepik z liczydłem, duży zestaw zabawowy składający się ze ścianki wspinaczkowej, pomostu ruchowego, karuzela, Ponadto kilka ławek dla rodziców,
kosze na śmieci, stojaki na rowery Całość ogrodzona z jednym wejściem.
ID: G242CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 6000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Inne
MAMY przestrzeń na Stawach Jana.
Stawy Jana.
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.
ID: G243CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Zakup wyposażenia do kuchni w żłobku nr 3.
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Ul. Warneńczyka 5/17.
W ramach projektu przewidziany jest zakup dodatkowego wyposażenia do kuchni żłobka nr 3.
ID: G247CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 4000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Kaczy Catering na Stawach Jana.
Stawy Jana
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.
ID: G253CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 5500.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja
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.
ID: G283CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 1006400.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Boisko wielofunkcyjne dla mieszkańców Chojen.
Ul. Jędrzejowska.
Zadanie polega na uporządkowaniu obecnie zaniedbanej działki i urządzenie tam miejsca do zabawy i rekreacji dla osiedla Chojny ale nie tylko. W przyszłości można to
miejsce rozbudowywać o kolejne atrakcje jak np. siłownia na powietrzu, plac zabaw dla dzieci itp. Na terenie osiedla brakuje obecnie takich miejsc, pomimo wielu
nowych inwestycji jak osiedla Chojny-park czy Lotna i coraz gęstszej zabudowy brakuje miejsc dla np. matek z dziećmi czy przeznaczonych do uprawiania sportu.
Lokalizacja przy trasie częstych spacerów do rzeki Olechówki dodatkowo zwiększy atrakcyjność tego terenu.
ID: G287CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 151000.00 zł; Realizator: BPiNM; Kategoria: Inne
Turystyczna linia tramwajowa.
Ul. Kurczaki.
Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę od 30 maja do 27 września 2020 roku. na ustalonej
trasie przez 8 godzin w każdą sobotę i niedzielę wraz z przewodnikiem. 36 dni x 8 h = 288 godziny. Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi ma stanowić atrakcję
turystyczną oraz promocję Łodzi (osiedla) i jej zabytków architektonicznych oraz najważniejszych atrakcji. Trasa do uzgodnienia i ewentualnych zmian trasy lub według
potrzeb reprezentacyjnych miasta. Terminy kursowania: 30, 31 maja 2020 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 czerwca 2020, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 lipca 2020, 1,2, 8,9, 15,
16,22,23,29,30 sierpnia 2020. 5. 6, 12, 13, 19,20,26,27 września 2020 czyli łącznie 36 dni. Czas liczony jest od wyjazdu z zajezdni do zjazdu w proponowanych
godzinach od 9.00 do 17.00 (godziny do uzgodnienia). Kursy wykonywane będą zabytkowym taborem tramwajowym wpisanym do rejestru zabytków pochodzącym z
lat dwudziestych XX wieku. Co istotne, zadanie musi być wykonywane taborem , który kursował historycznie w Łodzi. Wszystkie wyżej wymienione kursy będą
obsługiwane przez przewodnika.
ID: G288CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 52800.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Tytuł Odpocznij sobie na Chojnach.
Lok. Całe osiedle - ul. Kurczaki, ul. Sternfelda, ul. Wojciecha, ul. Strażacka, ul. Kongresowa.
ODPOCZNIJ SOBIE NA CHOJNACH - projekt polega na zamontowaniu 20 ławek wzdłuż głównych ulic osiedla: ul. Kurczaki, ul. Starnfelda, ul. Wojciecha, ul.
Opis
Strażacka, ul. Kongresowa. Zamontowanie ławek umożliwi seniorom i rodzicom z dziećmi odpoczywanie podczas poruszania się wzdłuż ulic naszego osiedla.
126 ID: G289CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 28000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne
Tytuł Rowerowe PIT STOPY na osiedlu Chojny.
Lok. Całe osiedle - krańcówka na Kurczakach, skrzyżowanie Kurczaki/Sternfelda, skrzyżowanie Pryncypalna/Kongresowa, okolice krańcówki na Matek Polskich.
Rowerowe PIT STOPY to miejsca - stacje naprawy rowerów, gdzie samodzielnie będzie można naprawić rower w przypadku drobnych usterek, czy napompować koło
w przypadku braku powietrza. Dodatkowo z takiej stacji będą mogli korzystać rodzice z wózkami dziecięcymi z pompowanymi kołami. Stacje te oprócz pompki
Opis
(dostosowanej do wszystkich zaworów) i podstawowych narzędzi: klucza nastawnego, zestawu imbusów, wkrętaka krzyżowego i płaskiego, zestawu łyżek musza być
wyposażone w uchwyt do przymocowania roweru na czas naprawy.
127 ID: G303CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 152400.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Cywilizowanie ul. Rolniczej.
Lok. UL Rolnicza.
Zadanie polega na budowie chodnika dla pieszych po obu stronach ul Rolniczej pomiędzy ulicami Konopnickiej a Chłodnikową wraz ze słupkami uniemożliwiającymi
Opis
dzikie parkowanie oraz uzupełnienie drzew w szeregu.
128 ID: G316CH; Osiedle: Chojny; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Chojny.
Lok. Teren całego osiedla Chojny.
Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i
kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 1) zabiegi sterylizacji kotek
Opis wolno żyjących - 50 sztuk 2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 4) zabiegi kastracji kocurów
właścicielskich - 50 sztuk 5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk W wycenie zabiegów podano średni
koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia).

GÓRNIAK
129 ID: G006GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 6000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Tytuł Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.
Lok. Filia nr 65 Biblioteki Miejskiej, ul. Przybyszewskiego 46/48.
Zakup nowych książek oraz audiobooków do biblioteki, dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak uzyskają dostęp do najnowszych tytułów literatury młodzieżowej.
Opis Zakupione zostaną również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy programowej. Zakup audiobooków pozwoli na dostęp do nowości wydawniczych po raz
pierwszy w takiej formie dla czytelników Filii nr 65.
130 ID: G007GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 6000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo

Tytuł Zakup nowości książkowych oraz audiobooków.
Lok. Filia nr 68 (dla Dzieci i Młodzieży) Biblioteki Miejskiej, ul. Przybyszewskiego 63.
Zakup nowych książek oraz audiobooków do biblioteki, dzięki którym mieszkańcy osiedla „Górniak", głównie dzieci i młodzież, uzyskają dostęp do najnowszych
Opis tytułów literatury młodzieżowej. Zakupione zostaną również lektury szkolne dostosowane do nowej podstawy programowej. Zakup audiobooków pozwoli na dostęp do
nowości wydawniczych po raz pierwszy w takiej formie dla czytelników Filii nr 68.
131 ID: G015GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 490700.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Przyjazny i bezpieczny Park im. J. Słowackiego (dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych.
Lok. 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,
Opis
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.
132 ID: G027GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 125328.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Nowoczesny plac zabaw dla dzieci w PM nr 34.
Lok. Ul. Zarzewska 26/30.
Przedszkole usytuowane jest w części osiedla, gdzie przeważają stare kamienice z zaniedbanymi wybetonowanymi podwórkami. Dla naszych dzieci głównym miejscem
spędzania czasu na powietrzu jest ogród przedszkolny. To spory teren, który wymaga modernizacji, usunięcia starych już częściowo spróchniałych sprzętów,
Opis
uszkodzonej nawierzchni. Pragniemy, żeby ogród przedszkolny był miejscem bezpiecznym, gdzie dzieci będą mogły się bawić, uczyć i spędzać czas również ze swoimi
rodzicami oraz rodzeństwem. Ogród czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00.
133 ID: G080GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 416000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Remont kuchni właściwej wraz z zapleczem kuchennym oraz ciągiem gastronomicznym.
Lok. Ul. Siedlecka 7/21.
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 jest placówką dla uczniów niepełnosprawnych z terenu i okolic Lodzi. Młodzież uczy się przedmiotów zawodowych
między innymi kucharstwa, w kuchni właściwej i ciągu gastronomicznym. Kuchnia nie była modernizowana od ponad 50 lat ,wykonywane były tylko doraźne remonty.
Opis Potrzebny jest gruntowny remont, gdyż pomieszczenia nie spełnia norm sanitarno-epidemiologicznych.. W kuchni właściwej jest przygotowywane całodzienne
wyżywienie dla naszych wychowanków przebywających w internacie. Młodzież nabywająca umiejętności kucharskich potrzebuje polepszenia warunków w kuchni.
Remont kuchni właściwej wraz z ciągiem gastronomicznym i zapleczem pozwoli na rozwijanie umiejętności kulinarnych naszych podopiecznych.
134 ID: G189GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 414500.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł SOSNY NA SOSNOWEJ – Bezpiecznej i Nowej.
Lok. Otoczenie Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej 9 - sąsiadujące ze szkołą ulice: Senatorska, Milionowa.
Celem głównym niniejszego zadania jest poprawa estetyki oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników, przestrzeni znajdującej się w okolicach Szkoły
Opis
Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta.
135 ID: G230GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 641400.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo

Tytuł Górniak - osiedle przyjazne mieszkańcom.
Lok. Niezagospodarowany skwer położony między blokami, pomiędzy ul. Lubelską a ul. Radomską.
Projekt obejmuje zagospodarowanie skweru pomiędzy ul. Lubelską a ul .Radomską, w tym opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw wraz z
wyposażeniem, alejek z kostki betonowej, dostawienie ławek i koszy na śmieci. Budowę placu zabaw z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych wraz z
ogrodzeniem metalowym,1 furtką/ bramą od strony alejki doprowadzającej z kostki betonowej, tablicą informacyjną i regulaminem na stelażu metalowym. Alejka z
kostki betonowej do wejścia na plac zabaw - furtki/ bramy w ogrodzeniu. Podłoże bezpieczne - poliuretanowe. Urządzenia zabawowe dla najmłodszych dzieci typu
Opis
piaskownica, bujak dla maluchów, zestaw huśtawek z przeznaczeniem dla 3 grup wiekowych ( w tym bocianie gniazdo), 2 zestawy wielofunkcyjne w tym 1 urządzenie
integracja z dziećmi niepełnosprawnymi, dla dzieci młodszych i starszych - koparka w piaskownicy, zjeżdżalnia, karuzela tarczowa pochylna, ścianka wspinaczkowa.
Zakup i montaż ławek z podłokietnikami na placu zabaw oraz przy alejkach z kostki, zakup i montaż koszy na śmieci oraz ławki z przewijakiem na placu zabaw,
wykonanie nowych trawników i nasadzeń roślinnych.
136 ID: G245GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 202500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł „Dziesiątka - bezpieczna i nowoczesna" - modernizacja SP 10.
Lok. Ul. Przybyszewskiego 15/21.
Zadanie dotyczy- renowacji boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Łodzi, tj. wykonania konserwacji nawierzchni poliuretanowej wraz z uzupełnieniem ubytków oraz
Opis malowaniem linii, rozbudowy i modernizacji sieci LAN wraz z punktami dostępu WI-FI i rozbudową serwerowni, zakupu stojaków na rowery, zakupu urządzeń
wielofunkcyjnych i drukarki.
137 ID: G266GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Górniak.
Lok. Teren całego osiedla Górniak.
Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i
kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 1) zabiegi sterylizacji kotek
Opis wolno żyjących - 50 sztuk 2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 4) zabiegi kastracji kocurów
właścicielskich - 50 sztuk 5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk W wycenie zabiegów podano średni
koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia).
138 ID: G278GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Tytuł Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniaku.
Projekt będzie realizowany m.in. w DD 6 przy ul. Bednarskiej 15, DD 9 przy ul. Bednarskiej 15a, DD 11 przy ul. Wólczańskiej 251/2u, DD 12 przy ul. Wólczańskiej
Lok.
251/4u i DD 15 przy ul. Kilińskiego 206 oraz w innych miejscach wskazanych przez realizatora.
Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i terapii dla około 150 dzieci
z pięciu domów dziecka (nr 6, 9, 11, 12 i 15) oraz rodzin zastępczych mieszkających na osiedlu Górniak, a także zakup sprzętów, gier i pomocy służących podczas
Opis terapii i warsztatów prowadzonych dla tych dzieci. Rodzaje zajęć: 1. korepetycje z przedmiotów szkolnych, m.in. z matematyki i języka angielskiego 2. psychoterapia 3.
rękodzielnicze i arteterapeutyczne 4. sportowe, m.in. na basenie 5. muzyczno-taneczne 6. hipoterapia i dogoterapia 7. edukacyjne, np. informatyka z elementami
robotyki 8. wycieczki edukacyjne. Dzieci w domach dziecka mają dużo mniejszy dostęp do zajęć pozaszkolnych. Placówki nie są w stanie zapewnić wszystkim
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podopiecznym dojazdu i uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach rozwijających intelektualnie i fizycznie. Rodziny zastępcze również potrzebują wsparcia, bo
zwykle opiekują się kilkorgiem dzieci, a wiele z nich wymaga specjalistycznego leczenia, rehabilitacji i intensywnej pomocy przy nauce. Niewiele czasu zostaje im na
organizowanie dodatkowych zajęć. Dzieciom po przejściach brakuje wiary we własne możliwości i umiejętności. My możemy sprawić, by znów uwierzyły, że
dzieciństwo powinno być radosne. Pozwólmy im poczuć, że są mądre i zdolne. Dajmy szansę odkryć własne pasje i zainteresowania. Dajmy im radość z dzieciństwa.
ID: G307GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 327000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja
Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego.
Park im. J. Słowackiego.
Budowa placu zabaw.
ID: G314GO; Osiedle: Górniak; Kwota: 761000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Górniak dla ludzi: Proste i zielone chodniki na Górniaku!
Ul. Stocka.
Projekt polega na wymienia zużytych oraz zdegradowanych chodników oraz ułożeniu nowych ciągów adresowanych dla pieszych z trwałych materiałów powalających
na wieloletnie korzystanie planowanej infrastruktury. Obok wymiany chodników projekt zakłada rekultywacje terenów zielonych (w pasie) między chodnikiem, a
istniejącą jezdnią wykonaną z asfaltu. Obok rekultywacji planowane jest posadzenie krzewów lub zimozielonego żywopłotu. Należy zamontować słupki
uniemożliwiające parkowanie oraz wjazd samochodów osobowych na wyremontowanym chodniku. Dodatkowo projekt zakłada zakup koszy na śmieci oraz stojaki
rowerowe. Inwestycja ma zostać zrealizowana w sposób kompleksowy, wraz z remontem wjazdów do posesji. Zadanie realizowane po obu stronach ulicy Steckiej!

NAD NEREM
141 ID: G046NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 4350.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Zakup fotopułapki z modułem GSM.
Lok. 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
Opis
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.
142 ID: G082NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 24100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Nad Nerem - Nordic Walking z trenerem!
Lok. 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
Opis 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.
143 ID: G162NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Chocianowicka, Sanitariuszek (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 3 Etap
Lok. Ulice: Chocianowicka, Sanitariuszek.
Projekt obejmuje: remont wjazdów i krawężników przy ul. Chocianowickiej poczynając od ul. Pabianickiej; dodatkowe widoczne oznaczenia przejść dla pieszych ul.
Opis
Sanitariuszek przy ul. Biwakowej, ul. Chocianowicka 45.
144 ID: G170NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 4 Etap
Lok. Ulice: Chocianowicka, Sanitariuszek.
Projekt obejmuje: remont wjazdów i krawężników przy ul. Chocianowickiej poczynając od ul. Pabianickiej; dodatkowe widoczne oznaczenia przejść dla pieszych ul.
Opis
Sanitariuszek przy moście, Chocianowicka 198.
145 ID: G171NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 1 Etap
Lok. Ulice: Chocianowicka, Łaskowice.
Projekt obejmuje: remont wjazdów i krawężników przy ul. Chocianowickiej poczynając od ul. Pabianickiej; remont fragmentów chodnika ul. Łaskowice; dodatkowe
Opis
widoczne oznaczenia przejść dla pieszych ul. Łaskowice przy kościele, Chocianowicka 145; wiata przystankowa Chocianowicka 54.
146 ID: G172NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste powietrze, mniej hałasu).
Lok. 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
Opis
wycinkach. (ul.Chocianowicka) Posadzenie i uzupełnienie drzew i krzewów na terenie Parku nad Nerem przy (ul. Łaskowice).
147 ID: G173NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Chocianowicka, Łaskowice (remonty wjazdów, nowe chodniki, bezpieczne przejścia, wygodne przystanki) 2 Etap.
Lok. Ulice: Chocianowicka, Łaskowice.
Projekt obejmuje: remont wjazdów i krawężników przy ul. Chocianowickiej poczynając od ul. Pabianickiej; remont fragmentów chodnika ul. Łaskowice; dodatkowe
Opis
widoczne oznaczenia przejść dla pieszych ul. Łaskowice 49 przy sklepie, Chocianowicka 95; wiata przystankowa Chocianowicka 198.
148 ID: G183NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 35513.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Nad Nerem.
Lok. 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
Opis 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 ,
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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, 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 zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom.
ID: G207NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Budowa chodnika i przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Łaskowice i Sanitariuszek.
Pas drogowy ul. Łaskowice w rejonie skrzyżowania z ul. Sanitariuszek.
Budowa chodnika w ul. Łaskowice w rejonie skrzyżowania z ul. Sanitariuszek wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych.
ID: G210NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 320000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
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.
ID: G270NN; Osiedle: Nad Nerem; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Nad Nerem.
Teren całego osiedla Nad Nerem.
Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i
kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 1) zabiegi sterylizacji kotek
wolno żyjących - 50 sztuk 2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 4) zabiegi kastracji kocurów
właścicielskich - 50 sztuk 5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk W wycenie zabiegów podano średni
koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia).

PIASTÓW-KURAK
152 ID: G010PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 800000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych - Piastów-Kurak.
Paderewskiego - Rzgowska (0712)(0713), Paderewskiego - Tuszyńska (0710)(0715), Paderewskiego - Karpacka (0717)(0707), Paderewskiego - Zaolziańska
Lok.
(0705)(0719).
Opis Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie

zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne, bezzasadne oraz nieekonomiczne.
153 ID: G013PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 302300.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Uzupełnienie chodnika w Parku im. Legionów.
Lok. 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
Opis 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!
154 ID: G037PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 52500.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Wymiana chodnika wzdłuż ul. Łącznej.
Lok. Chodnik wzdłuż ul. Łącznej na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Niemcewicza po stronie parzystej.
Opis Remont chodnika wzdłuż ul. Łącznej o szerokości 1,5 m długości 100 m na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Niemcewicza (po stronie numerów parzystych).
155 ID: G042PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 942000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Modernizacja boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 113, ul. Unicka 6.
Lok. Ul. Unicka 6.
Projekt obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 113 o wymiarach 44x22 m:. Inwestycja obejmuje - modernizację boiska
szkolnego polegającą na zmianie podbudowy i nawierzchni w nawierzchnię poliuretanową o grubości 16 mm. Istniejące boisko ziemne zostanie zlikwidowane. Projekt
zakłada budowę: piłkochwytów, ogrodzenia boiska, oświetlenia boiska, monitoringu wizyjnego boiska, udrożnienie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z budową i
Opis podłączeniem nowej kanalizacji deszczowej boiska do istniejącej kanalizacji burzowej. Celem projektu jest utworzenie boiska przeznaczonego do różnego rodzaju form
aktywności fizycznej dla uczniów szkoły, a także społeczności lokalnej. Dzięki przeprowadzonej modernizacji możliwa będzie gra w piłkę nożną, piłkę ręczną,
siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, a także wielu innych dyscyplin sportowych. Możliwa będzie organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych, integracja
społeczności lokalnej w formie organizacji festynów czy pikników.
156 ID: G051PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Tytuł Czytanie z Reymontem - zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla czytelników Filii 64.
Lok. Biblioteka Miejska Filia 64.
Postulujemy o zakup nowości wydawniczych i audiobooków, aby zwiększyć atrakcyjność oferty Filii 64. Obecnie biblioteka została przeniesiona do nowego lokalu i
Opis
staramy się przyciągnąć jak największą liczbę nowych czytelników oraz zaspokoić potrzeby już zapisanych mieszkańców osiedla.
157 ID: G068PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 14000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Tytuł „Od przedszkola do seniora ". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej.
Lok. Filia nr 69 Biblioteki Miejskiej, ul. Bednarska 24.
Biblioteka chciałaby zakupić ok. 300 wol. nowych książek, zarówno dla dzieci, jaki dla dorosłych. Oraz ok. 100 wol. książek z dużymi literami, które są wygodne dla
Opis
wszystkich, a niekiedy zbawienne dla seniorów i osób ze słabym wzrokiem. Placówka obsługuje użytkowników od 0 do 100 lat.
158 ID: G072PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 252000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież

Tytuł „Bezpiecznie przed szkołą" - wymiana nawierzchni chodników, skweru i parkingu przed SP 7 im. Orląt Lwowskich.
Lok. Ul. Wiosenna 1.
Ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów, rodziców i mieszkańców osiedla chcielibyśmy wymienić wszystkie płyty chodnikowe w ciągach komunikacyjnych
przed szkołą na kolorową kostkę brukową. Wymiana nawierzchni popękanych, wystających chodników i parkingu to blisko 600 m2 powierzchni użytkowej, z której
codziennie korzystają dzieci, ich rodzice, pracownicy szkoły i mieszkańcy osiedla. Teren ten od wielu lat nie był remontowany. Skwer przed szkołą zwiększy swoją
użyteczność publiczną i estetykę poprzez zamontowanie murków z siedziskami, koszy na śmieci i gazonów z roślinami żywopłotowymi. Jest to miejsce zbiórek, spotkań
po lekcjach i czekają tu opiekunowie na swoje dzieci. Obecnie brakuje na placu miejsca do odpoczynku. Kosmetyka istniejącej zieleni (drzewa i krzewy) jest konieczna
Opis
ze względu na bezpieczeństwo korzystających z tego miejsca mieszkańców Łodzi. Zamontowanie bezpiecznych stojaków pozwoli im na pozostawienie sprzętu, który
dodatkowo będzie objęty naszym monitoringiem. Na małym parkingu, z którego korzystają rodzice odwożący uczniów oraz pracownicy szkoły, teren jest nierówny, w
niektórych miejscach zaczyna się zapadać. Konieczna jest naprawa i renowacja studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na terenie parkingu. Wyrównanie i utwardzenie
podłoża parkingu i zatoki postojowej jest niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa. Utworzenie wjazdu na boisko szkolne, pełniącego funkcję drogi przeciwpożarowej
ułatwiłoby dotarcie służbom ratunkowym do ewentualnego wypadku lub pożaru.
159 ID: G077PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 450000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7.
Lok. Ul. Ciołkowskiego 7.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Ciołkowskiego 7 do Przedszkola Miejskiego nr 89. Modernizacja drogi wewnętrznej wzdłuż bloku. Obecnie chodnik prowadzący do PM
Opis 89 i dalej do SP51 ma miejscami tylko 30 cm szerokości, co zmusza dzieci i dorosłych do poruszania się po drodze przeznaczonej dla aut osobowych i dostawczych.
Zagraża to bezpieczeństwu dzieci i dorosłych.
160 ID: G078PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 450000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc postojowych i budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9.
Lok. Plac pomiędzy blokami ul. Ciołkowskiego 7 i Ciołkowskiego 9
Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla 50 samochodów osobowych ( w tym miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej). Parking zlokalizowany będzie
Opis pomiędzy blokami ul. Ciołkowskiego 7 i Ciołkowskiego 9 Na osiedlu wybudowanym w latach 60-tych nie przewidziano miejsc postojowych. Obecnie samochody
parkują na chodnikach lub trawnikach.
161 ID: G086PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 501000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Stawiamy na sprawną młodzież w ZSEiU ul. Astronautów 19.
Lok. ZSEiU, ul. Astronautów 19.
W skład siłowni plenerowej wchodzi 6 elementów wyposażenia, bezpieczna nawierzchnia, ławki oraz kosze na śmieci. W skład kompleksu Street Workout wchodzi
Opis zestaw urządzeń do ćwiczeń sprawnościowych, bezpieczna nawierzchnia, ławki i kosze na śmieci. Teren kompleksu zostanie ogrodzony, doświetlony i wyposażony w
kamery monitoringu wizyjnego. Głównym celem zadania jest poprawa kondycji fizycznej wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
162 ID: G087PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 1100000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ZSEiU ul. Astronautów 19.
Lok. ZSEiU, ul. Astronautów 19.
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Boisko wielofunkcyjne wykonane z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 x 22 m. W skład boiska wchodzą: dwa boiska 22xl3m do koszykówki z regulowaną
wysokością koszy, boisko do siatkówki z demontowanymi regulowanymi słupkami umożliwiającymi wykorzystanie boiska do gry w tenisa ziemnego, boisko 40x20 do
piłki ręcznej z dwoma bramkami, piłkochwyty o wysokości 4m, odwodnienie liniowe, wyposażenie dodatkowe: trybuny, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie,
monitoring.
ID: G098PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 5000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
„Z angielskim na co dzień" - doposażenie PM 7 w pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego.
ul. Smocza 4.
Nauka angielskiego w przedszkolu to podstawa. Nasz projekt obejmuje zakup pomocy dydaktycznych, które wspierają naukę języka obcego i są niezbędne w pracy z
najmłodszymi. W ramach realizacji zadania doposażymy naszą placówkę w maty Kiddo, które aktywizują dzieci podczas zajęć, stworzymy biblioteczkę książek i płyt z
piosenkami anglojęzycznymi oraz zakupimy oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Zakupione pomoce uatrakcyjnią zajęcia j. angielskiego z dziećmi oraz
wspomogą proces jego nauczania.
ID: G101PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Sport i rekreacja
Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza.
Boisko przy skwerze Dubaniewicza.
Organizacja ok. 10 pokazów kina plenerowego na boisku przy skwerze Dubaniewicza, w pobliżu IX LO. Wynajem sprzętu (w tym leżaków, poduch), ekipy technicznej,
transport, organizacja i rozstawienie na miejscu i uprzątnięcie terenu po każdym pokazie kina plenerowego.
ID: G102PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 196665.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
„Bezpieczne Przedszkole"- montaż rolet antywłamaniowych w PM 7.
Ul. Smocza 4.
W dobie cyfryzacji społeczeństwa oraz metod nauczania z każdym rokiem zwiększa się liczba cennych pomocy dydaktycznych. Są to między innymi: interaktywne
tablica multimedialna, laptopy, tablety i wiele innych urządzeń, których wartość przekracza kilka tysięcy złotych. Taki sprzęt powinien służyć dzieciom tak długo jak to
jest możliwe i dlatego trzeba go dobrze chronić. W tym celu powstał ten projekt, który ma na celu ochronę wyposażenia 5 sal dydaktycznych obiektu. Rolety
antywłamaniowe to także bezpośrednia ochrona mienia obiektu gdyż chronią one przed włamanie, kradzieżą, aktami wandalizmu, pełnią też funkcję prewencyjną
zniechęcają potencjalnych agresorów. Mają też pozytywny wpływ na wizerunek budynku. Dodatkowym atutem tego rodzaju ochrony jest wpływ na środowisko poprzez
poprawienie charakterystyki cieplnej budynku przez zastosowanie dodatkowej izolacji cieplnej otworów okiennych. Dzięki mniejszemu zużycia ciepła nasze
przedszkole stanie się bardziej ekologiczne i będzie miało mniejszy udział w emisji C02 oraz w zanieczyszczeniu powietrza smogiem. Dzięki zamontowanym roletom
pracownicy będą mieli wpływ na kontrolę nasłonecznienia sal. W słoneczne dni słońce często nagrzewa sale dydaktyczne do temperatur, w których dzieci czują się
zmęczone i tracą koncentrację, a wietrzenie powoduje przeciągi i niewiele pomaga. Ograniczenie wpływu słońca zwiększy komfort przebywania dzieci w placówce i
poprawi ich samopoczucie, a także pozwoli lepiej wykorzystywać nowoczesne pomoce dydaktyczne (min. ekrany multimedialne w 4 salach, 1 tablica multimedialna) co
bezpośrednio przełoży się na edukację dzieci.
ID: G103PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Uporządkowanie ul. Lokatorskiej - remont zdewastowanych fragmentów chodnika.
ul. Lokatorska ode. Tuszyńska-Rzgowska

Z uwagi na nieuregulowane stany własności niema możliwości realizacja zadania w pełnym zakresie, w tym min w zakresie utwardzenia miejsc postojowych, wiążących
Opis się ze zmiana geometrii drogi. W związku z powyższym wniosek ograniczony zostaje do remontu odtworzę ni owego zdewastowanych fragmentów chodnika - zgoda
Wnioskodawcy uzyskania w trakcie rozmowy telefonicznej.
167 ID: G105PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 77111.10 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł DINUSIOWE PRZEDSZKOLAKI Mają oto pomysł taki, by ulepszyć swoje sale. Więc pomóżmy im wytrwale!
Lok. Ul. Ciołkowskiego 7a.
Wymiana stolarki okiennej, drzwi do ogrodu, wymiana 25 szafek w szatni przedszkola, zakup 4 kompletów szafek do sal lekcyjnych, zakup 4 filtrów powietrza do.sal
lekcyjnych ,zakup 5 wykładzin do sal lekcyjnych. Placówka znajduje się w regionie Łodzi, który jest szczególnie narażony na zanieczyszczenie powietrza. Wymiana
stolarki okiennej jak i zakup filtrów powietrza ma na celu poprawę warunków bytowych wychowanków przedszkola jak i personelu. Jedynie skoordynowanie obydwu
Opis
działań zakupowych, zapewni racjonalność projektu pod względem wytyczonych celów. Zakup szafek do szatni zapewni zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu
dzieci, a także w znacznym stopniu poprawi funkcjonalność działania szatni przedszkolnej. Zakup szafek do sal lekcyjnych pozwoli na zwiększenie możliwości
przechowywania materiałów dydaktycznych przez personel i dzieci.
168 ID: G115PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Piaseczna – nie bagnista.
Lok. Piaseczna - Rzgowska 47.
Zadanie polegać będzie na wykonaniu remontu istniejącego chodnika oraz rozbudowie istniejącego chodnika w miejscu pasów zieleni ( obecnie mieszkańcy parkują na
Opis
zieleńcach). Planuje się wykonanie nowego chodnika na całej szerokość od krawężnika do granicy pasa drogowego z dopuszczeniem parkowania na chodniku.
169 ID: G122PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 467000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł „Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej" - wymiana ogrodzenia, modernizacja chodników, budowa ciągów komunikacyjnych, modernizacja szatni.
Lok. IX LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Paderewskiego 24.
Projekt dotyczy: 1. Wymiany ogrodzenia szkoły. Dotychczasowe jest w znacznej części skorodowane, siatka jest miejscami zniszczona i poprzerywana, widoczne są
ubytki cokołów i przęseł ogrodzenia. Nowe ogrodzenie to dla naszej społeczności szkolnej kwestia bezpieczeństwa oraz wizytówka szkoły i osiedla. 2. Modernizacji
zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych, które stanowią zagrożenie dla zdrowia uczniów i pracowników szkoły. 3. Budowy ciągów komunikacyjnych pieszoOpis jezdnych na działce wokół budynku szkoły. 4. Kompleksowego remontu pomieszczenia głównego szatni: malowanie, obudowa urządzeń sanitarnych i rur
wodociągowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom szatni. 5. Zakupu indywidualnych szafek dla ok. 480 uczniów. Obecne szafki nie spełniają
wymogów bezpiecznego użytkowania. W nowych szafkach zamykanych na klucz młodzież będzie mogła bezpiecznie zostawiać nie tylko okrycia i obuwie, ale również
książki.
170 ID: G126PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Doposażenie pomieszczenia siłowni w IX LO.
Lok. IX LO im. J. Dąbrowskiego, ul. Paderewskiego 24.
Projekt dotyczy doposażenia siłowni szkolnej, w której prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów IX LO. W ramach projektu zakupione zostaną
Opis bieżnie, orbitreki i rowerki. Celem projektu jest uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, aktywizacja uczniów do podejmowania wysiłku fizycznego, dbanie o
własną sylwetkę i zdrowie oraz umożliwienie uczniom dokonywania świadomego wyboru aktywności ruchowych na całe życie.

171 ID: G132PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 400000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Multimedialna szkoła - wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w nauczaniu - SP 51 szkołą dla Europejczyka.
Lok. SP 51 im. S. Linkego, ul. Ciołkowskiego 11a.
Zadanie obejmuje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dostępnych dla wszystkich uczniów. Wyposażenie sal lekcyjnych w stanowiska komputerowe,
rzutniki i ekrany, utworzenie pracowni językowej ( remont sali wraz z dostosowaniem instalacji, stworzenie 26 stanowisk uczniowskich z komputerami i słuchawkami i
Opis
pulpitu sterowniczego dla nauczycieli)., utworzenie dodatkowej pracowni informatycznej ( remont sali wraz z dostosowaniem instalacji, stworzenie 14 stanowisk
komputerowych dla uczniów i stanowiska nauczyciela). W szkole rozbudowana zostanie sieć internetowa i wifi i zakupiony mobilny zestaw tabletów dla uczniów.
172 ID: G133PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 170200.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Mini kompleks sportowy- budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią.
Lok. SP 51 im. S. Linkego, ul. Ciołkowskiego 11a.
Na działce zakłada się budowę małego kompleksu sportowego w skład którego będzie wchodzić boisko do piłki siatkowej oraz siłownia zewnętrzna. Należy wykonać
prace sprzętem mechanicznym, polegające na odwodnieniu i przygotowaniu terenu. Obiekt musi być wyposażony w odpowiedni sprzęt: siatka, miejsca z krzesełkami,
Opis
słupki, urządzenia do ćwiczeń typu; wioślarz, orbitrek, biegacz, rowerek, drążek do ćwiczeń w powietrzu, wyciąg górny. W celu bezpieczeństwa projekt zakłada
monitoring.
173 ID: G194PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 55500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Remont chodnika pomiędzy ul. Zaolziańską a Wiwulskiego.
Lok. Ul. Wiwulskiego 13a.
Projekt zakłada przeprowadzenie modernizacji/remontu chodnika prowadzącego od ulicy Zaolziańskiej w kierunku ulicy Wiwulskiego i ulicy Ciasnej. Chodnik wymaga
Opis remontu, gdyż od lat nie były na tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne, a odpowiada on za komunikację z wnętrzem kwartału. Przy okazji remontu chodnika
proponujemy ustawienie koszy na odpady, co ułatwi utrzymanie porządku na opisywanym obszarze.
174 ID: G202PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 290000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Łatwy i bezpieczny dojazd do domu.
Lok. Ul. Paderewskiego 20/22.
Opis Projekt przewiduje wyrównanie ok.150 m odcinku ulicy Paderewskiego przy numerach 20, 20a, 22.
175 ID: G203PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 250000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Po równej drodze do szkoły, przedszkola i domu.
Lok. Ul. Ciołkowskiego od nr 9 do 11A.
Projekt przewiduje wyrównanie ok. 170 m odcinka ulicy Ciołkowskiego (na jej jednokierunkowym odcinku) od numeru 9 (skrzyżowanie z ul. Sokoła) do nr 11a (za
Opis terenem SP nr 51). Należy zerwać istniejące płyty, wyrównać teren i ponownie ułożyć nawierzchnię, Umożliwi to wygodny dojazd mieszkańcom, rodzicom odwożącym
dzieci do przedszkola i na zajęcia sportowe.
176 ID: G240PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne
Tytuł MAMY przestrzeń na Skwerze Dubaniewicza.

Lok. 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
Opis zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z
podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka.
177 ID: G260PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 201000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł REWITALIZACJA PARKU - Skwer Dubaniewicza.
Lok. Ul. Strycharska 22.
Rewitalizacja Skweru im. H. Dubaniewicza ma polegać na wykonaniu następujących prac Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej. Budowa boiska do Streetball.
Opis Naprawa, oraz budowa fragmentów chodnika ok 50 m. Ucięcie gałęzi, posadzenie kwiatów. Posadzenie żywopłotu. Instalacja latarni ok 10 szt., Budowa placu zabaw (5
elementów).
178 ID: G264PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 144000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Monitoring Miejski - Skwer Dubaniewicza.
Lok. Ul. Strycharska 22.
Opis Instalacja kamer monitoringu miejskiego 3 szt.
179 ID: G279PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 7500.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Tytuł „Kuchnia z różnych stron świata".
Lok. Ul. Lokatorska 13.
Inicjatywa „Kuchnia z różnych stron świata" zakłada przeprowadzenie pięciu warsztatów kulinarnych, przybliżających uczestnikom kuchnie różnych krajów. Podczas
każdego z warsztatów instruktorzy opowiedzą o tradycji kulinarnej, a także aspekcie kulturowym i społecznym gotowania. Przewidywana liczba uczestników na
warsztat 30 osób (w sumie 150 osób) Działania odbywać się będą w Centrum Kultury Młodych ul Lokatorska 13, które udostępni infrastrukturę i pomoc organizacyjną.
W ramach inicjatywy odbędą się następujące warsztaty: 1. Historie kuchenne: Turcja 2. Historie kuchenne: Niemcy 3. Historie kuchenne: Rosja 4. Historie kuchenne:
Opis
Węgry 4. Historie kuchenne: Polska Inicjatywa przyczyni się do zwiększenia świadomości Łodzian na temat różnorodności i bogactwa kulturowego innych krajów.
Pokażemy, jak ważne dla budowania więzi i wspólnot jest wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków. Oprócz gotowania chcemy nieco przybliżyć kulturę
danego kraju (w trakcie wspólnego gotowanie będziemy słuchać muzyki z danego kraju.) Po każdym warsztacie zaprosimy na wspólną degustację przygotowanych
potraw.
180 ID: G280PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 21300.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Tytuł Do zobaczenia.
Lok. Ul. Lokatorska 13.
„Do zobaczenia"- to projekt edukacyjno integracyjny skierowany zarówno do osób niewidomych jak i zdrowych mieszkańców Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży. Proponowane działania są efektem diagnozy potrzeb środowiska osób niewidomych. Projekt obejmuje swoim oddziaływaniem dwie grupy odbiorców: osoby
Opis niedowidzące / niewidome i osoby zdrowe w stosunku. Cele: - edukacja społeczna , zwrócenie uwagi na sytuację niewidomych mieszkańców Łodzi; - zwiększenie
wiedzy na temat życia osób niewidomych i uwrażliwienie społeczeństwa na sytuację osób niewidomych i niedowidzących; - zwiększenie empatii dla potrzeb osób
niewidomych, poznanie sposobów niesienia pomocy, reagowania na sytuacje dyskryminacji, przemocy; - edukacja osób zdrowych w zakresie stosownego zachowania w
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sytuacjach codziennych względem osób z dysfunkcją wzroku; - przełamywanie stereotypów dotyczących postrzegania osób niewidomych i niedowidzących; - społeczna
rehabilitacja osób niewidomych , podniesienie ich poczucia własnej wartości; - aktywizacja osób niewidomych jako inicjatorów i uczestników wydarzeń; uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla osób niewidomych w naszym mieście; - integracja społeczna środowiska osób niewidomych i widzących.
ID: G281PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 7000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
„Sztajerek na fajfie”.
Ul. Lokatorska 13.
W ramach realizacji zadania planujemy zorganizować międzypokoleniowe warsztaty tańca ludowego wraz z międzypokoleniową potańcówką. Planujemy przeprowadzić
3 spotkania warsztatowe dla seniorów prowadzone przez młodych ludzi - tancerz)' Zespołu ludowego - Zespołu Pieśni i Tańca "Łódź".
ID: G284PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Piastów-Kurak.
Teren całego osiedla Piastów-Kurak.
Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i
kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 1) zabiegi sterylizacji kotek
wolno żyjących - 50 sztuk 2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 4) zabiegi kastracji kocurów
właścicielskich - 50 sztuk 5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk W wycenie zabiegów podano średni
koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia).
ID: G290PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Bezpieczny chodnik.
Ul. Strycharska nr 3 do nr 7.
Wymiana płytek chodnikowych.
ID: G313PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 17100.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
"Podwodny ogród" - renowacja i ozdobienie muru w ogrodzie PM 7.
Ul. Smocza 4.
W ramach realizacji zadania odnowimy i ozdobimy kolorowym graffiti 29 metrowy mur w ogrodzie przedszkolnym. Prace renowacyjne obejmą skucie starej elewacji,
załatanie dziur, zagruntowanie powierzchni, położenie nowego gipsu, przygotowanie muru do malowanie oraz wykonanie „podwodnego" graffiti. Odnowienie muru
znacząco poprawi bezpieczeństwo, wygląd i estetykę przedszkola.
ID: G321PK; Osiedle: Piastów-Kurak; Kwota: 40590.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Pomoce dydaktyczne dla dzieci z PM 7.
PM 7, ul Smocza 4.
W ramach realizacji zadania doposażymy 5 grup przedszkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które przyczynią się do efektywnej nauki i zdobywania nowych
umiejętności przez dzieci. Zakupione pomoce uatrakcyjnią dzieciom czas spędzony w przedszkolu. Planujemy zakup pomocy dydaktycznych do nauki kodowania i
programowania, gier i układanek rozwijających logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość i kreatywność oraz sprawność w zakresie małej i dużej motoryki.
Przedszkole zostanie doposażone m.in. w Magiczny dywan z pakietem FUN I.

ROKICIE
186 ID: G001RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Tytuł "Kup nam Piękną książkę" - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.
Lok. Filia nr 73 Biblioteki Miejskiej, ul. Piękna 35/39
Zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków), których brak jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych należy do najniższych w
Opis
Polsce. Zakupione książki i audiobuki będą dostępne w Filii nr 73 BM. Z nabytych książek będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w BM.
187 ID: G011RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 27000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Remont łazienki.
Lok. Żłobek 13, ul. St. Rogozińskiego 2.
Łazienka młodszej grupy wymaga wyremontowania. Uwzględnione są w kosztorysie glazura oraz gres. W trakcie remontu dobrze byłoby zmodernizować instalację
Opis elektryczną i hydrauliczną. Nowe, wyremontowane pomieszczenie, w którym dzieci uczestniczą w czasie czynności pielęgnacyjnych wpłyną na ich bezpieczeństwo i
komfort.
188 ID: G029RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 145000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Komfortowy parking na Nowym Rokiciu.
Lok. Plac pośrodku działki G-10 15/11 dojazd do Komfortowej.
Budowa parkingu na 12 pojazdów w okolicy pergoli śmietnikowej przy ul. Komfortowej 2, pozostawiając nadal duży obszar zieleni na pozostałej części działki. Dojazd
Opis
alejką pomiędzy blokami Komfortowa 2 i 4.
189 ID: G030RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 700000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Nowa ulica Komfortowa – remont nawierzchni jezdni i chodnika
Lok. ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku Rogozińskiego- Brzozowskiego.
Opis Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika i jezdni na ul. Komfortowej na odcinku od ul. Rogozińskiego do ul. Brzozowskiego.
190 ID: G044RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 132000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł Oświetlenie dla ulic: Jastarnia i Baśniowa.
Lok. Ul. Jastarnia i Baśniowa.
Projekt zakłada wykonanie oświetlenia wzdłuż ulic: Jastarnia (o długości 375 m) i Baśniowa (o długości 161 m). Obie te ulice są ulicami wytyczonymi w tzw. „
szczerym polu". Nie posiadają ŻADNEGO, nawet bardzo starego oświetlenia. A właśnie wokół tych ulic powstało całe nowe, duże osiedle. Brak oświetlenia stwarza po
Opis
zmroku duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Realizacja tego projektu poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo mieszkańców i zapewni bezpieczny powrót
o zmroku. Lampy w odstępach ok. 30m - przewidywana ilość: 12 sztuk na ulicy Jastarni i 5 sztuk na ulicy Baśniowej.
191 ID: G047RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 245000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Sygnalizacja świetlna uruchamiana przyciskiem przez pieszych przy przejściu przez Jana Pawła II w okolicy Rogozińskiego.
Lok. Przejście dla pieszych na Jana Pawła II w okolicy ul. Rogozińskiego.
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Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy w postaci przesunięcia peronu przystankowego o 30-50 m w stronę północną ulicy Jana Pawła II. W miejscu obecnego
przystanku autobusowego należy wybudować sygnalizację świetlną wraz z przejściem dla pieszych (sygnalizacja z sygnalizatorami S-1 na każdym z pasów ruchu).
ID: G057RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 800000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Powierzchnia poliuretanowa z liniami do lekkoatletyki i gier zespołowych.
SP 42 im. St. Staszica, ul. Przyszkole 42.
Zadanie obejmuje położenie powierzchni poliuretanowej przy SP 42 z naniesionymi liniami do lekkoatletyki oraz gier zespołowych. Do wykonania tego zadania
niezbędne jest usunięcie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i przygotowanie podłoża pod nawierzchnię poliuretanową. Niezbędne będzie przygotowanie miejsc
pod mobilne słupki do piłki siatkowej, bramki do piłki ręcznej oraz koszy do piłki koszykowej. Stworzenie takiej bazy sportowo-rekreacyjnej umożliwi prowadzenie
ciekawszych zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych. Umożliwi również aktywne spędzanie czasu podczas długich przerw
śródlekcyjnych w okresie wiosenno-jesiennym.
ID: G058RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 150000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Wymiana stolarki okiennej w SP 42.
SP 42, ul. Przyszkole 42.
Zakres wymiany stolarki okiennej w SP 42 w Łodzi obejmować będzie m.in. roboty demontażowe starej stolarki okiennej i opierzeni parapetów zewnętrznych,
ustawienie i montaż nowych okien, montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, montaż parapetów wewnętrznych oraz obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną
ościeży okiennych. Okna przeznaczone do wymiany są w złym stanie technicznym. W wyniku wieloletniej eksploatacji w znacznym stopniu uległy wypaczeniu.
Przyczyniło się to do powstania licznych szpar mających duży wpływ na przenikanie do środka wody opadowej oraz na ubytki ciepła w okresie grzewczym. Część
starych okien mamy tymczasowo zabezpieczone przed całkowitym wypadnięciem, ale w związku z powyższym nie można ich otwierać. Najmniejsze podmuchy wiatru
stwarzają zagrożenie dla dzieci. Znaczną cześć okien udało się nam już wymienić na przestrzeni ostatnich lat, jednak zostało jeszcze kilka pomieszczeń, w których
niezbędna jest wymiana stolarki okiennej. Są to m.in. sale, ciągi komunikacyjne: w tym korytarz szkolny, klatka schodowa, a także szatnie szkolne i toalety uczniowskie.
Wymiana stolarki okiennej poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i pracowników, ale także estetykę szkoły oraz racjonalizację kosztów ogrzewania.
ID: G059RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 106600.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Remont ogrodzenia w PM 88.
Ul. Rogozińskiego 4.
Wymiana starego ogrodzenia, które jeszcze nigdy od powstania przedszkola (czyli od lat 60-tych) nie było remontowane. Ogrodzenie jest w fatalnym stanie i nie dość,
że szpeci, to jeszcze stanowi zagrożenie dla szeroko pojętego bezpieczeństwa.
ID: G060RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 135000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Super kuchnia w PM 88.
Ul. Rogozińskiego 4.
W ramach realizacji zadania wyremontujemy i doposażymy kuchnię w niezbędne meble ze stali nierdzewnej. Prace remontowe będą polegały na: - demontażu starego
pieca węglowego, - wymianie terakoty i glazury, oraz wymianie oświetlenia, - remoncie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej, - malowaniu ścian i
wymianie drzwi - wymiana instalacji wentylacyjnej
ID: G062RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 285000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja

Tytuł Bulwar spacerowy nad rzeką Olechówką - Etap I.
Lok. Teren wzdłuż rzeki OLECHÓWKI, pomiędzy ul. Świętojańską a Dubois (odcinek Dubois-Międzyrzecze).
Budowa alejki spacerowo - rowerowej wzdłuż rzeki Olechówki o długości 200 m., pomiędzy ulicami Dubois a Międzyrzecze, wraz z wymianą istniejącej starej kładki
dla pieszych i nowymi ławkami. Dzięki budowie Bulwaru nad Olechówką Łódź zyska nowy teren rekreacyjny w postaci PIERWSZEGO nadrzecznego bulwaru
spacerowego. Pochwalmy się, że rzeki Łodzi nie zniknęły i odkryjmy jedną z nich na nowo! Etap I zapewniłaby pierwszy zielony teren rekreacyjny dla osiedla Rokicie.
Łódź jest uboga w parki po tej części miasta - najbliższe to Stawy Stefańskiego od strony południowej- około 4 km, oraz Uroczysko Lublinek ok 5,5 km. Osiedle
Rokicie, szczególnie jego część nazywana Stare Rokicie, zamieszkuje ok 15.000 mieszkańców, pozbawionych dziś miejskiego terenu rekreacyjnego w okolicy. Jest to
okolica głównie domków jednorodzinnych, gdzie ze względu na brak działek miejskich ekstremalnie ciężko jest wygospodarować przestrzeń, która stanowiłaby teren
rekreacyjny dla tej części miasta. Bulwar byłby trasą rowerowo-spacerową, nad rzeką Olechówką, wzdłuż której po alejkach spacerowych mieszkańcy mogliby uprawiać
jogging, nordic walking, spacerować, jeździć na rowerze lub wypoczywać na parkowych ławeczkach. Aktualnie teren jest dziki, zarośnięty i nieużytkowany. Projekt
Opis
zakłada wycięcie chaszczy wzdłuż rzeki, ułożenie chodnika dla pieszo-rowerowego o szerokości 2,50 m. w linii zgodnej z biegiem rzeki Olechówki. Projekt zakłada
także ustawienie ławek parkowych, selektywnych koszy na odpadki oraz wymianę 1 istniejącej kładki dla pieszych, w jej aktualnej lokalizacji. Kładka jest w opłakanym
stanie, od lat nie była remontowana i stanowi zagrożenie dla użytkowników. Wymiana kładki nie tylko poprawiłaby bezpieczeństwo, ale zapewniłaby dostępność do
Bulwaru mieszkańcom po obu stronach rzeki. W przyszłości oświetlenie parku zapewnią latarnie zasilane bateriami solarnymi, aby park był samowystarczalny
energetycznie. Projekt jest rozwojowy. Własność okolicznych działek miejskich daje możliwość powstania kolejnych inwestycji związanych z Bulwarem - parkingów na
obu końcach Bulwaru a nawet terenu dla małej gastronomii. Można także poszaleć z zielenią - zaplanować nowe nasadzenia wzdłuż Bulwaru schodzące kaskadowo do
rzeki. Bulwar byłby docelowo NOWYM pakiem miejskim w Łodzi. Idea ta idealnie wpisuje się w plan zielonego EXPO 2024, stanowiąc zielone płuca dla osiedla
Rokicie.
197 ID: G063RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 285000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Bulwar spacerowy nad rzeką Olechówką - Etap II.
Lok. Teren wzdłuż rzeki OLECHÓWKI, pomiędzy ul. Świętojańską a Dubois (odcinek Międzyrzecze - Terenowa).
W tym projekcie chcemy zbudować alejkę spacerowo – rowerową wzdłuż rzeki Olechówki o długości 200 m., pomiędzy ulicami Terenową a Międzyrzecze, wraz z
Opis wymianą istniejącej starej kładki dla pieszych i nowymi ławkami. Dzięki budowie Bulwaru nad Olechówką Łódź zyska nowy teren rekreacyjny w postaci pierwszego
nadrzecznego bulwaru spacerowego. Pochwalmy się, że rzeki Łodzi nie zniknęły i odkryjmy jedną z nich na nowo!
198 ID: G064RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 435000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Bulwar spacerowy nad rzeką Olechówką - Etap III.
Lok. Teren wzdłuż rzeki OLECHÓWKI, pomiędzy ul. Świętojańską a Dubois (odcinek Terenowa - Pokładowa).
W tym projekcie chcemy zbudować alejkę spacerowo - rowerową wzdłuż rzeki Olechówki o długości 200 m., pomiędzy ulicami Pokładową a Terenową, wraz z
zaprojektowaniem i budową nowej kładki dla pieszych i nowymi ławkami. Dzięki budowie Bulwaru nad Olechówką Łódź zyska nowy teren rekreacyjny w postaci
pierwszego nadrzecznego bulwaru spacerowego. Pochwalmy się, że rzeki Łodzi nie zniknęły i odkryjmy jedną z nich na nowo! Projekt zakłada wycięcie chaszczy
Opis
wzdłuż rzeki, ułożenie chodnika dla pieszo-rowerowego o szerokości 2,50 m. w linii zgodnej z biegiem rzeki Olechówki. Projekt zakłada także ustawienie ławek
parkowych, selektywnych koszy na odpadki. Projekt zakłada także budowę 1 nowej kładki dla pieszych, w okolicy ulicy Pokładowej. Kładka zapewniłaby swobodny
dostęp do całego projektowanego Bulwaru mieszkańcom po obu stronach rzeki. W przyszłości oświetlenie parku zapewnią latarnie zasilane bateriami solarnymi, aby
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park był samowystarczalny energetycznie. Projekt jest rozwojowy. Własność okolicznych działek miejskich daje możliwość powstania kolejnych inwestycji związanych
z Bulwarem - parkingów na obu końcach Bulwaru a nawet terenu dla małej gastronomii. Można także poszaleć z zielenią - zaplanować nowe nasadzenia wzdłuż
Bulwaru schodzące kaskadowo do rzeki. Bulwar byłby docelowo NOWYM pakiem miejskim w Łodzi. Idea ta idealnie wpisuje się w plan zielonego EXPO 2024,
stanowiąc zielone płuca dla osiedla Rokicie.
ID: G076RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 105000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Rowerowe Rokicie.
Okolice Al. Jana Pawła II.
Projekt mający na celu ułatwienie poruszania się rowerem po Rokiciu. Składa się na niego: • wyznaczenie przejazdów rowerowych po południowej i zachodniej stronie
skrzyżowania Jana Pawła II/Obywatelska oraz wymalowanie fragmentu DDR do zjazdu w Braterską -skrócenie czasu oczekiwania na zmianę stron • wyznaczenie ciągu
pieszo-rowerowego pomiędzy Obywatelską a Pabianicką po stronie zachodniej z przejazdem przez Flatta (wspólna przestrzeń z przejściem dla pieszych) -umożliwienie
jazdy w relacji Jana Pawła II-Pabianicka w stronę Pabianic bez dwukrotnej zmiany stron • budowa łącznika rowerowego między ul. Cieszyńską a drogą rowerową
wzdłuż Jana Pawła II (ok. 50 m) - ułatwienie dojazdu z osiedla.
ID: G085RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 965000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Modernizacja ul. Pięknej - nowe nawierzchnie, przebudowa oświetlenia, rekultywacja terenów zielonych.
ul. Piękna na odcinku Cieszkowskiego - Politechniki
Zadanie dotyczy poprawy stanu technicznego ul. Pięknej (ode. Cieszkowskiego -Politechniki) w zakresie wymiany nawierzchni miejsc postojowych, wymiany nakładki
asfaltowej .przebudowy oświetlenia o raz rekultywacji terenów zielonych. Wniosek w stosunku do jego pierwotnej wersji został rozszerzony o nową nakładkę asfaltową
oraz przebudowę oświetlenia, za zgodą Wnioskodawcy. Wobec powyższego koszty inwestycji zwiększono do 965 000 zł.
ID: G125RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Zakup książek dla czytelników Filii nr 71 Biblioteki Miejskiej przy Cieszkowskiego 11a.
Filia nr 71 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Cieszkowskiego 11a.
Zakup nowości książkowych pojawiających się na rynku wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych, który zwiększy atrakcyjność oferty biblioteki i sprosta coraz
większym oczekiwaniom czytelników. Z pozyskanych środków zostaną zakupione książki z literatury beletrystycznej oraz popularnonaukowej dla dzieci i dorosłych.
Jesteśmy biblioteką tworzącą największą instytucje kultury w Łodzi jaką jest Biblioteka Miejska, dlatego z oferty skorzystają nie tylko mieszkańcy Osiedla, ale całego
miasta.
ID: G142RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Zmieniamy przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 - III etap prac inwestycyjnych.
Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Odrzańska 29.
Planujemy dalszą przebudowę przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 (zgodnie z wykonanymi wcześniej wielobranżowymi projektami budowlanymi), która będzie
kontynuacją zmian infrastrukturalnych -III etap prac, rozpoczętych w przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w latach 2018-2019. Inwestycja będzie dotyczyła przebudowy
i poprawy stanu sanitarno-higienicznego ciągów komunikacyjnych, gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz rehabilitacji. W ramach prac przearanżujemy układ
gabinetów w poradni POZ oraz rehabilitacji. Zostaną wymienione drzwi, posadzki, wykończenie ścian. Przebudowana zostanie rejestracja z holem wejściowym.
Wymieniona zostanie instalacja elektryczna (nowe punkty oświetlenia ledowego, oświetlenie ewakuacyjne i p. pożarowe), instalacja wodno-kanalizacyjna oraz

teletechniczna. Remont obejmie także pomieszczenia sanitarnohigieniczne, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych.
203 ID: G143RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 420000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Tytuł Ginekologia XXI w. - modernizacja i doposażenie poradni położniczo-ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.
Lok. Miejskie Centrum Medyczne „Górna", ul. Cieszkowskiego 6.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja poradni położniczo - ginekologicznej w przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. Projekt obejmie: opracowanie
koncepcji organizacyjnej i układu funkcjonalnego w ramach istniejącej poradni, opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i wizualnej. W ramach prac
Opis
budowlanych przewidujemy przebudowę poradni, wymianę armatury, oświetlenia, instalacji wodno -kanalizacyjnej i pomalowanie gabinetów. Poradnia zostanie
doposażona w meble i sprzęt medyczny. W ramach doposażenia w sprzęt medyczny planujemy zarówno wymianę istniejącego, jak również zakup nowych urządzeń.
204 ID: G163RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 33500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Adaptacja pomieszczenia na siłownię w budynku szkoły przy ul. Bohdanowicza 11.
Lok. Ul. Bohdanowicza 11.
Dostosowanie pomieszczenia w piwnicy budynku szkoły na potrzeby siłowni stworzy większe możliwości rozwoju młodzieży. Przyczyni się do zagospodarowania
Opis
przez nich czasu wolnego, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i demoralizacji. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych siłownia będzie dostępna dla wszystkich chętnych.
205 ID: G164RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 31500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Adaptacja pomieszczenia na bibliotekę w budynku szkoły przy ul. Bohdanowicza 11.
Lok. Ul. Bohdanowicza 11.
Chcemy, aby biblioteka była nowoczesną przestrzenią zachęcającą do korzystania z jej oferty. Pragnąc, by biblioteka przyciągała czytelników konieczna będzie taka
Opis adaptacja wnętrza, aby sprostało ono nowym funkcjom oraz usługom i było atrakcyjne. Pomieszczenie biblioteki, które przejęła szkoła po likwidacji Gimnazjum nr 41
nie spełnia potrzeb księgozbioru XX LO.
206 ID: G182RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 51979.12 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Doposażenie siłowni w budynku szkoły przy ul. Bohdanowicza 11.
Lok. Ul. Bohdanowicza 11.
Założeniem inwestycji jest doposażenie szkolnej siłowni w nowoczesny i bezpieczny sprzęt do ćwiczeń. Niewątpliwie wzbogaci to ofertę sportową szkoły oraz
uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego co ułatwi nam aktywizację młodzieży szkolnej oraz jej pracowników. Zajęcia w siłowni pozwolą na propagowanie zdrowego
stylu życia, dbałości o higienę oraz wygląd, a także stworzą odpowiednie warunki do integrowania się społeczności szkolnej poprzez sport i aktywny wypoczynek.
Ponadto uatrakcyjni realizację podstawy programowej w zakresie wychowania fizycznego i realizacji ich pasji sportowych. Duże zainteresowanie odbywającymi się
Opis aktualnie zajęciami pozalekcyjnymi na siłowni, potwierdza zapotrzebowanie na tego typu aktywność wśród młodzieży. Wzbogacenie szkolnej siłowni o nowy sprzęt
zwiększy dostępność zajęć. Dzięki czemu większa ilość uczniów i pracowników szkoły będzie mogła bezpłatnie, pod opieką nauczyciela zatrudnionego w szkole z
uprawnieniami instruktora kulturystyki korzystać z siłowni. Siłownia będzie dostępna dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły w formie bezpłatnej. W ramach
zajęć wychowania fizycznego oraz w ramach zajęć dodatkowych uczniowie korzystaliby z siłowni bez żadnych przeszkód. Po zakończeniu lekcji siłownia była by
dostępna dla wszystkich innych chętnych.
207 ID: G216RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 215000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Wymiana chodnika i budowa miejsc parkingowych na ul. Czahary między ul. Zalewową i ul. Torfową.

Lok. Ul. Czahary 53-59.
Projekt dotyczy wymiany silnie zniszczonego po obu stronach ulicy odcinka chodnika między ul. Zalewowa i Torfową. Druga część projektu dotyczy wybudowania po
Opis
zachodniej stronie ulicy miejsc parkingowych przed posesjami od nr 53 do nr 59.
208 ID: G234RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 25000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Modernizacja krawężników na ul. Burtowej.
Lok. Ul. Burtowa.
Wymiana wyszczerbionych krawężników na całym odcinku ulicy Burtowej. Na ten moment krawężniki nie spełniają swojej roli - funkcją krawężników jest nie tylko
Opis oddzielenie jezdni od chodnika ale i blokowanie wnikania wilgoci w warstwę podbudowy drogi. Tak, więc dobrej, jakości krawężnik wpływa w dużej mierze na stan
drogi.
209 ID: G235RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Modernizacja krawężników na ul. Dubois.
Lok. Ul. Dubois.
Wymiana wyszczerbionych krawężników na całym odcinku ulicy Dubois. Na ten moment krawężniki nic spełniają swojej roli - funkcją krawężników jest nie tylko
Opis oddzielenie jezdni od chodnika ale i blokowanie wnikania wilgoci w warstwę podbudowy drogi. Tak, więc dobrej, jakości krawężnik wpływa w dużej mierze na stan
drogi.
210 ID: G236RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Więcej zieleni w Parku Sielanka.
Lok. 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
Opis 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.
211 ID: G237RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Wymiana drzwi na pierwszym piętrze w SP 138 im. L. Staffa.
Lok. Ul. Świętego Franciszka 53 - SP 138 im. L. Staffa.
Drzwi na pierwszym piętrze Szkoły Podstawowej nr 138 im L. Staffa pamiętają minioną epokę i szpecą już swoim stanem odwiedzających. Wymiana ich wpłynęłaby na
Opis
poprawę estetyki wnętrza oraz, ogólny odbiór budynku.
212 ID: G238RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 9000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Łódź dla ptaków - czyli działamy na rzecz ptasiej społeczności.
Lok. Rokicie.
Zakup i zamontowanie 100 budek lęgowych dla ptaków dziuplastych na terenie Rokicia, wpłynie pozytywnie na lokalny ekosystem. Budki powinny być zaprojektowane
Opis 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.

213 ID: G255RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Tytuł DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI (rejon ulic: Odrzańska – Uroczysko – Teodorowicza).
Lok. Plac zabaw w rejonie ulic Odrzańska-Uroczysko-Teodorowicza.
Zadanie obejmuje doposażenie istniejącego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców o zestaw zjeżdżalni, dla dzieci powyżej 3 lat. t.j. duży czterowieżowy
Opis częściowo zadaszony zestaw, wyposażony w trzy różne zjeżdżalnie, pomosty i wejścia oraz elementy wspinaczkowe i edukacyjne. Z uwagi na doposażenie o nowy
obiekt należałoby również powiększyć teren ogrodzenia o kolejne przęsła „płotku" i dosypanie podłoża z piasku.
214 ID: G256RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 40000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Park Rejtana w filmowej odsłonie - projekcje „pod chmurką" filmów dla dzieci i rodziców.
Lok. 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.
Opis 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.
215 ID: G268RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 376000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Odrodzenie starego placu zabaw.
Lok. Park Sielanka (okolice willi Ferdynanda).
Opis Odnowa placu zabaw w parku Sielanka.
216 ID: G269RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 130000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Park linowy – plac zabaw dla starszaków.
Lok. Park między ul. Przyszkole a Cieszkowskiego.
Opis Stworzenie placu dla starszych dzieci między Cieszkowskiego a Przyszkole.
217 ID: G271RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 280000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Stworzenie nowych miejsc parkingowych na Tagore i Rogozińskiego.
Lok. Rogozińskiego 1-9, Tagore.
Wymiana chodników na ul. Rogozińskiego 1-9. Stworzenie miejsc parkingowych między blokami 1-7 tylko dla mieszkańców by można było parkować blisko domu
Opis
oraz stworzenie miejsc wkoło przedszkola i żłobka na Tagore i Rogozińskiego by rodzice mogli parkować przywożąc i odbierając dzieci.
218 ID: G311RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Rokicie.
Lok. Teren całego osiedla Rokicie.
Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i
kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 1) zabiegi sterylizacji kotek
Opis
wolno żyjących - 50 sztuk 2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 4) zabiegi kastracji kocurów
właścicielskich - 50 sztuk 5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk W wycenie zabiegów podano średni
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koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia).
ID: G320RO; Osiedle: Rokicie; Kwota: 519000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Chodniki na Rokiciu Etap I –Dubois.
Ul. Dubois strona parzysta od nr 6 do ul. Błotnej.
Wymiana chodnika po parzystej str. Dubois. Lokalizacja od nr 6 do 34, od 44a do ul. Podmokłej, od nr 78 do ul. Błotnej, od ul. Błotnej do mostu 0 razem 1297,50 m2.
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ID: G016RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 470000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Naprawa nawierzchni ul. Popioły.
Ul. Popioły na odcinku od nr 40 do nr 52/58.
Nawierzchnia ul. Popioły jest w fatalnym stanie, szczególnie na odcinku od nr 40 do końca, konieczna jest jej naprawa.
ID: G018RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 11000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Zakup nowości wydawniczych do biblioteki, Filii Nr 79.
Biblioteka Miejska - Filia Nr 79, ul. Rudzka 7.
Filia 79 jest jedyną, oraz najbardziej oddaloną biblioteką publiczną na Rudzie, z której korzystają dzieci, młodzież i najstarsi mieszkańcy.Zwiększony zakup nowości
wydawniczych znacząco wzbogaci ofertę czytelniczą biblioteki dla różnych grup wiekowych.
ID: G061RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 270000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni.
Ul. Dzwonowa 18/20.
Nowoczesna szkoła jest ciekawa i interesująca. Chce się w niej przebywać. Pragniemy stworzyć taką przestrzeń w naszej szkole. Chcielibyśmy wyremontować szkolne
korytarze ,pozbyć się odwiecznych lamperii i stworzyć uczniom nowoczesne wnętrza. Zadbać o bezpieczeństwo uczniów i wyłożyć schody wykładziną termiczną.
Wymienić drzwi wejściowe do szkoły oraz do sal lekcyjnych. Stworzyć kącik pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz doposażyć pracownie biologicznochemiczną. Marzeniem uczniów jest również nauka w językowym laboratorium . Wszystkie te działania sa dla całej społeczności szkolnej. Dążymy do tego aby nauka w
naszej szkole była ciekawa, interesująca i bezpieczna.
ID: G097RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 164500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Plac zabaw na ul. Ruchliwej.
Ul. Ruchliwa 25.
W okolicy nie ma żadnego ogólnodostępnego placu zabaw ani innego miejsca, gdzie dzieci z sąsiedztwa mogłyby przyjść, spalić trochę energii i poznać inne dzieci.
Projekt zakłada stworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w piaskownice, zjeżdżalnie, huśtawki itp. Ma to być miejsce, gdzie maluchy z okolicy
będą mogły miło i bezpiecznie spędzić czas. Zmianie ulega działka z nr 180, która była na sprzedaż na nr 3/3 obręb G-25.
ID: G099RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 195000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja
Plac zabaw na Rudzie.

Lok. Ul. Ruchliwa 15
W ramach projektu należałoby rozważyć montaż następujących urządzeń: huśtawka wahadłowa, huśtawka bocianie j gniazdo, huśtawka sprężynowa dla najmłodszych,
Opis
zjeżdżalnia, piaskownica, zestaw gimnastyczny dla najmłodszych dzieci, 2 ławki, tablicę z regulaminem..
225 ID: G106RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 51000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Zakup sprzętu multimedialnego dla PM 86.
Lok. PM 86, ul. Demokratycznej 61/63.
W ramach zadania zakupione zostaną 3 laptopy oraz 3 drukarki, które stanowić będą wyposażenie sal zajęciowych PM 86. Zakupiona zostanie również tablica interakty
wraz z projektorem szerokokątnym do jednej z sal. Interaktywna podłoga zostanie zainstalowana w jednej z sal lecz będzie wykorzystywana przez wszystkich
wychowanków przedszkola. W ramach zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do nauki programowania i kodowania (interaktywne roboty, gry multimedialne)
Opis oraz nowoczesne programy multimedialne. Niezbędny jest również zestaw nagłaśniający, który będzie wykorzystywany na wszelkiego rodzaju uroczystościach.
Zakupiony sprzęt pozwoli na urozmaicenie zajęć edukacyjnych w interaktywne pomoce wizualne, najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i programy multimedialne.
Przedszkolaki będą miały możliwość korzystania z najnowocześniejszych technologii, odkrywania swoich zdolności, pasji i zainteresowań w „multimedialnym świecie"
od najmłodszych lat.
226 ID: G124RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i schodów prowadzących do wejścia.
Lok. Żłobek nr 8 ul. Starorudzka 5/7.
Remont podjazdu dla wózków dziecięcych i montaż poręczy wzdłuż jego ciągu. Wyremontowanie dwóch par schodów wejściowych do placówki oraz założenie do nich
Opis
poręczy.
227 ID: G135RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Sport i rekreacja
Tytuł Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego vol.3.
Lok. Stawy Stefańskiego na terenie Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.
Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość terenów zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda oraz uatrakcyjnienie samych Stawów
Opis Stefańskiego. Wnioskuję o kontynuację organizacji letniego kina plenerowego nad wodą w miesiącach maj - wrzesień, poprzez projekcje ok. 15 seansów. Przed główną
projekcją filmową dla dorosłych dobrze by przedstawić jakiś film dla dzieci, by również nasi milusińscy mogli cieszyć się z letnich pokazów.
228 ID: G140RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 900000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Tytuł Ul. Brydżowa – OdNowa.
Lok. Między ulicą Karową, a Brydżową 18.
Wnioskowane zadanie polega na wymianie nawierzchni ul. Brydżowej, wymianę starych płyt popękanych i wyłożenie ulicy asfaltem. Odcinek podległy wymianie to ok.
Opis 500 metrów, od ulicy Karowej do ul. Brydżowej nr 18. Oprócz ułożenie dywanika asfaltowego również wymiana starych popękanych krawężników oraz wymiana
starych chodników wraz z podjazdami do bram posesji.
229 ID: G179RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 6000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Ruda walczy ze smogiem. Czujniki jakości powietrza na szkołach i przedszkolach.
Lok. SP 143, SP 125 , PM 2.
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Ruda jest osiedlem najbardziej dotkniętym problemem smogu. Jednocześnie na jego terenie nie istnieją żadne systemy monitorowania, które mogłyby ostrzegać
mieszkańców. Projekt dotyczy zamontowanie trzech czujników pracujących online na SP 143, SP 125 i PM 2. Mieszkańcy za pomocą smariphona lub strony
internetowej sprawdzą przybliżoną jakość powietrza. Dzieci w szkołach będą każdego dnia ostrzegane i edukowane co przy danym stanie powietrza można bezpiecznie
na dworze robić, a jakie aktywności warto ograniczyć.
ID: G184RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 42857.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja
Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda.
Ul. Foremna.
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, 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 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.
ID: G201RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
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).
ID: G208RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 170500.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Parking pod przedszkolem nr 2 (opcjonalnie z chodnikiem na ul. Ekonomicznej).
Ul. Sygnałowa (opcjonalnie ul. Ekonomiczna).
Wzdłuż ulicy Sygnałowej od strony zachodniej prostopadle do jezdni parkują rodzice przywożący dzieci do przedszkola oraz mieszkańcy nowo powstałego osiedla. W
czasie deszczu/śniegu miejsce to zamienia się w błoto co skutkuje tym, że sporo pojazdów parkuje na wąskim chodniku po stronie przedszkola a to uniemożliwia
przejście. Dlatego wnioskuję o utwardzenie ok. 20 miejsc parkingowych, prostopadłych do jezdni, wzdłuż całej ulicy Sygnałowej i ewentualnie na końcu ulicy.
Dodatkowo na północnej stronie ul. Ekonomicznej nie ma chodnika mimo, że jest tam przystanek autobusowy, z którego również korzystają dzieci uczęszczające do
przedszkola. Wnioskuję o utworzenie chodnika o szerokości l,5m na długości pomiędzy ul. Starorudzką a Sygnałową. Jeśli to możliwe wnioskuję również o zakaz

parkowania i postoju po wschodniej stronie ulicy Sygnałowej (chodnik).
233 ID: G221RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 117500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143.
Lok. SP 143, ul. Kuźnicka 12.
Nowoczesne Centrum Multimedialne i podłączenie wszystkich pracowni do sieci Internet, pozwolą na prowadzenie zajęć na wysokim poziomie, tak aby dać uczniom
radość i przygotować ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. W ramach zadania zostanie zakupionych: 20 laptopów, 25 tabletów, szafka do ich
przechowywania oraz 3 rzutniki i tablice interaktywne. Z centrum będą mogli korzystać uczniowie, ich rodzice oraz lokalne przedszkola. Centrum Multimedialne
umożliwi szkole sprostanie oczekiwaniom uczniów i zapewni im odpowiedni rozwój oraz wyposaży w bogaty zasób wiedzy i umiejętności. Stworzenie możliwości
rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień z dziedziny informatycznej pozwoli dzieciom lepiej a przede wszystkim bezpieczniej przygotować się do dalszego życia
i sprostać wymaganiom jakie ono stawia. Zaproponowane w projekcie formy zajęć są zgodne z nowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, gdzie duży nacisk
kładzie się na naukę programowania, już od najmłodszych lat. Zajęcia te pozwolą uczniom rozwijać kreatywne myślenie, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać
Opis za postępem techniki i świadomie z nich korzystać. Wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt IT i dostęp do Internetu w całym budynku umożliwi uczniom i
nauczycielom realizację różnych projektów, także tych o zasięgu międzynarodowym. Korzystanie z nowoczesnych technologii to również rozwijanie umiejętności
zespołowego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin, co w dzisiejszym świecie jest niezwykle istotne. Poszukiwanie informacji w sieci pozwala na
rozwiązywanie stawianych przed młodymi ludźmi zadań i problemów. Warsztaty dla rodziców i dziadków współorganizowane przez uczniów pozwolą na integrację
środowiska, ale przede wszystkim stworzą możliwość zainteresowania osób dorosłych światem dzieci. Seniorzy będą mogli poznać nowoczesne technologie i ich
zastosowanie w codziennym życiu. W związku z tym chcielibyśmy wyposażyć szkołę w nowoczesne Centrum Multimedialne oraz podłączyć wszystkie komputery w
szkole do sieci informatycznej. Dzięki takim rozwiązaniom nasz szkoła będzie szkołą, która uwzględni potrzeby edukacyjne uczniów i ich rodziców, da wiele radości
małym i dużym.
234 ID: G244RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 6000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Inne
Tytuł MAMY przestrzeń na Stawach Stefańskiego.
Lok. Park im. 1 Maja.
Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz
Opis zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z
podwyższeniem pełniący funkcję przewijaka.
235 ID: G248RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 4000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Kaczy Catering na Stawach Stefańskiego.
Lok. Park im. 1 Maja.
Zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający ustaloną
Opis
liczbę porcji na godzinę, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą.
236 ID: G308RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Ruda.
Lok. Teren całego osiedla Ruda.

Opis
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Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i
kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 1) zabiegi sterylizacji kotek
wolno żyjących - 50 sztuk 2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 4) zabiegi kastracji kocurów
właścicielskich - 50 sztuk 5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk W wycenie zabiegów podano średni
koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia).
ID: G318RU; Osiedle: Ruda; Kwota: 730000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Toaleta nad Stawami Stefańskiego.
Park 1-go Maja.
Toaleta samoobsługowa wraz z przyłączeniami wodnokanalizacyjnymi, na wzór tej z Parku Poniatowskiego. Toaleta powinna znajdować się nad Stawami Stefańskiego
od strony wyspy, tam gdzie jest plac zabaw, siłownia i boisko do siatki

WISKITNO
238 ID: G023WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 55750.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Kolorowy i bezpieczny plac zabaw.
Lok. PM nr 233, ul. Kolumny 301.
PM nr 233 mieści się na obrzeżach miasta. Posiada przepiękny ogród. Pragniemy, aby w tym ogrodzie znalazła się ścieżka zdrowia, huśtawka - Bocianie gniazdo, tablica
do pisania kredą, ławeczki. Przedszkole to doskonałe miejsce do rozwoju aktywności ruchowej, a ruch to zdrowie. Dzieci uczęszczające do przedszkola powinny mięć
możliwość korzystania z nowoczesnego, bezpiecznego, funkcjonalnego sprzętu i urządzeń rekreacyjnych. Wpłynie to pozytywnie na rozwój psychofizyczny
Opis
wychowanków, atrakcyjność otoczenia i estetykę. Pragniemy, poprawić poziom świadczonych usług, promować wartość wychowania przedszkolnego, aby teren placu
zabaw stal się miejscem przyjaznym dla społeczności lokalnej, a szczególnie dla rodziców z małymi dziećmi, którzy są lub w przyszłości zostaną wychowankami
naszego przedszkola.
239 ID: G024WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 55000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Remont Sali zabaw dla dzieci z najmłodszej grupy.
Lok. PM nr 233, ul. Kolumny 301.
Największa sala w naszym przedszkolu należy do maluszków. Sala ta jest salą reprezentacyjną, w której odbywają się wszystkie spotkania i imprezy integracyjne.
Opis
Wymaga ona gruntownego remontu, aby dzieci czuły się w niej miło, bezpiecznie i komfortowo. Pragniemy aby była to sala XXI wieku.
240 ID: G035WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 136000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Tytuł Modernizacja szatni uczniowskiej SP 130.
Lok. SP 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gościniec 1.
Remont szatni obejmie poniższe zadania: 1. Adaptacja i wyposażenie osobnego pomieszczenia na szatnię dla klas I-III a. Wymiana tynków wraz z odgrzybieniem
pomieszczenia b. Wykonanie ścianek gipsowo-kartonowych dla podziału klas c. Wykonanie nowego oświetlenia z dostosowaniem instalacji elektrycznej d. Malowanie
Opis
całego pomieszczenia e. Położenie płytek podłogowych f. Wykonanie obudowy instalacji sanitarnych g. Wyposażenie szatni klas I-III w listwowe wieszaki (szt. 18),
ławeczki 2 m. (szt. 6). 2. Remont i wyposażenie istniejącej części szatni przeznaczonej dla klas IV-VIII a. Demontaż istniejących metalowych siatkowych boksów b.
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Wyrównanie ścian, sufitu wraz z malowaniem c. Położenie płytek podłogowych d. Montaż nowego oświetlenia wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej e.
Wyposażenie szatni w indywidualne szafki uczniowskie dla 160 uczniów oraz 4 ławki. 3. Wykonanie monitoringu szatni ze względu na podniesienie bezpieczeństwa
uczniów.
ID: G036WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 4350.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
Kącik relaksu w SP 130.
SP 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gościniec 1.
Projekt jest inicjatywą samorządu uczniowskiego. Na terenie SP 130 chcemy stworzyć kolorową przestrzeń wypoczynku dla uczniów oraz wszystkich odwiedzających
naszą szkołę. W części korytarza szkolnego na pierwszym piętrze (ok. 25 m2), chcemy usunąć drewniane krzesła, a zakupić miękkie kolorowe pufy, sofy i siedziska.
Część ściany chcemy pokryć farbą magnetyczno - tablicową. Wyposażenie korytarza siedzenia typu pufy i sofy, pozwoli odprężyć się uczniom między lekcjami. Będą
mogli w pewien sposób samodzielnie budować sobie przestrzeń, siadając w grupach lub poszukiwać np. odosobnienia z książką. Ściany magnetyczne, staną się
miejscem, na wymianę pomysłów, prezentację prac i ogłoszeń. Nowo powstała przestrzeń będzie też służyć uczestnikom półkolonii letnich i zimowych organizowanych
w naszej szkole oraz rodzicom oczekującym np. na spotkanie z pedagogiem szkolnym czy wychowawcą podczas konsultacji.
ID: G088WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 24100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja
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.
ID: G161WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: WZKiB; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Pomóż Strażakom skuteczniej ratować! - Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Łódź – Wiskitno.
OSP ŁÓDŹ-WISKITNO, ul. Kolumny 312.
W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, niezbędny do prowadzenia działań w naszym mieście oraz ratowania życia i zdrowia mieszkańców w
sytuacjach zagrożeń. Zakup nowoczesnego wyposażenia pozwoli także w efektywny sposób wzmocnić system bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratowniczego
Miasta Łodzi. Realizacja zadania przysłuży się szybszemu i skuteczniejszemu niesieniu pomocy przy pożarach, wypadkach komunikacyjnych i innych zagrożeniach.
ID: G209WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 222000.00 zł; Realizator: WZKiB; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Zakup pojazdu Ratownictwa Specjalistycznego do przewozu psów ratowniczych w OSP GRS Łódź- Jędrzejów.
OSP GRS Łódź- Jędrzejów Łódź ul. Tomaszowska 85.
Zakup i przystosowanie sześcioosobowego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3.5 tony typu 'bus' do przewozu osób i psów ratowniczych. Samochód
będzie wykorzystywany w OSP GRS Łódź-Jędrzejów do przewozu psów ratowniczych na miejsce akcji poszukiwawczych oraz katastrof budowlanych na terenie całego
kraju, gdyż jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i jest w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej PSP. Przystosowanie pojazdu polegałoby na
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oznakowaniu według wytycznych straży pożarnej, oraz dostosowaniu pojazdu do przewozu czterech psów ratowniczych i zamontowaniu dodatkowej klimatyzacji.
Samochód musi być wyposażony w radiotelefon przewoźny cyfrowy oraz sygnalizację świetlno dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego i hak holowniczy.
ID: G249WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 355000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Bezpieczna droga do szkoły- sygnalizacja „na żądanie" na przejściu dla pieszych ul. Św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1.
Łódź ul. św. Rafała Kalinowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Gościniec.
Sygnalizacja na żądanie na przejściu dla pieszych ul. św. Rafała Kalinowskiego przy ul. Gościniec 1 przy SP 130. Ul. Św. Rafała Kalinowskiego jest bardzo ruchliwa a
obecność szkoły u zbiegu ul. Kalinowskiego i Gościniec wymusza podjęcie prewencyjnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pieszym. Zadanie ma
polegać na ustawieniu przy ul. Kalinowskiego po obu stronach ulicy sygnalizatorów, które po naciśnięciu przycisku zmieniałyby światło dla kierowców jadących ul.
Kalinowskiego na czerwone. Nad jezdnią w obu kierunkach sygnalizacja dla kierowców. Odświeżenie pasów na jezdni.
ID: G309WI; Osiedle: Wiskitno; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Wiskitno.
Teren całego osiedla Wiskitno.
Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Bałuty Centrum" będzie polegało na zapewnieniu środków na sfinansowaniu zabiegów sterylizacji i
kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy tego osiedla a także dla kotów wolnobytujących. 1) zabiegi sterylizacji kotek
wolno żyjących - 50 sztuk 2) zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 50 sztuk 3) zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk 4) zabiegi kastracji kocurów
właścicielskich - 50 sztuk 5) zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk 6) zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk W wycenie zabiegów podano średni
koszt zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia).

