
POLESIE 

KOZINY 
1 ID: P001KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4. 

Opis 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 50 audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą 

dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 

2 ID: P003KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 140000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Doposażenie placu zabaw- Pietrusińskiego 25/29. 

Lok. 425/1, 424/3 obręb P-7. 

Opis 1. Doposażenie w urządzenia dla dzieci młodszych - 50.000,00, 2. II etap doposażenia placu zabaw dla dzieci - 80.000,00, 3. Projekt i nadzór - 10.000,00 

3 ID: P004KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 136750.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Wjazd do pergol po śmieci między blokami Pietrusińskiego 18/22, a 24/28. 

Lok. Między blokami Pietrusińskiego 18/22, a 24/28. 

Opis 
Wyrównanie, utwardzenie i zabezpieczenie płytami, kostką lub asfaltem wjazdu śmieciarek w celu zabrania śmieci z 3 pergol na śmieci. W załączeniu zdjęcie jak 

wygląda teraz ten teren. 

4 ID: P005KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 250000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Zatoki parkingowe na Pietrusińskiego - poziome. 

Lok. ul. Pietrusińskiego od 32/34 do ul. Długosza. 

Opis 

Budowa zatok parkingowych - poziomych wzdłuż ul. Pietrusińskiego od nr 32/34 do ul. Długosza. Celem jest poszerzenie ul. Pietrusińskiego, bo znikną auta, które 

wejdą około 1,5 - 2 m na obecny teren trawniczków, których i tak nikt nie sprzątał. Spowoduje to normalniejszy ruch na ul. Pietrusińskiego i bezpieczeństwo dla 

samochodów się zwiększy. 

5 ID: P006KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 67500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Utwardzenie terenu w rejonie Pietrusińskiego/ Odolanowska. 

Lok. Placyk przy ul. Pietrusińskiego (chyba 51) przy lecznicy dla zwierząt i drodze do ul. Odolanowskiej. 

Opis 
Teren zaniedbany i nigdy nie sprzątany należy wyrównać, utwardzić i położyć płyty, kostkę lub asfalt lub inną wykładzinę. Resztą zajmą się okoliczni mieszkańcy i 

przeznaczą na pobyt samochodów jak to jest dotychczas. A sam placyk nie będzie straszył swoim wyglądem, a będzie wykorzystany przez mieszkańców. 

6 ID: P007KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 89900.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Monitoring bezpieczeństwa na Kozinach. 

Lok. Dwie kamery: na budynku Rady Osiedla lub w sąsiedztwie; na budynku ul. Okrzei 13 lub w sąsiedztwie. 



Opis 
Zainstalowanie 2 kamer w newralgicznych punktach osiedla. Zapewnienie podłączenia do monitoringu miejskiego. W przyszłości zapewnienie dołączenia około 6-10 

kamer w innych newralgicznych punktach na osiedlu w ramach budżetu obywatelskiego. 

7 ID: P008KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 90000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Pietrusińskiego 33 - parking ogólnodostępny na 40 samochodów. 

Lok. ul. Pietrusińskiego pomiędzy nr 31, a nr 35. 

Opis 

Wycięcie kilku drzew - wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie płytami lub kostką albo asfaltem. Wyznaczenie w dwóch rzędach poziomych po 20 miejsc parkingowych - 

razem około 40. Parking ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Łodzi, a w szczególności mieszkańców osiedla KOZINY. Parking bezpłatny i 

bezobsługowy. 

8 ID: P009KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 415000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Nowe boisko to dla dzieci wszystko- remont istniejącego boiska do siatkówki i piłki nożnej. 

Lok. ul. Kasprzaka 20. 

Opis 

Planujemy wykorzystać istniejącą bazę do wykonania remontu dwóch boisk (piłki nożnej -wymiar istniejący 30x18 m oraz siatkówki - wymiar istniejący 12,7x18 m) dla 

dzieci i młodzieży. Istniejące boisko do piłki nożnej jest o nawierzchni piaskowo żużlowej i potrzebna jest nowa nawierzchnia np. z polflexu lub poliuretanu. Na 

obecnym boisku dzieci nie mogą grać z uwagi na tumany pyłu, który podczas biegania bardzo brudzi odzież i ciało. Drugie boisko chcemy przeznaczyć do gry w 

siatkówkę dokonując wymiany nawierzchni asfaltowej na bezpieczną czyli np. poliuretanową. Teren w całości chcemy ogrodzić, aby nie parkowały samochody (obecnie 

na część boiska parkowane są samochody). 

9 ID: P024KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 22966.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł "Wspieranie aktywnej nauki oraz rozwoju motorycznego przedszkolaków poprzez wykorzystanie tablicy multimedialnej i podłogi interaktywnej". 

Lok. PM 74, ul. Długosza 28a. 

Opis 

Doposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny umożliwi dzieciom zdobywanie wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń cyfrowych. 

Ćwiczenia i zabawy na interaktywnej podłodze dadzą możliwość doskonalenia dużej ł małej motoryki, podnoszenia sprawności intelektualnej, rozwijania kreatywności i 

współpracy. Tablica multimedialna w doskonały sposób uzupełni całokształt działań przedszkola angażując dzieci w naukę poprzez zabawę oraz oswoi technikę. 

10 ID: P046KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 133000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Okno na świat - ogród sensoryczny. 

Lok. PM 53, ul. Kasprzaka 57. 

Opis 

Stworzenie ogrodu sensoryczno - interaktywnego wraz z placem zabaw dla dzieci PM 53 w Łodzi. Ogród tego typu opracowany został z myślą o potrzebach 

rozwojowych dzieci oraz dużej potrzebie ruchu i zajęć na świeżym powietrzu. Dobrze przygotowany może pełnić funkcję terapeutyczną i dydaktyczną. Elementy ogrodu 

pobudzają rozwój narządów zmysłów, prowokują mózg do efektywniejszego działania w warunkach środowiska naturalnego. Ogród sensoryczny trzeba zaprojektować, 

zakupić odpowiednie rośliny, podłoża, materiały na ścieżki, elementy placu zabaw oraz interaktywny monitor multimedialny odporny na warunki atmosferyczne. 

11 ID: P056KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 280000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Zielone Koziny - Zielony parking przy ul. Drewnowskiej. 

Lok. ul. Drewnowska 130. 

Opis Projekt przewiduje budowę terenu utwardzonego / parkingu w technologii przyjaznej środowisku naturalnemu - tj. np. w postaci płyt ażurowych lub innej technologii 



zapewniającej przepuszczalność zastosowanej nawierzchni. Projekt ma na celu obsłużyć mieszkańców bloków położonych przy ul. Drewnowskiej. Odolanowskiej i 

Pietrusińskiego. Ma on również zapobiec tworzącym się w okolicy dzikim parkingom oraz zwiększyć ilość miejsc parkingowych, które projektowane były z myślą o 

zdecydowanie mniejszej ilości użytkowników posiadających samochody. Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni na ile to możliwe. 

12 ID: P071KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 5000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Ratujemy pomnik przyrody - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Lok. Skrzyżowanie ul. Drewnowska i Al. Włókniarzy. 

Opis 
Na rogu Drewnowskiej i Włókniarzy stoi wiekowy kasztan jest to pomnik przyrody i pozostałość po ogrodzie restauracyjnym z XIX w. 3 lata temu uszkodził go piorun. 

Drzewo od tamtej pory nie zostało zabezpieczone. Drzewo posiada suche konary i uszkodzoną korę niczym nie zabezpieczoną. 

13 ID: P134KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Koziny. 

Lok. Teren całego osiedla Koziny. 

Opis 

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 wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek 

wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocurów 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie zabiegów podano średni koszt 

zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

14 ID: P152KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 7500.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Dodatkowe ławki na przystanku al. Włókniarzy- ul. Długosza. 

Lok. al. Włókniarzy 183. 

Opis 
Na przystanku Włókniarzy - Długosza znajduje się miejsce do siedzenia tylko dla 3 osób. Założenie projektu jest ustawienie 3 ławek na przystanku (1317), co umożliwi 

wygodne oczekiwanie na tramwaj. 

15 ID: P155KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 2000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Niwelacja nierówności na ścieżce rowerowej przy ul. Drewnowskiej. 

Lok. ul. Drewnowska 206. 

Opis Projekt zakłada niwelację nierówności ścieżki rowerowej, w okolicy mostu kolejowego, w miejscu gdzie ulica Skarpowa łączy się z ulicą Drewnowską. 

16 ID: P156KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 123000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Wymiana nawierzchni na parkingu przy ul. Wapiennej. 

Lok. ul. Wapienna 26. 

Opis 

W okolicy bloku przy ulicy Wapiennej 26 znajduje się mały plac pełniący funkcję parkingu. Niestety nawierzchnia w tym miejscu jest pełna dziur. Chcemy aby w tym 

miejscu nawierzchnię wymienić na estetyczna i równą kostkę brukową. Zapewni to okolicznym mieszkańcom komfortowe miejsce, gdzie będzie można pozostawić auto 

na noc. 

17 ID: P226KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 32000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 



Tytuł Remont ogrodzenia wraz z bramą i furtkami wejściowymi żłobka. 

Lok. Żłobek nr 15, ul. Wapienna 29. 

Opis 
Projekt polega na remoncie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i furtek do żłobka nr 15. Poprawi to walor estetyczny całej „żłobkowej posesji", jak również osiedla 

Koziny. 

18 ID: P250KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 18000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przyjazne dziecku wyposażenie ogrodu żłobkowego. 

Lok. Żłobek nr 15, ul. Wapienna 29. 

Opis Projekt polega na zakupie wyposażenia w tym zabawek do ogrodu żłobka nr 15. 

19 ID: P254KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 640050.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia. 

Lok. SP 91, ul. Kasprzaka 45. 

Opis 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów SP 91 nasz projekt obejmuje kompleksową modernizację szatni, świetlicy oraz trzech pracowni. Przede wszystkim 

zostaną wykonane prace remontowe i usprawniające wymienionych pomieszczeń. Ponadto wyposażymy je w nowe, kolorowe meble, pomoce dydaktyczne oraz 

nowoczesny sprzęt elektroniczny i multimedialny wspomagający nauczanie języków i informatyki. Dodatkowo chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na terenie szkoły 

zamontujemy na korytarzach instalacje monitoringu wizyjnego. 

20 ID: P284KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 432000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Leczmy się na Kozinach!. 

Lok. ul. Kasprzaka 27. 

Opis 

Projekt skupia się na zaoferowaniu mieszkańcom Kozin szybkiego i efektywnego dostępu do badań ultrasonograficznych oraz usług rehabilitacyjnych oraz na 

stworzeniu możliwości szybkiego skorzystania z wizyty u tych lekarzy specjalistów, do których są największe kolejki oczekujących w ramach NFZ. Byliby to lekarze 

endokrynolog, kardiolog oraz diabetolog. Projekt ten przyczyniłby się w ten sposób do znacznego złagodzenia problemu społecznego, którym jest niska dostępność do 

lekarzy specjalistów. Projekt oferuje znaczące zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych w zakresie zmniejszania negatywnych skutków urazów i wad 

powodujących istotne ograniczenia w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym. Oferent dysponuje pomieszczeniami i dostępem do specjalistów 

21 ID: P286KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 35513.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Koziny. 

Lok. ul. Drewnowska (zielony skwer). 

Opis 

Głównym motorem napędowym powstania tego projektu jest chęć zarażenia ludzi pasją do uprawiania sportu i nauczenia ich podstawowych technik samoobrony. Cały 

zamysł polega na organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, które zawierają elementy crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki 

(MMA) jak również Krav Magi. Zajęcia z tak szeroką kompozycją ćwiczeń umożliwiają w krótkim czasie znacznie poprawić motorykę ruchu i samopoczucie , 

wzmocnić płuca, wyrzeźbić sylwetkę jak również uniknąć chorób układu krążenia. Zajęcia ruchowe rozszerzam o wszelakie techniki samoobrony, które dodatkowo 

wzmacniaj ą nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Treningi będą odbywać się w grupach na każdym poziome zaawansowania oraz dotyczyć będą zarówno 

kobiet jak i mężczyzn. Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi fizycznemu. 

Cykl zajęć przewidziany jest na sezon wiosenno-letni co również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 



22 ID: P294KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 13000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach. 

Lok. Biblioteka Miejska, Filia nr 21, ul. Długosza 21/23. 

Opis 
Zadanie przewiduje zakup około 360 książek i około 120 audiobooków. Zakupione nowości wydawnicze obejmujące różnorodną tematykę i zagadnienia, poszerzą i 

uaktualnią ofertę biblioteki oraz umożliwią łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji. 

23 ID: P302KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Podwórko ul. Kasprzaka 26. 

Lok. ul. Kasprzaka 26. 

Opis 
Zadanie polega na wytyczenie ścieżek prowadzących do bramy kamienicy przy Kasprzaka 26 oraz wejścia na zaplecze pizzeri Antonio, wytyczenie miejsc 

parkingowych dla użytkowników podwórka, wyrównanie terenu, wysypanie kruszywem drogowym, oraz zagęszczenie terenu 

24 ID: P304KO; Osiedle: Koziny; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Montaż barierek trawnikowych. 

Lok. ul. Górna - lokalizacja z tyłu bloku ul. Waryńskiego 4. 

Opis Wykonanie wokół zieleńca niskiego ogrodzenia (barierek) z brzegu trawnika ok. 150 mb. 

KAROLEW-RETKINIA WSCHÓD 
25 ID: P010KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 7000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na "Piaskach". 

Lok. Biblioteka Miejska Filia nr 30, ul. Rajdowa 8. 

Opis 

Zakup książek, audiobooków oraz książek z dużym drukiem dla Biblioteki na „Piaskach" - Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej. Książki zakupione z Budżetu 

Obywatelskiego będą dostępne nieodpłatnie dla mieszkańców osiedla Karolew- Retkinia Wschód oraz mieszkańców Łodzi, którzy są czytelnikami Biblioteki na 

„Piaskach". 

26 ID: P018KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 1376000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Rewitalizacja PM 214 z Oddziałami Integracyjnymi. 

Lok. ul. Batalionów Chłopskich 21. 

Opis 

PM 214 z Oddziałami Integracyjnym w Łodzi, istniej 1985 roku. Od tego czasu niebyły przeprowadzane żadne, gruntowne remonty budynków wchodzących w skład 

jednostki. W ostatnich latach przeprowadzono kilka niezbędnych prac remontowych, które zagrażały życiu i zdrowiu pracowników oraz wychowanków. Polegały one na 

doraźnych naprawach np. zaklejanie dziur pianką montażową pomiędzy oknami a ścianami aby zapewnić dzieciom odpowiedniej temperatury w klasach lekcyjnych. 

Budynek oraz otoczenie wokół budynku przedszkola jest w bardzo złym stanie technicznym. Jak najszybciej należy dokonać remontu patio, schodów prowadzących do 

budynku przedszkola i dokonać wymiany zniszczonych płyt chodnikowych na nową kostkę brukową. Remontu należy dokonać ze względu na bezpieczeństwo dzieci, w 

tym również dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

27 ID: P019KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 85000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 



Tytuł Modernizacja budynku PM 133. 

Lok. Zadanie będzie realizowane w budynku przedszkola przy ul. Krzemieniecka 22b. 

Opis 
W ramach realizacji zadania planuje się: malowanie holu, dwóch korytarzy oraz klatki schodowej; wymianę drzwi do klas oraz pokoi biurowych (12 sztuk); remont 

toalety dla Rodziców. 

28 ID: P043KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: WZKiB; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Wyposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Retkinia w samochód do ratownictwa technicznego. 

Lok. OSP Łódź Retkinia ul. Retkińska 129. 

Opis 

Projekt zakłada zakup samochodu strażackiego, z możliwością przewozu minimum 6 osób, wraz z zabudową części bagażowej oraz jego wyposażenie, które umożliwi 

podjęcie skutecznych działań z zakresu ratownictwa technicznego. Jest to pojazd, na którego wyposażeniu znajdziemy wszelkie niezbędne przyrządy do ratowania 

ludzkiego życia czy mienia, takie jak np. agregaty, piły, narzędzia hydrauliczne. Oprócz kolizji czy wypadków samochodowych, coraz częściej spotykamy się z silnymi 

deszczami i wiatrami, które nachodząc nasze miasto powodują powstawanie miejscowych zagrożeń, takich jak zalania budynków czy powalenie osłabionych drzew, 

stanowiąc bardzo duże niebezpieczeństwo dla Mieszkańców Miasta. Zakup tego typu samochodu w znacznym stopniu ułatwiłby spełnianie misji Ochotniczej Straży 

Pożarnej, zwiększyłby zdolność operacyjną Jednostki OSP Łódź Retkinia, a przede wszystkim podniósłby poziom zabezpieczenia terenów Miasta Łodzi. 

29 ID: P044KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont dwóch łazienek dziecięcych w budynku Żłobka nr 10, ul. Karolewska 70/76. 

Lok. Żłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76. 

Opis 
Demontaż starej glazury i terakoty, wymiana starej instalacji hydraulicznej na nową, wymiana starych sanitariatów na nowe (wanna, brodzik, sedesy, umywalki), 

położenie nowej terakoty i glazury, wymiana starych grzejników na nowe, wymiana drzwi na nowe, malowanie części ścian i sufitów, wywóz gruzu. 

30 ID: P045KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wyposażenie w kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne oraz zabawki w budynku Żłobka nr 10, ul. Karolewska 70/76. 

Lok. Żłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76. 

Opis Zakup kącików tematycznych, zabawek i pomocy dydaktycznych do grup dziecięcych w żłobku. 

31 ID: P062KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Kolorowa kraina malucha- zakup wyposażenia i zabawek w żłobku nr 26. 

Lok. Żłobek nr 26, ul. Sprinterów 11. 

Opis Projekt polega na zakupie wyposażenia m.in. Zabawek do żłobka nr 26 przy ul. Sprinterów 11. 

32 ID: P063KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont toalety w żłobku nr 26. 

Lok. Żłobek nr 26, ul. Sprinterów 11. 

Opis Projekt polega na kompleksowym remoncie toalety dla pracowników oraz rodziców w Żłobku nr 26 przy ul. Sprinterów 11. 

33 ID: P064KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Sala językowa dla uczniów SP 164. 



Lok. SP 164, ul. Walerego Wróblewskiego 65. 

Opis W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, spełniającej przyjazne warunki Sali językowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt. 

34 ID: P065KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont szatni w budynku SP 164. 

Lok. SP 164, ul. Walerego Wróblewskiego 65. 

Opis 
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej, spełniającej przyjazne warunki szatni uczniowskiej i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt. W 

rozległych podziemiach budynku zostanie ponadto wygospodarowane pomieszczenie na salę do ćwiczeń rekreacyjno - sportowych. 

35 ID: P070KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 13000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej. 

Lok. ul. Tomaszewicza 2. 

Opis 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Tomaszewicza 2. Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych dla 

dzieci i młodzieży, poradników, książek o Łodzi i regionie, lektur szkolnych a także audiobooków. Będą one dostępne bezpłatnie dla młodych mieszkańców osiedla i 

naszego miasta. Za wnioskowaną kwotę księgozbiór Filii zostałby powiększony o ok. 400 tytułów książek i 100 audiobooków. 

36 ID: P077KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park sztuki - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Lok. ul. Krzemieniecka 2a. 

Opis 

W zabytkowym lesie należącym niegdyś do fabrykanta Leona Plihala znajduje się dom kultury. Projekt zakłada utworzenie alejki gliniasto żwirowej nie ingerującej w 

system korzeniowy drzew wijącej się pomiędzy nimi. Wzdłuż niej postawione zostaną ławki dla spacerujących i odpoczywających mieszkańców wśród dzieł sztuki. 

Przy alei będzie można eksponować dzieła sztuki powstające w domu kultury. Dzięki temu osoby które nie poszły by nigdy do galerii będą miały styczność ze sztuką. 

Natomiast dom kultury zyska nową przestrzeń wystawienniczą. Projekt ten jest godny realizacji szczególnie w kontekście zbliżającego się remontu placówki. 

37 ID: P079KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 13000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Przejście dla pieszych ul. Wileńska 14 - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Lok. Przejście dla pieszych na wysokości ul. Wileńskiej 14. 

Opis 
Budowa brakującego przejścia dla pieszych Na ulicy Wileńskiej okolice numeru 14. Połączy ono dwa skwery należące do spółdzielni. Chodnik biegnące przez skwery 

zostaną połączone w jeden ciąg spacerowy. 

38 ID: P080KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Park Karolew nadanie boisku szkolnemu funkcji parkowo sportowej- inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Lok. Boisko SP 164, ul. Wróblewskiego 65. 

Opis 

Przekształcenie boiska szkolnego w park zachęcający do odwiedzin przez wszystkich mieszkańców. Zamontowanie nowoczesnych elementów rekreacyjnych. 

Utworzenie alei parkowych Montaż interaktywnej bramki, edukacyjnych elementów placu zabaw, budowa zjazdu dla wózków przy schodach od budynku szkoły na 

boisko, nasadzenia drzew, postawienie ławek. Projekt musi uwzględniać powstające w tym roku boisko. 

39 ID: P081KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 



Tytuł Zielone przejście podziemne na Bandurskiego nasadzenia drzew – Inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Lok. Przejście podziemne na ul. Bandurskiego przy urzędzie. 

Opis 
Przejście podziemne pod Bandurskiego przy urzędzie montaż na schodach drugiej rynny umożliwiającej sprowadzenie wózka dla dzieci obecnie jest jedna dla rowerów, 

posadzenie 20 drzew po bokach przejścia. 

40 ID: P082KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 375000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Remont chodnika południowej strony ul. Wileńskiej odcinek " pomiędzy torami" od posesji numer 14 do numeru 22. 

Lok. ul. Wileńska od numeru 14 do 22 po stronie południowej. 

Opis 

Proponowany do modernizacji / remontu chodnik był układany ok 60 lat temu po wybudowaniu sąsiadujących bloków tzw. Osiedla Młodych. Od tego czasu nie był 

naprawiany. Korzenie starych drzew rosnące wzdłuż ulicy oraz woda opadowa sprawiła, iż użytkowanie chodnika stwarza zagrożenie dla przechodniów, a zwłaszcza 

osób niepełnosprawnych, starszych i opiekunów z dziećmi. Płyty są popękane, ruchome, a chodnik bardzo nierówny. Realizowany projekt winien zakładać modernizację 

chodnika polegającą na: wymianie nawierzchni chodnika oraz obrzeży terenów zielonych wraz z prześwietleniem istniejących starych drzew, ; wykonaniu tak zwanego 

liniowego odprowadzenia wód opadowych, które często zbierając się na chodniku, przed posesją nr 16 stwarzają dodatkowe zagrożenie dla przechodniów, ; naprawie 

części asfaltowej drogi lokalnej, dojazdu z ulicy Wileńskiej do bloków spółdzielczych, teren miasta,  pomiędzy istniejącymi drzewami wnioskodawcy proponują 

ułożenie tzw. zielonego parkingu, co pozwoli na wygospodarowaniu dodatkowych ok 10 - 12 miejsc parkingowych, przy zachowaniu istniejących, a stale niszczonych 

przez parkujące samochody, terenów zielonych. Wnioskowana modernizacja ciągu pieszego znajduje się na terenie własności miasta i bezpośrednio przylega do granicy 

terenu będącego własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Karolew". Poprawi bezpieczeństwo i estetykę ulicy z jednoczesnym połączeniem już zmodernizowanych 

ciągów pieszych, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Karolew". Projekt zyskał wstępną pisemną akceptację Z. D. i T. Łódź oraz Rady Osiedla Karolew 

- Retkinia Wschód, będącymi jednostkami pomocniczymi Urzędu Miasta Łodzi, a także w imieniu mieszkańców Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

„KAROLEW". 

41 ID: P083KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla bibliotek ( dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży) do wypożyczania. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia nr 35 i 36, ul. Walerego Wróblewskiego 67. 

Opis 
W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla i wszystkim zainteresowanym bezpłatne wypożyczenie 

ukazujących się na bieżąco nowości wydawniczych, wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur szkolnych, bez potrzeby ich kupowania. 

42 ID: P086KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 38400.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zielony łącznik między Parkiem Poniatowskiego i Parkiem na Zdrowiu- inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Lok. Południowa strona ul. Bandurskiego od ul. Krzemienieckiej do torów kolejowych. 

Opis Uzupełnienie nasadzeń drzew wzdłuż południowej strony Bandurskiego 16 szt. Postawienie 5 ławek i 2 koszy. 

43 ID: P099KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 35000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont kuchni w Żłobku nr 21. 

Lok. ul. Marusarzówny 9, Żłobek nr 21. 

Opis Remont kuchni w Żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9. 

44 ID: P100KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 



Tytuł Modernizacja szatni szkolnych. 

Lok. ul. Florecistów 3b, SP 137 

Opis 

W ramach zadania wyremontowane zostaną 4 pomieszczenia w szatniach szkolnych. W dwóch pomieszczeniach zamontowane zostaną wieszaki (po 6 wieszaków 

stojących i 4 wieszaki montowane do ściany), natomiast dwa pozostałe przebudowane zostaną na przebieralnie. Pomieszczenie zostaną pomalowane, wymienione 

zostanie oświetlenie, a na podłogach położona zostanie glazura. 

45 ID: P109KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 7000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej. 

Lok. ul. Wileńska 59/63. 

Opis 

Projekt zakłada zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Kotem - Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakup wzbogaciłby ofertę biblioteki dla mieszkańców o 

nowości wydawnicze, zarówno z literatury pięknej, w tym dla dzieci i młodzieży, jak i książki popularno-naukowe oraz umożliwiłby korzystanie z wygodnej formy 

audiobooków. Audiobooki szczególnie przydatne będą dla osób niedowidzących, zapracowanych. Z zakupionych książek i audiobooków skorzystają nieodpłatnie 

zarówno dzieci, młodzież, dorośli, jak i seniorzy. 

46 ID: P110KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 187200.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł "Bezpieczna Jedenastka". 

Lok. ul. Hufcowa 20A. 

Opis 

Projekt dotyczy budowy ogrodzenia wokół SP 11. Celem zadania jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenie terenu wokół szkoły. Nowe 

ogrodzenie stanowiłoby jedność architektoniczną ze szkołą i najbliższym otoczeniem. Powstanie nowego ogrodzenia zdecydowanie poprawi estetykę (wizerunek obiektu 

oraz bezpieczeństwo uczniów, umożliwi także korzystanie przez uczniów z boiska przy szkole. 

47 ID: P111KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 695000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł "Nowoczesna szatnia w Jedenastce". 

Lok. ul. Hufcowa 20A. 

Opis 

Remont i modernizacja szatni: Roboty wyburzeniowe, usuniecie metalowych i przegród boksów, wymiana posadzek , remont ścian i sufitów, wymiana okien, -wymiana 

drzwi wewnętrznych, wykonanie ścian i drzwi wydzielających pomieszczenie szatni, wykonanie zabudowy rur instalacji co oraz wodno kanalizacyjnych, dostawa i 

montaż szafek dla 600 uczniów i ławek, wymiana instalacji elektrycznej. Założenie systemu monitorującego wejście do szkoły- wideofon. Infrastruktura i wyposażenie 

szatni pochodzi z lat 80 ubiegłego wieku. Od początku istnienia szkoły pomieszczenia w piwnicy, w których mieści się szkolna szatnia nie przechodziły remontu. 

Konieczne jest dostosowanie szatni do potrzeb uczniów w wieku 7-15 lat, wyposażenie w zamykane szafki na odzież, likwidację metalowych przegród pomieszczeń i 

metalowych drzwi, obudowanie instalacji co i wodnokanalizacyjnej. Wykonanie drzwi ewakuacyjnych i otworów drzwiowych do boksów w szatni spełniających 

wymogi p-poż. Konieczne jest także utworzenie portierni, poczekalni dla rodziców i sytemu monitorującego wejście na teren szkoły osób trzecich. 

48 ID: P112KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 149900.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Multimedialna Szkoła. (Modernizacja sal multimedialnych w SP 137). 

Lok. SP 137, ul. Florecistów 3b. 

Opis 
W ramach zadania zmodernizowana zostanie sala komputerowa z 26 stanowiskami komputerowymi, sala multimedialna w czytelni z 8 stanowiskami komputerowymi 

oraz kącik multimedialny dla uczniów z 4 stanowiskami komputerowymi. Zakupiony zostanie również zastaw interaktywny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. W 



ramach modernizacji wyremontowane zostaną również 2 sale multimedialne wraz z zapleczem. W salach wymienione zostaną wykładziny podłogowe, pomalowane 

ściany i sufity, zmodernizowane zostaną instalacje elektryczne i internetowe oraz wymienione zostaną meble. Ponadto zakupiony zostanie komputer do pokoju 

nauczycielskiego. 

49 ID: P113KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 145000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej przy SP 137. 

Lok. SP 137, ul. Florecistów 3b. 

Opis 

W ramach zadania rozbudowana zostanie część rekreacyjno - sportowa szkoły. Zamontowanych zostanie 5 urządzeń w siłowni plenerowej. Zbudowany zostanie tor 

sprawnościowy dla dzieci z 9 elementami małej architektury. Rozbudowa istniejących obiektów sportowych o siłownię zewnętrzną i tor przeszkód pozwoli na 

zwiększenie oferty Fonii aktywności sportowej oraz podniesie atrakcyjności prowadzonych na zewnątrz budynku lekcji W-F. 

50 ID: P133KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Karolew- Retkinia Wschód. 

Lok. Teren całego osiedla Karolew- Retkinia Wschód. 

Opis 

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 wolobytujących. Zabiegi sterylizacji kotek 

wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocurów 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie zabiegów podano średni koszt 

zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

51 ID: P137KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 704000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont korytarzy i klatek schodowych w SP 41 na miarę XXI wieku. 

Lok. SP 41, ul. Rajdowa 18. 

Opis 

Przedmiotem zadania jest remont korytarzy na 3 kondygnacjach oraz 2 klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul Rajdowej 18 w Łodzi. Zadaniem jest 

remont korytarzy, które nie były odnawiane od wielu lat, ściany mają liczne ubytki w warstwach malarskiej i tynkarskiej. W szkole jest instalacja elektryczna 

aluminiowa, która ulega systematycznym awariom. Szkoła w 2015 roku przeszła termomodernizację, budynek został ocieplony i zyskał nowy wygląd, niestety do tej 

pory wnętrza wymagają remontu po wymianie kaloryferów i okien. Należy zabezpieczyć kaloryfery oraz zamontować balustradę zabezpieczająca na klatce schodowej 

przy oknach. Główne działania obejmować będą: wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej; uzupełnianie i położenie nowych tynków, malowanie ścian oraz 

ich impregnacje; Wykonanie zabezpieczeń kaloryferów i okien na klatce schodowej; Montaż zabezpieczeń narożników Wymianę stolarki wewnętrznej (drzwi, świetliki) 

Stworzenie przyjaznego miejsca do spędzania wolnego czasu podczas przerw poprzez wydzielenie i wyposażenie stref relaksu dla uczniów, 

52 ID: P143KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 276000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Dwie nowoczesne pracownie- terminalowa i mobilna pracownia komputerowa w SP41. 

Lok. SP 41, ul. Rajdowa 18. 

Opis 

Celem zadania jest unowocześnienie istniejącej pracowni komputerowej - zostanie stworzona 16 stanowiskowa terminalowa pracownia komputerowa oraz utworzenie 

drugiej mobilnej pracowni wyposażonej w szafę wraz z 30 laptopami, która umożliwi prowadzenie zajęć z informatyki w klasach 1-3 - w dowolnej sali lekcyjnej. 

Obecna pracownia wymaga gruntownego remontu obejmującego modernizację podłogi (usunięcie płytek PCV oraz wykonanie wylewek i położenie wykładziny. 



Remont instalacji elektrycznej - obecna (aluminiowa) jest przestarzała co skutkuje częstymi awariami oraz rozprowadzenie okablowania w sposób bezpieczny i 

ergonomiczny, instalację gniazdek wtykowych. Nowoczesna pracownia terminalowa zarówno z zastosowaniem terminali NComputing jak vCloudPoint umożliwia 

dzielenie zasobów jednego komputera lub serwera pomiędzy wielu użytkowników bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Pracownia doposażona zostanie w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne - roboty, drukarki 3D, wizualizer, aparaty cyfrowe. 

53 ID: P178KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 92000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Plac zabaw " Pętla Bratysławska". Etap drugi. 

Lok. przy ul. Nad Karolewką. 

Opis 
Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" etap 2 obejmuje rozbudowę placu zabaw o kolejne urządzenia zabawowe (huśtawki, zjazd linowy, piłkarzyki, ping pong), 

ławki oraz wykonywanie nasadzeń drzew. 

54 ID: P179KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 341000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wymiana parkietu w ciągach komunikacyjnych XXVI LO. 

Lok. ul. Wileńska 22a. 

Opis 
Obecne parkiety mają 70 lat i są bardzo zniszczone. Liczne ubytki utrudniają utrzymanie należytej czystości. Zostały już wyczerpane możliwości naprawy. Nowe 

parkiety poprawią nie tylko estetyczne wnętrze szkoły, ale i zwiększą bezpieczeństwo przemieszczających się uczniów. 

55 ID: P180KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 443000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja szatni szkolnych w XXVI LO. 

Lok. ul. Wileńska 22a. 

Opis 

Remont będzie obejmował 2 szatnie wraz z ciągami komunikacyjnymi prowadzącymi do nich. Obecne szatnie uczniowskie są bardzo stare ( mają 70 lat) i nie spełniają 

standardów XXI wieku. Konieczna jest wymiana bardzo starego oświetlenia. Wymiana starej posadzki (gres) jest konieczna dla zapewnienia bezpiecznego poruszania 

się uczniów w ciągach komunikacyjnych. Nowe szafki pozwolą na ich codzienne, bezpieczne użytkowanie, poprawią estetyczny wygląd wnętrza szkoły. Indywidualna 

szafka dla ucznia, to również zabezpieczenie przed kradzieżą jego osobistych rzeczy. 

56 ID: P181KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 103850.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zabawolandia. 

Lok. ul. Olimpijska 6. 

Opis 

Projekt dotyczy doposażenia ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola Miejskiego Nr 144 w Łodzi przy ul. Olimpijskiej 6 . Plac zabaw ma przyjąć formę edukacyjną, 

dzięki czemu dzieci aktywnie i w sposób bardziej atrakcyjny będą mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Nowe urządzenia oprócz możliwości aktywnego 

wypoczynku wpłyną na zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak również zwiększonego ich bezpieczeństwa. 

57 ID: P182KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 1275000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł "1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy. 

Lok. ul. Krzemieniecka 24a. 

Opis 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnia tartanową oraz kącikiem do gier i zabaw dla młodszych dzieci. Projekt zakłada budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego 

z możliwością organizacji zawodów, eventów, spotkań rodzinnych. Wyposażenie będą stanowiły: bramki do piłki ręcznej, 4 kosze, 2 lub 3 zestawy do siatkówki, 4 

zestawy do badmintona, piłkołapy oraz urządzenia do gier i zabaw dla najmłodszych. Dodatkowo pomysłodawca zaplanował monitoring w celu zapewnienia 



bezpieczeństwa na obiekcie oraz zmniejszenia potencjalnych szkód. 

58 ID: P187KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł ZIELONE PRZYSTANKI na osiedlu czyli więcej cienia w upalne dni. 

Lok. 

Wiaty na przystankach: Maratońska / Retkińska (0543), Maratońska / Obywatelska (0544), Waltera-Janke / Wyszyńskiego (0800), Wyszyńskiego / Retkińska (1384) x2, 

Wyszyńskiego / os. Piaski (1377), Wyszyńskiego / Waltera-Janke (1378) (1380) x2, pętla KAROLEW (2301), Bratyslawska / Wróblewskiego (0042), Bandurskiego / 

Wileńska (1597), Bandurskiego / Atlas-Arena (1772), Krzemieniecka / Kowieńska (0412), Krzemieniecka / Retkińska (0411), Retkińska / Kusocińskiego (1851), 

Retkińska / Wyszyńskiego (0946), Kusocińskiego / Retkińska (1960). 

Opis Zadanie polega na obsadzeniu wokół 15. wybranych wiat przystankowych bluszczu lub innego winorośla, którego zadaniem będzie zacienienie przestrzeni pod wiatą. 

59 ID: P188KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Remont chodnika na wysokości bloku nr 2 przy al. Wyszyńskiego 6. 

Lok. Chodnik na wysokości bloku nr 2 przy al. Wyszyńskiego 6. 

Opis Zadanie polega na remoncie zniszczonego chodnika przed budynkiem mieszkalnym - bloku nr 2 - przy al. Wyszyńskiego 6. 

60 ID: P189KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 197000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł AKTYWNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - ul. Wileńska na wysokości pos. 59, ul. Wileńska/ ul. Wygodna oraz ul. Wróblewskiego/ ul. Wioślarska. 

Lok. Przejścia dla pieszych- ul. Wileńska na wysokości pos. 59, ul. Wileńska/ ul. Wygodna oraz ul. Wróblewskiego/ ul. Wioślarska. 

Opis 

Zadanie polega na budowie/instalacji 3. zestawów aktywnych przejść dla pieszych pobudzanych czujnikami ruchu, sygnalizującymi światłem pulsującym żółtym 

obecność pieszych na przejściu lub tuż przed nim oraz zasilanych z paneli słonecznych (solarów). Wnioskowane przejścia dla pieszych znajdują się na drodze dzieci do 

szkół SP192, SP164 oraz przedszkoli PM21, PM133, PM112, PM151. 

61 ID: P190KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 2471000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł RONDO NA RETKIŃSKIEJ - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Retkińska/ Kusocińskiego/ Hufcowa. 

Lok. skrzyżowanie ulic Retkińska/ Kusocińskiego/ Hufcowa. 

Opis 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie ronda w miejscu obecnego parkingu (dawna pętla autobusowa) oraz skrzyżowania ulic 

Retkińska / Kusocińskiego / Hufcowa w Łodzi. Z uwagi na duży ruch kołowy wyjazd z ulicy Kusocińskiego jest bardzo utrudniony. Rondo jako element infrastruktury 

drogowej uspakajający ruch (pojazdy nadjeżdżające z każdego kierunku zobowiązane są zwolnić) powinno upłynnić ruch. Przez to skrzyżowanie przebiegają linie 

autobusowe w relacji skrętnej - linia 55 i 80. Rondo w dużym stopniu ułatwi przejazd autobusów przez to skrzyżowanie. 

62 ID: P191KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 800000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł REMONT przejścia podziemnego pod al. Bandurskiego przy ul. Wileńskiej. 

Lok. Przejście podziemne pod al. Bandurskiego przy ul. Wileńskiej. 

Opis 

Zadanie polega na remoncie przejścia podzielnego pod al. Bandurskiego przy ul. Wileńskiej. Zadanie swoim zakresem obejmuje: • zerwanie płyt granitowych ze 

schodów, • wykonanie nowych wylewek schodów wraz ze zbrojeniem, • ułożenie płyt granitowych z odzysku +20% nowych, • wykonanie nowych balustrad i poręczy, • 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, • wykonanie zabezpieczeń przeciw gołębiom, • wykonanie nowych osłon/o budo w wywietrzaków, • 

malowanie ścian + inne prace remontowe. Z uwagi na znaczne zużycie oraz zniszczenia przedmiotowego przejścia zadanie wymaga niezwłocznej realizacji. 



63 ID: P208KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 184000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Pasaż Wileńska - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

Lok. Skwer między ulicą Wygodną, Wileńską, Żubrową. 

Opis 

Projekt zakłada poprawienie stanu skweru osiedlowego. Ustawione zostaną: 5 ławek, 2 kosze, huśtawka podwójna z siedziskiem dla małych dzieci, trampolina, 

zjeżdżalnia, trawniki zostaną wzbogacone o łąki kwietne (stokrotki 100m2). Warstwa amortyzująca trawa, piasek ewentualnie kora. Nasadzenia drzew 6 czereśni wzdłuż 

alejki. 

64 ID: P225KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 101000.00 zł; Realizator: ZOO; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Łódzkie ZOO za darmochę- bezpłatny wstęp i zajęcia edukacyjne dla poleskich szkół podstawowych 

Lok. 
SP nr 6, ul. Kusocińskiego 116, SP nr 11 ul. Hufcowa 20a, SP nr 19 ul. Balonowa l, SP nr 41 ul. Rajdowa 18, SP nr 44 ul. Kusocińskiego 44, SP nr 137 ul. Florecistów 

3b, 

Opis 

W ramach zadania zostanie zapewniony dzieciom z osiedla Karolew - Retkinia Wschód bezpłatny wstęp do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. oraz 

bezpłatne zajęcia edukacyjne (ok. 90 min) w okresach: 1.01 - 30.03. 2020 i 15.09 - 31.12. 2020. Dzieci będą poznawać zwierzęta łódzkiego zoo przebywające w 

ogrzewanych pawilonach (ciekawostki o zwierzętach, szczegóły z ich życia) i brać udział w pokazach oswojonych zwierząt. Zajęcia będą odbywać się w ogrzewanych 

pawilonach ekspozycyjnych i Sali edukacyjnej. Te wyjątkowe, Interdyscyplinarne tematy zajęć, realizowane będą tylko w określonych okresach roku (będą niedostępne 

w pozostałym okresie roku), będą dostosowane do różnych grup wiekowych (klasy l- IV i V - VIII). 

65 ID: P231KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 122000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Bezpieczna Rowerownia Osiedlowa. 

Lok. P-26, działka 98/266. 

Opis 

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego parkingu rowerowego dla mieszkańców osiedla. Obecnie jedyną alternatywą dla trzymania jednośladów w korytarzach, 

piwnicach lub na balkonach są zwyczajne stojaki. Pozostawianie przy nich rowerów na dłuższy czas naraża je na oddziaływanie warunków atmosferycznych, kradzież 

lub akty wandalizmu. Zadaszona, zamykana rowerownia z monitoringiem znacznie ułatwi użytkowanie rowerów oraz zachęci do zdrowego i ekologicznego sposobu 

przemieszczania się. Sukces tego projektu ma szansę zapoczątkować więcej podobnych inicjatyw i powstawanie kolejnych osiedlowych rowerowni. 

66 ID: P245KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Atak klonów. 

Lok. 
Wzdłuż ul. Waltera-Jankego (między ul. Wróblewskiego, a ul. Maratońską) Działki nr: 595/79, 595/83, 595/66, 595/34, 595/36, 595/85, 595/35, 595/77, 595/75, 595/73, 

595/49, 595/50, 595/30, 595/90, 595/94, 595/82 w obrębie geodezyjnym P-27 

Opis 

Nasadzenia klonów czerwonych oraz klonów typu Jawor wzdłuż ulicy Waltera-Janke od strony przystanków autobusowych oraz na pasie zieleni pomiędzy pasami drogi 

(jak w załączniku). Drzewa mają za zadanie urozmaicić i upiększyć przestrzeń. Zieleń przy ulicach podkreśla bieg ciągów komunikacyjnych, obniża stres i napięcie. 

Niesie za sobą szereg korzyści przyrodniczych jak i zdrowotnych, takich jak: poprawa mikroklimatu, regulacja zawartości tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze, 

zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie procesów erozyjnych, pochłanianie promieniowania słonecznego, redukcja wahań temperatury powietrza 

i łagodzenie prędkości wiatru. 

67 ID: P251KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ogrodzona, zadbana przestrzeń parkowa przyjazna dla ludzi i małych zwierząt dostosowana do działań artystyczno- rozrywkowych. 



Lok. ul. Krzemieniecka 2a. 

Opis 

Ogólnodostępny park, przyjazny dla rodzin z dziećmi, wspaniałe miejsce spotkań lokalnej społeczności; oświetlone, zielone, przyjazne dla mieszkańców i zwierząt. 

Dzięki realizacji projektu na terenie o powierzchni ok. l hektara przy Poleskim Ośrodku Sztuki u zbiegu ulic Krzemienieckiej/Bandurskiego zostanie zrewaloryzowany i 

zorganizowany ogród z: • huśtawkami ogrodowymi, • przestrzenią na parkiet taneczny, • ławeczkami, • altankami, • zadbaną zielenią, • miejsca na grilla, • łąkami 

kwietnymi dla pszczół i innych owadów. Podjęte działania w ramach projektu: -realizacja projektu zagospodarowania (plan nasadzeń, oświetlenia, systemu nawadniania) 

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

nasadzeń i wykonanie systemu nawadniania.(Park wzbogaci się o wiele nowych krzewów, bylin i kwiatów w tym nasadzenia miododajne) -zwiększenie 

bioróżnorodności parku to również nowe drewniane budki lęgowe, hotele dla owadów, domki dla wiewiórek, a przede wszystkim łąki kwietne. -dla zachowania 

naturalnego charakteru parku pozostawimy także niektóre martwe pnie drzew, jako miejsca schronienia dla małych ssaków. -ponadto zostaną stworzone przestrzenie 

relaksu z wykorzystaniem tzw. małej architektury ogrodowej- ławki, stoliki, huśtawki ogrodowe, altanki itp. -zostanie zbudowany przestrzeń na parkiet do tańca na 

potańcówki plenerowe i koncerty, -zostanie przygotowana przestrzeń do grillowania. 

68 ID: P252KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Nowe urządzenia zabawowe dla dzieci na Zieleńcu między ul. Chodkiewicza, a Wyspiańskiego. 

Lok. Zieleniec między ul. Chodkiewicza, a Wyspiańskiego. 

Opis 

Zieleniec miejski między ul. Chodkiewicza a Wyspiańskiego na łódzkim Karolewie to popularne miejsce spotkań, zabawy i wypoczynku na łonie natury w sercu 

zabytkowego Osiedla Biskupiego. Znajduje się na nim plac zabaw dla dzieci oraz mała architektura w postaci ławek i koszy na odpady. Uzupełnienie obecnie 

istniejących zabawek przez nowoczesne i atrakcyjne instalacje umożliwi poszerzenie oferty rekreacyjnej zieleńca i podniesienie komfortu korzystania z jego atrakcji. 

Dodanie kolejnych ławek do odpoczynku w otoczeniu zielem ułatwi też nadzór nad bawiącymi się dziećmi, nowe kosze na odpady pozwolą na bardziej efektywne 

utrzymanie porządku na obiekcie. Projekt zakłada sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wyznaczeniem lokalizacji dla nowych elementów na 

istniejącym placu zabaw oraz ławek parkowych i koszy na śmieci, a następnie zakup, dostawę i montaż ww. urządzeń w terenie. 

69 ID: P253KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

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

Lok. Zieleniec przy ul. Wileńskiej 57. 

Opis 

Zieleniec miejski przy ul. Wileńskiej 57 na łódzkim Karolewie to popularne miejsce spotkań, zabawy i wypoczynku na łonie natury, jak również często uczęszczany 

osiedlowy szlak komunikacyjny. Znajduje się na nim plac zabaw dla dzieci, siłownia plenerowa i mała architektura w postaci ławek i koszy na odpady. Pomimo stałego 

nadzoru i corocznych prac konserwacyjnych urządzenia do zabawy są coraz starsze i powoli ulegają zużyciu. Uzupełnienie obecnie istniejących zabawek z lat 90. 

nowoczesnymi i bardziej atrakcyjnymi instalacjami umożliwi poszerzenie oferty rekreacyjnej zieleńca i podniesienie komfortu korzystania z jego dobrodziejstw. 

Dodanie kolejnych ławek do odpoczynku w otoczeniu zieleni ułatwi też nadzór nad bawiącymi się dziećmi. Projekt zakłada sporządzenie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej z wyznaczeniem lokalizacji dla nowych elementów na istniejącym placu zabaw oraz ławek parkowych, a następnie zakup, dostawę i montaż ww. 

urządzeń w terenie. 

70 ID: P277KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont tarasu w żłobku nr 20. 

Lok. ul. Wioślarska 27. 



Opis W ramach realizacji zadanie przeprowadzony zostanie remont tarasu w Żłobku nr 20. 

71 ID: P289KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 2000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Biblioteka przy ul. Retkińskiej - Filia 32 Biblioteki Miejskiej - zakup nowości wydawniczych. 

Lok. ul. Retkińska 127. 

Opis 
Pragniemy wzbogacić nasz księgozbiór o nowości wydawnicze, które pytają czytelnicy. Biblioteka jest miejscem, z którego korzysta społeczność lokalna. Osiedla 

Retkinia Wschód, dlatego też poszerzenie naszej oferty przyczyni się do wzrostu czytelnictwa na tym terenie. 

72 ID: P299KR; Osiedle: Karolew-Retkinia Wschód; Kwota: 35000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Plac zabaw dla przedszkolaków z PM 154. 

Lok. ul. Przełajowa 21. 

Opis 

W naszym przedszkolu codziennie przebywa ponad setka dzieci. Chcemy aby przedszkolaki spędzały ten czas bezpiecznie i atrakcyjnie, nabywając nowe umiejętności 

również poprzez zabawę na świeżym powietrzu. W tym celu niezbędne jest wymiana zużytych urządzeń i zakup nowych, które urozmaicą dzieciom czas spędzany na 

placu zabaw, pomagając rozwijać im wyobraźnie, umiejętności społeczne i kondycję fizyczną. 

LUBLINEK-PIENISTA 
73 ID: P032LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 135000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 

Lok. Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku. 

Opis Projekt stanowi kontynuację, realizacji z poprzednich lat. Zakłada utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek. 

74 ID: P107LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 5500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Więcej ławek na terenie uroczyska Lublinek. 

Lok. Uroczysko Lublinek. 

Opis 

Projekt ma na celu uzupełnienie niewystarczającej liczby ławek w uroczysku Lublinek, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniego stawu Bielice. Od lat na 

piękniejącym uroczysku Lublinek rośnie liczba wypoczywających łodzian. Aktualnie liczba ławek stała się niewystarczająca, a zainteresowanie tym miejscem 

wypoczynku wciąż będzie rosło. 

75 ID: P108LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 35000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek. 

Lok. Uroczysko Lublinek. 

Opis 

Projekt ma na celu uzupełnienie drzewostanu długowiecznego na uroczysku Lublinek, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniego stawu Bielice. Od lat na 

piękniejącym uroczysku Lublinek rośnie liczba wypoczywających łodzian. Miejscami brakuje jednak drzew (w przyszłości dających cień) wypoczywającym łodzianom 

w upalne dni. 

76 ID: P118LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Pszczółka Maja - wiatrak który pokaże kierunek i siłę wiatru - dla najmłodszych i trochę starszych. 



Lok. Pas zieleni między ul. Pienistą, a ul. Falistą (na wysokości placu zabaw dla dzieci w przerwie pomiędzy osiedlami Nowe Polesie 3 oraz Nowe Polesie 3B). 

Opis 

Zbudowanie drewnianego wiatraka w kształcie Pszczółki Mai na wysokim na 5 metrów słupie. Pokaże on kierunek i siłę wiatru. Atrakcja i edukacja dla najmłodszych i 

informacja dla starszych osób, które poruszają się w okolicach osiedla Lublinek - Pienista - niedaleko lotniska. Przykładowy wiatrak:- > 

https://tinyurl.coin/NowePolesieWiatrak Strona na FB dotycząca projektów z BO na osiedlu: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ 

77 ID: P119LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Płocka). 

Lok. ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka, a ul. Maczka). 

Opis 
1. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Pienistej na długości 300 m (odcinek od ul. Pienistej 51A w Kierunku ul. Płocka) 2. Budowa oświetlenia ul. 

Pienistej na odcinku 300 m, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (odcinek od ul. Pienistej 51A w kierunku ul. Płocka). 

78 ID: P120LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 240000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Chodnik przy płytach - etap III - 300 m na ul. Pienista w kierunku ul. Franciszka Plocka (dojście na uroczysko Lublinek). 

Lok. ul. Pienista (pomiędzy Franciszka Plocka, a ul. Maczka). 

Opis 

Budowa chodnika na odcinku ulicy Pienistej - złożonej z płyt betonowych (pomiędzy Franciszka Płocka a Mączka). W ramach BO z lat poprzednich powstał odcinek 

300m chodnika. Natomiast nadal nie chodnika na całym odcinku, który jest dość ruchliwy. Chodzenie tym po płytach jest niebezpiecznie, w szczególności dla dzieci, 

osób z wózkami. Dlatego potrzebny jest chodnik. Projekt już jest gotowy. Strona na FB dotycząca osiedla: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ 

79 ID: P121LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Kompleksowa budowa FlowParku (street workout, parkour przystosowany dla dzieci, street workout dla niepełnosprawnych) - Nowe Polesie. 

Lok. Teren zielony przy ul. Maczka, obok osiedla Nowe Polesie. 

Opis 

Budowa FlowParku (tuż obok siłowni zewnętrznej) ze strefą street workoutu, parkourową dla dzieci oraz dorosłych oraz strefą street workoutu dla niepełnosprawnych. 

Wykonanie nawierzchni z mat gumowych przerostowych na strefie dla niepełnosprawnych oraz nawierzchni z kory sosnowej pod pozostałymi urządzeniami. 

Zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić rozbudowę w kolejnych latach. Link do wizualizacji FlowParku: https://tinvu rl.com/NowePolesieFlowPark Profil na FB 

osiedla i projektów: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/ FlowPark na powietrzu jest nie tylko miejscem uprawiania sportu, ale także miejscem spotkań 

lokalnej społeczności. Dzięki temu FlowPark na powietrzu mogą wpłynąć nie tylko na kondycję mieszkańców, lecz także stworzyć silniejsze więzy społeczne. Dzięki 

niej nasza mała społeczność stanie się nie tylko zdrowsza, ale również silniejsza o wspólną pasję, jaką jest sport na świeżym powietrzu. 

80 ID: P129LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Lublinek - Pienista. 

Lok. Teren całego osiedla Lublinek - Pienista. 

Opis 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt " 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. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi 

sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w 

zależności od wagi zwierzęcia). 

81 ID: P159LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 605000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 



Tytuł Remont i budowa chodników wzdłuż ulic: Pienistej Sołtyka i Plocka 

Lok. 
Remont chodnika po stronie północnej wzdłuż ulicy Pienistej na odcinku od ul. Dennej do ul. Komandorskiej. Budowa brakujących odcinków chodnika wzdłuż ul. 

Sołtyka i ul. Plocka. 

Opis 

Remont chodnika po stronie północnej wzdłuż ulicy Pienistej na odcinku od ul. Dennej do ul. Komandorskiej 500 mb. Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. 

Sołtyka na odcinku pomiędzy istniejącymi ciągami pieszymi po północnej i południowej stronie drogi 280 mb. Budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Plocka 

po stronie zachodniej 360 mb. 

82 ID: P173LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 237000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa chodnika na ul. Pienistej i na ul. Rusałki. 

Lok. Południowa strona ul. Pienistej oraz wschodnia strona ul. Rusałki. 

Opis 

1. Budowa chodnika, przystanku i peronu autobusowego po stronie południowej ul. Pienistej na odcinku od ul. Rusałki do działki nr 6 (Mini Parku) zgodnie z istniejącą 

dokumentacją projektową 2.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika po stronie wschodniej łuku ul. Rusałki i ul. Pienistej o dł. ok. 20 m 3. Budowa 

chodnika po stronie wschodniej łuku ul. Rusałki i ul. Pienistej o dł. ok. 20 m 

83 ID: P175LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 373749.86 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część spacerowa i rowerowo- rolkarska. 

Lok. ul. Denna - w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci. 

Opis 

Wykonanie etapu rekreacyjno-spacerowego w ramach realizacji kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Mini Park przy ulicy Dennej dla mieszkańców Osiedla: 1. 

Aleja spacerowa (bieganie) 2. Ścieżka rowerowa (rolki) Dokumentacja dla w/w inwestycji jest sporządzona. W ramach realizacji kompleksu wykonano już pole do gry 

w boule, stoliki do gry w szachy i ping-ponga, oświetlenie oraz siłownię plenerową. W tym roku (2019) nastąpi realizacja kortów do gry w badmintona, sepak takraw 

oraz boiska do gry w koszykówkę. Wykonanie powyższych elementów pozwoli na poszerzenie oferty jedynej rekreacyjnej na terenie osiedla Lublinek - Pienista 

84 ID: P176LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 600000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Remont chodnika wzdłuż ul. Wlatera- Janke na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej. 

Lok. ul. Waltera- Janke od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej. 

Opis Inwestycja polegająca na remoncie chodnika od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej po zachodniej stronie ul. Waltera- Janke. 

85 ID: P206LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 95000.00 zł; Realizator: BPS; Kategoria: Inne 

Tytuł Mikrogranty dla Lublinka. 

Lok. Cały obszar dla osiedla Lublinek- Pienista. 

Opis 

15 mikrograntów po maksymalnie 5000 zł. Mikrogranty dla mieszkańców osiedla Lublinek-Pienista, dofinansowanie na działania lokalne: warsztaty edukacyjne, 

działania sąsiedzkie, kulturalne, sportowe. Zadanie polega na działaniach animujących społeczność osiedla Lublinek-Pienista oraz na przeprowadzeniu konkursu na 

mikrogranty. Działania w konkursie obejmą przygotowanie spotkań informacyjnych oraz wsparcie animatora w czasie planowania i realizacji inicjatyw, 

przeprowadzenie i obsługę konkursu graniowego. Wnioski o dofinansowanie mikrograntami będą mogły składać zarówno grupy nieformalne jak i organizacje 

pozarządowe z całej Łodzi, ale działania mają być realizowane na terenie i dla mieszkańców osiedla Lublinek-Pienista. Czas realizacji zadań dofinansowanych 

mikrograntami: od kwietnia do listopada 2020 r. Regranting: 20.000 zł Zgodnie z zasadami obowiązującymi w trybie regrantingu, kwota przeznaczona na przygotowanie 

i obsługę konkursu nie powinna przekraczać 20 % kwoty przeznaczonej na realizację zadania. 



86 ID: P223LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 53000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Las Młodej Łodzi. 

Lok. ul. Latawcowa/ ul. Ikara. 

Opis 

Zadanie ma na celu promowanie rodzicielstwa i dbania o środowisko naturalne. Daje możliwość uczczenia narodzin czy adopcji dziecka w przyjazny dla środowiska 

sposób. Odwołuje się do staropolskiej tradycji sadzenia drzew z okazji urodzin dziecka. Podobnie jak wówczas dla dziewczynki przewidziano posadzenia lipy, dla 

chłopców zaś dębu. Wpływa bardzo korzystnie na podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta poprzez czynny udziału w sadzeniu nowego 

pokolenia lasu. Dotychczas (od 2017 r.) przeprowadzono V edycji akcji r. Posadzono w łącznie ok. 220 drzew. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu na którym 

rośnie Las Młodej Łodzi oraz utworzenie strony internetowej akcji, której elementem będzie mapa lasu. W ramach zagospodarowania terenu planowane jest wykonanie 

drewnianego ogrodzenia (w stylu leśnym jak np. na parkingu przy ul. Zamiejskiej), oraz urządzenie miejsca wypoczynku (np. w północno-zachodnim fragmencie 

kompleksu) w formie kilku 2-3 drewnianych leśnych ławostołów oraz koszy na śmieci. Istotnym elementem projektu jest wykonanie strony internetowej akcji 

obejmującej w szczególności mapę na której zlokalizowane będą posadzone drzewa. 

87 ID: P290LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 680000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Bezpieczeństwo i wspieranie mieszkańców Łodzi aktywnie uprawniających sport. 

Lok. Ul. Maratońska od ul. Kolarskiej w kierunku do ul. Sanitariuszek. 

Opis 
Promocja prozdrowotna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody mieszkańców Łodzi chcących aktywnie uprawiać sporty w okolicy Uroczyska Lublinek oraz na 

drogach wyjazdowych z Łodzi w kietunku zachodnim. Konieczność przekształcenia istniejących łąk wzdłuż ul. Maratońskiej. 

88 ID: P301LP; Osiedle: Lublinek-Pienista; Kwota: 260000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Ulica Pienista - wymiana nawierzchni chodników. 

Lok. ul. Pienista na długości ok. 200 metrów od ul. Komandorskiej do ul. Burzliwej. 

Opis 

Chodnik ulicy Pienistej jest mocno wysłużony (płyty betonowe z kruszącą się i łuszczącą warstwą górną). Na zaproponowanym w projekcie odcinku ulicy Pienistej (ok. 

200 m.) przewiduje się zerwanie nawierzchni chodnika, wykonanie odpowiedniej podbudowy z kruszywa kamiennego i na tak przygotowanym podłożu wykonanie 

nowej nawierzchni z kostki betonowej. 

im. MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO 
89 ID: P012MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla czytelników Biblioteki Miejskiej Filii nr 23. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia nr 23, ul. Perla 9. 

Opis 
Projekt dotyczy zakupu nowości wydawniczych o różnorodnej tematyce, które uatrakcyjnią ofertę biblioteczną przeznaczoną dla mieszkańców Łodzi. Będzie to około 

480 woluminów książek i około 120 jednostek audiobooków do zbiorów Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii nr 23 im. Katarzyny Kobro. 

90 ID: P067MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 400000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Przebudujemy ul.Praussa - Etap I. 

Lok. ul. Praussa na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Perla, Obręb P-6. 

Opis Projekt i przebudowa ul. Praussa wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Srebrzyńskiej do ul. Perlą, obejmującą wymianę nawierzchni i podbudowy jezdni, wyznaczenie i 



utwardzenie miejsc parkingowych oraz wymianę nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami. 

91 ID: P068MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 260000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Remont chodnika wzdłuż Praussa- Etap I. 

Lok. 343/2, 343/3, 345/18, Obręb P-6. 

Opis Remont chodnika wzdłuż wschodniej strony ul. Praussa na odcinku od ul. Perla do Al. Unii Lubelskiej, obejmujący wymianę płyt chodnikowych i krawężnika. 

92 ID: P125MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 27000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Pielęgnacja Alei Klonów Srebrzystych przy ul. Jarzynowej. 

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

Opis 
Regulacja, przycięcie, prześwietlenie oraz oczyszczenie z jemioły koron szpaleru wiekowych i okazałych klonów srebrzystych (38 szt.) rosnących wzdłuż ul. Jarzynowej 

na granicy osiedli im. J. Montwiłła-Mireckiego i Zdrowie-Mania. 

93 ID: P131MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Józefa Montwiłły- Mireckiego. 

Lok. Teren całego osiedla Józefa Montwiłły- Mireckiego. 

Opis 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt " 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. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi 

sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w 

zależności od wagi zwierzęcia). 

94 ID: P198MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 2800.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Stojaki na rowery. 

Lok. 
1.Przy wschodnim zejściu na podwórko m. blokami Al. Unii Lubelskiej 18, Al. Unii Lubelskiej 20 i ul. Daniłowskiego 7; 2. Miedzy klatkami bloku przy Al. Unii 

Lubelskiej 20 (od strony ul. Praussa), 3. Przed klatka bloku przy ul. Perlą 7; 4. Na podwórku przed blokiem przy ul. Srebrzyńskiej 97 

Opis Cztery stojaki rowerowe z montażem do podłoża. 

95 ID: P199MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 3500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Głogi jak nowe. 

Lok. Podwórko znajdujące się m. blokami przy al. Unii Lubelskiej 18, al. Unii Lubelskiej 20, ul. Daniłowskiego 7. 

Opis 
Przycięcie pielęgnacyjne 7 drzew - głogów. Od kilkudziesięciu lat głogi wpisują się w osiedlowy krajobraz, a ostatnie ich przycinanie miało miejsce przeszło 30 lat 

temu. 

96 ID: P259MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 950.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł "NOWE ŻYCIE STARYCH RZECZY" - warsztaty dla dzieci z upcyklingu. 

Lok. SP 40, ul. Praussa 2. 

Opis Warsztaty przeznaczone dla dzieci z osiedla i uczniów SP 40. Nauka o ekologicznym postępowaniu rzeczy, które mogą być wykorzystane powtórnie. Odnawianie 



starych mebli, robienie kolaży z gazet, powtórne wykorzystanie butelek typu PET, tworzenie nowych dzieł sztuki ze zniszczonych lub wykorzystanych rzeczy. 

97 ID: P280MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 312000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Osiedle Montwiłła Mireckiego - dostęp do badań. 

Lok. ul. Srebrzyńska 75. 

Opis 

Projekt skupia się na zaoferowaniu mieszkańcom Osiedla im. Józefa Montwiłła - Mireckiego szybkiego i efektywnego dostępu do badań ultrasonograficznych oraz na 

stworzeniu możliwości szybkiego skorzystania z wizyty u tych lekarzy specjalistów, do których są największe kolejki oczekujących w ramach NFZ. Byliby to lekarze 

endokrynolog, kardiolog oraz diabetolog. Projekt ten przyczyniłby się w ten sposób do znacznego złagodzenia problemu społecznego, którym jest niska dostępność do 

lekarzy specjalistów. 

98 ID: P281MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zielono na os. Montwiłła- Mireckiego. 

Lok. Osiedle Montwiłła- Mireckiego. 

Opis 

Uzupełnienie drzewostanu na osiedlu, który to drzewostan usechł i został wycięty w ostatnich latach. W miejsce tych drzew proponujemy nowe nasadzenia Lipy, Głogi 

oraz Robinie to drzewa zdobiące Osiedle jeszcze przed wojną. Powracamy do przedwojennego drzewostanu. Jest to kontynuacja naszego wygranego projektu sprzed 

roku. 

99 ID: P282MM; Osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego; Kwota: 197000.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Bezpieczne osiedle - system monitoringu osiedlowego - etap 2. 

Lok. osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego. 

Opis 

Projekt polega na zakupie, a następnie montażu ( w tym podłączeniu do sieci monitoringu miejskiego) 2 punktów kamerowych na terenie Osiedla i terenach 

przylegających. Kamery zostaną zamontowane w kluczowych punktach Osiedla, takich jak skrzyżowania, przejścia dla pieszych oraz te obszary, które są wskazywane 

przez mieszkańców jako szczególnie niebezpieczne. W ramach obecnego etapu kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo najmłodszych. Monitoring zostanie 

zainstalowany w sąsiedztwie pobliskich szkół (Szkoła Podstawowa nr 40, Liceum Ogólnokształcące nr XVIII im. J. Śniadeckiego), przedszkola (Przedszkole Miejskie nr 

12), biblioteki publicznej (Biblioteka Miejska w Łodzi. Filia nr 23) oraz przy najbardziej uczęszczanym wejściu do Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kamery 

zostaną podłączone do miejskiego systemu monitoringu co dodatkowo zwiększy ich skuteczność - obraz z kamer będzie bezpośrednio przekazywany do jednostki 

monitoringu Straży Miejskiej. Użycie kamer o wysokiej rozdzielczości pozwoli na uzyskanie obrazu wysokiej jakości. Dzięki wykorzystaniu technologii POE ilość 

okablowania zostanie ograniczona do minimum. 

RETKINIA ZACHÓD-SMULSKO 
100 ID: P020RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 15927.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont pomieszczeń w budynku Żłobka nr 28. 

Lok. Żłobek nr 28, Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 102. 

Opis Naprawa ścian i sufitów wraz z malowaniem. Naprawa parkietu- cyklinowanie, uzupełnianie ubytków i malowanie (lakierowanie). 

101 ID: P021RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 234000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Prestiżowa sala sportowa remont Sali gimnastycznej SP 19. 



Lok. ul. Balonowa 1, budynek SP nr 19. 

Opis 

Wykonanie niezbędnych prac remontowych na głównej sali gimnastycznej szkoły dla podniesienia bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowania przez uczniów. Zakres 

robót: Malowanie (w tym m.in.: zeskrobanie i zmycie starej farby; ługowanie farby olejnej z tynków ściennych; gruntowanie podłoży; przecieranie istniejących tynków 

wewnętrznych; położenie gładzi wewnętrznych; dwukrotne malowanie ścian; dwukrotne malowanie krat i balustrad); Remont instalacji elektrycznych i wentylacji (w 

tym m.in.: demontaż starej instalacji, położenie nowych tras kablowych, zasilanie tablic i urządzeń, wymiana oświetlenia wewnętrznego, gniazda i wypusty kablowe, 

pomiary odbiorcze, wymiana instalacji wentylacji); Wymiana i montaż drzwi (w tym m.in.: demontaż stolarki drzwiowej; przygotowanie otworów i montaż nowej 

stolarki drzwiowej); Wyposażenie (rolety, kosze sportowe, słupki, drabinki, ławeczki, materace itp.). 

102 ID: P030RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 1600.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Poprawa bezpieczeństwa w okolicy SP 44 i orlika. 

Lok. P22-73 w okolicach bramy do orlika. 

Opis 

Projekt polega na utworzeniu bezpiecznej strefy w rejonie szkoły podstawowej, polegającej na ustawieniu gumowych słupków które uniemożliwią wjazd samochodom 

osobowym, a pozwalają na przejechanie straży pożarnej czy karetek. Aby ich nie ominąć w pasie trawnika posadzenie drzewa i krzaków ozdobnych. Obecnie chodnik 

pomiędzy szkołą a orlikiem notorycznie jest wykorzystywany przez samochody przeciskające się pomiędzy dziećmi idącymi do szkoły, jak i wykorzystywanie chodnika 

jako parkingu. 

103 ID: P031RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 600000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych. 

Lok. ul. Kusocińskiego 116. 

Opis 

Projekt polega na stworzeniu Parku z placem zabaw wykonanego na wzór Parku Jurajskiego na Warszawskim Ursynowie. Atrakcje mają być wykonane w kształcie 

dinozaurów ze zjeżdżalniami (różnej wielkości), ściankami wspinaczkowymi itp. dostępne dla dzieci od raczkującego bobasa po nastolatki, jeśli pozwolą na to fundusze 

można też zbudować tyrolkę. Drzewo które tam rośnie ma być wykorzystane przy projekcie, tak aby dawało cień, należało by też dosadzić kolejne drzewa. Park ma być 

usytuowany między górką a przedszkolem. 

104 ID: P033RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 400000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Trasa dla biegaczy na Popiełuszki. 

Lok. ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej. 

Opis Wykonanie trasy dla biegaczy z amortyzującej nawierzchni o szerokości 1 metra. Podobna trasa biegowa powstała na zdrowiu. 

105 ID: P035RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 78000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja pracowni informatycznej w XXXIII Liceum Ogólnokształcące z możliwością swobodnego korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Lok. ul. J. Kusocińskiego 116. 

Opis 

Projekt zakłada wymianę sprzętu w pracowni komputerowej XXXIII Liceum Ogólnokształcącego oraz renowację pracowni. Wyposażenie pracowni jest przestarzałe i 

nie spełnia standardów współczesnej edukacji informatycznej. Stan techniczny posiadanych przez nas komputerów nie wytrzyma przeciążenia eksploatacyjnego 

wynikającego z konieczności przyjęcia do szkoły zdublowanej liczby uczniów. W ramach projektu chcemy wymienić 20 stanowisk komputerowych złożonych z 

komputera wraz z monitorem, klawiaturą i myszą. Zestawy komputerowe staną na nowych ergonomicznych jednoosobowych stolikach, na których obok klawiatury 

będzie również miejsce na podręcznik i zeszyt. Zostanie zmodernizowana infrastruktura sieci z nowoczesnym serwerem i oprogramowaniem umożliwiającym 



bezpieczne zarządzanie siecią. Pracownia będzie odnowiona, pomalowana. W oknach będą wymienione rolety. Z pracowni korzystają wszyscy uczniowie szkoły, w tym 

uczniowie niepełnosprawni, a jej wydzielona część daje możliwość korzystania także osobom spoza szkoły - mieszkańcom osiedla. 

106 ID: P037RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 95900.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Bezpieczny plac zabaw dla psów. 

Lok. Maratońska zieleniec. 

Opis 

Psi plac zabaw obejmie ogrodzony siatką obszar 450 m2 trawiastego terenu. Znajdujące się na nim wyposażenie zapewni rozrywkę dla dużych i małych psów, a 

zamknięta przestrzeń da ich właścicielom możliwość bezpiecznego wybiegania psów. Wejście na plac zabaw będzie stanowić tzw. podwójna furtka, która uniemożliwi 

psom samowolne wyjście z placu. Plac podzielony zostanie na dwie części - pierwsza część wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe dla zwierząt, druga 

oddzielona kolorowym sztachetowym ogrodzeniem, gdzie psy spokojnie mogą się wybiegać na wolnej przestrzeni. W części pierwszej znajdzie się: tunel, ( 

równoważnia pochyła, hydrant z poprzeczką, przeskok potrójny, słupki do slalomu. Na placu planuje się również utworzyć ogrodzoną piaskownicę jako toaletę dla psów 

oraz słupki parkingowe dla psów, gdzie psy będą mogły odpocząć. Tu też znajdzie się jeden kosz na śmieci oraz dwa kosze na psie odchody. Gdy psy będą szczęśliwie 

bezpiecznie się bawić z innymi czworonogami, właściciele będą mogli odpocząć na trzech ławkach. W wyposażeniu przewiduje się również tablicę z regulaminem. 

Planowana lokalizacja jest dogodna dla większości mieszkańców tego osiedla. 

107 ID: P102RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 170000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Siłownia plenerowa w Parku na Smulsku. 

Lok. Park na Smulsku - tereny w "trójkącie" między alejkami a ul. Nowy Józefów. 

Opis Projekt zakłada kupno i montaż pięciu urządzeń siłowni zewnętrznej do Parku na Smulsku. To jest urządzeń typu: motyl, ściągacz, biegacz, prasa nożna i wiosła. 

108 ID: P123RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 185000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Retkinia. 

Lok. Tereny zielone obok Pałacu Młodzieży przy ul. Balonowej. 

Opis 

Piknik ma na celu integrację mieszkańców osiedla. Atrakcje są dobrane tak, żeby uczestniczyć w nim i bawić się mogły cale rodziny (i rodzice i dzieci). Turnieje i 

zawody rozgrywane będą przez cały dzień, a z racji darmowego dla wszystkich grilla (lub za symboliczną opłatą 1-2 zł która umożliwi zwiększenie ilości wydanych 

porcji), wszyscy goście będą mogli spędzić na pikniku cały dzień. W przypadku zainteresowania imprezą lokalnych food-trucków, przewidujemy również współpracę z 

nimi. co zwiększy różnorodność oferowanych potraw. Każda akcja integrująca i aktywizująca mieszkańców danego osiedla jest inicjatywą wartą poparcia. Wpływa ona 

pozytywnie na lokalną społeczność, pozwala poznać się lepiej i przy wspólnej zabawie przez cały dzień integruje okolicznych mieszkańców. Dodatkowo zachęca do 

spędzania czasu na świeżym powietrzu całych rodzin. W trakcie całego dnia planujemy również możliwość akcji przeprowadzonych we współpracy z lokalnymi 

działaczami jak np. zbiórka żywności dla bezdomnych zwierząt z okolicy, lub popularny ostatnio trash challenge. Koncerty lokalnych zespołów będą pozwalały 

młodszym artystom zaprezentować się na „swoim podwórku", natomiast gwiazda wieczoru będzie miłym akcentem na zakończenie całego pikniku i zachęci jeszcze 

większą liczbę osób do uczestnictwa w imprezie. W zależności od opinii mieszkańców osiedla przewidujemy na zakończenie pokaz laserowy lub pokaz fajerwerków 

(będziemy chcieli przeprowadzić w tym celu ankietę internetową). 

109 ID: P130RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Retkinia Zachód- Smulsko. 

Lok. Teren całego osiedla Retkinia Zachód- Smulsko. 



Opis 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt " 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. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi 

sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w 

zależności od wagi zwierzęcia). 

110 ID: P138RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 5500.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Piknik rodzinny z mapą. 

Lok. Teren osiedla Retkinia Zachód- Smulsko. 

Opis 

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko, która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i 

wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy 

osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z dziećmi. Uczestnicy pikniku otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Okres 

realizacji projektu to wiosna - jesień 2020 r., kiedy miałby odbyć się piknik. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania. 

111 ID: P201RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 287500.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Bezpieczne Smulsko - monitoring miejski na osiedlu Smulsko. 

Lok. Osiedle Smulsko. 

Opis 

Celem zadania jest stworzenie sieci monitoringu miejskiego na osiedlu Smulsko. Projekt zakłada rozmieszczenie 8 kamer (2 punkty kamerowe) działających przez całą 

dobę, w miejscach uznawanych za niebezpieczne tj. przy boisku, placu zabaw, niebezpiecznych skrzyżowaniach oraz podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu. 

Budowa systemu kamer w przestrzeni publicznej osiedla Smulsko zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozwoli zapobiec wielu niebezpiecznym 

zdarzeniom. 

112 ID: P207RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Adaptacja pomieszczeń w Pałacu Młodzieży do funkcji studia nagrań i Sali widowiskowej. 

Lok. al. Wyszyńskiego 86. 

Opis 

Projekt obejmuje adaptacje dwóch pomieszczeń istniejących w Pałacu Młodzieży im. J Tuwima w Łodzi do potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców osiedla 

Retkinia Zachód Smulsko do funkcji studia nagrań i sali koncertowej. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Mieszkańców osiedla. Możliwość 

zagospodarowania czasu wolnego w sposób umożliwiający rozwijanie artystycznych zdolności i zainteresowań poprzez rejestrację stopniowego rozwoju talentu i 

prezentację przed publicznością, wpłynie mobilizująco na budowanie ich tożsamości artystycznej i w wzmacnianie poczucia własnej wartości. Ponadto wspólne 

działania dzieci, młodzieży i dorosłych, członków lokalnej społeczności na rzecz innowacyjnego zagospodarowania otaczającej ich przestrzeni publicznej wpłynie na 

budowanie więzi międzypokoleniowych i podniesienie świadomości siły sprawczej. Nowoczesne, dostępne studio nagrań i sala koncertowa staną się dla tej grupy 

społecznej ich nowym, wspólnym miejscem efektywnego spędzania czasu wolnego. 

113 ID: P210RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 216000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55. 

Lok. Al. Wyszyńskiego 41. 

Opis Projekt ten został stworzony z myślą o wszystkich dzieciach uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi. Zabawa na terenie placu zabaw (ogrodu 



przedszkola) sprawia dzieciom wiele radości, umożliwia im przebywanie na świeżym powietrzu i zapewnia dużą aktywność fizyczną. W celu poprawy warunków 

bezpiecznej zabawy przedszkolaków, w ramach projektu planowana jest wymiana ogrodzenia tj. 152 przęseł i podmurówki, wymiana furtki oraz 2 bram wjazdowych. 

Zwiększy to bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie placówki, poprawi walory estetyczne osiedla. Wymiana ogrodzenia w miarę możliwości odbędzie się z 

zachowaniem drzewostanu - ostoi ptaków wróblowatych. Ponadto warto podkreślić, że wymianę ogrodzenia popiera Spółdzielnia Mieszkaniowa Retkinia - Północ. 

114 ID: P211RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 12000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Interaktywne przedszkolaki. 

Lok. Al. Wyszyńskiego 41. 

Opis 

Instalacja sieci bezprzewodowej oraz zakup zestawu multimedialnego wzbogaci ofertę edukacyjną placówki. Jako pomoc dydaktyczna: - pozwoli na wykorzystanie 

nowoczesnej technologii w celu zdobycia nowych wiadomości i umiejętności przez dzieci; - powinna być dostępna powszechnie w dzisiejszym systemie oświaty. 

Zestaw multimedialny jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnymi o szerokich możliwościach zastosowań w codziennej pracy z dziećmi. 

115 ID: P213RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 1500000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Remont ul. Popiełuszki (ul. Kusocińskiego do ul. Łyżwiarskiej). 

Lok. ul. Popiełuszki (ul. Kusocińskiego do ul. Łyżwiarskiej). 

Opis Remont nawierzchni jezdni ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Łyżwiarskiej. - wymiana warstw bitumicznych - wymiana krawężników drogowych 

116 ID: P214RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 160000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł "Bezpieczny ogród- bezpieczna zabawa" - całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173. 

Lok. PM 173 al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 62. 

Opis 

Całkowita wymiana ogrodzenia przy PM 173 obejmuje: rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, rozbiórka elementów konstrukcji betonowej i konstrukcji 

z cegły. Wywiezienie gruzu i starego ogrodzenia. Przywóz ziemi i zasypanie wykopów. Budowa nowej podmurówki, montaż paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,5 m 

oraz bramy i 2 furtek. Montaż aparatów elektrycznych, domofon. Wykonanie nawierzchni trawiastej. Realizacja zadania podniesie standard, estetykę placówki oraz 

bezpieczeństwo pobytu dzieci w przedszkolu. 

117 ID: P215RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 62000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Ogród Ekologiczno - Edukacyjny z ścieżką sensoryczną w PM 174. 

Lok. PM 174, ul. Kusocińskiego 122a. 

Opis 

Zakup (po 1 sztuce): dużej zadaszonej altanki, elementów ścieżki przyrodniczej: kostek wiedzy o ssakach, ptakach, tropach zwierząt, labirynt wiedzy o zwierzętach i ich 

dzieciach, skoczni, leśnych cymbałków, koła wiedzy (quizu) o życiu leśnych zwierząt, instalacji labiryntu opisującego zjawiska pogodowe, tablicy edukacyjnej opisująca 

leśne smakołyki dla ludzi oraz zwierząt. Wykonanie zewnętrznej ścieżki sensorycznej składającej się z różnych faktur, kamieni, drzewa, mchu itp. W PM nr 174 w Łodzi 

uczy się 125 dzieci. Przedszkole posiada duży ogród, które o każdej porze roku jest intensywnie wykorzystywany przez dzieci ale również ich rodzeństwo, rodziców czy 

inne dzieci, które uczestniczą w piknikach rodzinnych czy zajęciach otwartych. 

118 ID: P216RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 26000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja szatni w PM 174. 

Lok. PM 174, ul. Kusocińskiego 122a. 

Opis Wyposażenie szatni w nowe szafki dostosowane do wieku i wzrostu dzieci. Szafki będą zamykane, drewniane w przyjemnych kolorach. Poprzez odpowiednią budowę 



będą bezpieczne dla dzieci (zaokrąglone drzwiczki, bez możliwości przycięcia sobie paluszków). Każdy rząd szafek będzie posiadał ławeczkę, na której dziecko siedząc 

będzie mogło zmienić buty. Wyposażenie szatni w nowe szafki poprawi komfort pobytu dzieci w przedszkolu jak również rodziców, którzy często uczestniczą w 

przedszkolnych akcjach, piknikach itp. i również korzystają z szatni. 

119 ID: P235RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 111100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli i szkół na lodowisku Retkinia. 

Lok. lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

Opis 
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na lodowisku Retkinia, w okresie styczeń, luty, marzec, kwiecień, wrzesień, październik, 

listopad, grudzień 2020. W grudniu 2020 zorganizowana zostanie Hokejada - zawody podsumowujące naukę jazdy na łyżwach. 

120 ID: P236RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 240000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Rozbudowa i remont szatni wraz z zapleczem socjalnym na lodowisku Retkinia. 

Lok. lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 

Opis 
Remont istniejących szatni na lodowisku Retkinia wraz z zakupem wyposażenia (szafek). Remont istniejących pryszniców - dostosowanie ich do zwiększonej liczby 

użytkowników. 

121 ID: P249RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 350000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł 
Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż ul. Zapaśniczej, na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i ul. Kolarską zgodnie z opracowanym projektem 

technicznym. 

Lok. 
Osiedle Smulsko, chodnik dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż ul. Zapaśniczej: - na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską, po stronie północnej ul. 

Zapaśniczej - na odcinku między ul. Gimnastyczną a ulicą dojazdową do posesji Zapaśnicza 4-32, po stronie południowej. 

Opis 

Celem zadania jest wybudowanie chodnika dla pieszych w pasie drogowym wzdłuż ul. Zapaśniczej, na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską. Ul. Zapaśnicza 

jest jedną z większych ulic osiedla Smulsko, a do chwili obecnej nie posiada chodnika. Z ulicy korzystają mieszkańcy osiedla a także pracownicy pobliskiej ŁSE. 

Aktualnie na poboczach ulicy teren jest nieuporządkowany. Znajdują się tam samosiejki drzew i krzewów, w części są także nasadzenia wykonane przez samych 

mieszkańców. Wykonanie chodnika pozwoli także na uporządkowanie tego terenu, uzupełnienie nasadzeń krzewów (zieleń niska) z wykorzystaniem istniejących 

drzewek i krzewów, gdzie zieleń będzie stwarzać naturalną zaporę przed zanieczyszczeniami, kurzem, spalinami. Projekt techniczny budowy chodnika przy ul. 

Zapaśniczej został w całości sfinansowany ze środków Rady Osiedla w kwocie 35 000 zł. 

122 ID: P278RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 310000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Rehabilituj się i żyj zdrowo. 

Lok. ul. Maratońska 71. 

Opis 

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą chorobą stawów i najczęstszą przyczyną inwalidztwa. Zmiana trybu życia na siedzący powiązana jest ze 

zwiększeniem częstości występowania choroby zwyrodnieniowej stawów, obejmującej najczęściej stawy kolanowe, biodrowe oraz kręgosłup szyjny i lędźwiowy. Ból w 

kręgosłupie lędźwiowym to najczęstsza z dolegliwości związanych z zaburzeniami struktury i funkcji narządu ruchu. Projekt oferuje znaczące zwiększenie dostępności 

do usług rehabilitacyjnych w zakresie zmniejszania negatywnych skutków urazów i wad powodujących istotne ograniczenia w funkcjonowaniu zawodowym i 

społecznym. Projekt obejmuje świadczenia w zakresie wizyt u lekarza rehabilitacji oraz świadczenia w zakresie kinezyterapii i fizykoterapii. Oferent dysponuje 

odpowiednimi pomieszczeniami i dostępem do kadry. 



123 ID: P287RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 2000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Doposażenie placu zabaw Żłobek nr 28. 

Lok. ul. Wyszyńskiego 102. 

Opis 
Doposażenie placu zabaw ma na celu uatrakcyjnienie i unowocześnienie go, zamontowanie urządzenia nowego, bezpiecznego zgodnego z obecnymi normami 

bezpieczeństwa. Zróbmy coś dla najmłodszych, którzy są naszą przyszłością. 

124 ID: P288RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 2000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Postawmy na najmłodszych - PM nr 170. 

Lok. ul. Popiełuszki 13a. 

Opis 
Zakup nowych wykładzin do sal dla najmłodszych dzieci ma na celu poprawę zdrowia - dla alergików (gdyż stare są już zużyte) oraz celem jest wprowadzenie atrakcji 

dla dzieci poprzez wykorzystanie wzorów tych wykładzin do zabawy. Wykładziny mają mieć wzory: Uliczek na wsi, uliczek w mieście, ewentualnie bajkowych uliczek. 

125 ID: P297RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 5000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek dla czytelników Filii Nr 27 Biblioteki Miejskiej. 

Lok. Filia nr 27 Biblioteka Miejska, ul. Popiełuszki 17. 

Opis 
Zakup około 250 woluminów książek z literatury pięknej i popularno-naukowej (z różnych dziedzin wiedzy) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zakupione tytuły 

poszerzą i uaktualnią ofertę Filii Nr 27 Biblioteki Miejskiej oraz umożliwią szybszy dostęp do nowości wydawniczych. 

126 ID: P300RS; Osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko; Kwota: 668450.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zieleń, chodniki i ławki na Retkini- ETAP I. 

Lok. ul. Popiełuszki 7 do ul. Wyszyńskiego. 

Opis 

l. 40 sztuki drzew - lipa Na odcinku około 60 metrów. Fragment pasa zieleni od drogi wewnętrznej dojazdowej do bloku 249 obok parkingu i znajdujących się krzewów 

obok kościoła, powinny zostać zasadzone drzewa w 2 rzędach. Odstęp między rzędami około 2,5 do 3 m, odstęp między drzewami również powinien być około 3 m. 

Zasadzone drzewa to powinny być lipy. ze względów na walory zapachowe, lecznicze Oraz potrzebne pszczołom do wytwarzania miodu. 2. 26 sztuk wiśni japońskiej 

przed kościołem w 2 rzędy. 3. 33 lipy - od Parkingu do przystanku pojedynczy rząd lip. 4. 16 sztuk wiśni japońskiej wiśni w 2 szeregach od przystanku w str ul. 

Wyszyńskiego. 5. Chodnik 932 m 2 o szerokości 2.5m. powinien być z płyty betonowej o rozmiarze 25 na 25 jak na al. Kościuszki 101 do 109, 932 M2 X 500 ZŁ + 

466.250,00 ZŁ 6. Alejka 79m 2 , nr działki P24-301/154, P24-301/238 79 M2X 500 ZŁ = 8.500.00 

STARE POLESIE 
127 ID: P002SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 203500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska  

Tytuł Cudeńka zdobiące historyczny warkocz Łodzi. 

Lok. ul. Legionów 39. 

Opis 

Rzeźba ogrodowa szt 1: postać kobiety, wykonanej z białego marmuru. Wysokość 150 cm, szerokość 65 cm, głębokość 65 cm. Waga: 500 kg. Postać stylizowana na 

antyczną. Umiejscowienie rzeźby: w środku koła na terenie zielonym ("Tajemniczy Ogród"). Przykładowa rzeźba ogrodowa, dla zobrazowania jak to ma mniej więcej 

wyglądać (wyłącznie do wiadomości UMŁ, bez publikacji zdjęć z uwagi na prawa autorskie firmy): http://www.marmuro.pl/rzezby/statuy/statuary-lady-st45/ donice 

ogrodowe stylizowane na antyczne sztuk 4: wykonane z białego marmuru, waga 1 sztuki: 400 kg. Wymiary: szerokość 75 cm, 120 cm wysokość. Donice do ustawienia 



w czterech miejscach na terenie zielonym w pobliżu w/w rzeźby. Przykładowa donica dla zobrazowania jak to ma mniej więcej wyglądać (wyłącznie do wiadomości 

UMŁ, bez publikacji zdjęć z uwagi na prawa autorskie: http://www.marmuro.pl/donice-ozdobne/rafaella/ rośliny ogrodowe, automatyzacja podlewania terenu zielonego 

128 ID: P013SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej Filia nr 29. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia nr 29, ul. Więckowskiego 32. 

Opis 

Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 100 audiobooków do zbiorów biblioteki. Wypożyczanie książek jest nadal jedną z nielicznych bezpłatnych form 

korzystania z dóbr kultury. Dla mieszkańców Starego Polesia wręcz nieocenioną, gdyż mieszkańcy są to osoby niezamożne i jak same twierdzą, bezpłatne korzystanie z 

kultury to dla nich duże dobrodziejstwo. Nowe pozycje wzbogacą ofertę biblioteki w zakresie tak bardzo poszukiwanych nowości wydawniczych. Z zakupionych 

książek i audiobooków, a będzie to literatura piękna dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularno-naukowa, będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy 

Starego Polesia, miasta i kraju. Użytkownikami będą dzieci, młodzież, studenci, dorośli pracujący, emeryci i renciści. Z audiobooków będą mogli korzystać 

niepełnosprawni z dysfunkcją wzroku. Korzystanie nieodpłatne, od poniedziałku do soboty w godzinach pracy biblioteki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 9.00-

19.00 środa 9.00-14.00 sobota 9.00-15.00. 

129 ID: P025SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 550000.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Pogonowskiego 28 w dawnej dzielnicy "Wiązowej" z 1910 r. 

Lok. ul. Pogonowskiego 28. 

Opis 
Projekt zakłada wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji budynku frontowego (od strony ulicy i podwórka) wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków wg 

zaleceń konserwatora zabytków. 

130 ID: P027SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 86000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Montaż zdroju wody pitnej w parku Poniatowskiego. 

Lok. Wejście do parku od ul. Inżynierskiej. 

Opis Projekt zakłada montaż zdroju wody pitnej dla osób korzystających z parku przy wejściu od strony ul. Inżynierskiej. 

131 ID: P057SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 38000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Rowerowe Stare Polesie. 

Lok. Wybrane ulice Starego Polesia. 

Opis 

Ułatwienie poruszania się rowerem po Starym Polesiu poprzez: • właściwe oznakowanie fragmentu od końca pasa rowerowego do przejazdu przez Mickiewicza (ciąg 

pieszo-rowerowy), wraz z obniżeniem krawężnika na tym wjeździe; • utworzenie łuków do prawoskrętu z Mickiewicza w Łąkową ze wschodu na północ, tak aby można 

było skręcić w prawo na pas rowerowy bez stania na światłach, gdyż byłby to skręt bezkolizyjny; • pasy rowerowe wzdłuż Łąkowej od Skłodowskiej-Curie do 

Kopernika po obu stronach (pasy 3x3m+1,5m) – zachowanie ciągłości infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa; • dopuszczenie jazdy na wprost z prawego pasa ul. 

Zielonej przy skrzyżowaniu z Żeligowskiego (na wschód) lub wyznaczenie tam pasa rowerowego pomiędzy pasem do prawoskrętu a pasem do jazdy na wprost; • 

wyznaczenie pasa rowerowego wzdłuż 6 Sierpnia między Wólczańską a Żeromskiego wraz z reorganizacją miejsc parkingowych, bez zmniejszenia ich liczby – 

umożliwienie poruszania się 6 Sierpnia rowerem w obu kierunkach; • zniwelowanie fragmentu krawężnika na ulicy Skłodowskiej-Curie / 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich – ułatwienie prawoskrętu z kontrapasa na parking 

132 ID: P122SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 191250.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 



Tytuł Remont klatek schodowych budynku frontowego i oficyny oraz prześwitu bramowego w budynku frontowym. 

Lok. ul. 1-go maja 34. 

Opis 

Remont klatek schodowych: uzupełnienie ubytków tynku, obrobienie otworów okiennych, nałożenie warstwy szczepnej na lamperie, wygładzenie ścian, gruntowanie i 

malowanie ścian, naprawa i malowanie poręczy (balustrady), malowanie drzwi i innej stolarki (zabudowy, poręcze, schody na poddasze. Prześwit bramowy: 

uzupełnienie ubytków tynku, wygładzenie ścian, gruntowanie i malowanie ścian, malowanie drzwi w prześwicie bramowym, wymiana drzwi do piwnicy. 

133 ID: P127SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 22000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Inne 

Tytuł Mural dla seniorek, czyli wprowadzamy sztukę na wyremontowany dziedziniec 2-go Domu Pomocy Społecznej na Polesiu. 

Lok. ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32. 

Opis 

Celem projektu jest wykonanie elewacji ( na zewnątrz) klatki ewakuacyjnej - sąsiadującej z dziedzińcem Domu - "Muralu" - czyli wielkoformatowego obrazu lub 

grafiki, które w sposób istotny ożywiłyby dziedziniec Domu - naszych Mieszkanek, a także jego wizerunek dla mieszkających tutaj Seniorek wraz z odwiedzającymi je 

rodzinami i znajomymi. 

134 ID: P128SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 123000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Inne 

Tytuł Remont oddziału dla Mieszkanek 2-go Domu Pomocy Społecznej na Starym Polesiu - Pomagajmy. 

Lok. ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32. 

Opis 

Celem projektu jest wyremontowanie przestrzeni jednego z oddziałów, na którym żyją i funkcjonują Mieszkanki naszego DPS-u na Starym Polesiu. W założeniu jest 

odmalowanie sal mieszkalnych, jadalni oddziałowej , wspólnego korytarza (ścieżki komunikacyjnej oddziału) oraz kuchni oddziałowej, gdzie wydawane są posiłki. 

Ponadto zakładamy zmianę nawierzchni w salach mieszkalnych na estetyczną i łatwą do utrzymania w czystości- wykładzinę PCV, remont istniejących i wymagających 

już remontu sufitów podwieszanych, remont kuchenki oddziału, a także dostosowanie instalacji elektrycznej do planowanych zmian w przebiegu remontu oddziału 

części z całej istniejącej tam sieci. W ostatnim etapie mógłby nastąpić montaż odbojnic/ odbojów ochronnych. 

135 ID: P135SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stare Polesie. 

Lok. Teren całego osiedla Stare Polesie. 

Opis 

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. Zabiegi sterylizacji kotek 

wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocurów 

właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie zabiegów podano średni koszt 

zabiegu (koszt określany w zależności od wagi zwierzęcia). 

136 ID: P153SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 2500.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Dodatkowe ławki na przystanku ul. Gdańska- ul. Struga. 

Lok. ul. Gdańska 95. 

Opis 
Na przystanku Gdańska - Struga nie ma żadnego miejsca, które pozwoliłoby na odpoczynek i chwilę przerwy. Założenie projektu jest ustawienie 3 ławek na przystanku, 

co umożliwi wygodne oczekiwanie na tramwaj. 

137 ID: P154SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 7500.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 



Tytuł Dodatkowe ławki na przystanku ul. Gdańska- ul. Zielona. 

Lok. ul. Gdańska 53. 

Opis 
Na przystanku Gdańska - Zielona nie ma żadnego miejsca, które pozwoliłoby na odpoczynek i chwilę przerwy. Założeniem projektu jest ustawienie 3 ławek na 

przystanku, co umożliwi wygodne oczekiwanie na tramwaj. 

138 ID: P177SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Przejście dla pieszych przez al. Politechniki między akademikami Politechniki Łódzkiej, a Kampusem B Politechniki Łódzkiej. 

Lok. Odcinek al. Politechniki między CH Sukcesja, a Wróblewskiego najlepiej na wysokości wejścia do Zatoki Sportu i III Domu Studenckiego. 

Opis 

Zadanie polega na wyznaczeniu przejścia dla pieszych („zebry") między akademikami a kampusem B Politechniki Łódzkiej, możliwie blisko wejścia do Zatoki Sportu i 

na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Budowa fragmentu chodnika od istniejącego wzdłuż al. Politechniki do krawędzi jezdni. Zwężenie 

jezdni al. Politechniki z 8 do 6 metrów, przy zachowaniu 2 pasów ruchu, celem utworzenia azyli między jezdnią a torowiskiem. Oznakowanie przejścia i montaż 

elementów ostrzegających kierowców o nowym przejściu w postaci żółtych świateł pulsujących. Ewentualne inne środki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

139 ID: P193SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 75500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Szafka dla każdego - szatnia w SP 152. 

Lok. SP 152, ul. Strzelców Kaniowskich 52/54. 

Opis 

Projekt „Szafka dla każdego - szatnia w 152" zakłada zakup szafek uczniowskich. Pozwoli to naszym uczniom klas 4 - 8 na pozostawianie podręczników, zeszytów, 

przyborów szkolnych na terenie szkoły. Dzięki temu nie będą musieli dźwigać codziennie ciężkich plecaków. Zapobiegamy również w ten sposób schorzeniom 

kręgosłupa. W związku z organizacją imprez plenerowych, podczas których występują uczniowie oraz zaproszeni goście potrzebny jest przenośny, rozkładany podest, 

którego koszty są również uwzględnione w projekcie. 

140 ID: P194SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 25800.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Główka pracuje- zajęcia z programowania robotów w PM 98. 

Lok. ul. Legionów 126. 

Opis 

Kontynuujemy działania związane z wyposażeniem klockami Hocki- Klocki w PM nr 98. Projekt przewiduje zakup robotów kompatybilnych z klockami, magicznej 

interaktywnej ściany oraz systemu informacyjnego przeznaczonego do prowadzenia zajęć terapeutycznych z bajkoterapii. Zakupiony sprzęt będzie wprowadzał 

przedszkolaków do technologicznego świata z naciskiem na logiczne myślenie, stanowić będzie doskonałe zaplecze dydaktyczne dla grup przedszkolnych na Starym 

Polesiu. 

141 ID: P195SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Z głową w gwiazdach - zakup mobilnego planetarium dla uczniów. 

Lok. ul. Kpt. St. Pogonowskiego 27/29. 

Opis 

Projekt przewiduje zakup mobilnego planetarium astronomicznego wraz z wyposażeniem i licencjonowanymi filmami dedykowanymi dla tego typu planetariów. 

Zadaniem planetarium będzie wzbogacenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej, biologicznej i astronomicznej u uczniów okolicznych szkół i przedszkoli z terenu 

osiedla i miasta. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i mobilności planetarium może dotrzeć do ośrodków kultury, jak również na osiedlowy festyn czy półkolonie 

szkolne - wzbogacając ofertę zajęć. 

142 ID: P203SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 25000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 



Tytuł Zakup nowego zegara sportowego na lodowisko Bombonierka. 

Lok. Lodowisko Bombonierka MOSiR, ul. Stefanowskiego 28. 

Opis 
Lodowisko Bombonierka jest jedyną areną hokejową w Łodzi. Stary zegar jest już mocno zużyty. Żarówki zegara są na tyle zużyte, że trudno jest dostrzec cześć 

komunikatów wyświetlanych na zegarze. Aby móc korzystać z obiektu należy zakupić nowy zegar sportowy. 

143 ID: P219SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 144900.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł STOP WANDALOM - Monitoring placu zabaw i tajemniczego ogrodu oraz fragmentu ul. Legionów. 

Lok. ul. Legionów 39. 

Opis 

Chcemy chronić fragment ul. Legionów i dwie inwestycje zrealizowane przy ulicy Legionów 39 w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Łodzi przed wandalami i 

sprawić, by nie czuli się oni bezkarnie. Mamy dość niszczenia roślin, zabawek dla dzieci, ławek i wszelkiej innej małej architektury, która ma służyć lokalnej 

społeczności. 

144 ID: P228SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska  

Tytuł Pozbądźmy się martwych gołębi z ulic. 

Lok. Północno zachodni narożnik skrzyżowania ul. Więckowskiego - ul. Żeromskiego. 

Opis 
Projekt polega na remoncie narożnika i przekształceniu go w skwer z zielenią i ławkami, zamiast dotychczasowego klepiska z martwymi gołębiami i używanego jako 

miejsce do defekacji psami. 

145 ID: P234SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i nowe nasadzenia. 

Lok. Pasy Drogowe ulic na Starym Polesiu. 

Opis 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starym Polesiu wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w pasie zieleni 

przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru w miejscach usuniętych, lub stworzenie nowych. 

146 ID: P243SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo- rekreacyjne dla studentów. 

Lok. Obiekty sportowe zlokalizowane na osiedlu Stare Polesie. 

Opis 

Projekt dedykowany jest dla studentów. Zadanie przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe. 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć 

dla studentów dostosowana do zgłaszanych przez nich zainteresowań dotyczących uruchomienia poszczególnych zajęć sportowych. 

147 ID: P248SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 90000.00 zł; Realizator: ZOO; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wskocz do łódzkiego ZOO za darmo - bezpłatny wstęp i zajęcia edukacyjne dla poleskich podstawówek. 

Lok. 
SP nr 26 ul. Pogonowskiego 27/29, SP nr 36 ul. Więckowskiego 35, SP nr 40 ul. Praussa 2, SP nr 152 ul. Strzelców Kaniowskich 52/ 54, SP nr 164 ul. Wróblewskiego 

65. 

Opis 
W ramach zadania zostanie zapewniony dzieciom z osiedla Stare Polesie bezpłatny wstęp do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. oraz bezpłatne 

zajęcia edukacyjne (ok. 90 min) w okresach: 1.01 - 30.03. 2020 i 15.09 - 31.12. 2020. Dzieci będą poznawać zwierzęta łódzkiego zoo przebywające w ogrzewanych 



pawilonach (ciekawostki o zwierzętach, szczegóły z ich życia) i brać udział w pokazach oswojonych zwierząt. Zajęcia będą odbywać się w ogrzewanych pawilonach 

ekspozycyjnych i Sali edukacyjnej. Zadaniem projektu jest aktywizacja dzieci poprzez udział w zajęciach realizowanych na terenie zoo oraz poszerzenie ich wiedzy: 

przyrodniczej, matematycznej, polonistycznej, itp. oraz doradztwo zawodowe (przedstawianie różnych zawodów realizowanych w zoo). Te wyjątkowe, 

Interdyscyplinarne tematy zajęć, realizowane będą tylko w określonych okresach roku (będą niedostępne w pozostałym okresie roku), będą dostosowane do różnych 

grup wiekowych (klasy l- IV i V - VIII). 

148 ID: P265SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 65500.00 zł; Realizator: MKZ; Kategoria: Inne 

Tytuł Renowacja 128- letniego konia z Lecznicy Pod Koniem i umieszczenie go w Lapidarium Detalu w Łodzi. 

Lok. Lapidarium detalu w Łodzi, al. Kościuszki 19. 

Opis 

Stary koń stojący przed 1995 rokiem na dachu Lecznicy Pod Koniem ze względu na jego stan techniczny został wówczas zdjęty i zastąpiony w 1995 nową rzeźbą konia 

wykonaną z dużo lepszego materiału. Od tamtej pory ta pierwsza, 128-Ietnia rzeźba konia niszczeje na trawniku na tyłach lecznicy, niczym nie zabezpieczony, przez co 

powierzchnia rzeźby jest pokryta wieloma dziurami. Wg informacji renowatora zabytków rzeźba jest do uratowania, o ile nastąpi najszybciej jak jest możliwe. Lecznica 

Pod Koniem istnieje od 1891 roku i była pierwszą lecznicą dla zwierząt w Królestwie Polskim. Historia Lecznicy i nierozerwalnie związanej z nią rzeźby konia 

zasługuje na większe upamiętnienie tego faktu. Wewnątrz lecznicy jest wiele tablic ze wszystkimi informacjami na temat jej historii z prasy polskiej oraz zagranicznej, 

także wiersze m.in. „Kwiaty Polskie" J. Tuwima, w których pojawia się figura konia. Tablice te również powinny się znaleźć w miejscu, gdzie więcej osób mogłoby się 

z nimi zapoznać, np. w Muzeum Historii Miasta Łodzi. Nie możemy pozwolić, aby historyczny koń nadal niszczał, jak jest to od ponad 22 lat. Wystawiony na widok 

publiczny, po uprzedniej renowacji, będzie upamiętniał sam fakt istnienia lecznicy, a dodatkowo urozmaici zbiór nowo powstałego Lapidarium Detalu. Jest to miejsce 

dedykowane dla tego typu eksponatów, gdzie rzeźba zostanie odpowiednio zabezpieczona i będzie strzeżona. Znalezieniem pracowni renowacyjnej do naprawy 

powierzchni rzeźby chętnie zajmę się osobiście, jeśli projekt zostanie przyjęty. Parokrotne próby zainteresowania rzeźbą Muzeum Historii Miasta i Fundacji Ulicy 

Piotrkowskiej nie spotkały się z żadnym odzewem, dlatego zgłaszam projekt z budżetu Obywatelskiego. 

149 ID: P266SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 66100.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Aktywna kultura na Starym Polesiu. 

Lok. Obszar osiedla, różne miejsca umożliwiające realizację działań edukacyjno- kulturalnych: skwery, podwórza, miejsca aktywności lokalnej, woonerfy. 

Opis 

Cykl 16 spotkań plenerowych w przestrzeniach osiedla - mini koncerty i działania warsztatowe dla mieszkańców na skwerach, odnowionych ulicach (woonerfy), w 

podwórzach, włączające mieszkańców w wydarzenia kulturalne. Wydarzenia realizowane będą w idei współpracy z różnymi wykonawcami i podmiotami, włączające 

mieszkańców w działania (w tym w przygotowanie). 

150 ID: P285SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 1048100.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Zdrowie i aktywność dla całej rodziny. 

Lok. ul. Gdańska 83, ul. Andrzeja Struga 86. 

Opis 

Projekt przewiduje następujące rodzaje aktywności ruchowej: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Wyrabianie prawidłowych nawyków ruchowych, Zapobieganie 

powstawaniu wad postawy, korygowanie istniejących wad postawy. Aktywizacja ruchowa u dzieci z deficytami codziennej aktywności fizycznej Gimnastyka osób 

aktywnych zawodowo. Oferta działań usprawniających ruchowo dla osób pracujących w celu podniesienia jakości aktywności zawodowej w aspekcie zdrowotnym. 

Przewidujemy usprawnianie i rehabilitację we wczesnych stadiach zwyrodnień narządu ruchu w celu utrzymania ogólnej sprawności fizycznej a także działania 

profilaktyczne w zespołach bólowych kręgosłupa w formie instruktażu ćwiczeń Aktywizacja 60+. Oferta zajęć poprawiających sprawność ruchową dla osób 60+, 



kreujących właściwe umiejętności w obszarze zdrowego i higienicznego stylu życia. Oferujemy zajęcia poprawiające ruchomość w stawach, wzmacniające mięśnie i 

zmniejszające dolegliwości bólowe. Oferent dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami. 

151 ID: P291SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 4358.90 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zakup mebli do sali dziecięcej w Żłobku nr 30. 

Lok. Żłobek nr 30, ul. Łąkowa 1. 

Opis Wyposażenie Sali dziecięcej w zestaw meblowy z wykorzystaniem na zabawki i pomoce dydaktyczne. 

152 ID: P293SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie. 

Lok. Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77. 

Opis 

Zadanie dotyczy zakupu około 320 pozycji z nowości wydawniczych - książek i audiobooków, do zbiorów Filii nr 28 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakupione nowości 

wydawnicze obejmujące różnorodną tematykę i zagadnienia (literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, biografie, reportaże, poradniki, książki o Łodzi i 

regionie) poszerzą i uaktualnią ofertę biblioteki oraz umożliwią łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji. 

153 ID: P295SP; Osiedle: Stare Polesie; Kwota: 2200000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł " Przeszyci Zielenią" - Woonerf między kampusami Politechniki Łódzkiej na ul. Stefanowskiego. 

Lok. ul. Stefanowskiego na odcinku od ul. Radwańskiej do ul. Potza. Działki w obrębie P-30, nr 3/31. 

Opis 

Projekt przewiduje rewitalizacje przestrzeni ulicy Stefanowskiego (pomiędzy Radwańską i Potza) poprzez zamienienie jej w woonerf, który będzie szerokim traktem 

spacerowym z uspokojonym ruchem samochodowym. Koncepcja przewiduje urządzenie dużej ilości nowej zieleni, w tym nasadzenie drzew i krzewów. Miejsce zyska 

elementy małej architektury (strefy z ławkami, stojaki na rowery i kosze na śmieci) oraz miejsca pod ogródki gastronomiczne, całość uzupełnią nowe stylowe latarnie. 

ZŁOTNO 
154 ID: P015ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Utworzenie przejścia dla pieszych przez ul. Rąbieńską na wysokości ul. Cedry. 

Lok. Działka nr 5/5 obręb P-4. 

Opis 

Przejście będzie służyło mieszkańcom pobliskich bloków, którzy korzystają z tej drogi idąc do SP nr 169, kościoła, na zakupy oraz na spacer z małymi dziećmi. Istnieje 

potrzeba umieszczenia znaku T-27 (agatka), ponieważ z tej drogi korzystają uczniowie jedynej na Złotnie szkoły podstawowej nr 169 przy ul. Napoleońskiej 7/17, a 

mieszkający w blokach po drugiej stronie ul. Rąbieńskiej. 

155 ID: P017ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 124000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Oświetlenie ulicy prof. W. Deca na Złotnie. 

Lok. ul. prof. W. Deca. 

Opis 

Celem inwestycji jest zainstalowanie oświetlenia ulicznego (lamp ledowych) na ulicy prof. W. Deca - instalacja 2 opraw oświetleniowych na istniejących słupach 

energetycznych na początku ulicy oraz wykonanie oświetlenia ulicznego (lampy ledowe) na dalszej części ulicy od nr 10 do końca ulicy (ok. 400 m). Realizacja tego 

projektu zapewni bezpieczne korzystanie z drogi wieczorem i w nocy pieszym, rowerzystom oraz zmotoryzowanym użytkownikom drogi oraz zapewni bezpieczeństwo 



w ochronie mienia. Lampy w odstępach ok. 40m - przewidywana ilość: 10 sztuk plus 2 oprawy oświetleniowe (na istniejących słupach energetycznych). 

156 ID: P029ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 55000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Bezpieczne przejście dla pieszych na wysokości ul. Traktorowej 13 (przy Mikomedzie). 

Lok. ul. Traktorowa na wysokości posesji nr 13 - przychodnia Mikomed. 

Opis 

Przejście będzie służyło mieszkańcom Złotna, a szczególnie pobliskich bloków, którzy korzystają z tej drogi idąc do przychodni. Ul. Traktorowa jest ulicą bardzo 

ruchliwą i istnieje potrzeba dodatkowego oznaczenia przejścia dla pieszych. Znak aktywny D-6 (przejście dla pieszych) z czujnikiem ruchu, będzie sygnalizował 

migającymi światłami oczekującego na przejście pieszego. Jest to istotne zwłaszcza po zmroku oraz przy trudnych warunkach atmosferycznych. Z przejścia tego 

korzystają rodzice z małymi dziećmi idący do przyjmujących w przychodni pediatrów oraz inwalidzi na wózkach do lekarzy specjalistów oraz inni mieszkańcy. Dlatego 

istnieje potrzeba obniżenia krawężników na przejściu po obu stronach jezdni, aby ułatwić wózkom przejazd. 

157 ID: P055ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 270000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Oświetlenie ul. Rąbieńskiej. 

Lok. ul. Rąbieńska. 

Opis Uzupełnienie oświetlenia na ul. Rąbieńskiej, w minionym roku do realizacji zgłoszony został projekt P0021ZL teraz chodzi o dokończenie oświetlenia. 

158 ID: P059ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park na Górce Retkińskiej - inicjatywa plac sąsiedzki ławeczka Norwida Karolew. 

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

Opis Altanka z bali i grill parkowy w obecnym miejscu grilowym, ławki z bali wzór zastosowany na Lublinku, kosze, teren dla psów. 

159 ID: P061ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 386300.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w budynku SP 169. 

Lok. SP 169, ul. Napoleońska 7/17. 

Opis 

Szatnia dla uczniów w SP 169 wymaga generalnego remontu. Remont ma na celu przede wszystkim dostosowanie szatni do zwiększonej dwukrotnie liczby uczniów w 

naszej szkole. Marzymy o szatni kolorowej i spełniającej współczesne standardy funkcjonalne. Wykonanie remontu szatni dałoby wymierne korzyści nie tylko uczniom, 

ale również innym beneficjentom korzystającym z pomieszczeń szkolnych w czasie organizacji imprez lokalnych, spotkań mieszkańców z przedstawicielami władz 

lokalnych, harcerzom oraz innym uczestnikom zajęć organizowanych w naszej szkole. W ramach projektu planujemy roboty budowlane, remont instalacji elektrycznej i 

oświetlenia, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, usunięcie metalowych boksów, montaż szafek dla ok. 550 uczniów. 

160 ID: P069ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 119000.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Samochód pogotowia interwencyjnego - Dom Dziecka dla Małych Dzieci. 

Lok. ul. Drużynowa 3/5. 

Opis 

Samochód służyć będzie do działań interwencyjnych związanych z przemocą domową dotycząca dzieci i innych członków rodzin. Pojazd będzie używany przez zespół 

interwencyjny w skład którego wchodzić będzie psycholog i opiekun. Na miejscu udzielać będą wsparcia dzieciom, a w razie konieczności przewiezie na teren 

specjalistycznej placówki opiekuńczej. Straż Miejska w ramach dodatkowych służb prowadzić będzie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla opiekunów, 

wolontariuszy i rodzin adopcyjnych. Będą również czuwać nad bezpieczeństwem w rejonie placówki i osiedla Złotno. Nocospray służyć będzie oczyszczaniu powietrza 

co ma skutkować zmniejszeniem liczby zachorowań u dzieci. 



161 ID: P132ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Złotno. 

Lok. Teren całego osiedla Złotno. 

Opis 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt " 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. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi 

sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w 

zależności od wagi zwierzęcia). 

162 ID: P146ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Inne 

Tytuł Zajezdnia Muzealna Brus- dostosowanie hali do zwiedzania oraz naprawa toru. 

Lok. ul. Konstantynowska 115. 

Opis 

Projekt będzie składał się z dwóch elementów. Pierwszym jest naprawa punktowego zwężenia toru na kanale nr 2 hali postojowej. Uszkodzenie może spowodować 

wykolejenie tramwaju, a w efekcie częściowe wpadniecie do kanału i uszkodzenie podpór dachu. Drugim elementem jest zakup krat pomostowych do zakrywania 

kanałów rewizyjnych nr l i 2, co umożliwi udostępnienie części zabytkowej hali postojowej do zwiedzania. Obecnie odkryte kanały uniemożliwiają oprowadzanie grup, 

szczególnie dzieci. Kraty będą nakładane na szyny, tj. nie będą trwale związane z podłożem i nie będą ingerować w oryginalną substancję zabytku. 

163 ID: P147ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Inne 

Tytuł Zajezdnia Muzealna Brus- przywrócenie historycznej wiaty przystankowej. 

Lok. ul. Konstantynowska 115 - przystanek tramwajowy i autobusowy. 

Opis 

Projekt polega na zastąpieniu zniszczonej metalowej wiaty repliką wiaty drewnianej, jaka w latach 50. była standardowo stosowana na tramwajowych liniach 

podmiejskich. Element historycznej infrastruktury zwiększy atrakcyjność Zajezdni Muzealnej Brus, a także będzie służyć pasażerom korzystającym z regularnej 

komunikacji miejskiej (podmiejskiej) oraz przejazdów specjalnych realizowanych zabytkowymi tramwajami i autobusami. Oryginał wiaty na wzór oraz część 

oryginalnej dokumentacji znajdują się w zbiorach MPK-Łódź. 

164 ID: P160ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Sprzęt konferencyjny dla SP 169. 

Lok. SP 169, ul. Napoleońska 7/17. 

Opis 

Szkoła stanowi ważny element życia społeczno-kulturalnego każdego osiedla. Nasi nauczyciele, rodzice i uczniowie aktywnie włączają się w realizację wielu 

przedsięwzięć o charakterze szkolnym, osiedlowym i miejskim. Regularnie współpracujemy przy organizacji Wigilii Środowiskowej, Święta Złotna, Łódzkiego 

Festiwalu Bibliotek Szkolnych, pikników osiedlowych, uroczystości kościelnych i patriotycznych. Chcąc zapewnić właściwą jakość i poziom realizowanych 

przedsięwzięć lokalnych staramy się o sprzęt konferencyjny. Z profesjonalnym sprzętem organizacja każdej konferencji będzie możliwa. 

165 ID: P165ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 260000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Ustawienie nowych wiat przystankowych na Złotnie. 

Lok. 
Przystanki: 1) Złotno-Podchorążych (1500) 2) Złotno-Stare Złotno (1497) 3) Złotno- Złotno 141 (1496) 4) Podchorążych-Łucznicza (1832) 5) Rąbieńska-Traktorowa 

(1546). 



Opis 
Ustawienie nowych wiat przystankowych. W chwili obecnej na Osiedlu Złotno część przystanków wyposażona jest w bardzo stare zniszczone wiaty albo nie posiada ich 

w ogóle. Sytuacja taka bardzo doskwiera Mieszkańcom szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

166 ID: P168ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 88800.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Wybieg dla psów. 

Lok. Teren zielony pomiędzy ulicami: Drużynową i Rąbieńską. 

Opis 
Wybieg przeznaczony dla psów. Ogrodzony teren z podwójną furtką, która ma zabezpieczać psa przed ucieczką z terenu. Na terenie wybiegu będą ławki, kosze na 

odchody wraz z aplikatorem woreczków. Przeszkody typu agility dla psów (kładka, hopki z regulacją , równoważnia, obręcze przeskoków, slalom, tunel). 

167 ID: P170ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WZKiB; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Złotno. 

Lok. OSP Stare Złotno, ul. Stare Złotno 73. 

Opis 
Zakup 2 szt. hełmów strażackich, 2 szt. radiotelefonów samochodowych, 4 szt. radiotelefonów nasobnych oraz 2 zestawów łączności podhełmowej (kostno -

ciemieniowej). 

168 ID: P171ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 110000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa chodnika wzdłuż ul. Traktorowej. 

Lok. ul. Traktorowa 24. 

Opis 

Położenie chodnika o szerokości 1,5 metra wzdłuż Traktorowej na wysokości posesji nr 24, od istniejącego chodnika przy posesji przy ul. Traktorowej 22 do 

istniejącego chodnika przy posesji przy ul. Traktorowej 44. Długość chodnika wyniesie ok. 100 metrów (łącznie ok. 150 m2 chodnika). Szeroki i prosty chodnik wzdłuż 

ulicy Traktorowej umożliwi wygodne dojście mieszkańcom do przystanków autobusowych, żłobków, sklepów i innych udogodnień na osiedlu Teofilów. 

169 ID: P258ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 297500.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa chodnika - dalszy odcinek. 

Lok. ul. Huta Jagodnica, od ul. Dzieci Łodzi do ul. Turniejowej. 

Opis 

Planowana inwestycja jest kontynuacją rozpoczętej budowy chodnika. Wykonano już odcinek od ul. Złotno do ul. Dzieci Łodzi. Ul. Huta Jagodnica jest drogą ruchliwą i 

nie miała chodnika co stanowiło niebezpieczeństwo dla pieszych. Jednostronny chodnik stworzy lepsze warunki ruchu drogowego. Budowa chodnika po stronie 

wschodniej ulicy Huta Jagodnica od ul. Dzieci Łodzi do ul. Turniejowej. 

170 ID: P276ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 40000.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie. 

Lok. Projekt będzie realizowany m.in.. W filii Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5 oraz w innych miejscach wskazanych przez realizatora. 

Opis 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Przewiduje on organizacje zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i terapii dla około 70 dzieci z 

filii Domu Dziecka dla Małych Dzieci oraz rodzin zastępczych mieszkających na osiedlu Złotno, a także zakup sprzętów, gier i pomocy służących podczas 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 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. 

171 ID: P283ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 312000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Złotno - dostęp do badań. 

Lok. ul. Garnizonowa 39. 

Opis 

Projekt skupia się na zaoferowaniu mieszkańcom Osiedla Złotno szybkiego i efektywnego dostępu do badań ultrasonograficznych oraz na stworzeniu możliwości 

szybkiego skorzystania z wizyty u tych lekarzy specjalistów, do których są największe kolejki oczekujących w ramach NFZ. Byliby to lekarze endokrynolog, kardiolog 

oraz diabetolog. Projekt ten przyczyniłby się w ten sposób do znacznego złagodzenia problemu społecznego, którym jest niska dostępność do lekarzy specjalistów. 

172 ID: P296ZL; Osiedle: Złotno; Kwota: 489000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska  

Tytuł EKOpark- pierwszy park ekologiczny w Łodzi I ETAP. 

Lok. ul. Cieplarniana - po stronie południowej i północnej. 

Opis 

Park będzie połączeniem miejskiej zieleni z ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak system gromadzenia wody opadowej. Ścieżki dla spacerujących wykonane zostaną 

z przepuszczalnego materiału mineralnego, a do podbudowy ciągów pieszych zostaną użyte materiały recyklingowe. Park powinien zachować swój naturalny charakter 

więc nasadzenia drzew zostaną wykonane tylko z rodzimych gatunków. Plac zabaw i siłownia plenerowa zostanie wykonana z najprostszych materiałów jak drewno i 

stal ocynkowana. Latarnie będą zasilane energią z paneli solarnych. Dodatkowo w I etapie zostanie zaprojektowana i wykonana łąka kwiatowa oraz dodatkowe trawniki. 

Ważnym akcentem EKOparku będzie stacja edukacyjna czyli specjalnie zaprojektowana przestrzeń do zabawy i nauki o świecie przyrody dla dzieci. EKOpark powinien 

w większości składać się z przestrzeni biologicznie czynnej czyli zieleni, w której mogę zamieszkać owady i małe zwierzęta (np. ptaki). Inwestycja ze względu na swoją 

unikatowość i koszty została przewidziana do realizacji w kilku etapach. Zarządca EKOparku (docelowo Zarząd Zieleni Miejskiej) będzie miał możliwość aplikowania 

po środki finansowe do WFOŚ, NFOŚ, Ministerstwa Środowiska w celu realizacji i rozwijania inwestycji. 

ZDROWIE-MANIA 
173 ID: P022ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Wykonanie ekspertyzy przyrodniczo-hydrologicznej dla części Parku Piłsudskiego przy Rezerwacie Przyrody „Polesie Konstantynowskie” 

Lok. 
Rezerwat Polesie Konstantynowskiego, alejka za drogą pożarową od strony Domu Pomocy Społecznej " Włókniarz" ul. Krzemieniecka 7/9, do skrzyżowania alejek - 

wschodnia i północno - wschodnia krawędź rezerwatu. 

Opis 

Projekt dotyczy należytego wykonania ścieżki okalającej Rezerwat Polesie Konstantynowskie oraz poprawnej melioracji tego terenu, zgodnie z naturalnym spadkiem i 

pierwotnym kierunkiem spływu wody. Wykonana kilka lat temu modernizacja ścieżki odcięła rezerwat od wody. Cel projektu - by woda dopływała do Rezerwatu, który 

jej potrzebuje, zamiast, zatrzymana po niewłaściwej stronie ścieżki, powodować gnicie i umieranie okolicznych drzew. Wykonanie całości w sposób estetyczny, 

nieznaczne podniesienie ścieżki i ukrycie drenów pod ścieżką nie ingeruje w krajobraz, rozwiązuje problem zalewania ciągu komunikacyjnego znacznie poprawiając 

komfort użytkowników, a nade wszystko, tworzy wyjątkową przestrzeń spacerową w sąsiedztwie unikatowego terenu zielonego. Przestrzeń ta jest ogólnodostępna, mogą 

więc korzystać z niej i obcować z naturą wszystkie osoby, bez względu na wiek, wykształcenie, czy status majątkowy. Rezultatem wdrożenia projektu jest konieczna 

ochrona ostatniego fragmentu Puszczy Łódzkiej, której nie uratuje płot, jedynie należyta troska o jej dobrostan. 

174 ID: P023ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: ZOO; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 



Tytuł Karma dla zwierząt. 

Lok. ZOO- ul. Konstantynowska 8/10. 

Opis Karma dla zwierząt w ZOO. 

175 ID: P028ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

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

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

Opis Projekt zakłada montaż zdroju wody pitnej dla osób korzystających z parku przy wejściu od strony skrzyżowania ul. Konstantynowskiej i al.. Unii Lubelskiej. 

176 ID: P042ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 23000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Chodnik między ulicami Owsianą i Pszenną. 

Lok. Strona wschodnia ul. Owsianej i ul. Pszennej (wzdłuż torów kolejowych). 

Opis 
Między tymi ulicami nie ma żadnego chodnika (gruntówka), tędy chodzą ludzie do kościoła, Lidla, omijając nierówności i kałuże. Chodnik ten powinien być zrobiony 

dawno, chociażby wtedy kiedy robiono piękny woonerf ul. Pszenną. 

177 ID: P048ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 33000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Chodnik między ulicami Owsianą i Grochową. 

Lok. Strona wschodnia ul. Owsianej i ul. Grochowej (wzdłuż torów kolejowych). 

Opis 
Jest to najkrótsza droga, którą mieszkańcy ulic: Inowrocławskiej, Pszennej, Owsianej chodzą do kościoła, Lidla, spacerują z dziećmi i psami. Idąc po nierównościach 

narażeni są na kontuzje. 

178 ID: P049ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Wymiana lamp oświetleniowych. 

Lok. ul. Owsiana. 

Opis 
Ul. Owsiana prowadzi do przejazdu kolejowego. Istniejące oświetlenie jest niewystarczające. Chcemy lamp takich jak na sąsiedniej ul. Pszennej, które dają intensywne, 

jasne światło dzienne. 

179 ID: P051ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Wiewiórki w Parku na Zdrowiu – budki lęgowe i karmniki. 

Lok. Park na Zdrowiu. 

Opis Zakup i montaż skrzynek lęgowych i karmników dla wiewiórek w części leśnej 

180 ID: P089ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: ZOO; Kategoria: Inne 

Tytuł Rodzina na swoim - powiększenie wybiegu surykatek w łódzkim ZOO. 

Lok. ul. Konstantynowska 8/10, Miejski Ogród Zoologiczny. 

Opis 

W związku z powiększającym się stadem surykatek w łódzkim ZOO potrzeba dla nich większej przestrzeni. Istniejący wybieg można powiększyć o przylegający do 

niego pas zieleni ( między wybiegiem surykatek, ogrodzeniem wybiegu lwów z alejką). Powiększenie o ten teren wiąże się z wykonaniem betonowej wylewki, 

postawieniem ogrodzenia z szybami, wystrojem wybiegu i urządzeniem zieleni. 



181 ID: P092ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 24500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł " Rybka lubi pływać" - rodzinna edukacja ichtiologiczna, zawody w wędkowaniu z nauką rozpoznawania ryb i płazów. 

Lok. Park im. Józefa Piłsudskiego. 

Opis 

Projekt polega na zorganizowaniu w miejscu zarządzanym przez Miasto Łódź - w Parku im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi, również przy udziale etatowych pracowników 

Urzędu Miasta Łodzi całodniowych zawodów w wędkowaniu, z jednoczesnym przeprowadzeniem warsztatów edukacji ekologicznej (ichtiologicznej i herpetologicznej). 

Zawody mogą mieć formułę sportową np. o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi lub dydaktyczno - pedagogiczną - konkurs. Uczestnikami projektu mogą być Dzieci wraz z 

Opiekunami. Przedział wiekowy - klasy IV - VIII Szkoły Podstawowej, max. do 50 osób uczestniczących (zawodnicy). Termin przeprowadzenia: wrzesień - październik. 

182 ID: P097ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 300.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego. 

Lok. Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Opis 

Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów Quidditcha, W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków łódzkiej drużyny SkyWeavers 

mieszkańcom Lodzi przybliżone zostaną zasady coraz popularniejszego sportu jakim jest Quidditch. Wydarzenie jest adresowane do wszystkich mieszkańców Łodzi 

niezależnie od wieku i doświadczenia w grach zespołowych. Będzie to kontynuacja serii treningów otwartych i wydarzeń plenerowych takich jak "Galanty Turniej 

Quidditcha", czy "Trening (Juidditcha w łódzkim ZOO", która może zaowocować możliwością organizacji w Łodzi Ogólnopolskich mistrzostw Quidditcha. Warsztaty 

mogłyby się odbyć w dowolnym terminie, z wyłączeniem okresu od początku listopada do końca marca, ze względu na warunki atmosferyczne. 

183 ID: P136ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOSiR; Kategoria: Inne 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Zdrowie- Mania. 

Lok. Teren całego osiedla Zdrowie- Mania. 

Opis 

Zadanie „Ograniczanie bezdomności zwierząt " 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. Zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi 

kastracji kocu rów wolno żyjących - 50 sztuk, zabiegi sterylizacji kotek właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji kocurów właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi 

sterylizacji suk właścicielskich - 50 sztuk, zabiegi kastracji psów właścicielskich - 50 sztuk. W wycenie zabiegów podano średni koszt zabiegu (koszt określany w 

zależności od wagi zwierzęcia). 

184 ID: P202ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 110000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zielony bulwar nad Bałutką. 

Lok. Nieużytki przylegające do rzeki Bałutki pomiędzy ul. Bronową, a ul. Siewną. 

Opis 

Stworzenie miejsca wypoczynku o charakterze leśno-parkowym wzdłuż wschodniej strony rzeki Bałutki. Wykonanie wygodnej ścieżki po wschodniej stronie rzeki od 

ulicy Siewnej do mostku na zakręcie ulicy Bronowej. Ścieżka o szerokości 2,5 metra w typie parkowym (nie asfaltowa) byłaby wspólna dla: pieszych, rowerzystów i 

biegaczy. Zadanie poprawi warunki aktywnego wypoczynku Mieszkańców Łodzi. Podniesie bezpieczeństwo, estetykę, funkcjonalność obszaru, którego dotyczy. 

Realizacja zadania przyniesie korzyść wszystkim Łodzianom aktywnie wypoczywającym na Zdrowiu, szczególnie Mieszkańcom Manii, ale również Złotna, Żabieńca , 

Teofilowa. Skorzystają ludzie jeżdżący na rowerach do pracy do centrum, z Manii na Teofilów po zakupy, trenujący w pobliskim centrum sportu, spacerujący z dziećmi, 

odwiedzający cmentarz Mania. Efektami cieszyć się będą Mieszkańcy przyległych ulic. Skróci się droga do przystanku autobusowego. Efekty realizacji zadania będą 

ogólnodostępne, publiczne, bez jakichkolwiek ograniczeń 



185 ID: P204ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Pielęgnacja części Parku na Zdrowiu pomiędzy ul. Biegunową a Siewną. 

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

Opis 

Ustawienie 4 koszy na śmieci przy wejściu od strony Ul. Siewnej przy mostku na ulicy Biegunowej, przy wejściu od strony cmentarza i na skrzyżowaniu w środku 

parku, ponadto należy wyciąć drzewa uschnięte lub powalone ze względów bezpieczeństwa. Pnie przyciąć do długości ok. 3 metrów i pozostawić jako formę miejsca 

odpoczynku . Mniejsze gałęzie rozdrobnić rozsypać jako "zielony nawóz ". Od strony ulicy Siewnej wyrównanie wejścia poprzez nawiezienie wyrównanie i ubicie ziemi 

na odcinku około 30 metrów. 

186 ID: P220ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zadbajmy o najmniejszych mieszkańców Parku na Zdrowiu. 

Lok. Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Opis 

Współczesne miejskie parki są w coraz mniejszym stopniu wypełnione dzikimi zwierzętami. Przystrzyżone i wygrabione trawniki uniemożliwiają wielu zwierzętom 

przeżycia zimy, a w czasie lata zabiera się im miejsce rozrodu. Projekt ten ma na celu przystosowanie parku na Zdrowiu jako ostoi dla jeży, dzikich owadów i małych 

zwierząt. Projekt zakłada utworzenie na terenie całego parku domków dla jeży, domków dla dzikich owadów, wykonanie koszy na zgrabione liście wokół niektórych 

drzew oraz utworzenie łąki kwietnej z krajowych gatunków roślin. Domki dla jeży umożliwią spokojne zimowanie tego gatunku, a pojemniki na suche liście umożliwią 

zimowanie owadów i małych ssaków. Łąka kwietna ma niezwykłą możliwość obserwacji motyli i pięknego świata owadów, Utworzenie tablic edukacyjnych wspomoże 

edukację przyrodniczą Łodzian. Dajmy parkom nie tylko funkcje użytkową, ale i chroniącą miejscową bioróżnorodność biologiczną. 

187 ID: P232ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 196000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Oświetlony chodnik na Skwerze przy ul. Jęczmiennej. 

Lok. Skwer między ul. Jęczmienną, ul. Srebrzyńska i ul. Jarzynową. 

Opis 

Projekt realizuje pierwszy etap modernizacji skweru przy Jęczmiennej, wg koncepcji przegłosowanej z mieszkańcami, zapewniając jednocześnie modernizację 

chodników wzdłuż całej ul Jęczmiennej po stronie parzystej, oraz oświetlenie w/w skweru. Szerokość nowej drogi pieszej zapewnia łatwe odśnieżanie i utrzymanie w 

czystości ze spełnieniem warunku długotrwałej nisko kosztowej eksploatacji. 1 Chodnik główny wykonany z kostki Polbruk Granito Latte o szerokości min. 2m + 

obrzeża polbruk modern; 2 Ławki oraz oświetlenie ( przy co drugiej ławce) wzdłuż wnioskowanego chodnika w pkt. l, takie jak w załączniku nr 2 5 szt, + kosze szt 5; 3 

Chodnik wzdłuż Jęczmiennej od zdroju do Srebrzyńskiej ulicy wykonany z kostki kwadrat, szerokość l,5m; 4 Zdrój pompa ręczna żeliwna + modernizacja nawierzchni 

zdroju; 5 Likwidacja starej części chodnika. 

188 ID: P242ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 27000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń w Ogrodzie Botanicznym. 

Lok. Ogród Botaniczny. 

Opis 

Zakup i montaż 3 ławek przystosowanych 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. 

189 ID: P256ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Biegówki na Zdrowiu. 



Lok. Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 

Opis 

Kompleksowa organizacja nieodpłatnych i otwartych dla mieszkańców zajęć z narciarstwa biegowego lub zajęć na nartorolkach (w przypadku braku śniegu) z 

zapewnieniem bezpłatnego udostępnienia sprzętu. Przeprowadzenie jak największej ilości zajęć, jednak nie mniej niż 36 2-godzinnych zajęć narciarskich lub 

nartorolkarskich. W śnieżne dni, pozwalające na organizację zajęć na biegówkach, spotkania będą się odbywały regularnie i możliwie jak najczęściej. W dni powszednie 

w godzinach popołudniowych, w weekendy a także w okresie ferii zimowych od rana. W przypadku braku śniegu odbywać się będą zajęcia na nartorolkach. Korzystanie 

zarówno ze sprzętu jak i z porad udzielanych przez instruktorów będzie całkowicie nieodpłatne. Biegówki, podobnie jak i inne aktywności skierowane do całych rodzin, 

stają się coraz bardziej popularne. Narciarstwo biegowe łączy pokolenia. Park im. Józefa Piłsudskiego jest idealnym miejscem do rozpoczęcia przygody z narciarstwem 

biegowym. Trasy są płaskie i niewymagające szczególnych umiejętności. Aleja Generała Gustawa Orlicz-Dreszera, na której będą prowadzone zajęcia wieczorami jest 

oświetlona i dzięki temu możliwa jest organizacja zajęć także po zmroku. 

190 ID: P257ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 110000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Doposażenie w ławki i kosze na odpady otoczenia Nowoczesnej Strefy w Parku na Zdrowiu. 

Lok. Park im. Józefa Piłsudskiego. 

Opis 

Urządzany od kilku lat na terenie dawnego Lunaparku w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego nowoczesny plac zabaw dla dzieci i młodzieży zwany Nowoczesną Strefą jest 

miejscem bardzo atrakcyjnym i cieszącym się dużą popularnością wśród odwiedzających Zdrowie. Pomimo corocznego doposażenia placu w nowe urządzenia, 

infrastrukturę i zieleń wyraźnie brakuje tam elementów małej architektury parkowej - ławek służących do odpoczynku w komfortowych warunkach i koszy na odpady 

pozostawiane przez użytkowników obiektu. Dotychczas zamontowane ławki i pojemniki występują w zbyt małej liczności, by pokryć wysokie zapotrzebowanie na ich 

używanie - szczególnie w weekendy i pogodne dni, gdy odwiedzających jest najwięcej. Dlatego konieczne jest uzupełnienie ich liczby, by zaspokoić potrzeby 

użytkowników i poprawić komfort spędzania przez nich czasu na łonie natury. Projekt zakłada aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem 

wyznaczenia nowych lokalizacji dla ławek i koszy na odpady na terenie Nowoczesnej Strefy, a następnie zakup, dostawę i montaż ww. elementów małej architektury na 

tym obszarze i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

191 ID: P269ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 20800.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Zdrowie Mania. 

Lok. Park im. J. Piłsudskiego. 

Opis 

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 otwartych treningów z podstawowych technik samoobrony na terenie Parku im. J. Piłsudskiego. Treningi będą zawierać elementy 

crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, mieszanych sztuk walki (MMA) oraz Krav Magi. W trakcie zajęć będzie można również skorzystać z konsultacji z 

zakresu dietetyki i fizjoterapii. Treningi skierowane będą do wszystkich mieszkańców Łodzi niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. 

192 ID: P274ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 14000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Zakup aparatu do magnetoterapii z przeznaczeniem do gabinetu fizjoterapii dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 

Lok. Dom Pomocy Społecznej " Włókniarz" im. Jana Pawła II, ul. Krzemieniecka 7/9. 

Opis 

Aparat do magnetoterapii to zaawansowane urządzenie do profesjonalnej terapii polem magnetycznym, które przyczynia się do normalizacji potencjału spoczynkowego 

błony śluzowej. Co więcej, poprawia dynamikę jonów przechodzących przez wspomnianą błonę. Zwiększa także zdolność komórek do wykorzystania tleniu. 

Pozytywnie wpływa na przemiany energetyczne w organizmie. Można więc wyróżnić następujące efekty leczenia polem magnetycznym: poprawia ukrwienie, wzmacnia 

układ odpornościowy, zmniejsza obrzęk, działa przeciwzapalnie, działa przeciwbólowe, przyspiesza leczenie złamań, leczy ubytki tkanki kostnej spowodowane 



osteoporozą, wpływa na szybsze i bardziej efektywne leczenie stawów, poprawia regenerację tkanek miękkich, redukuje napięcie mięśniowe, regeneruje tkankę 

nerwową. Zakup tego urządzenia poszerzy ofertę zabiegów jaką dysponuje nasz gabinet fizjoterapii o możliwość prowadzenia profesjonalnych zabiegów polem 

magnetycznym w celu leczenia wielu schorzeń jakie występują u osób w podeszłym wieku . 

193 ID: P275ZM; Osiedle: Zdrowie-Mania; Kwota: 23000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Zakup aparatu do drenażu limfatycznego ( do presoterapii) do gabinetu fizjoterapii dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła przy ul. Krzemienieckiej 7/9. 

Lok. Dom Pomocy Społecznej " Włókniarz" im. Jana Pawła II, ul. Krzemieniecka 7/9. 

Opis 

Głównym celem wykonywania masażu limfatycznego jest pobudzenie przepływu krwi i limfy w organizmie oraz przyspieszenie usuwania toksyn z organizmu. W 

związku z tym aparat do presoterapii stosujemy w następujących przypadkach: obrzęk kończyn, tzw. „ciężkie nogi", niedowład kończyn, drętwienie przewlekła choroba 

żył, zakrzepica żył głębokich, żylaki reumatoidalne zapalenie stawów otyłość i cellulit stres, bezsenność przemęczenie, zakwasy. Zakup tego urządzenia poszerzy ofertę 

zabiegów jaką dysponuje nasz gabinet fizjoterapii o możliwość prowadzenia profesjonalnych zabiegów w celu leczniczego usprawnienia schorzeń narządów ruchu w 

szczególności przy dolegliwościach ortopedycznych , reumatoidalnych i neurologicznych - co wpłynie korzystnie na aktywności naszych mieszkańców , którzy ze 

względu na wiek i choroby mając oraz większe problemy z samodzielnym poruszaniem się. 

 


