
WIDZEW 

ANDRZEJÓW 
1 ID: W021AN; Osiedle: Andrzejów; Kwota: 285360.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Chcę przebywać w pięknej szkole - remont korytarza i klatek schodowych w SP 204. 

Lok. SP 204, ul. Gajcego 7/11. 

Opis 

Szkoła Podstawowa nr 204 w Łodzi została zbudowana w 1962 roku. Korytarz, który chcemy wyremontować i klatki schodowe mieszczą się na I piętrze szkoły. 

Przebywa tam codziennie około 200 uczniów z klas V-VIII, a także pozostałe dzieci, które wchodzą na salę gimnastyczną oraz przechodzą do szkolnej świetlicy. 

Dotychczas dyrektor szkoły organizował drobne remonty korytarza, wykorzystując środki z Rady Rodziców oraz angażując do pracy rodziców uczniów. Podłogi na 

korytarzu pokryte są starym, mocno zniszczonym lastrico. Jedną ze ścian stanowią stare luksfery, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Koniecznym będzie zmiana 

instalacji elektrycznej oraz wymiana oświetlenia. Zostaną wykonane następujące prace budowlane: demontaż: i rozbiórka posadzek na korytarzu oraz na klatkach 

schodowych i wylewka nowych podłóg z wykładziną, gipsy oraz malowanie ścian i sufitów, zainstalowana zostanie elektryka i wymienione oświetlenie. Zdemontowana 

zostanie ściana z luksferów i zostanie założona z nowego materiału, spełniająca warunki bhp. Ponadto zostaną naprawione schody prowadzące z parteru do szatni. 

Obecne są bardzo niebezpieczne, śliskie i mogą zagrażać bezpieczeństwu przebywających tu dzieci. Wyremontowany zostanie Kącik Patrona, który usytuowany jest we 

wnęce na piętrze. Zakupimy wyposażenie korytarza, kanapy oraz gabloty na puchary, rzędy krzeseł przed salami lekcyjnymi. 

2 ID: W022AN; Osiedle: Andrzejów; Kwota: 119723.40 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Sala informatyczno-językowa w Szkole Podstawowej nr 204. 

Lok. SP 204, ul. Gajcego 7/11. 

Opis 

W Szkole Podstawowej nr 204 jest jedna pracownia komputerowa z 19 stanowiskami komputerowymi. Komputery z których korzystają uczniowie są bardzo stare z 

mocno już przestarzałym systemem operacyjnym. Remont sali komputerowej i przekształcenie jej w salę językowo-komputerową, wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt 

techniczny spowoduje, że nauczyciele prowadzący tam lekcje będą mogli prowadzić innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej przyjaznych dla uczniów 

programów komputerowych. Sala językowa, która tam powstanie będzie zatem miejscem, gdzie uczniowie w lepszym stopniu będą kształcić słuchanie tekstów zarówno 

na języku angielskim jak i niemieckim. Z pewnością wzrośnie też atrakcyjność zajęć językowych, a także na informatyce i innych przedmiotach na których 

wykorzystanie TIK jest wskazane i niezbędne. 

3 ID: W024AN; Osiedle: Andrzejów; Kwota: 35180.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek, audiobooków, regałów i sprzętu do zajęć edukacyjnych dla biblioteki w Andrzejowie. 

Lok. ul. Szaniawskiego 5a. 

Opis 

Wnioskujemy o zakup nowości wydawniczych, lektur, audiobooków wraz z przeznaczonymi do nich regałami jak również sprzętów elektronicznych dla Filii nr 54 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Projekt ma za zadanie poszerzyć i uzupełnić wybór książek i audiobooków, tak by zaspokoić potrzeby czytelnicze mieszkańców osiedla 

bez względu na wiek i zainteresowania. Regały zapewnią odpowiednie przechowywanie i wyeksponowanie audiobooków w lokalu biblioteki. Ponadto realizacja zadania 

pozwoli na kontynuowanie projektu „Książka dla przedszkolaka" w ramach, którego dzieci mogą wypożyczyć wybrane książki w przedszkolach. Robot edukacyjny 

wraz z tabletem i matą, umożliwią prowadzenie zajęć wprowadzających w tematykę programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów. Zakup tonera z 



kolorem czarnym, zapewni możliwość dalszego użytkowania kserokopiarki zakupionej w jednej z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, która wykorzystywana 

jest także do przygotowywania kolorowych materiałów do zajęć. 

4 ID: W238AN; Osiedle: Andrzejów; Kwota: 680000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Nowy asfalt na ulicy Feliksińskiej. 

Lok. ul. Feliksińska (odcinek od ul. Dworcowej do autostrady A1). 

Opis 

Odcinek Feliksińskiej od ul. Dworcowej do autostrady Al jest aktualnie głównym objazdem remontowanej ul. Rokicińskiej. Już teraz można zaobserwować, że tak 

natężony ruch sprawił, iż droga jest w znacznym stopniu zdegradowana. Jest to główny ciąg komunikacyjny w okolicy, również dla pieszych, dlatego też wymiana 

nakładki asfaltowej jest niezbędna i pilna. 

5 ID: W302AN; Osiedle: Andrzejów; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Andrzejów. 

Lok. Teren osiedla Andrzejów. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla 

Andrzejów a także dla kotów wolnobytujących. 

DOLINA ŁÓDKI 
6 ID: W005DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 310000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Wiaty przystankowe na przystankach w Dolinie Łódki. 

Lok. 
Przystanki: Zjazdowa-Beskidzka (1486) (1491), Zjazdowa-Moskuliki (1490) (1488), Łukaszewska-Zjazdowa (1489), Brzezińska-Marmurowa (0076), Marmurowa-

Brzezińska (0566), Marmurowa-Beskidzka (0565), Marmurowa-Opolska (0503), Marmurowa-Moskuliki (0564), Brzezińska-Janosika (0065). 

Opis Zamontowanie wiat przystankowych na wskazanych lokalizacjach. 

7 ID: W030DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 489000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Utwardzenie ul. Łukaszewskiej na odcinku Zjazdowa-Nad Niemnem - kontynuacja remontu rozpoczętego przez Radę Osiedla "Dolina Łódki". 

Lok. ul. Łukaszewska (na odcinku Zjazdowa-Nad Niemnem). 

Opis 

W roku 2018 Rada Osiedla ,,Dolina Łódki" przeznaczyła kwotę 178 tys. złotych na remont (utwardzenie metodą: korytowanie, wypełnianie tłuczniem i położenie 

podwójnego asfaltu) ul. Łukaszewskiej na odcinku: Zjazdowa-Nad Niemnem. Wg szacunków w/w kwota wystarczy na utwardzenie ok. 200 mb. drogi (cała długość 

wynosi ok. 900 mb.). Wobec powyższego zasadnym jest kontynuowanie rozpoczętego zadania. 

8 ID: W073DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 24100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

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

Lok. Teren Osiedla Doliny Łódki. 

Opis 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych przez 

certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć nieodpłatnie 

kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu prawidłowej techniki nordic 



walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę mineralną na trening. 

9 ID: W166DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 35513.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

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

Lok. ul. Beskidzka 172 (teren Rady Osiedla Doliny Łódki). 

Opis 

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

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

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

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

wzmacniają nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Jest to szansa na oswojenie się z sytuacjami zagrożenia życia oraz poznaniem właściwych technik 

obezwładniających agresora. Treningi będą odbywać sie w grupach na każdym poziomie zaawansowania oraz dotyczyć będą zarówno kobiet jak i mężczyzn. System 

prowadzonych treningów pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb trenujących, którzy mogą liczyć na wprowadzenie coraz nowszych ćwiczeń. 

Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi fiz. Cykl zajęć przewidziany jest na 

sezon wiosenno-letni co również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 

10 ID: W167DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 45000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Oświetlenie ul. Krajobrazowej. 

Lok. ul. Krajobrazowa. 

Opis 
Zadanie polega na instalacji 3 sztuk latarni z oświetleniem na ul. Krajobrazowej na odcinku od ul. Mikowej do ul. Łupkowej. Na terenie dookoła wszystkie ulice mają 

oświetlenie i to jest 120 m. drogi pozostającej bez oświetlenia, droga ta jest bardzo nierówna z dużymi dziurami bez utwardzenia. 

11 ID: W223DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 345000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Utwardzenie ul. Krajobrazowej płytami Jumbo. 

Lok. ul. Krajobrazowa. 

Opis 

Elementy składowe zadania: opracowanie projektu, prace geodezyjne i ułożenie płyt betonowych Jumbo na drodze dojazdowej osiedla Dolina Łódki w celu zapewnienia 

dojazdu do ulicy Herbowej i Strykowskiej. Ulica Krajobrazowa jest drogą dojazdową dla wielu mieszkańców ulicy Mikowej oraz ulicy Łupkowej. Od początku jesieni 

przez zimę aż do wiosny cały teren jest rozjeżdżony i błotnisty, latem zaś dziury, nierówności mogące uszkodzić zawieszenie samochodów. Sprawia to duży kłopot 

mieszkańcom pieszym, rowerzystom jak i kierującym pojazdami zmechanizowanymi. Stan dróg zagraża bezpieczeństwu wszystkim użytkownikom drogi. Ułożenie płyt 

poprawi zdecydowanie komfort życia dla mieszkańców osiedla jak i odwiedzających. 

12 ID: W228DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Remonty dróg Dolina Łódki południe. 

Lok. ul. Obłoczna od ul. Listopadowej do ul. Kamykowej ze światłem ul. Kamykowej włącznie. 

Opis 

Ulica Obłoczna jest drogą dojazdową do osiedli i posesji na terenie Doliny Łódki. Jej stan wymaga ciągłych interwencji i remontów doraźnych. Z drogi korzystają 

mieszkańcy conajmniej 100 gospodarstw domowych a ze względu na kolejne odbiory budynków ich liczba ciągle się zwiększa. Teren nie jest objęty transportem 

zbiorowym. Remont polegający na korytowaniu i odbudowie drogi przy użyciu nowego materiału sypkiego zgodnie z technologią wykonawcy. Aktualny stan drogi 

uniemożliwia skuteczne sezonowe równania, które są jedynie przepychaniem błota w śladzie drogi. Remont umożliwi bezpieczne użytkowanie i zmiejszenie 



koniecznych sezonowych napraw co obniży nakłady na utrzymanie drogi. 

13 ID: W260DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 130000.00 zł; Realizator: SdZ; Kategoria: Inne 

Tytuł Schronisko dla zwierząt w Łodzi - doposażenie placówki. 

Lok. ul. Marmurowa 4. 

Opis 

Zakup nowych bud dla psów ma na celu zwiększenie komfortu i standardu ich pobytu w schronisku. Specjalistyczne klatki do tlenoterapii i hospitalizacji zwierząt 

ułatwią pracę i zapewnią właściwą opiekę leczonym zwierzętom. Ciągłe doposażenie gabinetu weterynaryjnego (poprzez zakup m.in. narzędzi chirurgicznych) jest 

niezbędne do zapewnienia kompleksowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt. Materiały informacyjne i edukacyjne wykorzystywane będą podczas akcji edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych placówki. 

14 ID: W300DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 445500.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Remont nawierzchni ulicy Brylantowej na odcinku od ul. Łodzianki w kierunku wschodnim ( odcinek 300m) poprzez utwardzenie płytami Yomb/Jumbo. 

Lok. ul. Brylantowa. 

Opis Zadanie będzie obejmowało remont fragmentu nawierzchni ul. Brylantowej na odcinku od ul. Łodzianka w kierunku zachodnim na odcinku 300m o szerokości 4,5m. 

15 ID: W303DL; Osiedle: Dolina Łódki; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Dolina Łódki. 

Lok. Teren osiedla Dolina Łódki. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Dolina 

Łódki a także dla kotów wolnobytujących. 

MILESZKI 
16 ID: W011MI; Osiedle: Mileszki; Kwota: 469000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Utwardzenie ulicy Henrykowskiej na odcinku od ul. Arniki do wysokości posesji nr 18. 

Lok. ul. Henrykowska (od skrzyżowania z ulicą Arniki do numeru 18). 

Opis Utwardzenie ulicy Henrykowskiej. Droga zostanie utwardzona tłuczniem o frakcji 0/31,5. 

17 ID: W072MI; Osiedle: Mileszki; Kwota: 24100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

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

Lok. Teren Osiedla Mileszki. 

Opis 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych przez 

certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć nieodpłatnie 

kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu prawidłowej techniki nordic 

walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę mineralną na trening. 

18 ID: W219MI; Osiedle: Mileszki; Kwota: 469000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Wykonanie utwardzenia ulicy Mileszki od ul. Bratkowej do ul. Gerberowej. 



Lok. ul. Mileszki. 

Opis Projekt zakłada wykonanie asfaltowej nakładki na gruntowej drodze w celu wyeliminowania tumanów kurzu i ciągłych dziur w jezdni. 

19 ID: W236MI; Osiedle: Mileszki; Kwota: 6500.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Mileszki. 

Lok. Osiedle Mileszki. 

Opis 
Elementy składowe zadania: - Montaż oznakowania pionowego A-30 z T-16 przy OSP Pomorskiej 406, - Montaż luster drogowych w lokalizacjach; a. 

Kosodrzewiny/Sołecka – 1szt. b. Malownicza/Kosodrzewiny – 2szt. c. Henrykowska/Arniki - 2szt. 

20 ID: W304MI; Osiedle: Mileszki; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Mileszki. 

Lok. Teren osiedla Mileszki. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla 

Mileszki a także dla kotów wolnobytujących. 

NOWOSOLNA 
21 ID: W016NO; Osiedle: Nowosolna; Kwota: 598000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa chodnika na ul. Grabińskiej na odcinku od numeru 10 na długości ok. 300 m z podziałem dokumentacji. 

Lok. ul. Grabińska (od nr 10 na długości ok.. 300 m). 

Opis 
Podział posiadanej przez ZIM dokumentacji, skosztorysowanie robót dla wskazanego odcinka, następnie wykonanie robót. Kwota przeznaczona na sfinansowanie 

zadania została zwiększona i wynosi 598 000,00 zł. 

22 ID: W062NO; Osiedle: Nowosolna; Kwota: 560000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Przystanek Nowosolna - poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z komunikacji miejskiej. 

Lok. 
Przystanki MPK zlokalizowane na ulicach: Brzezińska, Pomorska, Kasprowicza, Grabińska, Byszewska, Wiączyńska w granicach administracyjnych osiedla 

Nowosolna. 

Opis 
Zadanie polega na wymianie starych wiat przystankowych typu W-1 i omikom na nowe typu Merkury co w znacznym stopniu poprawi komfort oczekiwania pasażerów 

na komunikacje publiczną oraz estetykę przestrzeni miejskiej. 

23 ID: W163NO; Osiedle: Nowosolna; Kwota: 32000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zajęcia taneczne wspierające uczniów w trudnościach emocjonalnych - ZUMBA. 

Lok. SP 202 w ZSP 2 ul. Jugosławiańska 2. 

Opis 

Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów przebywających na świetlicy szkolnej w SP nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 2. Zajęcia te odbywałyby się cyklicznie 2 godziny tygodniowo przez cały rok szkolny dla uczniów z pierwszego etapu edukacyjnego. ZUMBA KIDS 

to ciesząca się popularnością atrakcyjna forma ruchu łączy w sobie różne elementy rytmiczno-muzyczne, zajęcia odbywają się przy muzyce latynoamerykańskiej i nie 

tylko. Zumba pozwala uwolnić emocje, rozładować napięcie, poprawić koordynację i sprawność fizyczną , wpływa na rozwój koncentracji i wytrzymałości i orientacji w 



przestrzeni. Ma również właściwości wychowawcze, kształtuje: zdecydowanie i współdziałanie. Taniec ten przede wszystkim dostarcza pozytywnej energii i radości. 

24 ID: W182NO; Osiedle: Nowosolna; Kwota: 151200.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Inny nie znaczy gorszy - wyrównanie szans rozwojowych uczniów - wyposażenie pracowni biofeedback w szkole. 

Lok. SP 202 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi ul. Jugosłowiańska 2. 

Opis 

Zaadaptowanie, wyremontowanie i wyposażenie jednej z pracowni szkolnych na potrzebę utworzenia pracowni biofeedback to pierwszy z etapów, którego realizacja 

zaplanowana jest w ciągu jednego roku szkolnego. Treningi EEG Biofeedback to skuteczna, profesjonalna i terapeutyczna pomoc podczas zaobserwowanych u uczniów 

trudności w nauce, deficytach uwagi, dysfunkcjach poznawczych oraz spektrum autyzmu, zespole Aspergera, zespole ADHD, wypaleniu zawodowym, depresji i 

zaburzeniach emocjonalnych. Projekt zakłada doskonalenie zawodowe nauczycieli w kierunku EEG Biofeedback oraz zorganizowanie nieodpłatnych treningów na 

terenie szkoły w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w tygodniu. Projekt zakłada dodatkowe zatrudnienie nauczycieli do diagnozowania i prowadzenia treningów EEG 

Biofeedback. 

25 ID: W277NO; Osiedle: Nowosolna; Kwota: 598000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Tytuł Remont ul. Pomorskiej - Nowosolna. 

Lok. ul. Pomorska od Rynku Nowosolna. 

Opis Remont ul. Pomorskiej poprzez wykonanie nakładki asfaltowej. 

26 ID: W294NO; Osiedle: Nowosolna; Kwota: 346700.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja placu zabaw. 

Lok. ul. Jugosławiańska 2. 

Opis 

Pomysł na modernizację placów zabaw wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, harmonijnego rozwoju oraz prawa do wypoczynku dzieci uczęszczających do 

Przedszkola Miejskiego nr 228. Do placówki uczęszcza 200 dzieci w wieku 3-6 lat. Dotychczas do dyspozycji mają jedynie 4 trzydziestoletnie huśtawki, dwie 

piaskownice i zestaw z dwoma zjeżdżalniami. Urządzenia, które są do dyspozycji dzieci nie zapewniają należytego bezpieczeństwa. Nowy sprzęt ogrodowy pozwoli na 

wszechstronny rozwój, aktywności fizyczną i uczestnictwo w szczęśliwej zabawie na świeżym powietrzu. 

27 ID: W305NO; Osiedle: Nowosolna; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Nowosolna. 

Lok. Teren osiedla Nowosolna. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla 

Nowosolna a także dla kotów wolnobytujących. 

NR 33 
28 ID: W033NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 401000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Ulica Elżbiety Łokietkówny jeszcze piękniejsza - wykonanie miejsc postojowych. 

Lok. ul. Łokietkówny (na długości 550 m od ul. Zakładowej do ul. Łokietkówny 17). 

Opis Na przewidzianym w projekcie odcinku ulicy Elżbiety Łokietkówny (ok. 550 m strona zachodnia) teren zielony wykorzystywany jest przez mieszkańców pobliskich 



nieruchomości jako nielegalne miejsca postojowe ze względu na ograniczoną ich liczbę po stronie wschodniej jezdni. Na szerokości około dwóch metrów samochody 

wyjeździły dotąd ładnie wyglądający teren tworząc ogromne koleiny i nieestetyczny obraz otoczenia Proponowane zadanie nie tylko w sposób kompleksowy zapewni 

dodatkowe miejsca postojowe ale także w znacznym stopniu poprawi wartość estetyczną nieruchomości położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Projekt zakłada 

zagospodarowania terenu wzorem strony wschodniej ulicy, gdzie już funkcjonują miejsca postojowe. Różnica polegać będzie jednak na tym, że po stronie zachodniej, o 

ile oczywiście będzie to możliwe parkowanie winno odbywać się nie równolegle do śladu ulicy (jak to jest po stronie wschodniej) lecz pod kątem 45 stopni do osi 

jezdni. Inwestycja będzie polegała na przygotowaniu podłoża pod budowę miejsc postojowych, wykonaniu prawidłowego odwodnienia terenu celem właściwego 

odpływu wody (drenaż), stworzenie odpowiedniej podbudowy i na tak przygotowanym podłożu wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakłada 

również wymianę obrzeży i krawężników wraz z późniejszym ewentualnym wykonaniem oznakowania poziomego przejścia dla pieszych oraz stanowisk postojowych 

(wykorzystanie innego koloru kostki). Projekt zakłada również wyrównanie terenów zielonych, wykonanie trawników wraz z posadzeniem krzewów zgodnie z mapką 

załączoną do projektu. Ze względów bezpieczeństwa należy również dokonać oznakowania pionowego skrzyżowania ulic Łokietkówny i Opolczyka (wstawienie 

znaków A-5). W chwili obecnej skrzyżowanie nie jest oznakowane i wielokrotnie dochodziło do sytuacji wymuszania pierwszeństwa przez uczestników ruchu. 

29 ID: W071NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 24100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

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

Lok. Teren Osiedla Nr 33. 

Opis 

Zadanie publiczne polega na organizacji 48 profesjonalnych, nieodpłatnych zajęć z nordic walking w okresie od marca do listopada 2020 r. prowadzonych przez 

certyfikowanego instruktora nordic walking oraz dietetyka, który weźmie udział w 8 spotkaniach. Uczestnicy zajęć będą mogli każdorazowo wypożyczyć nieodpłatnie 

kije (20 par profesjonalnych kijów KV+ o zróżnicowanych wysokościach od 95 do 135 cm długości), otrzymają „Przewodnik z zakresu prawidłowej techniki nordic 

walking", okolicznościowe koszulki oraz wodę mineralną na trening. 

30 ID: W102NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 41250.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Odbudowa chodnika oraz utwardzenie pobocza Zakładowa 138-140. 

Lok. ul. Zakładowa 138-140. 

Opis 

Odbudowa chodnika na odcinku ul. Zakładowa 133-135 (długość 50 m, szer. 170cm) dotyczy położenia wierzchniej warstwy chodnika z regulacją obrzeża. Położony w 

2000 r. chodnik jest całkowicie zniszczony, a w 2018 r. w lipcu po wykopach zniknęła reszta utwardzonej powierzchni. Na tym odcinku nowy chodnik jest 

koniecznością ze względu na przystanek autobusowy. Rejon powstającej logistyki przyczynił się do zwiększonej ilości pieszych, a to wymaga budowy nowego 

chodnika. 

31 ID: W103NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa przystanku autobusowego i chodnika przy ul. Zakładowej 140 do ul. Tranzytowej. 

Lok. ul. Zakładowa 138-140. 

Opis 

Projekt zakłada przede wszystkim zlikwidowanie niebezpieczeństwa jakie stwarza przebywanie na tym odcinku ul. Zakładowej. Woda deszczowa tworzy olbrzymią 

strugę zamieniając się w basen. Brak pobocza, brak chodnika, brak porządnej wiaty to skutek nieodprowadzonej wody deszczowej. Pieszy dorosły, starsi i dzieci nie 

mają miejsca na tym fragmencie ul. Zakładowej. Trudno dojść do przystanku. Woda zabrała chodnik, wymyła pobocze. Ruch samochodowy zniszczył asfalt, a autobusy 

przy hamowaniu znacznie obniżyły jezdnię. Chodnik odbudowany i utwardzone pobocze przy przystanku to bezpieczeństwo dla pieszych. 

32 ID: W232NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 260000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 



Tytuł Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dyspozytorskiej. 

Lok. ul. Dyspozytorska (okolice nr 16). 

Opis 
Budowa siłowni umożliwi mieszkańcom osiedla 33 aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Jest to osiedle zarówno młodych jak i starszych osób, które w obecnej 

chwili nie mają miejsca do aktywnej rekreacji. 

33 ID: W233NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Remont fragmentu nawierzchni ul. Dyspozytorskiej od ul. Zakładowej do wyjazdu między posesjami 4 i 6 . 

Lok. ul. Dyspozytorska 3. 

Opis Remont nawierzchni drogi wraz z krawężnikami. 

34 ID: W234NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 16000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zajęcia sensoplastyczne dla dzieci z osiedla nr 33. 

Lok. ul. Jagiellonki 4, Strefa Kultury Otwartej Filia Ośrodka Kultury Górna. 

Opis 

Zadanie obejmuje realizację zajęć sensoplastycznych dla dzieci. Celem zajęć jest wpływanie na rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia, budowanie świadomości 

ciała i przestrzeni, usprawnienie ruchowe, wpływanie na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za 

małą motorykę - czyli pracę dłoni), wpływanie na stymulację wszystkich zmysłów dziecka m.in. poprzez mnogość faktur, tekstur oraz całą paletę ekologicznych barw. 

Proponowane zajęcia oparte będą na ekologicznych i biodegradowalnych materiałach plastycznych. Zajęcia sensoplastyczne skierowane są do dzieci z terenu osiedla nr 

33 w przedziale wiekowym od 6 do 10 roku życia. Odbywać się będą raz w tygodniu, w okresie ośmiu miesięcy. Z uwagi na brak stałej infrastruktury kultury na terenie 

osiedla nr 33, zajęcia będą realizowane w najbliższej okolicy tj. w Strefie Kultury Otwartej, filii Ośrodka Kultury Górna mieszczącej się przy ul. Jagiellonki 4 na 

Olechowie. 

35 ID: W293NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Wiata przystankowa przy ul. Zakładowej róg ul. Dorabialskiej. 

Lok. ul. Zakładowa róg ul. Dorabialskiej. 

Opis 
Przy ul. Zakładowej róg ul. Dorabialskiej znajduje się słupek przystankowy miejskich linii autobusowych, dziennych i nocnych. Zadanie polega na położeniu kostki typ 

polbruk lub innej w miejscu samego przystanku i postawienie najtańszej wiaty przystankowej na rynku. 

36 ID: W306NR; Osiedle: Nr 33; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Nr 33. 

Lok. Teren osiedla Nr 33. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Nr 33 

a także dla kotów wolnobytujących. 

OLECHÓW-JANÓW 
37 ID: W006OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Janowie. 



Lok. Biblioteka Miejska Filia 52, ul. Ketlinga 21. 

Opis Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory biblioteki i uatrakcyjni ją dla czytelników Biblioteki na Janowie. 

38 ID: W018OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Powiększamy księgozbiór Biblioteki na Zakładowej 50. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia 58, ul. Zakładowa 50. 

Opis Zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych dla czytelników Filii nr 58 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. 

39 ID: W039OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowoczesna i przyjazna biblioteka w SP 205. 

Lok. SP 205, ul. Dąbrówki 1. 

Opis 

Realizacja tego projektu sprawi, że biblioteka w SP 205 stanie się bardziej przyjaznym i chętnie odwiedzanym miejscem. Nowe wyposażenie będzie sprzyjać 

odpoczynkowi i wyciszeniu. Nowe książki zachęcą uczniów do czytania. A wreszcie w pełni skomputeryzowana biblioteka wkroczy w nowoczesny świat wspólny z 

młodymi i bardzo młodymi czytelnikami. 

40 ID: W067OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 455000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa miejsc parkingowych przy ul. Opolczyka wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. 

Lok. ul. Opolczyka. 

Opis 

Projekt zakłada budowę miejsc parkingowych po obu stronach ul. Władysława Opolczyka na długości ok. 200 m od ul. Łokietkówny. Z uwagi na brak miejsc 

parkingowych w tym rejonie samochody parkują na ulicy zajmując pas ruchu. Stwarza to zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu oraz uniemożliwia swobodny 

przejazd. W okolicy ul. Opolczyka powstało w ostatnim czasie kilka dużych osiedli mieszkaniowych, ale brak jest w tym rejonie miejsc parkingowych zarówno dla 

mieszkańców jak i dla gości. Projekt zakłada wybudowanie miejsc parkingowych z kostki betonowej lub ażurowych płyt betonowych po obu stronach ulicy: parkowanie 

odbywać się będzie wzdłuż lub skośnie - w zależności od uwarunkowania przestrzeni. Dodatkowo pomiędzy miejscami parkingowymi wykonane zostaną nasadzenia 

zieleni (drzewa) oraz ustawione zostaną ławki, kosze na śmieci oraz kosze na psie nieczystości. 

41 ID: W089OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 260000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Parking dla Piasta Kołodzieja - Budowa parkingu na Olechowie. 

Lok. ul.Piasta Kołodzieja (od ul. Henryka Brodatego w kierunku Janowa, wschodnia strona ). 

Opis 

Wykonanie projektu a następnie budowa 40 miejsc parkingowych z płyt ażurowych z możliwością zasiania trawy, umiejscowionych po stronie wschodniej ul. Piasta 

Kołodzieja od ul. Henryka Brodatego w kierunku Janowa. Wskazane jest wyznaczenie przynajmniej jednego miejsca dla osób niepełnosprawnych. W okolicy 

odczuwalny jest brak miejsc parkingowych. Usytuowanie parkingów wzdłuż pasa zieleni przy ul. Piasta Kołodzieja częściowo rozwiązałoby ten problem. Z parkingu 

położonego na obrzeżu osiedla korzystaliby mieszkańcy, ale także osoby przyjeżdżające na osiedle w celach zawodowych lub innych, np. pacjenci przychodni lekarskiej 

mieszczącej się w sąsiednim wieżowcu. 

42 ID: W090OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 165000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych będącym doposażeniem placu zabaw w Parku Źródła Olechówki. 

Lok. Park Źródła Olechówki. 



Opis 

Istniejący plac zabaw w Parku „Źródła Olechówki" nie spełnia swojej funkcji z uwagi na to, że większość urządzeń zabawowych została zdemontowana, gdyż nie 

spełniała norm bhp. Nie ma też środków na ich remont oraz ewentualnie zakup nowych. Istnieje konieczność zakupu nowych urządzeń zabawowych i ich montaż. 

Wymienione we wniosku urządzenia zabawowe w pełni zaspokoją oczekiwania dzieci i ich opiekunów, a plac zabaw stanie się wspaniałym miejscem spotkań dzieci i 

ich opiekunów. Będzie też uzupełnieniem istniejącej infrastruktury. 

43 ID: W091OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 140000.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Strażnik bliżej nas. 

Lok. Teren Osiedla Olechów- Janów. 

Opis 
Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Olechów- Janów poprzez skierowanie dodatkowego patrolu w ramach służb normatywnych przeznaczonego wyłącznie do realizacji 

interwencji na ww. osiedlu. Do zadań ww. patrolu będzie m.in. dbanie o ład i porządek publiczny na terenie przedmiotowego osiedla. 

44 ID: W092OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 770000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł PUMPTRACK- rowerowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży w obrębie strefy rekreacji i wypoczynku w Parku Źródła Olechówki w Łodzi. 

Lok. ul. Kazimierza Odnowiciela/Bolka Świdnickiego. 

Opis 

Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK będzie torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów profilowanych "Hopek" ułożonych w takiej kolejności, by możliwe 

było rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe będzie dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom 

/garbom/, na którym użytkownik wykonując odpowiednie ruchy porusza się w wybranym kierunku wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. W obrębie strefy 

Rowerowego Placu Zabaw zostaną wybudowane dwa oddzielne tory rowerowe: PUMPTRACK Płaski- obiekt przeznaczony do początkujących użytkowników we 

wszystkich grupach wiekowych; PUMPTRACK FLOW TRACK- przeznaczony dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych użytkowników wszystkich grup 

wiekowych. Wybudowanie dwóch torów rowerowych w Parku będzie doskonałym uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury, spełniającym oczekiwania dzieci, 

młodzieży i innych uczestników. 

45 ID: W120OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń na Źródłach Olechówki. 

Lok. Park Źródła Olechówki. 

Opis 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do kamienia 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. 

46 ID: W124OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 192000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Plac do ćwiczeń "Street Workout". 

Lok. Park Źródła Olechówki. 

Opis Budowa specjalistycznego placu do ćwiczeń z wykorzystaniem własnego ciała rozwijających sprawność fizyczną i koordynację ruchową. 

47 ID: W141OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 1000000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi. 

Lok. ul. Zakładowa 35. 

Opis Założeniem projektu jest powstanie boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 141. Realizacja powyższego projektu jest bardzo ważna w rozwijaniu sportowych pasji 



uczniów szkoły i zapewnieniu miejsca do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców osiedla Olechów-Janów. Projekt pozwoli na bezpieczną i komfortową realizację 

programu nauczania na lekcjach wychowania fizycznego, co przełoży się na zwiększenie aktywności fiz. i poprawę stanu zdrowia uczniów i wszystkich beneficjentów 

projektu. Projekt zakłada stworzenie boiska o wielu zastosowaniach, co pozwoli na uprawianie całego spektrum dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, piłka 

ręczna, siatkówka, koszykówka, rugby, lekka atletyka. Obecnie teren sąsiadujący z budynkiem szkoły nie może być wykorzystany do celów sportowych, nawierzchnia 

jest nierówna i porośnięta dziko rosnącymi krzewami i chwastami , a to negatywnie wpływa na bezpieczeństwo. Realizacja projektu przyczyni się do organizowania 

działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych , promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, poprawi warunki pracy 

nauczycieli oraz umożliwi organizację wydarzeń sportowych dla uczniów i mieszkańców osiedla. 

48 ID: W165OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 20800.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Olechów-Janów. 

Lok. ul. Billewiczówny (Park na Janowie). 

Opis 

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

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

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

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

wzmacniają nie tylko ciało, ale i psychikę osób trenujących. Jest to szansa na oswojenie się z sytuacjami zagrożenia życia oraz poznaniem właściwych technik 

obezwładniających agresora. Treningi będą odbywać sie w grupach na każdym poziomie zaawansowania oraz dotyczyć będą zarówno kobiet jak i mężczyzn. System 

prowadzonych treningów pozwala na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb trenujących, którzy mogą liczyć na wprowadzenie coraz nowszych ćwiczeń. 

Dodatkowo kontakt z kadrą trenerską pozwala na konsultację z zakresu dietetyki i fizjoterapii, co jeszcze bardziej sprzyja rozwojowi fiz. Cykl zajęć przewidziany jest na 

sezon wiosenno-letni co również pozwoli na zagospodarowanie czasu najmłodszym uczestnikom. 

49 ID: W176OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 130000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Nowe wiaty przystankowe. 

Lok. ul. Hetmańska. 

Opis Wymiana 2 starych wiat przystankowych na nowe. Dotyczy wiat autobusowych na ul. Hetmańskiej (po stronie zachodniej). 

50 ID: W186OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 70000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Grillowanie w Parku Źródła Olechówki. 

Lok. Park Źródła Olechówki. 

Opis 

Projekt polega na wyposażeniu Parku Źródła Olechówki w miejski - stacjonarny grill. Z miejskiego grilla mieszkańcy Olechowa i Janowa będą mogli korzystać przez 

wszystkie dni w roku. Inwestycja zakłada zakup i montaż: miejskiego grilla, ławek z siedziskami, stojaków rowerowych. W ramach projektu mają powstać 2 niezależne 

stanowiska do grillowania. 

51 ID: W187OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Naprawa drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej 

Lok. al. Hetmańska. 

Opis Celem inwestycji jest wymiana zdegradowanych krawężników rozdzielających drogę rowerową od przejazdu drogowego. Aktualne krawężniki są zniszczone, a przejazd 



powoduje możliwość uszkodzenia koła rowerowego oraz zagraża bezpieczeństwu rowerzystów. Projekt zakłada demontaż zniszczonych krawężników oraz montaż 

nowych - ułatwiających jazdę krawężników wzdłuż al. Hetmańskiej. Wymiana obejmie skrzyżowania: al. Hetmańska-ul. Zakładowa, al. Hetmańska-ul. H. Brodatego, al. 

Hetmańska-ul. Zagłoby, al. Hetmańska-ul. Juranda ze Spychowa, al. Hetmańska-ul. Billewiczówny. 

52 ID: W188OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Inne 

Tytuł Wybieg dla psów 

Lok. skrzyżowanie ul. Hetmańskie z ul. Odnowiciela. 

Opis 
Projekt zakłada stworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni 675 m? (45 x 15).W skład elementów do montażu wchodzą urządzenia kształtujące 

koordynację ruchową i umysłową naszego pupila. Dodatkowo zamontowane będą żeliwne ławki oraz kosze na śmieci i psie odchody. 

53 ID: W189OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Drzewa owocowe na Olechowie!. 

Lok. ul. Hetmańska między ul. Odnowiciela a ul. Zakładową 

Opis Posadzenie 50 szt. drzew owocowych wraz z pielęgnacją. 

54 ID: W190OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 7000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Inne 

Tytuł Punkt naprawy roweru!. 

Lok. ul. Hetmańska. 

Opis 

Projekt zakłada ustawienie nieopodal drogi rowerowej przy al. Hetmańskiej punktu do naprawy roweru. Stacja powinna być wyposażona w narzędzia umożliwiające 

szybką naprawę roweru (imbusy, śrubokręty itp.) oraz pompkę rowerową z wymiennymi końcówkami. Stacja naprawcza powinna być zlokalizowana przy al. 

Hetmańskiej na wysokości przystanku tramwajowego "Hetmańska-Dąbrówki" 

55 ID: W191OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 66000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Piękne drzewa przy Opolczyka! 

Lok. ul. Opolczyka. 

Opis Posadzenie 40 szt. drzew wzdłuż ul. Opolczyka miedzy sklepem (Biedronka) a ul. Łokietkówny wraz z pielęgnacją i zaopatrzeniem ich w worki do podlewania. 

56 ID: W192OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 6000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Kupujemy budki dla ptaków!. 

Lok. Park Źródła Olechówki. 

Opis 
Projekt zakłada zakup i montaż 30 szt. budek dla ptaków w Parku Źródła Olechówki. Budki dla ptaków powinny być zlokalizowane w okolicach rzeki Olechówki. 

Należy zakupić budki dla ptaków adresowane dla różnych gatunków celem zwiększenia bioróżnorodności. 

57 ID: W193OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 40000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park Źródła Olechówki dla seniora i juniora!. 

Lok. Park Źródła Olechówki. 

Opis 
Celem projektu jest wprowadzenie infrastruktury adresowanej dla seniorów oraz młodzieży w Parku Źródła Olechówki. Dla seniorów maja powstać 2 stoły z 

przeznaczeniem do gry w szachy i warcaby. Każde stanowisko do gry w szachy powinno być wyposażone w 4 jednoosobowe ławki. Dla młodzieży planowane jest 



powstanie stołu do ping ponga (tenis stołowy). 

58 ID: W209OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 250000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł „Zielony skwer, a nie szary beton”. 

Lok. ul. Zakładowa 62 ul. H. Brodatego 2. 

Opis 

Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej polegać będzie na wykonaniu powierzchni asfaltowej biegnącej do ulicy Zakładowej. Koniecznym jest wykonanie chodnika z 

płytek betonowych wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Zakładowej do ul. H. Brodatego. Remont chodnika wzdłuż budynków 155-160 polegać będzie na wymianie 

zdegenerowanych płyt chodnikowych na płytki betonowe. Wnioskujemy o wykonanie chodnika od ul. Zakładowej do pawilonu usługowego dł. ok. 85 mb i szerokości 4 

m. Rekultywacja terenu pomiędzy ścieżką rowerową a chodnikiem od strony wieżowców polegać będzie na zdjęciu zdegenerowanych płyt, posadzenia w tym miejscu 

dwóch rzędów klonów kulistych, krzewów oraz posadowienia ławek i koszy na śmieci. Planuje się wykonanie poprzecznych chodników dla ruchu pieszych od ścieżki 

rowerowej do chodnika przy budynkach. 

59 ID: W216OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 105000.00 zł; Realizator: ZLM; Kategoria: Inne 

Tytuł Ładne piaskownice. 

Lok. ul. Wojewódzkiego. 

Opis 
Odnowienie piaskownic (elementów drewnianych) na osiedlu bloków komunalnych przy ulicy Wojewódzkiego. W ramach projektu powinny one zostać naprawione 

(wraz z zamontowaniem brakujących/ zdewastowanych elementów) oraz odmalowane. 

60 ID: W217OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 260000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Miejsca parkingowe na ulicy Cynarskiego. 

Lok. ul. Cynarskiego 2 i 8 (wzdłuż ulicy). 

Opis Stworzenie nowych miejsc parkingowych z płyt ażurowych po zachodniej stronie ulicy Cynarskiego na wysokości Cynarskiego 2 i 8. 

61 ID: W218OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Remont ulicy Ketlinga. 

Lok. ul. Ketlinga na odcinku od ul. Zagłoby do ul. Skrzetuskiego. 

Opis Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Ketlinga na odcinku pomiędzy ul. Zagłoby a Skrzetuskiego. 

62 ID: W268OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 550000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Utwardzenie ulicy Wojewódzkiego (odcinek ok. 110 m). 

Lok. ul. Wojewódzkiego na wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7. 

Opis 

Przebudowa gruntowego odcinka ulicy Wojewódzkiego na dowolną nawierzchnię utwardzoną (asfalt, kostka brukowa, itp.) na wysokości bloków z Cynarskiego 5 i 7 

Wybór metody może zależeć od kosztów wykonania (tańsza opcja). W ramach inwestycji można wyremontować istniejące miejsca parkingowe, jeżeli jest to niezbędne 

do realizacji całej inwestycji oraz dodatkowo można stworzyć miejsca parkingowe po północnej stronie ulicy. 

63 ID: W269OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Usunięcie zardzewialych słupków ze skrzyżowania ulicy Hetmańskiej i Zakładowej. 

Lok. Skrzyżowanie ul. Hetmańskiej i ul. Zakładowej. 



Opis Usunięcie zardzewiałych słupków ze skrzyżowania ulicy Hetmańskiej i Zakładowej lub ich ewentualna wymiana na nowe w miejscach, w których są one niezbędne. 

64 ID: W275OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Wiśniowa aleja. 

Lok. Teren zielony przy ul. Hetmańskiej. 

Opis Zasadzenie 50 sztuk drzew owocowych. 

65 ID: W276OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 64000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Spektakl plenerowy. 

Lok. Skwer między ul. Ziemowita a ul. Dąbrówki. 

Opis Zorganizowanie w okresie letnim spektaklu plenerowego. Tematyka komediowa, miejsce wystawienie to skwer obok Szkoły Podstawowej 205. 

66 ID: W307OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Olechów-Janów. 

Lok. Teren osiedla Olechów-Janów. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla 

Olechów-Janów a także dla kotów wolnobytujących. 

67 ID: W313OJ; Osiedle: Olechów-Janów; Kwota: 5500.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Piknik rodzinny z mapą. 

Lok. Teren osiedla Olechów-Janów. 

Opis 

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

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

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

realizacji projektu to wiosna - jesień 2020 r. 

STOKI-SIKAWA-PODGÓRZE 
68 ID: W007ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych Stoki-Sikawa-Podgórze. 

Lok. Przystanki: Pomorska-CKD szpital (0161) (0160), Telefoniczna-Weselna (1179), Telefonicnza-Pieniny (1177), Stoki (1176). 

Opis Montaż 6 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do OSSR. 

69 ID: W025ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 129094.90 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zmysłowy Plac Zabaw - modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi ul. Potokowa 15. 

Lok. PM 63, ul. Potokowa 15. 

Opis 
Główną ideą Zmysłowego Placu Zabaw jest pobudzanie zmysłów z wykorzystaniem atrakcyjnych i kolorowych pomocy dydaktycznych i urządzeń oraz poprawa 

bezpieczeństwa przebywających na placu zabaw dzieci. Urządzenia znajdujące się na placu wymagają wymiany, a nawierzchnia jest w wielu miejscach uszkodzona, co 



stwarza duże zagrożenie powstania urazów u dzieci tam przebywających. 

70 ID: W026ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 40100.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowoczesne pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi. 

Lok. PM 63, ul. Potokowa 15. 

Opis 

Realizacja projektu będzie wspomagać proces ogólnego kształcenia dzieci poprzez nabywanie podstawowych umiejętności i wiadomości oraz stymulować rozwój 

poznawczy przedszkolaków z wykorzystaniem atrakcyjnych, profesjonalnych pomocy dydaktycznych dostosowanych do ich możliwości psychoruchowych. Przedszkole 

zostanie doposażone w: tablicę interaktywną, rzutnik, magiczny dywan oraz drukarkę 3D. Nauczyciele przedszkola będą rozwijać różnorodne zainteresowania i 

zdolności dzieci poprzez organizowanie zajęć i zabaw łączących osiągnięcia współczesnej pedagogiki z nowatorskimi technologiami. 

71 ID: W027ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 255000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi. 

Lok. PM 63, ul. Potokowa 15. 

Opis 

Realizacja zadania będzie odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców osiedla Stoki jak i wszystkich rodziców, którzy wybierają naszą placówkę do edukacji 

swoich dzieci. Poprawi warunki pobytu w przedszkolu przedszkolaków w wieku 3-6 lat. Nawiąże do prac już przeprowadzonych, których celem jest racjonalne 

gospodarowanie energią cieplną. Ograniczy ilość remontów bieżących i doraźnych napraw. Wpłynie na poprawę estetyki ul. Potokowej i pobliskich okolic. 

72 ID: W028ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 118171.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont chodnika w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi, ul. Potokowa 15. 

Lok. PM 63, ul. Potokowa 15. 

Opis 
Położenie kostki brukowej na ścieżkach w ogrodzie przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi. Zniszczone, popękane płyty chodnikowe grożą urazami dzieci 

przebywających i bawiących się na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. 

73 ID: W029ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 75457.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi. 

Lok. PM 63, ul. Potokowa 15. 

Opis 

Główną ideą remontu tarasu, który znajduje się przy budynku przedszkola w ogrodzie jest wykorzystywanie go do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajęć 

dodatkowych oraz spotkań integracyjnych dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Realizacja zadania 

poprawi standard i estetykę placówki. 

74 ID: W031ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 125000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wichrolandia - stylowe i bezpieczne ogrodzenie naszego przedszkola. 

Lok. PM 93, ul. Wichrowa 1a. 

Opis 

Przedszkole istnieje od 1956 r. nigdy nie przeszło remontu ogrodzenia poza jedną niewielką częścią. Przedszkole otoczone jest ogromnym ogrodem, który z kolei okala 

rozpadające się ogrodzenie. Od strony Halnej widoczne są ubytki w podmurówce. Stopniowo ogrodzenie jest rozkradane z odpadających cegieł. W trosce o 

bezpieczeństwo bawiących się na terenie ogrodu dzieci należy zmienić ogrodzenie. 

75 ID: W060ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 300.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 



Tytuł Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego. 

Lok. Park im. R.Baden-Powella. 

Opis 

Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów Quidditcha. W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków łódzkiej drużyny Sky Weavers 

mieszkańcom Łodzi przybliżone zostaną zasady coraz popularniejszego sportu jakim jest Quidditch. Wydarzenie jest adresowane do wszystkich mieszkańców Łodzi 

niezależnie od wieku i doświadczenia w grach zespołowych. Będzie to kontynuacja serii treningów otwartych i wydarzeń plenerowych takich jak "Galanty Turniej 

Quidditcha", czy "Trening Quidditcha w łódzkim ZOO", która może zaowocować możliwością organizacji w Łodzi Ogólnopolskich mistrzostw Quidditcha. Warsztat- 

mogłyby się odbyć w dowolnym terminie, z wyłączeniem okresu od początku listopada do końca marca, ze względu na warunki atmosferyczne. 

76 ID: W064ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Rowerem wzdłuż Brzezińskiej - zapewnienie ciągłości drogi rowerowej. 

Lok. ul. Brzezińska (południowa strona). 

Opis 

Projekt mający na celu umożliwienie płynnej i bezpiecznej jazdy rowerem po południowej stronie ul. Brzezińskiej. Składa się na niego: dobudowanie brakującego 

odcinka od obecnego kończącego się tuż za wiaduktem do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem przez Śnieżną (ok. l00 m); przesunięcie zakończenia za ul. Kerna o 

kilkanaście metrów na wschód, tak by umożliwić włączenie się do ruchu na wyjeździe z posesji przy zatoce autobusowej (także tylko zmiana oznakowania); 

ujednolicenie oznakowania wyjazdów z posesji na odcinku od Śnieżnej do Kerna (czerwone malowanie w śladzie drogi rowerowej). 

77 ID: W066ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 115500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Bezpieczne podwórko między Górską a Pieniny z wygodnym skrótem. 

Lok. Podwórko między ul. Górską 14-22 a ul. Pieniny 21-27. 

Opis 

Projekt polega na zagospodarowaniu podwórka, tak aby mieszkańcy osiedla czuli się na nim bezpiecznie i mogli korzystać z wygodnego skrótu do lokalnego centrum ze 

sklepami i komunikacją miejską. W celu poprawy bezpieczeństwa przewidziano rozbiórkę zdegradowanego murku - miejsca libacji alkoholowych. Projekt przewiduje 

utwardzenie alejki tłuczniem łamanym w celu jej wyrównania i wyeliminowania błota, które uniemożliwia korzystanie ze skrótu w trakcie deszczu lub roztopów. Całość 

robót ma dopełnić regeneracja trawnika i pielęgnacja istniejącej zieleni oraz ustawienie harmonizujących z otoczeniem słupków (wymiana nieestetycznych biało-

czerwonych) uniemożliwiających przejazd przez skrót samochodem. 

78 ID: W074ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 99500.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Plac zabaw i zielony ogród dla Domu Małego Dziecka. 

Lok. Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Zbocze 2a. 

Opis 

Na terenie zielonym należącym do placówki dokonać trzeba nasadzenia drzew , krzewów i kwiatów celem poprawy komfortu wypoczynku dzieci tam przebywających. 

Plac zabaw zostanie wyposażony w atestowane urządzenia o charakterze edukacyjnym i zabawowym. Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń służyć będzie do 

oczyszczania powietrza w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci, co przyczyni się do zmniejszenia liczby zachorowań. Straż Miejska w ramach dodatkowych służb 

prowadzić będzie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów, wolontariuszy i rodzin zastępczych. Będą również czuwać nad 

bezpieczeństwem w rejonie placówki oraz Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. Elementy składowe projektu: Rewitalizacja terenu zielonego - 9 500,00, Urządzenie do 

dezynfekcji pomieszczeń + roczny zapas płynu - 14 000,00, Aranżacja placu zabaw - 56 000,00, Dodatkowe służby dla Straży Miejskiej - 20 000,00. 

79 ID: W127ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 160000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja szatni uczniowskiej w SP 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. 



Lok. ul. Janosika 136. 

Opis 

Projekt zakłada remont pomieszczeń przeznaczonych ma szatnię uczniowską - usunięcie obecnej, wieloletniej infrastruktury, wykonanie prac malarskich i 

glazurniczych. Ponadto zostaną zakupione szafki uczniowskie, które wykorzystywane będą zarówno do przechowywania odzieży wierzchniej oraz butów, a także 

książek i przyborów szkolnych. 

80 ID: W128ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w gry, pomoce dydaktyczne, książki oraz sprzęt muzyczny. 

Lok. ul. Janosika 136. 

Opis 

Celem zadania jest doposażenie bazy PM 94 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w gry i pomoce dydaktyczne, które sprawią, że pobyt dzieci w przedszkolu będzie 

atrakcyjny. Ponadto zostaną zakupione książki do biblioteki szkolnej przy SP 158 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6. W okolicy nie ma biblioteki, więc uczniowie 

będą mieli możliwość wypożyczyć lektury szkolne i inne pozycje książkowe. W ramach tego zadania zakupione zostaną również pianino cyfrowe oraz sprzęt 

nagłaśniający, które będą wykorzystywane na zajęciach artystycznych, uroczystościach szkolnych, w tym imprezach z udziałem mieszkańców. 

81 ID: W129ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 550000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Janosika 136. 

Lok. ul. Janosika 136. 

Opis 

Celem zadania jest remont dachu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Janosika 136. Remont jest konieczny, aby zapewnić bezpieczne warunki 

podczas pobytu uczniów SP 158 i wychowanków PM 94. Uszkodzony dach powoduje, iż pomieszczenia na drugim piętrze są zalewane podczas intensywnych opadów 

deszczu. Brak naprawy dachu grozi jego całkowitym zniszczeniem. Remont zakłada wymianę dotychczasowego pokrycia dachowego na blachodachówkę, naprawione 

także zostaną uszkodzone elementy drewniane. 

82 ID: W139ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 9000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Montaż pułapek na szrotówka na kasztanowcach na ul. Prezydenta. 

Lok. ul. Prezydenta. 

Opis Montaż pułapek na szrotówka na kasztanowcach na ul. Prezydenta. 

83 ID: W142ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 11500.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek do bibliotek na Stokach. 

Lok. ul.Skalna 2. 

Opis Projekt obejmuje zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków dla bibliotek na Stokach - filia nr 59 i filia nr 60. 

84 ID: W148ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 38000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

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

Lok. ul. Junacka. 

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

85 ID: W150ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 15000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont blaszanego ogrodzenia przy ul. Janosika na wysokości ZS nr 6. 



Lok. ul. Janosika od ul. Powstańców Śląskich do ul. Chałubińskiego. 

Opis Remont blaszanego ogrodzenia przy ul. Janosika na wysokości ZS nr 6. 

86 ID: W151ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 200000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Remont przystanku wraz z otaczającym chodnikiem ul. Brzezińska/ul. Janosika w kierunku Nowosolnej. 

Lok. ul. Brzezińska przy ul. Janosika. 

Opis Remont przystanku wraz z otaczającym chodnikiem ul. Brzezińska/ul. Janosika w kierunku Nowosolnej. 

87 ID: W152ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 41600.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zajęcia sportowe w przedszkolu/szkole przy ul. Janosika - szkolny klub sportowy. 

Lok. ul. Janosika. 

Opis Zajęcia sportowe w przedszkolu/szkole przy ul. Janosika - szkolny klub sportowy. 

88 ID: W154ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Remont pętli autobusowej na ul. Janosika przy kościele. 

Lok. ul. Janosika przy ul. Wyżynnej. 

Opis Remont pętli autobusowej na ul. Janosika przy kościele. 

89 ID: W155ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 43000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Wymiana zardzewiałych barierek przy chodniku na ul. Brzezińskiej. 

Lok. ul. Brzezińska pomiędzy ul. Herberta a ul. Giewont. 

Opis Wymiana zardzewiałych barierek przy chodniku na ul. Brzezińskiej. 

90 ID: W157ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy szkole na ul. Janosika (w miejsce tablicy, która została zniszczona przez zwalone drzewo). 

Lok. ul. Janosika przy ul. Powstańców Śląskich. 

Opis Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy szkole na ul. Janosika (w miejsce tablicy, która została zniszczona przez zwalone drzewo). 

91 ID: W174ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 208000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bezpiecznie pokonujemy bariery w SPS nr 128. 

Lok. SPS nr 128. 

Opis 
Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkolnego (dawnego Gimnazjum nr 30) wraz z dwiema bramami wjazdowymi spełniającymi wymagania p.poż. Modernizacja 

schodów wejściowych oraz zbudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

92 ID: W183ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 350000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bezpieczny teren wokół budynku SP nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi. 

Lok. SP 139 ul. Giewont 28. 

Opis 
Głównym celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczniów przebywających na terenie szkoły oraz zapobiegnięcie postępującej dewastacji budynku i nowo 

wybudowanego boiska wielofunkcyjnego poprze remont ogrodzenia szkoły, remont furtki wejściowej oraz wymianie nawierzchni placu zabaw. Realizacja tego zadania 



jest dla całej społeczności SP 139 sprawą pilną i niezwykle potrzebną. Obecne ogrodzenie terenu szkoły i nawierzchnia placu zabaw jest w bardzo złym stanie 

technicznym, co w konsekwencji w przypadku placu zabaw może spowodować nakaz wyłączenia go z użytkowania, a w przypadku ogrodzenia niekontrolowanemu 

wybieganiu uczniów na ulicę oraz aktom wandalizmu. 

93 ID: W221ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 320000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

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

Lok. U zbiegu ul. Mazowieckiej i ul. Lawinowej. 

Opis 

Projekt dotyczy przekształcenia miejsca zielonego, dziś dzikiego lasku w miejsce przyjazne mieszkańcom łączącego w sobie funkcję mini parku, miejsca 

wypoczynkowego i placu zabaw. Projekt obejmuje wybudowanie miejsca łączącego w sobie elementy placu zabaw oraz parku miniaturowego z wykorzystaniem 

naturalnego ukształtowania terenu. Oznacza to, że na terenie parku można zaadaptować naturalny spadek terenu do wybudowania górki do zjazdów saneczkowych oraz 

zbudować mini plac zabaw i siłownię plenerową. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu plac zabaw może mieć nietypowy zakres atrakcji, bowiem między 

drzewami można wybudować niski park linowy; mosty wiszące między drzewami, platformy podwieszone, hamaki, tory przeszkód, domki na drzewie itp. (Na niskim 

poziomie gwarantującym bezpieczeństwo dzieci np. 30 cm nad ziemią). Teren ten, naturalnie ocieniony, może stanowić także doskonałe miejsce, gdzie nasi osiedlowi 

seniorzy mogliby korzystać z plenerowej siłowni, grać w szachy, spotykać się z sąsiadami i znajomymi. Wybudowanie alejek zapewni miejsca do spacerowania a 

postawienie koszy na zwierzęce odpady, zapewni temu miejscu czystość. Wykonanie projektu zakłada rozszerzenie zakresu prac o wycinkę suchych drzew oraz 

wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewach zlokalizowanych na terenie zieleńca. 

94 ID: W239ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 101620.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Droga z osiedla do parku. 

Lok. Fragment terenu pomiędzy budynkami przy ul. Szczytowej 1, a ul. Szczytowej 3/9 i ul. Szczytowej 1a. 

Opis 

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

Szczytowej 1, a Szczytowej 3/9, a następnie wzdłuż garaży i szczytu budynku przy ul. Szczytowej la. Obecnie istniejąca szeroka, nieusystematyzowana droga gruntowa 

jest intensywnie użytkowana mieszkańcom osiedla jako trasa do tramwaju, parku oraz w/w posesji. Jest to również podjazd do garaży przy szczycie budynku przy ul. 

Szczytowej la oraz garaży naprzeciwko budynków przy ul. Szczytowej 3/9. Jedynie na krótkim odcinku z ul. Szczytowej do śmietników jest ona utwardzona asfaltem. 

Niemal każdy intensywny deszcz oraz intensywne użytkowanie trasy niemal uniemożliwia korzystanie z niej, naraża ludzi na upadki, a pojazdy na uszkodzenia. 

95 ID: W240ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 760620.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Utwardzenie ul. Krokusowej. 

Lok. ul. Krokusowa, odcinek między ul. Pszczyńską a ul. Graniową. 

Opis 

Utwardzenie jezdni oraz wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Krokusowej na docinku pomiędzy ul. Pszczyńską a Graniową, o długości ok. 110 m i szerokości 3 m. 

Na tej wysokości znajduje się Przedszkole i Żłobek Akademia Małych Odkrywców (Krokusowa 34), a także podjazd do Pogotowia Opiekuńczego nr 1 (ul. Krokusowa 

15/17). Dojazd do obu tych instytucji, z uwagi na zły stan drogi jest bardzo trudny. Przy Pogotowiu codziennie rano parkuje autokar, z kolei przy Przedszkolu - rowery i 

auta rodziców przywożących dzieci. Z braku miejsca, parkowanie często odbywa się w pasie zieleni. Jest to obecnie najgorszy odcinek ul. Krokusowej. Jego 

modernizacja posłuży więc wszystkim mieszkańcom ulicy, a także wyżej wspomnianym gościom placówek. 

96 ID: W241ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 240000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Wiadukt drogowy na ul. Pomorskiej – poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych Stoki – Sikawa – Podgórze. 



Lok. Wiadukt w ciągu drogowym ul. Pomorskiej przy ul. Lawinowej i ul. Mazowieckiej. 

Opis 

Sfrezowianie warstwy ścieralnej, wykonanie nowych ciągów dla pieszych, utwardzenie podbudowy, położenie nakładki asfaltowej o odpowiedniej konsystencji i 

grubości adekwatnej do dużego obciążenia w występującym tam ruchu drogowym, zainstalowanie po obydwu stronach barierek energochłonnych i ochronnych, 

wyznaczenie strefy skrętu do ulicy Mazowieckiej i wykonanie oznakowania poziomego. Obecny stan nawierzchni na wiadukcie drogowym jest fatalny i wymaga 

pilnego remontu. Ulica Pomorska to jeden z głównych ciągów drogowych o kluczowym znaczeniu dla płynności ruchu nie tylko w samym mieście Łodzi, ale też jedna z 

głównych dróg dojazdowych do centrum miasta dla dużej liczby mieszkańców ze wschodniej części naszego miasta. 

97 ID: W243ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 270000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Ulica Pieniny – bezpieczny i szybki dojazd do szpitala im. L. Sonnenberga. 

Lok. Odcinek ul. Pieniny przy szpitalu im. L. Sonnenberga pomiędzy ul. Telefoniczną i ul. Przełęcz. 

Opis 

Sfrezowanie starej warstwy ścieralnej , położenie warstwy wyrównawczej nakładki asfaltowej o odpowiedniej grubości adekwatnej do obciążenia ruchu drogowego 

występującego na tym odcinku ulicy Pieniny. Stan nawierzchni na odcinku ulicy Pieniny pomiędzy ulicą Telefoniczną i ulicą Przełęcz jest bardzo zły. W nawierzchni 

praktycznie przez okres całego roku występują liczne ubytki i nierzadko dużej wielkości wypełnione wodą wyrwy, które negatywnie wpływają na komfort jazdy a 

przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Z powodu występujących ubytków dochodzi często do niebezpiecznych i potencjalnie wypadkowych 

sytuacji ponieważ kierowcy dokonują manewrów celem ominięcia nierównej nawierzchni. Ten odcinek ul. Pieniny to jedna z głównych dróg dojazdowych szpitala im. 

Ludwika Sonnenberga po której z dużą częstotliwością poruszają się karetki Pogotowia Ratunkowego transportujące osoby wymagające pilnej pomocy medycznej. 

98 ID: W244ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 360000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Ulica Giewont – bezpieczny i szybki dojazd do szpitala im. L. Sonnenberga. 

Lok. Odcinek ul. Giewont od ul. Pomorskiej w kierunku ul. Zbocze/ul. Pieniny. 

Opis 

Sfrezowanie starej warstwy ścieralnej, położenie nakładki asfaltowej o odpowiedniej grubości adekwatnej do obciążenia ruchu drogowego występującego na tym 

odcinku ulicy Giewont. Wyznaczenie i wymalowanie oznakowania poziomego w celu uzyskania bezpiecznej strefy skrętu do ul. Pomorskiej. Stan nawierzchni na 

odcinku ulicy Giewont pomiędzy ulicą Pomorską i ulicą Zbocze/Pieniny jest bardzo zły. W nawierzchni praktycznie przez okres całego roku występują liczne ubytki i 

nierzadko dużej wielkości wypełnione wodą wyrwy, które negatywnie wpływają na komfort jazdy a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Z 

powodu występujących ubytków dochodzi często do niebezpiecznych i potencjalnie wypadkowych sytuacji ponieważ kierowcy dokonują manewrów celem ominięcia 

nierównej nawierzchni. Ten odcinek ul. Giewont to jedna z głównych dróg dojazdowych do Osiedla Stoki oraz szpitala im. Ludwika Sonneberga po której oprócz 

zwykłych użytkowników ruchu drogowego często poruszają się karetki Pogotowia Ratunkowego transportujące osoby wymagające pilnej pomocy medycznej. 

99 ID: W259ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 50000.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach. 

Lok. 
Pogotowie Opiekuńcze nr 1 ul. Krokusowa 15/17, filia Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Zbocze 2a, Dom Rodzinny "Giewont" przy ul. Giewont 28a, Rodzinny 

Dom Dziecka nr 3 przy ul. Jarowej 18a. 

Opis 

Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego zadania o tej samej nazwie. Przewiduje on organizację zajęć, warsztatów, wycieczek, korepetycji i terapii dla około 100 dzieci 

z czterech domów dziecka (Pogotowie Opiekuńcze nr 1, filia Domu Dziecka dla Małych Dzieci, Dom Rodzinny „Giewont” i Rodzinny Dom Dziecka Happy Kids) oraz 

rodzin zastępczych mieszkających na osiedlu Stoki- Sikawa-Podgórze, a także zakup sprzętów, gier i pomocy służących podczas terapii i warsztatów prowadzonych dla 

tych dzieci. 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. 

100 ID: W262ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 353500.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

Lok. OSP Łódź - Sikawa, ul.Janosika 158/160. 

Opis 

Remom strażnicy OSP Łódź-Sikawa pozwoli na polepszenie wizerunku ochotniczych straży pożarnych w naszym mieście, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i jakość 

życia okolicznych mieszkańców ze względu na pełnione przez jednostkę funkcje oraz z uwagi na częste spotkania różnych grup społecznych. Wpłynie on również na 

zaoszczędzenie kosztów utrzymania budynku, co wpłynie na gotowość bojową. 

101 ID: W278ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 970000.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Termomodernizacja dla Pogotowia Opiekuńczego nr 1. 

Lok. ul. Krokusowa 15/17. 

Opis 

Celem projektu jest termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego nr 1. Nowoczesna termoizolacja umożliwiłaby bardziej efektowne oddawanie ciepła w 

okresie wiosenno-letnim, a zatrzymywanie energii cieplnej w budynku w okresie jesienno-zimowym - pozwoliłoby to zredukować emisję dwutlenku węgla oraz koszty 

związane z produkcją energii cieplnej dla budynku. Z kolei nowe okna wzmogą efekt termoizolacyjny. Nowoczesna termoizolacja mogłaby się także przyczynić do 

mniejszej zachorowalności wśród dzieci na choroby górnych dróg oddechowych, tym samym redukując koszty związane z leczeniem. Ocieplenie ścian będzie dotyczyć: 

ścian wschodniej i zachodniej (są to szczytowe ściany budynku). 

102 ID: W279ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 25720.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Szkółka piłkarska dla dziewcząt. 

Lok. ul. Krokusowa 15/17. 

Opis 

Pogotowie Opiekuńcze nr 1 jest zarządcą budynku pod adresem ul. Krokusowa 15/17. Przy budynku znajdują się tereny zielone oraz boiska do gry w piłkę nożną, a 

także do gry w piłkę siatkową. Boiska te można wykorzystać do zorganizowania cyklu zajęć związanych z Piłką Nożną dla Dziewcząt. Wykwalifikowana kadra, zapał i 

sprzęt sportowy pozwolą nie tylko przeprowadzać zajęcia związane z aktywizowaniem młodzieży z okolic, ale również pomogą stworzyć pełnoprawną drużynę piłkarek. 

Poprzez aktywizacje dziewcząt, młodzież będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania, a w efekcie spełniać marzenia Zajęcia takie przeciwdziałać będą nudzie i 

promować mają nie tylko zdrowy tryb życia ale również zasady fair play tak na boisku jak i poza nim. Szkółka operowałaby w miesiącach styczeń - czerwiec (01/2020 - 

06/2020) oraz wrzesień - grudzień (09/2020 - 12/2020) zaś zajęcia odbywałyby się zarówno na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 145 w miesiącach jesienno - 

zimowych jak i na boisku do gry w piłkę na działce Pogotowia Opiekuńczego w miesiącach wiosenno - letnich. 

103 ID: W280ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 27440.00 zł; Realizator: MOPS; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Granie na polanie (Łódźstok). 

Lok. ul. Krokusowa 15/17. 

Opis 

Celem projektu jest zaznajomienie dzieci i młodzieży z klasyką kina polskiego i zagranicznego. Głównymi odbiorcami przedsięwzięcia byłyby dzieci i młodzież z 

Pogotowia Opiekuńczego nr 1 oraz ich rodzice a także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 145. Seanse odbywałyby się w plenerze. Projekcja byłaby utrzymana w 

konwencji kina letniego - zamiast tradycyjnych siedzisk, widzowie mieliby do dyspozycji leżaki, filmy byłyby wyświetlane na wysokiej klasy projektorze, rzutowane na 



specjalnie dostosowany ekran, wraz z towarzyszącym nagłośnieniem w stylu Surround. 

104 ID: W286ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 222625.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Wygodne ścieżki w parku na Stokach. 

Lok. Park im. Mariusza Zaruskiego. 

Opis 

Utwardzenie dwóch ścieżek w parku im. M. Zaruskiego w miejscu istniejących wydeptanych ścieżek. Dróżki te, ze względu na nachylenie terenu, są wymywane przez 

deszcz, w wyniku czego nie da się ich wygodnie użytkować - tworzą się dziury, zapadliska, stromizny. Korzenie drzew są odkryte. Jedna ścieżka znajduje się w 

środkowej części parku (oznaczona na schemacie nr 1, długość 92 m), druga przy tzw. „muszli" (oznaczona na schemacie nr 2, długość 184,5 m). Proponowane 

działanie to utworzenie schludnych, wygodnych ścieżek z naturalnego materiału i na utwardzonym gruncie. Proponuje się wykonać wodoprzepuszczalną nawierzchnię 

mineralno- żywiczną tzw. kamienny dywan. Taką nawierzchnię cechuje wygoda użytkowania, antypoślizgowość, łatwość konserwacji i czyszczenia oraz dobre 

właściwości mechaniczne. Jest wytrzymała i estetyczna, a do tego oddycha i przepuszcza wilgoć do podłoża (nie powstają kałuże, woda wnika w glebę). Ścieżki 

powinny być wygodne dla rowerów i wózków, a więc nie może być na nich utworzonych schodów. Proponuje się, by ścieżki były minimalnie wyniesione ponad 

otoczenie, tak by okrywały odsłonięte obecnie korzenie drzew oraz by woda deszczowa spływała z nich na trawniki. 

105 ID: W289ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 203572.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł CITY OF SKILLS - wakacyjne miasteczko umiejętności. 

Lok. Park im. Robert Baden-Powella. 

Opis 

CITY OF SKILLS - wakacyjne miasteczko umiejętności. To zajęcia dla 400 dzieci i młodzieży spędzających wakacje w miejscu zamieszkania - ŁODZI. Podczas 

wakacyjnego obozowiska zaaranżowanego w jednym z łódzkich parków, będą trwały zajęcia sportowe, rekreacyjne i animacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 

lat. Na terenie obozowiska w namiotach programowych będą równolegle odbywały się zajęcia związane z udzielaniem pierwszej pomocy, rękodziełem, zajęcia 

plastyczne, muzyczne, gry i zabawy integracyjne oraz inne warsztaty tematyczne dopasowane do wieku uczestników. Zorganizowane zostaną konkursy z nagrodami 

oraz zajęcia ogólnorozwojowe i sportowe, spotkania z ciekawymi ludźmi. Dodatkowym elementem będzie ścianka wspinaczkowa, punkty rekreacji z liną. Zajęcia nie 

tylko będą ciekawym sposobem spędzenia czasu, ale również okazją do zdobycia wielu praktycznych umiejętności, przydatnych w codziennym życiu. 

106 ID: W298ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 102400.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Przystanek Ariadna. 

Lok. Teren wokół przystanku na ul. Niciarnianej. 

Opis 

Nowa aranżacja przestrzeni wokół Domu Kultury Ariadna w bliskim sąsiedztwie przystanku autobusowego na ulicy Niciarnianej, oraz Fabryki Nici Ariadna, w miejscu 

ściśle związanym z historią i dziedzictwem kulturowym Łodzi. Pomysłodawcom zależy, aby teren wokół domu kultury, miejsca ważnego dla mieszkańców był 

estetyczny i bezpieczny. Spełniał oczekiwania zarówno tych poruszających się na rowerach jak i samochodami. Dlatego ważne, aby znalazły się tu nowe stojaki 

rowerowe, które spełnią obecne standardy oraz trzy nowe miejsca parkingowe dla częstych bywalców ośrodka. Parking wzdłuż ulicy Niciarnianej często jest zajęty i 

wtedy jest problem gdzie zostawić samochód. Nowe nasadzenia poprawią estetykę, a jednocześnie dostarczą tlen w tym bardzo mocno „zakorkowanym" miejscu. 

Tablica informacyjna pozwoli osobom odwiedzającym dom kultury, a także oczekującym na przyjazd autobusu dowiedzieć się więcej o historii tego ważnego dla miasta 

miejsca. 

107 ID: W309ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. 



Lok. Teren osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Stoki-

Sikawa-Podgórze a także dla kotów wolnobytujących. 

108 ID: W314ST; Osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze; Kwota: 5500.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Piknik rodzinny z mapą. 

Lok. Teren osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze. 

Opis 

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację fragmentu terenu Osiedla Stoki-Sikawa- Podgórze, która to mapa zostanie udostępniona mieszkańcom i 

wykorzystana na zorganizowanym pikniku - imprezie 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. 

STARY WIDZEW 
109 ID: W004SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 600000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa - etap I (plac zabaw). 

Lok. ul. Józefa 

Opis 

Cała inwestycja została podzielona na trzy etapy ze względu na powierzchnię Ogródka Jordanowskiego (7 715,84 m?) oraz bardzo wysoki koszt całkowity 

zagospodarowania całego terenu. Pierwszy etap to budowa placu zabaw w miejscu kiedyś istniejącego Ogródka Jordanowskiego, który obecnie jest zniszczony i 

zdewastowany. Zakres prac I etapu: zerwanie asfaltowej nawierzchni dawnego boiska sportowego; montaż urządzeń zabawowych dla różnych grup wiekowych (m.in. 

urządzenie wielofunkcyjne, zestaw integracyjny, piaskownica, dwie pochylnie umożliwiające wjazd poruszającym się na wózkach inwalidzkich, zestaw maluchy, 

huśtawka podwójna, huśtawka dziecięca, bujak, równoważnia, zjeżdżalnia na skarpie o wysokości ślizgu 3 m); montaż ławek, koszy na śmieci oraz lamp solarnych w 

obrębie placu zabaw; usypanie górki o eliptycznym kształcie nawiązującej kształtem do utwardzeń SBR; dokonanie niezbędnego wyprofilowania gruntu na istniejącej 

skarpie w obrębie zjeżdżalni umożliwiając montaż urządzenia; uporządkowanie terenu w obszarze przekształceń i obsianie trawą; ogrodzenie terenu. 

110 ID: W010SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 80000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Utwardzenie podwórka Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej. 

Lok. ul. Niciarniana 41. 

Opis 

Podwórko, którego dotyczy projekt posiada nawierzchnię gruntową. Opady deszczu i wiosenne roztopy powodują, że teren staje się bardzo grząski nawet kilka dni po 

opadach. Dla przebywających w Centrum pacjentów oraz personelu medycznego poruszanie się pomiędzy budynkiem hostelu a budynkiem, w którym znajduje się 

oddział szpitalny jest bardzo utrudnione. W tych okresach utrzymanie czystości w obu obiektach jest bardzo uciążliwe poprzez wnoszenie błota do budynków. W 

naszych oddziałach na stałe przybywa około 100 pacjentów a podobna ilość przybywa codziennie na zajęcia terapeutyczne. 

111 ID: W013SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 425000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Odkrycie fragmentu rzeki Lamus na 100-metrowym odcinku przepływającym przez park im. Jana Kilińskiego (u zbiegu Kilińskiego i Tymienieckiego). 

Lok. Park im. Jana Kilińskiego. 

Opis Odkrycie fragmentu rzeki Lamus na odcinku około 100 metrów na terenie Parku Kilińskiego (róg Kilińskiego z Tymienieckiego). Ciek ten płynie przez park płytko pod 



ziemią w dwóch równoległych, krytych, ceglanych kanałach. Ze względu na bardzo zły stan techniczny kanały kilka lat temu zostały ogrodzone siatką. Nie wygląda to 

estetycznie, zniechęca łodzian i przybywających do naszego miasta turystów do odwiedzenia parku. Odsłonięcie strumienia byłoby pierwszym przypadkiem ukazania 

mieszkańcom cieku wodnego, który miał bezpośredni wpływ na powstanie w Łodzi osady fabrycznej, a potem zakładów "Ziemi obiecanej" fabrykanckich rodów: 

Scheiblerów i Grohmanów. Ponieważ nasze miasto jest ubogie w naturalnie, płynące cieki, strumień w parku może korzystnie oddziaływać na otoczenie, poprawiać 

jakość powietrza, przyciągać mieszkańców powstających licznie na Księży Młynie i w okolicy osiedli mieszkaniowych. Odkrycie strugi na terenie parku i to niemal w 

centrum miasta przyczyni się do powstania nowej atrakcji turystycznej. 

112 ID: W044SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 261000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Nowy chodnik oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. 

Lok. ul. Nowa 16/18, 20. 

Opis 
Budowa nowego chodnika wzdłuż nieruchomości Nowa 16/18 i Nowa 20 ok 100m?. Otworzenie na terenie 380 m? ok 30 miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych, na których będą mogli bezpiecznie parkować mieszkańcy tych bloków, klienci lokali użytkowych oraz pracownicy i uczniowie II LO. 

113 ID: W045SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 1000000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Wembley na Małachowskiego. 

Lok. ul. Małachowskiego 5. 

Opis 

Projekt przewiduje zakup maszyn służących do pielęgnacji i utrzymania boisk piłkarskich w obiekcie sportowym przy ul. Małachowskiego 5 usytuowanym w parku 3-

go Maja. Dobry stan płyty boiska to jeden z najważniejszych czynników wpływających na grę piłkarzy. Twarda i zbita ziemia, nierówna powierzchnia, ubytki w 

trawniku, zachwaszczenie, słaba kondycja trawy, brak drenażu to w większości standard polskich boisk sportowych. Profesjonalna pielęgnacja płyty boiska to szereg 

zabiegów wykonywanych specjalistycznym sprzętem przy zastosowaniu najwyższej klasy materiałów i wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy. Taki zestaw w 

połączeniu z terminowym wykonywaniem zabiegów daje pewność, że piłkarze mają zapewnione najlepsze warunki do gry. Ponadto zakup pługa śnieżnego umożliwi 

sprawne i szybkie odśnieżanie boiska ze sztuczną nawierzchnią podczas zimy. 

114 ID: W048SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 900000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXIII LO. 

Lok. al. Piłsudskiego 159. 

Opis 
Usunięcie nawierzchni betonowej z aktualnego boiska 20x40 m. Ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Budowa boiska wielofunkcyjnego i montaż ogrodzenia, wycinka 

drzew. 

115 ID: W049SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 12500.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi. 

Lok. Żłobek 7, ul. Szpitalna 11. 

Opis Zakup zabawek ogrodowych do Żłobka nr 7 w Łodzi. 

116 ID: W050SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 62000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Nowe drzewa na Starym Widzewie. 

Lok. ul. Nowa, ul. Nawrot, al. Piłsudskiego, ul. Kopcińskiego. 

Opis Posadzenie 31 drzew na terenie Osiedla Stary Widzew na ul. Nowa, ul. Kopcińskiego, al. Piłsudskiego, ul. Nawrot, 



117 ID: W052SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 423400.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Widzew - bezpłatne i bez skierowania badania, konsultacje i rehabilitacja. 

Lok. al. Piłsudskiego 157. 

Opis 

Pacjent odbędzie 10 cykli zabiegów rehabilitacyjnych (masaż, fizykoterapia, ćwiczenia, wirówki). Każdy pacjent przebadany zostanie wcześniej przez lekarza 

rehabilitacji. Specjalista urolog zbada pacjenta, wykona u niego 2 badania: usg prostaty i usg układu moczowego oraz udzieli wskazówek odnośnie profilaktyki i 

leczenia. Podolog zaopiekuje się chorą stopą pacjenta - modzele, brodawki, wrastające paznokcie, grzybica paznokci (po zaświadczeniu od dermatologa). Lekarze 

okuliści wykonają pełne badania okulistyczne: ostrość, wzroku, dno oka, ciśnienie śródgałkowe. Pacjenci z dolegliwościami stawowymi wykonane będą mieć jedno usg 

stawu (łokciowy, barkowy, kolanowy lub skokowy). Badanie densytometryczne określa gęstość kości. Przeznaczone jest głównie dla kobiet w okresie menopauzy lub 

starszych, a także dla osób zagrożonych osteoporozą. 

118 ID: W055SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 75000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Zakończenie zagospodarowania terenu przy Szpitalnej 6 (parking, naprawa murków wokół zewnętrznej siłowni przy CZAS). 

Lok. ul. Szpitalna 6. 

Opis 

Na terenie budynku przy ul. Szpitalnej 6 znajduje się Centrum Zdrowego Aktywnego Seniora, siłownia zewnętrzna dla seniorów i innych mieszkańców osiedla, poradnia 

pulmonologiczna i zakład opiekuńczo-leczniczy. W trosce o bezpieczne dojście do w/w instytucji i estetykę terenu planowana jest naprawa parkingu i naprawa murków 

wygradzających posesję. 

119 ID: W056SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 770000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Termomodernizacja Żłobka nr 7 w Łodzi. 

Lok. Żłobek 7, ul. Szpitalna 11. 

Opis Docieplenie i naprawa elewacji budynku, wymiana instalacji CW, wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami budynku Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11. 

120 ID: W057SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 13000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zakup kociołka warzelnego do kuchni Żłobka nr 7 w Łodzi. 

Lok. Żłobek 7, ul. Szpitalna 11. 

Opis Zakup kociołka warzelnego do kuchni Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 11. 

121 ID: W059SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 280000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Nowe miejsca parkingowe - zakończmy parkowanie na zakazie!!. 

Lok. ul. Tymienieckiego (przy skrzyżowaniu z ul. Gołębią - po stronie ogródków działkowych). 

Opis 
Dotyczy wykonania nowych miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Gołębiej i ul. Wilczej. Wraz ze zwiększoną liczbą samochodów na przedmiotowym osiedlu 

mieszkańcy są zmuszeni do parkowania na zakazie bądź pasie zieleni co generuje dodatkowe koszty w postaci mandatów. 

122 ID: W069SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 441000.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Strefa TEQBALL. 

Lok. ul. Sobolowa 1 - przestrzeń za halą do piłki ręcznej UKS Anilana. 

Opis Zadanie zakłada wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie strefy do gry w TEQBALL. Dodatkowo wykonanie dojścia ze schodami i zjazdem dla 



niepełnosprawnych oraz rozbiórkę istniejącej zdegradowanej nawierzchni asfaltowej. 

123 ID: W081SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 270000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Plac zabaw dla przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 83. 

Lok. PM 83, ul. Zbiorcza 3. 

Opis 

Projekt ma na celu utworzenie nowego, funkcjonalnego i bezpiecznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 83. Zadania projektu: montaż nowej, bezpiecznej 

nawierzchni placu zabaw z płyt SBR oraz sztucznej murawy na boisku przedszkolnym; montaż nowych urządzeń na placu zabaw; demontaż starego i montaż nowego 

ogrodzenia wokół placu zabaw. Realizacja projektu zapewni przedszkolakom lepszy rozwój poprzez bardziej atrakcyjną i bezpieczniejszą zabawę w przedszkolnym 

ogrodzie. Aktualnie plac zabaw posiada przestarzałe wyposażenie jeszcze z lat 80. XX wieku, gruntową nawierzchnię oraz ogrodzenie o złym stanie technicznym. 

Boisko przedszkolne to fragment gruntu wydzielony oponami bez bramek. 

124 ID: W082SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 12576.90 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowoczesne technologie w PM 107- Przedszkole przyszłości. 

Lok. PM 107, ul. Józefa 19. 

Opis 

Zadanie polega na wprowadzeniu nowoczesnych technologii w wyposażenie placówki przedszkolnej, przeznaczonych dla dzieci do zabawy ruchowej połączonej z 

nauką. Przedszkole zostanie doposażone w: Magiczny Dywan wraz pakietami: FUN I, FUN II, Pakiet Angielski quiz dla przedszkolaków ANG I oraz Pakiet do nauki 

kodowania przedszkole. 

125 ID: W086SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 496000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami magazynowymi. 

Lok. SP 4, al. Piłsudskiego 101. 

Opis 

Sala gimnastyczna wymaga kapitalnego remontu. Obecny stan parkietu (ruszające się i nierówne klepki parkietowe; wybrzuszenia parkietu; odpadający tynk ze ścian i 

sufitu) zagrażają bezpieczeństwu uczniów. Oświetlenie i wentylacja nie spełniają norm bhp. Bardzo stara i niefunkcjonalna jest instalacja elektryczna, która zagraża 

bezpieczeństwu osób przebywających w sali z uwagi na liczne awarie oświetlenia. Pomimo tak złego stanu technicznego sali gimnastycznej uczniowie szkoły odnoszą 

znaczące sukcesy w skali Łodzi i województwa w piłce siatkowej dziewcząt i unihokeja chłopców. W sali gimnastycznej odbywa się również wiele imprez z udziałem 

środowiska lokalnego. 

126 ID: W099SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 400000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Zakup ambulansu typu C dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera. 

Lok. Szpital im. dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14. 

Opis 

Projekt dotyczy zakupu ambulansu typu C (transportowego) na potrzeby zespołów wyjazdowych działających w ramach Szpitalnego Miejskiego Centrum Medycznego 

im dr K. Jonschera w Łodzi. MCM zapewnia pacjentom transport międzyszpitalny, który służy zachowaniu ciągłości leczenia. Ambulans transportowy służy także do 

transportu domowego. Aktualny tabor MCM stanowią 2 wieloletnie, intensywnie eksploatowane ambulanse, które wymagają coraz częstszych napraw w związku z ich 

awaryjnością. Ambulans typu C to ambulans skonstruowany i wyposażony do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjenta. Karetka ta spełnia 

wszelkie wymogi karetki reanimacyjnej i wypadkowej. Jej zakup poprawi jakość i standard usług medycznych w MCM. 

127 ID: W100SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 317250.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Stawiamy na zdrowie, zmieniamy styl życia. 



Lok. Szpital im. dr K. Jonschera, ul. Milionowa 14 

Opis 

Projekt "Stawiamy na zdrowie, zmieniamy styl życia" to zaproszenia mieszkańców Łodzi do korzystania z konsultacji z pięcioma specjalistami medycznymi z różnych 

dziedzin medycyny, a także zachęta do aktywności fizycznej przy pomocy specjalistów: nordic walking, terapii manualnej, zajęć z dietetykiem, kosmetologiem, i 

psychologiem, to możliwość lepszej komunikacji z personelem medycznym poprzez treningi i zajęcia warsztatowe. 

128 ID: W112SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 39945.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

Lok. ul. Sobolowa 1 (hala sportowa UKS Anilana ). 

Opis 

Aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu osiedla poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów. Podczas zajęć 

uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi zasadami unihokeja i nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini 

turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. 

129 ID: W138SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 4990.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Tablica interaktywna dla dzieci z PM 185. 

Lok. PM 185, ul. Szpitalna 13. 

Opis 

Zakup tablicy multimedialnej pozwoli na stworzenie nowoczesnego miejsca do prowadzenia zajęć o charakterze edukacyjno-informatycznym z wykorzystaniem 

najnowszych technologii. Dzięki tablicy multimedialnej dzieci będą miały możliwość zdobycia nowych wiadomości i umiejętności, odkrywać swoje pasje i 

zainteresowania. Zajęcia z tablicą multimedialną będą również doskonałą okazją do integracyjnych spotkań dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi, 

uczęszczającymi do naszego przedszkola. Ponadto dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracując z odpowiednio dobranymi programami, będą miały 

możliwość optymalnego rozwoju intelektualnego. Tablica multimedialna zostanie wykorzystana również do zajęć integracyjno-adaptacyjnych z udziałem dzieci 

uczęszczających do sąsiadującego z przedszkolem żłobka oraz do pedagogizacji rodziców. 

130 ID: W146SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 22500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

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

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

Opis 
Projekt zakłada zakup cebul kwiatowych gatunków kwitnących wiosną tj. szafirki, cebulice, krokusy, tulipany, narcyzy oraz posadzenie ich w odpowiednio 

przygotowanym gruncie co umożliwi powstanie pięknej, wiosennej łąki kwiatowej w okresie wiosennym. 

131 ID: W158SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 7000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki przy ul. Wilczej 7. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia nr 55, ul. Wilcza 7. 

Opis 
Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków na rzecz czytelników korzystających z księgozbiorów. Zakup przeznaczony jest dla wszystkich 

odbiorców bez względu na wiek. Dzięki temu czytelnicy placówki uzyskają dostęp do poszukiwanych przez siebie pozycji w formie tradycyjnej i elektronicznej. 

132 ID: W172SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 52250.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Stawy w mieście ostoją dzikiej przyrody - dolina rzeki Jasień. 

Lok. Staw oraz okolice stawu w Parku nad Jasieniem. 



Opis 

Łódź jest miastem, którego historia jest nierozerwalnie związana z rzekami i zbiornikami im towarzyszącymi. W przekładanym projekcie planuje się wzbogacenie 

różnorodności biologicznej wybranych zbiorników wodnych by stały się dodatkowo cennym przyrodniczo miejscem w mieście. Działania te będą polegały na 

umieszczeniu pływających platform porośniętych roślinnością szuwarową na wybranych zbiornikach wodnych. Ponadto montaż skrzynek lęgowych dla kaczek na 

wybranych drzewach w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników. Planuje sie zamontowanie 2 platform pływajacych na stawie przy ul. Przędzalnianej i na stawie w Parku 

nad Jasieniem oraz skrzynek lęgowych na okolicznych drzewach. Projekt wpisuje się również w działania związane z organizacją tzw. Zielonego Expo na terenie miasta. 

133 ID: W175SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 22500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park Widzewski - kwitnąca wiosenna łąka w parku. 

Lok. Park Widzewski. 

Opis 
Projekt zakłada zakup cebul kwiatowych gatunków kwitnących wiosną tj. szafirki, cebulice, krokusy, tulipany, narcyzy oraz posadzenie ich w odpowiednio 

przygotowanym gruncie co umożliwi powstanie pięknej, wiosennej łąki kwiatowej w okresie wiosennym. 

134 ID: W181SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 55500.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Inne 

Tytuł Zwarty żywopłot - ochrona rowerzystów i pieszych - hałas - jakość powietrza ( ul. Przędzalniana - ul. Niciarniana). 

Lok. Północna strona al. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy ul. Przędzalnianą i ul. Niciarnianą . 

Opis 

Zanieczyszczone powietrze i potrzeba ochrony przed hałasem rodzi potrzebę stosowania zintegrowanych rozwiązań . Rola roślinności w redukcji szkodliwych substancji 

związanych z ruchem drogowym jest przedmiotem najnowszych badań, które dowodzą wielorakim korzyściom związanym z obecnością roślinności w miejscu życia 

ludzi. Projekt dotyczy założenia pasa roślinności zwartej o funkcji ochronnej dźwięko- i smogo-szczelnego wzdłuż ruchliwej ulicy w centrum miasta, oddzielającej ruch 

uliczny od ciągu rowerowo-pieszego. Pas roślinny będzie chronił przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz zdrowie poruszających się tą 

trasą rowerzystów. 

135 ID: W199SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 44700.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Starym Widzewie. 

Lok. Park nad Jasieniem, Park 3 Maja. 

Opis 

Proponujemy mieszkańcom Starego Widzewa powrót do tradycji spędzania wolnego czasu. Aby oderwać się od komputerów i centrów handlowych i zagłębić się w 

świat wspólnego rodzinnego i sąsiedzkiego przeżywania radości z bycia razem i wspólnej, zdrowej zabawy. Temu sprzyjają sprawdzone przez lata w Polsce i innych 

krajach gry zwane podwórkowymi, trawnikowymi. Proponujemy ofertę aktywności sportowej, która sprzyja aktywności każdej grupy wiekowej, niezależnie od kondycji 

fizycznej i zachęca do współpracy. Stworzymy taką przestrzeń na terenie Starego Widzewa, gdzie będziemy zapraszać mieszkańców w soboty i niedziele w miesiącu 

maj-wrzesień oraz w miarę możliwości i potrzeb mieszkańców w tygodniu, do wspólnej gry w Petanque, Kubb, Molkky, Krokiet , Cornhole i inne gry. 

136 ID: W201SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 37100.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

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

Lok. ul. Sobolowa 1. 

Opis 

Organizujemy imprezę, której jesteśmy pomysłodawcą. Impreza pod nazwą Łódzka Liga Piłki Ręcznej przeprowadzana jest dla uczniów klas 4,5,6 szkół podstawowych. 

Są to turnieje, które organizowane są systematycznie przez nasz klub. Każda grupa uczestniczy w cyklu imprez, a w połowie czerwca najlepsze drużyny w każdej 

kategorii wiekowej rozgrywają turnieje finałowe. Rozgrywki i finały organizujemy bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego, ale staramy sie zapewnić uczestnikom 

indywidualne i zespołowe nagrody (dyplomy, puchary, koszulki t-shirt dla każdego uczestnika).W imprezie mogą uczestniczyć grupy szkolne, a także dzieci 



niezrzeszone w drużynach. Poprzez cykl turniejów chcemy propagować zdrowy tryb życia i zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania sportu. 

137 ID: W205SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 190000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Rodzice dopingują – infrastruktura towarzysząca dla boiska przy ul. Sępiej. 

Lok. Teren pomiędzy ul. Smolarka, ul. Widzewską, a nowobudowanym boiskiem przy ul. Sępiej. 

Opis Chodnik z ławkami i koszami plus parking na 8 aut wraz z drogą manewrową i podjazdem. 

138 ID: W206SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 319000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Prosto chodnikiem na ul. Przędzalnianej. 

Lok. Wsch. strona ul. Przędzalnianej wzdłuż posesji o numerach 46,48,50,52,54 i 58. 

Opis 

Celem projektu jest remont chodnika od wschodniej strony ul. Przędzalnianej wzdłuż posesji o numerach parzystych 46-58 tj. pomiędzy ul. Piłsudskiego, a ul. 

Fabryczną. Jest to intensywnie uczęszczany ciąg pieszy i rowerowy. Z jednej strony znajduje się Park Źródliska i Łódzka Palmiarnia, zaś z drugiej budynki o numerach 

parzystych 46-58 wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. W planach uwzględniono rozmieszczenie koszy ulicznych na odpady, których w tym momencie brak. 

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej, remont chodnika na szerokości 1,5 m, w pozostałej części utworzenie pasa zieleni, który oddzielałby 

chodnik od jezdni. 

139 ID: W212SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 818750.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Alejki w „Parku nad Jasieniem”. 

Lok. Park nad Jasieniem. 

Opis 

Odnowa Parku „Nad Jasieniem" poprzez wykonanie sieci alejek parkowych na już powstałych ciągach komunikacji. Ponadto w ramach zadania zostanie 

zmodernizowana infrastruktura towarzysząca m.in. kosze na śmieci, kosze na psie nieczystości, ławki parkowe, nasadzenie krzewów. Odnowa Parku „Nad Jasieniem" 

podniesie standard łódzkich terenów zielonych. Rewitalizacja parku zmieni komfort osób przebywających na jego terenie. Jest to park położony blisko dwóch bardzo 

uczęszczanych ulic oraz na styku dwóch osiedli. 

140 ID: W253SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 250000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Naprawa i modernizacja boiska do beach soccera na terenie ośrodka treningowego Łodzianka. 

Lok. ul. Małachowskiego 5 (ośrodek treningowy Łodzianka). 

Opis 
Celem projektu jest wymiana piachu na boisku do beach soccera, zabezpieczenie nawierzchni przed zanieczyszczeniem (żołędzie, liście) oraz zakup maszyn i urządzeń 

do pielęgnacji nawierzchni a także pielęgnacja terenów zielonych przylegających do boiska. 

141 ID: W254SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 150000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Zakup kosiarki trójwrzecionowej do trawy – sprzęt dla „Łodzianki”. 

Lok. ul. Małachowskiego 5 (ośrodek treningowy Łodzianka). 

Opis Zakup kosiarki jest niezbędny dla podniesienia efektywności prac związanych z pielęgnacją murawy na boiskach "Łodzianki". 

142 ID: W255SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 400000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Naprawa i modernizacja boiska Orlik zlokalizowanego na terenie ośrodka treningowego Łodzianka. 

Lok. ul. Małachowskiego 5 (ośrodek treningowy Łodzianka). 



Opis 

Celem projektu jest naprawa boiska, a także zmodernizowanie go m.in. poprzez wykonanie odwodnienia. Uszkodzenie skarpy to nie tylko kwestia estetyki. W 

połączeniu z sukcesywnym wypłukiwaniem ziemi przez spływającą pod powierzchnią boiska wodą w czasie opadów, grozi tym, że powierzchnia Orlika zacznie się 

zapadać, a tym samym boisko stanie się bezużyteczne. Wykonanie odwodnienia pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych usterek. 

143 ID: W256SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 250000.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Anilana - jak nowa - podnosimy komfort wypoczynku na basenie. 

Lok. ul. Sobolowa 1. 

Opis Projekt zakłada montaż zacieniaczy. Ponadto projekt przewiduje zakup leżaków plażowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 

144 ID: W257SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 94000.00 zł; Realizator: WS; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Wykonanie nagłośnienia hali sportowej Anilana służącej młodzieży uprawiającej piłkę ręczną. 

Lok. ul. Sobolowa 1. 

Opis 

Hala sportowa Anilana, w której odbywają się zawody piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, unihokeja, siatkówki, i koszykówki oraz inne imprezy o charakterze 

rekreacyjnym nie posiada nagłośnienia, które pozwalałoby na przeprowadzenie imprez na odpowiednim poziomie. Zakup nowego nagłośnienia jest w tej chwili 

podstawową potrzebą inwestycyjną obiektu. Warto dodać, że piłkarze ręczni korzystający z hali osiągają znaczące sukcesy w sporcie młodzieżowym zdobywając w 

ostatnich latach medale Mistrzostw Polski i Olimpiady Młodzieży. Zespoły seniorskie występujące przed publicznością uczestniczą w rozgrywkach I ligi w trzech 

dyscyplinach: piłki ręcznej, halowej piłki nożnej i unihokeja. Umożliwienie widzom i uczestnikom właściwego odbioru informacji i komentarzy jest potrzebą chwili. 

Konieczny jest zakup całego systemu składającego się z: wzmacniaczy, mikserów, mikrofonów, kolumn głośnikowych oraz okablowania. Ze względu na konstrukcję 

hali konieczne jest wykonanie projektu przez wyspecjalizowaną firmę. 

145 ID: W261SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 6300.00 zł; Realizator: MOSiR; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Sprzęt koszykarski do hali MOSiR przy Małachowskiego. 

Lok. ul. Małachowskiego 5/7. 

Opis Projekt dotyczy zakupu sprzętu koszykarskiego do hali MOSiR przy ul. Małachowskiego 5/7. Sprzęt koszykarski pozwoli sportowcom na efektywniejsze treningi. 

146 ID: W263SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 160000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Piknik integracyjny dla mieszkańców osiedla Widzew. 

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

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

147 ID: W267SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 1300000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł 29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew. 

Lok. ul. Przędzalniana 70. 

Opis 

Budowa całorocznej hali widowiskowo sportowej dla dzielnicy Stary - Widzew. Hala oparta na nowoczesnej konstrukcji stalowej z poszyciem w formie powłoki PCV. 

Ogrzewana ekonomicznymi promiennikami. Hala ma być połączona łącznikiem z budynkiem szkoły. W ramach projektu zaplanowano szatnie z węzłem sanitarnym, jak 

również zagospodarowanie otoczenia hali wraz z odświeżeniem i doposażeniem przyległego do szkoły boiska. Wyposażeniem sali będą bramki do piłki ręcznej kosze do 

koszykówki, słupki do siatkówki, badmintona, nagłośnienie, sprzęt do utrzymania czystości itp. 



148 ID: W273SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 85950.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Nowy chodnik i nowy kwietnik przed Domem Kultury "Widok". 

Lok. al. Piłsudskiego 133. 

Opis 

Dom Kultury „Widok" jest zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie jednej z głównych ulic Łodzi, al. Piłsudskiego. Projekt obejmuje wymianę i naprawę chodnika 

przylegającego bezpośrednio do budynku (nierówności oraz zbierająca się woda nawet podczas niewielkich opadów). Z chodnika korzystają nie tylko goście Domu 

Kultury, ale także pacjenci pobliskiej Przychodni oraz inni piesi. Poprawa estetyki wokół domu kultury wiąże się także z utworzeniem nowego pasa zieleni z ozdobnymi 

krzewami i kwietnikami oraz koszami na śmieci, a także postawienie tablicy informacyjnej i zbudowanie pergoli śmietnikowej. Nowy chodnik i pięknie 

zagospodarowany trawnik będzie dobrą wizytówką miejskiej instytucji kultury mieszczącej się w budynku zarejestrowanym w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

149 ID: W284SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 182000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 15 w Łodzi. 

Lok. ul. Wysoka 28. 

Opis 

Wniosek dotyczy remontu istniejącego placu zabaw o pow. ok. 500 m? na terenie Przedszkola Miejskiego nr 15 w Łodzi przy ul. Wysokiej 28 na osiedlu Stary Widzew. 

Zakres prac obejmuje: demontaż istniejących urządzeń na placu zabaw wykonanie bezpiecznej nawierzchni naturalnej, zakup urządzeń i małej infrastruktury; 

mocowanie i montaż urządzeń. Obecna nawierzchnia placu zabaw (ubita ziemia) jest bardzo niefunkcjonalna z co najmniej dwóch powodów: po pierwsze, podczas 

zabawy na obecnym placu zabaw dzieci się bardzo brudzą (kurz, błoto) i niemożliwe jest utrzymanie odpowiedniej higieny, co stanowi w opinii rodziców duży problem 

a po drugie, przy obecnej nawierzchni ilekroć pada deszcz niemożliwe jest korzystanie z placu zabaw ponieważ jest na nim dużo błota i kałuż, dlatego remont placu 

zabaw i wymiana nawierzchni zwiększy możliwości korzystania z placu. 

150 ID: W291SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 1167000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Renowacja fontanny, połączona z piknikiem dla mieszkańców. 

Lok. ul. Niciarniana 37. 

Opis Renowacja fontanny, połączona z piknikiem dla mieszkańców. 

151 ID: W292SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 44200.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Rewitalizacja Obszaru Zbiornik Jasień Przędzalniana. 

Lok. ul. Przędzalniana. 

Opis 

Teren nad Zbiornikiem Jasień, leży między ul. Przędzalnianą a Al. Rydza- Śmigłego, w bliskim sąsiedztwie pałacu Herbsta. Od wielu lat możemy zaobserwować 

dewastację tego temu, zarośnięty, zaśmiecony, niczym ziemia niczyja. Dlatego plan obejmuje, porządkowanie temu w tym karczowanie zarośli, zburzenie pustostanu, 

odnowienie barierek przy pomoście oraz ustawienie 6 szt. koszy na psie odchody. 

152 ID: W308SW; Osiedle: Stary Widzew; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Stary Widzew. 

Lok. Teren osiedla Stary Widzew. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla Stary 

Widzew a także dla kotów wolnobytujących. 



WIDZEW WSCHÓD 
153 ID: W001WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 20000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup nowości książkowych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia 53, ul. Jurczyńskiego 30A. 

Opis 
Zakup nowości książkowych, który wzbogaci ofertę biblioteki oraz spełni oczekiwania wszystkich czytelników. Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy Łodzi oraz 

mieszkańcy Widzewa-Wschód: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, rodziny, studenci oraz uczniowie. 

154 ID: W002WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 266200.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowoczesne i funkcjonalne łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 218 Łodzi. 

Lok. PM 218, ul. Jurczyńskiego 1/3. 

Opis 

Wykonanie projektu, demontaż starych urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wodno-kanalizacyjnej, 

wentylacyjnej, prace wykończeniowe (wylewki, tynki, sufity podwieszane, ułożenie glazury i terakoty, zamontowanie nowych kabin, armatury, osprzętu elektrycznego), 

wywóz i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórki. 

155 ID: W009WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 242800.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi. 

Lok. ul. Milionowa 243. 

Opis 

Zagospodarowanie terenu miejskiego na południowej stronie ul. Milionowej na wysokości nr 243 poprzez wykonanie: z płyt chodnikowych lub kostki betonowej 

chodnika 120,0 m x 3,0 m? w odległości 5 m od krawężnika jezdni, zatoki parkingowej z ażurowych płyt betonowych 64,0 m x 5,0 m. Wykonanie chodnika umożliwi 

bezpieczne poruszanie się południową stroną ul. Milionowej na tym odcinku. Dodatkowo wykonanie tego zadania wizualnie poprawi wygląd ul. Milionowej. 

156 ID: W017WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 12000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont pomieszczeń żłobka nr 6. 

Lok. ul. Elsnera 12. 

Opis Remont pomieszczeń obejmujący malowanie ścian i sufitu, wymianę opraw oświetlenia ogólnego i montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego. 

157 ID: W032WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 329500.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy Adwentowicza 8. 

Lok. ul. Adwentowicza 8. 

Opis 

Teren przed blokiem numer 448 przy ul. Adwentowicza 8 jest mocno zaniedbany. Ciąg pieszo-jezdny wymaga naprawy. Liczne ubytki oraz niewłaściwe odwodnienie 

sprawiają, że przy opadach deszczu powstają kałuże, które znacznie utrudniają możliwość przejścia wzdłuż budynku jak i wejścia do niego bowiem woda nie spływa 

właściwie nawet przez okres dwóch dni po opadach. Dodatkowo sąsiadujący z ciągiem pieszo-jezdnym, teren zielony wykorzystywany jest jako parking. Na szerokości 

około metra samochody wyjeździły dotąd ładnie wyglądający teren tworząc ogromne koleiny i nieestetyczny obraz otoczenia. Proponowane zadanie nie tylko w sposób 

kompleksowy zapewni „odnowienie" ciągu pieszo-jezdnego ale także w znacznym stopniu poprawi wartość estetyczną całej nieruchomości. Inwestycja będzie polegała 

na zerwaniu obecnej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego (w większości asfalt), wykonaniu prawidłowego odwodnienia terenu celem właściwego odpływu wody 

(drenaż), stworzenie odpowiedniej podbudowy i na tak przygotowanym podłożu wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakłada również wymianę 



obrzeży i krawężników po obu stronach ciągu na nowe, wyższe w celu utrudnienia tworzenia nowych „dzikich miejsc postojowych". Projekt zakłada również poprawę 

stanu terenu zielonego poprzez wyrównanie całego terenu (nawiezienie ziemi w wyrwach koleinowych) oraz wykonanie trawnika wraz z posadzeniem krzewów 

ozdobnych (wariant I - ukrócenie parkowania na ciągu pieszo-jezdnym - wówczas wysokie krawężniki musiałby być posadowione w obecnym śladzie ciągu) bądź w 

wariancie II, który polegałby na wyrównaniu terenu, wykonaniu podbudowy pod kostkę ażurową , położenie kostki jednak nie szerzej niż na odległość 80 cm w głąb 

terenu zielonego, posadowienie wysokich krawężników na granicy kostki ażurowej i terenu zielonego (dzięki temu unormujemy parkowanie i wykonamy barierę 

przeciwdziałającą dalszemu niszczeniu terenu zielonego) zaś na jego pozostałym areale proponuje wykonanie trawnika wraz z posadzeniem krzewów ozdobnych na 

całej długości bloku. 

158 ID: W034WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 2000000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Wymiana nawierzchni jezdni ul. Bartoka wraz z wymianą nawierzchni chodników i miejsc postojowych. 

Lok. ul. Bartoka (na odcinku Chmielowskiego - Adwentowicza). 

Opis 
Zadanie polegać będzie na wymianie nawierzchni w ulicy z uporządkowaniem miejsc parkingowych. Z uwagi na zachowanie minimalnych, zgodnych z przepisami, 

szerokości chodnika i miejsc parkingowych na niektórych odcinkach możliwa będzie organizacja tylko miejsc skośnych/równoległych przy zawężeniu szerokości jezdni. 

159 ID: W042WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Wodny Park Zabaw. 

Lok. ul. Chmielowskiego. 

Opis Wybudowanie wodnego parku (placu) zabaw dla dzieci. 

160 ID: W053WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 205000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Głosujemy za odnowieniem Przychodni „Batory" ul. Elsnera 19 - w estetycznym otoczeniu przyjemniej się leczyć. 

Lok. ul. Elsnera 19. 

Opis 

W ramach poprzednich Budżetów Obywatelskich w znacznym stopniu doposażono i wyremontowano Przychodnię. Tym bardziej rażą niewyremontowane części 

Przychodni, zwłaszcza toalety. W pomieszczeniach z nowymi meblami i nowym sprzętem rażą dawno malowane ściany, stare drzwi i stare oświetlenie, zużywające 

dużo energii. W Przychodni leczą się dorośli (poz dla dorosłych) i dzieci (poradnia dzieci zdrowych, poradnia dzieci chorych). Remontu wymaga też część poradni 

diabetologicznej, ginekologicznej i rehabilitacji. 

161 ID: W054WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 163000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna 

Tytuł Głosujemy za odnowieniem Przychodni „Batory" ul. Sacharowa 21a - w estetycznym otoczeniu przyjemniej się leczyć. 

Lok. ul. Sacharowa 21a. 

Opis 

W ramach poprzednich Budżetów Obywatelskich w znacznym stopniu doposażono i wyremontowano Przychodnię. Tym bardziej rażą niewyremontowane części 

Przychodni, zwłaszcza toalety. W pomieszczeniach z nowymi meblami i nowym sprzętem rażą dawno malowane ściany, stare drzwi i stare oświetlenie, zużywające 

dużo energii. Częściowego remontu wymaga poz dla dorosłych, poradnia dla dzieci zdrowych oraz poradnia dla dzieci chorych. 

162 ID: W061WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 300.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Sky Weavers Łódź - Quidditch dla każdego. 

Lok. ul. Czajkowskiego 14. 

Opis Projekt zakłada przeprowadzenie serii dwóch otwartych treningów Quidditcha. W trakcie warsztatów przeprowadzonych przez członków łódzkiej drużyny Sky Weavers 



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 Quidditcha w łódzkim ZOO", która może zaowocować możliwością organizacji w Łodzi Ogólnopolskich mistrzostw Quidditcha. Warsztat- 

mógłyby się odbyć w dowolnym terminie, z wyłączeniem okresu od początku listopada do końca marca, ze względu na warunki atmosferyczne. 

163 ID: W068WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 186770.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bawmy się razem. Od Juniora do Seniora. Szkoła miejscem wspólnej zabawy dla każdego mieszkańca osiedla. 

Lok. SP 33, ul. Lermontowa 7. 

Opis 

Szatnia szkolna znajduje się na dużej przestrzeni w piwnicy. W ramach prac remontowo - modernizacyjnych zlikwidowane zostaną stare boksy i postawione 

indywidualne kolorowe szafki dla każdego ucznia wzdłuż ścian. Wolna przestrzeń wypełniona zostanie kolorowymi pufami i krzesełkami oraz szafkami na sprzęt 

sportowy. Podłoga dostosowana zostanie do potrzeb rekreacji poprzez położenie nawierzchni - gier naklejanych na podłogę. Oświetlenie zastąpią nowe lampy oraz 

taśmy ledowe. Zakupiony zostanie sprzęt sportowy oraz muzyczny. Dla bezpieczeństwa zostanie zamontowany domofon. Na terenie szatni znajdują się sale lekcyjne, w 

których zostanie wymieniona podłoga, przeprowadzony remont (malowanie, wymiana drzwi i oświetlenia). Miejsce to podczas zajęć lekcyjnych będzie służyło uczniom 

szkoły, a w godzinach popołudniowych i wieczornych jako miejsce spotkań dla dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej TPD oraz mieszkańców osiedla. Do 

szatni prowadzi bowiem osobne wejście oraz jest ona połączona z pomieszczeniami świetlicy. 

164 ID: W079WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 12000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia 57, ul. Bartoka 27. 

Opis Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). 

165 ID: W080WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 10000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 56 BMwŁ przy ul. Sacharowa 63. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia 56, ul. Sacharowa 63. 

Opis 
Zakupu książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 56 BMwŁ zlokalizowanej przy ul. A. Sacharowa 63. Umożliwi to zaspokojenie potrzeb czytelniczych 

mieszkańców Osiedla im. Bolesława Chrobrego oraz wszystkich osób korzystających z usług biblioteki. 

166 ID: W083WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 316300.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przedszkole nr 163 — wymiana powierzchni parkietów w 11 salach dla dzieci. 

Lok. PM 163, ul. Czernika 1/3. 

Opis 

Projekt zakłada wymianę około 900 metrów kwadratowych podłóg drewnianych znajdujących się w 11 salach dla dzieci na terenie budynku Przedszkola Miejskiego nr 

163 przy ul. Czernika 1/3 na terenie osiedla Widzew-Wschód. Istniejące klepki drewniane są zużyte, nieestetyczne oraz powstające w strukturze podłóg ubytki mogą 

stanowić zagrożenie dla zdrowia przedszkolaków. Należy zerwać istniejącą nawierzchnię pomieszczeń przedszkolnych, przygotować podłoże do posadowienia nowego 

parkietu wykonanego z paneli podłogowych drewnianych . 

167 ID: W084WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 146300.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wymiana ogrodzenia - Przedszkole nr 163 przy ul. Czernika 1/3. 

Lok. PM 163, ul. Czernika 1/3. 



Opis 

Projekt zakłada wymianę około 180 metrów ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na terenie należącym do Przedszkola Miejskiego nr 163 przy ul. Czernika 1/3 na terenie 

osiedla Widzew-Wschód. Jeżeli będzie to możliwe należy wykorzystać istniejącą podbudowę murowaną ogrodzenia i jedynie wymienić słupki wraz z przęsłami Projekt 

przewiduje wykorzystanie ogrodzeń stalowych (200x140-150cm), a nie paneli ogrodzeniowych ocynkowanych. Jeżeli obecna podbudowa ogrodzenia okaże się 

niewystarczająca należy wykonać nową podmurówkę. 

168 ID: W085WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 5000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zakup kreatywnych zabawek edukacyjnych dla małych dzieci. 

Lok. Żłobek 29, ul. Gogola 9. 

Opis Zakup zabawek pozwoli na uatrakcyjnienie pobytu małych dzieci w żłobku. 

169 ID: W087WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 96500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. 

Lok. ZSO 1, ul. Czajkowskiego 14. 

Opis 

W ramach projektu zakupione będzie wyposażenie 2 pracowni informatycznych - mobilnej i stacjonarnej. Na komputerach zainstalowany będzie system operacyjny, 

oprogramowanie z funkcjami kontroli komputerów uczniowskich, oprogramowanie dydaktyczne (muzyczne, graficzne, do programowania), program antywirusowy oraz 

pakiet biurowy. Obie pracownie będą posiadały drukarkę, serwer, router, router wi-fi, tablicę multimedialną z projektorem. Kupione zostaną krzesełka i stoliki. 

Pracownie udostępniane będą w czasie lekcji oraz w ramach zajęć poza lekcyjnych dla wszystkich uczniów szkoły. Pracownia będzie udostępniana partnerom szkoły. W 

ramach współpracy z przedszkolami z osiedla Widzew-Wschód w pracowniach będą odbywały się zajęcia komputerowe dla dzieci 5-6 letnich. 

170 ID: W088WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 185000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł „Kolorowe Przedszkole" - Remont i modernizacja korytarza i szatni przedszkolnej w PM nr 227 w ZSzP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź. 

Lok. ul. Milionowa 72. 

Opis 

Remont i modernizacja korytarza oraz szatni przedszkolnej (80 m2). Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pozwoli nam na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa dzieci oraz poprawę wizerunku placówki, tak aby była estetyczna i przyjazna dla naszych wychowanków. Przedszkole mieści się w bloku mieszkalnym, 

który powstał w latach 80- tych. Korytarz i szatnia nigdy nie były remontowane. W związku z tym prace modernizacyjne są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i 

utrzymania pomieszczeń przedszkolnych w wysokim standardzie użyteczności publicznej. 

171 ID: W094WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 36500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Doposażenie kuchni szkolnej w SP 114. 

Lok. ul. Milionowa 64. 

Opis 

Celem zadania jest zakup niezbędnego sprzętu kuchennego do kuchni szkolnej. W szkole codziennie wydawanych jest około 220 obiadów dla dzieci i personelu 

pedagogicznego. Część sprzętów tj. lodówki, zamrażarki, taborety gazowe są bardzo stare i często się psują, wymagają więc szybkiej wymiany. Zakup pieca 

konwekcyjno-parowego umożliwi przygotowanie zdrowszych posiłków. Zamontowanie profesjonalnych pochłaniaczy i klimatyzacji pozwoli utrzymać pomieszczenie 

suchym. 

172 ID: W095WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 157000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont szatni szkolnej w SP 114. 

Lok. ul. Milionowa 64. 



Opis 
Celem zadania jest wyremontowanie szatni szkolnej dla uczniów klas IV-VIII. Szatnia znajduje się w piwnicy budynku, nie była remontowana od kilkunastu lat, 

podczas opadów jest często zalewana i wymaga generalnego remontu. 

173 ID: W096WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 39400.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowoczesna cyfrowa pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 114. 

Lok. ul. Milionowa 64. 

Opis 
Celem zadania jest zorganizowanie w szkole nowoczesnej, profesjonalnej pracowni językowej. W skład zestawu wchodzą meble uczniowskie, biurko nauczyciela z 

wbudowanym i zabezpieczonym ekranem dotykowym do sterowania pracą grupy, zestawy słuchawkowe, tablica interaktywna z projektorem, oprogramowanie. 

174 ID: W097WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 47500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont i modernizacja kuchni i zmywalni przedszkolnej w PM 227 w ZSZP nr 5 ul. Milionowa 64 Łódź. 

Lok. ul. Milionowa 72. 

Opis 

Zadanie dotyczyć będzie remontu i modernizacji kuchni i zmywalni przedszkolnej wraz z zapleczem (56 m?). Blok mieszkalny, w którym mieści się przedszkole 

powstał w latach 80-tych, a kuchnia i zmywalnia nigdy nie były modernizowane ze względu na brak środków finansowych. W zakres prac remontowych wchodzi: 

wyrównanie i pomalowanie ścian, zakup mebli i wyposażenia gastronomicznego oraz lamp oświetleniowych. 

175 ID: W101WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 29500.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Kolorowa szatnia - zakup szafek ubraniowych do szatni uczniowskiej w SP 114. 

Lok. ul. Milionowa 64. 

Opis Celem zadnia jest zakup szafek ubraniowych do szatni szkolnej dla uczniów klasy IV-VIII. 

176 ID: W119WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń na Widzewskiej Górce. 

Lok. Park Widzewska Górka. 

Opis 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do kamienia 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. 

177 ID: W130WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 36460.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przedszkole Miejskie Nr 171 - czyste, zadbane, kolorowe. 

Lok. PM 171, ul. Sacharowa 41. 

Opis 

Ściany sal przedszkolnych wymagają naprawy i odświeżenia. Należy wykonać konieczne prace tynkarskie, renowacje parkietu oraz pomalować wszystkie sale zabaw i 

sale dydaktyczne. Celem projektu jest zapewnienie higienicznych, bezpiecznych i estetycznych warunków dla naszych przedszkolaków. Realizacja zadania przyczyni się 

do tworzenia przyjaznego wizerunku przedszkola, w którym dzieci spędzają większą część dnia. 

178 ID: W131WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 7483.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Zabawki dla przedszkolaków. 

Lok. PM 171, ul.Sacharowa 41. 



Opis 

Celem projektu jest zakup zabawek do trzech oddziałów przedszkolnych. Obecnie przedszkole dysponuje starymi, zniszczonymi i zdekompletowanymi zabawkami. 

Kolorowe, dobrej jakości, dobrane odpowiednio do wieku oraz bezpieczne zabawki są niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Będą 

budziły ciekawość, rozwijały kreatywność i zainteresowania dzieci, zachęcały do wspólnych zabaw. 

179 ID: W132WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 144000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bezpieczne i estetyczne ogrodzenie w PM 175 i SP 34. 

Lok. PM 175, ul. Ćwiklińskiej 9. 

Opis 

Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na estetyczne, solidne, zapewniające bezpieczeństwo dzieci ogrodzenie systemowe, panelowe wraz z 

montażem furtki wejściowej i 2 bram wjazdowych. Istniejące w chwili obecnej ogrodzenie wymaga szybkiego przeprowadzenia prac remontowych. Przeprowadzone 

prace wpłyną na poprawę bezpieczeństwa przebywających w przedszkolu i szkole dzieci oraz poprawi estetykę przestrzeni miejskiej. 

180 ID: W133WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 155000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Remont tarasów w ogrodzie przy PM 175 i SP 34. 

Lok. PM 175, ul. Ćwiklińskiej 9. 

Opis 

Zadanie będzie polegać na przeprowadzeniu prac budowlano-remontowych tj. rozebraniu starego, rozpadającego się tarasu przylegającego do budynku przedszkola i 

szkoły oraz budowie bezpiecznych stopni prowadzących z klas do ogrodu. Przeprowadzenie modernizacji/remontu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci, ich 

opiekunów oraz pracowników, podczas prowadzonych w ogrodzie przedszkolnym zabaw, zajęć edukacyjnych i uroczystości. Umożliwi to lepsze wykorzystanie 

potencjału ogrodu. Całość wpłynie na poprawę estetyki zabudowy naszego osiedla. 

181 ID: W134WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 25000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Montaż rolet przeciwsłonecznych w PM 175. 

Lok. PM 175, ul. Ćwiklińskiej 9. 

Opis 

W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane rolety okienne, które pozwolą na ochronę przed zbyt dużym nasłonecznieniem i przegrzewaniem się sal, w których 

przebywają dzieci oraz innych pomieszczeń użytkowych. Stworzy to dzieciom odpowiednie, zdrowe i higieniczne warunki zabawy, nauki oraz odpoczynku. 

Pracownikom umożliwi zdrowe i higieniczne warunki pracy. 

182 ID: W135WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 2350.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Leżaki dla najmłodszych przedszkolaków w PM 171. 

Lok. PM 171, ul. Sacharowa 41. 

Opis 
Zadanie będzie polegać na wyposażeniu przedszkola w leżaki do odpoczynku dla dzieci najmłodszych (2,5 i 3 letnich): 25 sztuk leżaków. Leżaki ze stalową konstrukcją 

i tkaniną przepuszczającą powietrze doskonale sprawdzą się podczas popołudniowego wypoczynku. 

183 ID: W136WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 10179.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wyposażenie szatni. 

Lok. PM 171, ul. Sacharowa 41. 

Opis 

Wyposażenie szatni w kolorowe szafki ubraniowe dla dzieci pozwoli funkcjonalnie rozplanować umieszczanie ubrań i butów dziecięcych. Wymiana szafek wpłynie na 

poprawę estetyki szatni. Ciekawe wzornictwo i niepowtarzalny design zachwycają każdego malucha i starszaka, zachęcając dzieci do nabywania umiejętności dbania o 

własne rzeczy. 



184 ID: W137WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 1443.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Naczynia i sprzęt kuchenny dla PM nr 171. 

Lok. PM 171, ul. Sacharowa 41. 

Opis 

Celem projektu jest zakupienie: serwisu obiadowego dla trzech oddziałów przedszkolnych, sprzętu i naczyń kuchennych. Spełniający wymogi bhp sprzęt i naczynia 

kuchenne zapewnią higieniczne warunki przygotowania i podawania posiłków. Estetyczne nakrycia zachęcą dzieci do nabywania umiejętności kulturalnego jedzenia 

Dostosowane do dziecięcej dłoni sztućce umożliwią bezpieczne spożywanie posiłków, rozwijając dodatkowo małą motorykę przedszkolaków. 

185 ID: W143WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 897982.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12. 

Lok. ul. Jurczyńskiego 1/3. 

Opis 

Budynek sali gimnastycznej został wybudowany w 1987 r., od tego czasu był dwukrotnie cyklinowany parkiet i raz malowane ściany. Pilnego remontu wymaga 

podłoga, występują liczne ruchome klepki parkietu, które zagrażają bezpieczeństwu ćwiczącym dzieciom. Zużyte są w 70 % oprawy jarzeniowe oświetlenia. Aktualnie 

mamy wyłączone z użytku natryski dziewcząt z uwagi na popękaną terakotę na podłodze. Pilnego remontu wymagają też natryski chłopców, w których woda przenika 

przez płytki ścienne i powoduje to zagrzybienie ścian. W pozostałych pomieszczeniach są uszkodzone płytki PCV na podłodze, pilnej wymiany wymaga oświetlenie. W 

sali gimnastycznej planujemy naprawić podbudowę i wymienić parkiet, zakonserwować konstrukcję stalową dachu, wymienić oświelenie na LEDy, pomalować i 

zabezpieczyć ściany lakierem lamperyjnym, wymienić drzwi, wyposażyć salę w przegrodę z siatki, zabezpieczyć narożniki słupów bezpiecznymi kątownikami, 

zamontować nagłośnienie, zakupić maty zabezpieczające parkiet na czas apelów i innych spotkań, częściowo wymienić wyposażenie sali. W pokoju nauczycieli i 

magazynku planujemy wymienić podłogę, oświetlenie, drzwi, pomalować pomieszczenie, zakupić biurka, krzesła, regały i szafy na sprzęt sportowy, rolety na okna. W 

natryskach i szatniach planujemy zamontować przegrody systemowe, baterie czasowe, wymienić drzwi, instalacje wody ciepłej i zimnej, oświetlenie, sterowanie 

wentylacją, ułożyć terakotę i płytki ścienne, lustra, zamontować dozowniki mydła, płynu do kąpieli, papieru toaletowego, wyposażyć pomieszczenia w ławeczki do 

szatni i kosze oraz wieszaki ścienne. 

186 ID: W144WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 11000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Interaktywne Przedszkolaki. 

Lok. PM 164, ul. Czajkowskiego 4. 

Opis 

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie nowoczesnego wyposażenia placówki w interaktywny sprzęt służący do rozwoju edukacji informatycznej 

w celu rozwijania umiejętności kodowania, elementów programowania itp., współpracy z narzędziami interaktywnymi, między dziećmi, nauki poprzez zabawę - to 

dobry start do polepszenia jakości nauczania. Zajęcia z tablicami interaktywnymi sprzyjają rozwojowi indywidualnych zdolności poznawczych dziecka. Dzieci mogą 

oglądać filmy, słuchać muzyki oraz korzystać z bogatych materiałów edukacyjnych np. wirtualnych wycieczek, które umieszczone są w internecie. Dzięki nowoczesnym 

rozwiązaniom styl nauczania może zostać dostosowany do preferencji percepcyjnych i zdolności dzieci. Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu wpływa 

na umiejętności efektywnej organizacji i planowania pracy zarówno przez dzieci jak i nauczycieli. Możliwość stałego śledzenia własnych postępów w nauce sprzyja 

kształtowaniu poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własna pracę, dziecko widzi wpływ swojej pracy na efekty końcowe. Nowoczesne technologie zwiększają 

motywację dzieci i nauczycieli oraz zapewniają nowe doświadczenia w procesie edukacji. 

187 ID: W145WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 24000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Park Widzewska Górka - wymiana starych na nowe kosze. 



Lok. Park Widzewska Górka. 

Opis Projekt zakłada zakup i montaż około 40 szt. nowych koszy na śmieci w miejscu starych, skorodowanych. Realizacja projektu wpłynie na podniesienie estetyki parku. 

188 ID: W159WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Nowoczesna i bezpieczna szatnia w PM 183. 

Lok. PM 183, ul. Czernika 18. 

Opis 

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie przywrócenia funkcjonalności szatni przedszkolnej w celu stworzenia bezpiecznych i higienicznych 

warunków pobytu dzieci. Szatnia przedszkolna wymaga remontu oraz wyposażenia w meble dostosowane do potrzeb dzieci. Z szatni codziennie korzysta 100 dzieci w 

wieku 3-6 lat. Przedszkole działa od 1980 r. - meble nie były wymieniane od powstania przedszkola czyli blisko 40 lat. 

189 ID: W169WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 35000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja komputerów dla zajęć z robotyki i e-sportu w XLVII LO w ZSO nr 8. 

Lok. XLVII LO w ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Opis 
Celem projektu jest zakup zestawów komputerowych, na których uczniowie będą mogli się uczyć programować roboty Lego Mindstorms (programowanie silników, 

czujników oraz znajdowania rozwiązań do różnorodnych zadań praktycznych) oraz pogłębiać swoje umiejętności w grach e-sportowych. 

190 ID: W170WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 1200000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Budowa boiska ze sztuczną trawą 45 m x 90 m przy 47 LO w ZSO nr 8. 

Lok. XLVII LO w ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Opis 
Budowa boiska do piłki nożnej 46m x 90m. Na istniejącym , a niewykorzystanym boisku wielofunkcyjnym do piłki ręcznej i koszykówki (w odległości 40 m jest drugie 

takie boisko) oraz na będącym w złym stanie technicznym naturalnym korcie tenisowym (ceglanym). 

191 ID: W171WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wymiana stolarki okiennej w XLVII LO w ZSO nr 8. 

Lok. XLVII LO w ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Opis 
Zadanie polega na wymianie na okna PCV 39 okien frontowych w pawilonie B (pracownie, w których uczą się dzieci i młodzież), po 13 okien na 3 piętrach oraz 

wymianie 6 okien - po 2 na piętro na boku budynku w miejscu zakończenia korytarzy, na których przebywają uczniowie podczas przerw. 

192 ID: W198WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 15800.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wyposażenie pracowni SP 199 w zestawy do robotyki. 

Lok. SP 199 ul. Elsnera 8. 

Opis 
Wyposażenie pracowni komputerowej na potrzeby współczesnej dydaktyki i edukacji. Pracownia zostanie przystosowana do zajęć z robotyki. Nauczyciele dostaną do 

dyspozycji ćwiczenia odpowiednie dla dzieci w wieku szkolnym i zostaną przeszkoleni z prowadzenia zajęć z programowania przy pomocy zestawów do robotyki. 

193 ID: W203WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Przebudowa chodnika na ul. Widzewskiej. 

Lok. ul. Widzewska (odcinek od ul. Milionowej do ul. Wiejskiej). 

Opis Projekt zakłada przebudowę chodnika o szerokości 1,5 m po stronie zachodniej ulicy Widzewskiej na odcinku od ulicy Milionowej  do skrzyżowania z ulicami Wiejską i 



Chmielowskiego (około 465 m). Obecnie istniejący chodnik mieści się w „niecce", a tym samym w czasie opadów zmienia się w potok. Mieszkańcy chcąc się tamtędy 

przemieścić, są zmuszeni do poruszania się drogą asfaltową o znacznym natężeniu ruchu. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci, które uczą się w zlokalizowanej 

nieopodal Szkole Podstawowej nr 114 (ul. Milionowa 64). 

194 ID: W250WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 300000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Modernizacja i remont kuchni szkolnej w SP nr 199 im. Juliana Tuwima. 

Lok. SP nr 199 ul. Elsnera 8/10. 

Opis 

Przywrócenie funkcjonalności kuchni szkolnej wraz z zapleczem w celu poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków. Kuchnia zajmuje powierzchnię 250 m kw. 

Dla małych dzieci niezwykłe ważne jest prawidłowe żywienie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowujemy w kuchni szkolnej smaczne, tanie, dwudaniowe 

obiady. Posiłki powinny być przygotowywane w pomieszczeniach spełniających wymagania HACCAP. Czterdziestoletnie pomieszczenia odbiegają od tych standardów. 

Priorytetem dla nas jest przywrócenie pełnej funkcjonalności pomieszczeń kuchennych, aby posiłki przygotowywane w naszej kuchni były wartościowe, smaczne, 

wyrabiały w naszych uczniach nawyk racjonalnego żywienia. Kuchnia szkolna wymaga pilnego remontu, aby dostosować ją do wymogów HACCAP. Należy 

wyposażyć ją w meble i urządzenia gastronomiczne. W kuchni przygotowywanych jest codziennie 350 obiadów dla dzieci w wieku 7- 15 lat. Tak duża ilość 

wydawanych posiłków wymaga zakupu nowej zmywarki, obieraczki, pieca konwekcyjnego. Sprzęt, który posiadamy jest bardzo wyeksploatowany. Mała ilość palników 

utrudnia ułożenie atrakcyjnych jadłospisów. 

195 ID: W251WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 100000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wymiana powierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima. 

Lok. SP 199, ul. Elsnera 8. 

Opis 

Plac zabaw został zbudowany w 2012 r. Podłoże pod wpływem warunków atmosferycznych uległo zniszczeniu. Kostki z granulatu wypaczyły się i nie spełniają swojej 

roli. Plac zabaw, to nieustanne źródło inspiracji dla dzieci, to ich świat działania i zabawy. Tutaj uwielbiają szukać granic swoich możliwości. Poprzez wrażenia 

zmysłowe próbują zrozumieć otoczenie, zmierzyć swoje siły, rozwijają swoją sprawność, motorykę, bawią się w gronie kolegów. Z tym związane jest ryzyko upadku. 

Zastosowanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi wzmacnia bezpieczeństwo naszych uczniów na placu zabaw i minimalizuje ryzyko odniesienia 

obrażeń. Bezpieczna nawierzchnia to płytki "bezpiecznego upadku" - amortyzują i zapewniają bezpieczeństwo podczas zabawy. Bezpieczna nawierzchnia wykonana jest 

z gumowego granulatu. Wymiana bezpiecznej nawierzchni przywróci w pełni funkcjonalność, bezpieczeństwo i radość z zabawy na świeżym powietrzu. 

196 ID: W252WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 24200.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi. 

Lok. SP 199, ul. Elsnera 8. 

Opis Projekt dotyczy wymiany 11 drzwi, które są w złym stanie technicznym. Realizacja projektu poprawi stan bezpieczeństwa i estetyki w szkole. 

197 ID: W301WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczanie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Widzew-Wschód. 

Lok. Teren osiedla Widzew-Wschód. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla 

Widzew Wschód a także dla kotów wolnobytujących. 

198 ID: W312WW; Osiedle: Widzew Wschód; Kwota: 120000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 



Tytuł Zamień butelkę na karmę dla psa!. 

Lok. Teren osiedla Widzew-Wschód. 

Opis 
Zadanie polega na ustawieniu na terenie Osiedla Widzew-Wschód stacjonarnego automatu, gdzie mieszkańcy w zamian za wrzucenie plastikowej butelki otrzymają 

karmę dla psa. Zadanie zawiera również uzupełnianie automatu przez okres roku 2020. 

ZARZEW 
199 ID: W014ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł "Książkomania dla dzieci" - zakup nowości książkowych i lektur do biblioteki dla dzieci na Zarzewie. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia 61, ul. Tatrzańska 63. 

Opis Zakup nowości książkowych i lektur do biblioteki dziecięcej na Zarzewie. 

200 ID: W015ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: WK; Kategoria: Kultura i dziedzictwo 

Tytuł "Książkomania dla dorosłych" - zakup nowości książkowych do biblioteki dla dorosłych na Zarzewie. 

Lok. Biblioteka Miejska Filia 62, ul. Tatrzańska 63. 

Opis Zakup nowości książkowych do biblioteki dla dorosłych na Zarzewie. 

201 ID: W019ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 386000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Sport i rekreacja 

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

Lok. Teren pomiędzy ul. Strzemińskiego a ul. Zapadłą przy Parku Podolskiego - teren dawnego Skateparku CALIFORNIA. 

Opis 

Pump truck jest torem przeznaczonym do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach a nawet hulajnogach. Pump truck znajdowałby się na miejscu dawnego Skateparku 

przy ul. Strzemińskiego "CALIFORNIA" i składał by się z dwóch torów: Pierwszy tor o długości ok. 80 m i 1,5 m szerokości dla dzieci i początkujących. Drugi tor o 

długości ok.170 m i ok. 2m szerokości dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych (os6b z większym doświadczeniem). Łącznie tory zajmowałyby ok. 1500m? 

powierzchni terenu, który obecnie jest nieużytkowany. Tor jest utwardzony asfaltem, skarpy oraz przestrzeń pomiędzy torami obsiane są trawą. Teren w pobliżu toru 

należy uporządkować oraz postawić tablice informacyjne i kosze na śmieci. Drzewa, krzewy pozostały by bez zmian. Istniejące latarnie odnowić i wykorzystać do 

oświetlania torów. Ogrodzenie metalowe od strony Strzemińskiego do odnowy, brama do demontażu, ogrodzenie z siatki do wymiany lub tylko do demontażu. 

Powstanie toru wiąże się z przygotowaniem specjalistycznego projektu. Podobne pump trucki powstały już w parku na Zdrowiu i w parku 1 Maja. Powstanie toru ma na 

celu stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji jakiego brakuje w tej części Zarzewia. Jazda na rowerze po takim torze poprawia koordynacje ruchową całego ciała, 

rozwija kondycję fizyczną i sprawia mnóstwo przyjemności. Tor służyłby nie tylko mieszkańcom osiedla Zarzew, ale również innym łodzianom ponieważ tego typu tory 

już istniejące cieszą się dużym zainteresowaniem. Korzystanie z toru nie wymaga posiadania żadnych umiejętności dlatego może służyć całym rodzinom, bez 

ograniczeń wiekowych. 

202 ID: W020ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 189000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów. 

Lok. 
Teren znajdujący się w pobliżu ul. Nurta Kaszyńskiego 3A. Ścieżka przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych od zakrętu ul. Nurta Kaszyńskiego do końca ogrodzenia 

ROD. 

Opis Wykonanie ścieżki o długości ok. 230 m, poszerzonej do szerokości 2,0 m oraz wyłożoną płytą chodnikową lub asfaltem. Istniejący drzewostan kolidujący ze ścieżką (tj. 



znajdujący się na planowanej szerokości 2,0 m) pozostanie bez zmian. Pobocze ścieżki zostanie uporządkowane i wyrównane. Dodatkowo ścieżka z obu stron zostanie 

zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem samochodów oraz zaopatrzona w kosze na śmieci. Na odcinku ok. 24m od ogrodzenia Osiedla Majowego do połączenia z 

ul. Nurta Kaszyńskiego nasadzić krzewy, które zabezpieczą przed wjazdem samochodów. Ścieżka jest codziennie uczęszczana przez bardzo dużą ilość osób jako droga 

do szkoły, pracy, dojścia do ROD oraz w celach rekreacyjnych. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy okolicznych osiedli jak i wielu biegaczy, rowerzystów i 

działkowiczów. Zimą droga ta jest śliska i nierówna, jesienią i wiosną natomiast zabłocona. Droga jest nierówna i ma strome pobocze, stwarza ryzyko wypadku, 

poślizgnięcia się i duży dyskomfort. Dodatkowo jest ciągle dewastowana przez wjeżdżające na nią samochody. 

203 ID: W023ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 190000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Budowa miejsc parkingowych przy ul. Nurta Kaszyńskiego 3A. 

Lok. Teren znajdujący się pomiędzy ul. Nurta Kaszyńskiego 3A i Osiedlem Majowym. 

Opis 

Parking składałby się z jednego rzędu miejsc parkingowych prostopadłych. Dojazd do miejsc o szer. 5m znajdowałby się pomiędzy ul. Nurta Kaszyńskiego a Osiedlem 

Majowym. Rozpatrywany teren obecnie jest zdewastowany, parkują tu samochody jednocześnie coraz bardziej niszcząc zieleń i uniemożliwiając przejście ścieżką 

pieszym i rowerzystom. W rejonie ul. Nurta Kaszyńskiego jest bardzo duży problem z parkowaniem samochodów. Zadanie dałoby możliwość stworzenia ok. 10-12 

miejsc parkingowych jednocześnie pozbywając się bardzo nieprzyjaznego, zabłoconego terenu. 

204 ID: W036ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 55355.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł "Radosne podwórko" - wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci. 

Lok. PM 156, ul. Tatrzańska 59. 

Opis 

Stworzenie bezpiecznego i kreatywnego miejsca, służącego rozwijaniu sprawności ruchowej wszystkim wychowankom przedszkola i nie tylko. Umożliwienie dzieciom 

przebywania na świeżym powietrzu, niezależnie od pory roku oraz korzystania z dobrodziejstw nowoczesnego sprzętu sportowo - rekreacyjnego w przyjaznej 

atmosferze oraz w bezpiecznym środowisku. Plac zabaw oprócz funkcji rozwojowej dla dzieci, będzie spełniał bardzo ważną funkcję poznawczą i odkrywczą, 

rozwijającą wyobraźnię, a także będzie służył rozwojowi ich kreatywności i nabywania umiejętności dbania o wspólne dobro, z którego będą korzystać. Spełniał będzie, 

również niemniej ważną funkcję integrującą środowisko lokalne. 

205 ID: W037ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 125372.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Bezpieczny i funkcjonalny taras, źródłem radości przedszkolaków. 

Lok. PM 156, ul. Tatrzańska 59. 

Opis 

Stworzenie bezpiecznego i funkcjonalnego miejsca, łączącego budynek z ogrodem przedszkolnym. Taras wymaga gruntownego remontu. Obecnie nawierzchnia 

betonowa tarasu jest bardzo spękana z licznymi ubytkami oraz nierówna z widocznymi zagłębieniami i wybrzuszeniami. Gazony okalające taras ledwo trzymają się 

metalowej konstrukcji, w niektórych miejscach odpadły z nich betonowe fragmenty, co grozi rozpadnięciem się kolejnych jej elementów. Schody z tarasu, będące 

jedyną drogą wyjścia dzieci do ogrodu przedszkolnego, również są bardzo zniszczone z licznymi ubytkami i pęknięciami. Stan techniczny tarasu stanowi zagrożenie dla 

przedszkolaków oraz zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków podczas użytkowania tarasu. Remont tarasu umożliwi bezpieczne funkcjonowanie osobom i dzieciom z 

niego korzystającym oraz posłuży do wykorzystywania tej powierzchni do różnorodnych celów np. imprezy plenerowe, pikniki, występy dzieci itp. 

206 ID: W040ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 47700.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Bezpieczny wypoczynek w Parku Podolskim. 

Lok. Park Podolski. 



Opis 

Poprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających w Parku Podolskim poprzez skierowanie patrolu rowerowego lub pieszego Straży Miejskiej w ramach służb 

ponadnormatywnych w każdy dzień wakacji. Do zadań ww. patrolu będzie m.in. dbanie o ład i porządek publiczny na terenie Parku Podolskiego oraz zapobieganie 

aktom wandalizmu. 

207 ID: W041ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 656000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł PM 65 - Moje Przedszkole: piękne, zdrowe, kolorowe. 

Lok. PM 65, ul. Przybyszewskiego 92. 

Opis 

Budynek położony przy ul. Przybyszewskiego 92 pełni dwojaką funkcję. Mieści się w nim przedszkole oraz organizowane są komisje wyborcze. Budynek wymaga 

generalnego remontu, poza oknami, które już zostały wymienione. Niezbędne jest położenie nowej elewacji (ze ścian odpada tynk, jedna ściana pokryta jest sidingiem, 

którego fragmenty notorycznie urywa wichura i jest poddawany "ciągle naprawie). Konieczne jest docieplenie budynku, opaska odwadniająca, odwilgocenie i izolacja 

ścian piwnic, w których znajduje się szatnia dla dzieci. Podczas ulewnych deszczy napływa do piwnic woda i konieczne są interwencje Straży Pożarnej. Ściany w tym 

miejscu są zawilgocone, co niekorzystnie wpływa na zdrowie dzieci, a możliwości przeniesienia szatni w inne miejsce nie ma. Remontu wymagają schody do szatni i do 

głównego wejścia. Mają one szereg wyłomów co utrudnia chodzenie po nich zwłaszcza dzieciom i osobom starszym. W oprawie drzwi bocznych powstały uszczerbki 

przez które leci woda do środka oraz wieje chłodem. Do uzyskania pełnej termoizolacji należy także wyremontować pokrycie dachu i wymienić rynny. 

Termomodernizacja budynku będzie skutkować nie tylko walorami estetycznymi, ale przede wszystkim przyczyni się do oszczędności energii cieplnej, bezpieczeństwa i 

zdrowia wychowanków. 

208 ID: W070ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: WZiSS; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy Żłobku nr 23. 

Lok. Żłobek 23, ul. Tatrzańska 27/29. 

Opis 
Dzieci w wieku żłobkowym potrzebują codziennej dawki ruchu podczas której mogą rozładować energię oraz cieszyć się zabawą z rówieśnikami. Plac zabaw z 

kolorowym i bezpiecznym wyposażeniem na pewno zaspokoi te potrzeby, pozwoli dzieciom na rozwój fizyczny, rozwój wyobraźni i sprawności umysłowej. 

209 ID: W075ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 58000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Przedszkole łączy pokolenia. 

Lok. PM 137, ul. G.Roweckiego 6. 

Opis 

W ramach projektu „Przedszkole łączy pokolenia" zorganizowanych zostanie szereg imprez. Pikniki dla mieszkańców osiedla „Zarzew". Program imprezy przewiduje 

organizację zabaw prowadzonych przez animatorów, konkursy rodzinne z nagrodami, loterię fantową, gry sportowe na świeżym powietrzu, grillowanie. Pikniki mają na 

celu integrację i zacieśnienie więzi placówki ze środowiskiem lokalnym, zaangażowanie mieszkańców i rodzin we wspólne spędzanie czasu wolnego. Spotkania z 

seniorami. Program przewiduje wizytę dzieci z przedstawieniem gwiazdkowym i uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz słodki poczęstunek w Domu 

Dziennego Pobytu, Bibliotece Miejskiej i Domu Kultury „Zarzewie". Teatr dla osiedla. Prezentacja bajki dla dzieci i dorosłych przygotowanej przez nauczycieli PM 

137- Integracyjnego w Domu Kultury „Zarzewie" dla mieszkańców osiedla. 

210 ID: W076ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 30000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Mini siłownia w ogrodzie przedszkolnym. 

Lok. PM 137, ul. G.Roweckiego 6. 

Opis Mając na uwadze prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, zdrowych i niepełnosprawnych, proponujemy utworzenie w ogrodzie przedszkolnym mobilnej siłowni dla 



przedszkolaków. Mini siłownia dla dzieci ma na celu popularyzowanie sportowego trybu życia. To kolorowe miejsce, dzięki swoim barwom oraz ogólnemu wyglądowi, 

zachęci dzieci do zabaw ruchowych, jednocześnie dbając o ich prawidłowy rozwój. 

211 ID: W077ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 60000.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Renowacja parkietu w salach przedszkolnych. 

Lok. PM 137, ul. G.Roweckiego 6. 

Opis 
Projekt przewiduje cyklinowanie, uzupełnianie ubytków i lakierowanie parkietów w pięciu salach przedszkolnych. Podłogi w czasie wieloletniego użytkowania zostały 

zniszczone. Powstały ubytki, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci i wymagają gruntownej naprawy. 

212 ID: W078ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 26950.00 zł; Realizator: WE; Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież 

Tytuł Ścieżka sensoryczna do zabaw i odkrywania świata. 

Lok. PM 137, ul. G.Roweckiego 6. 

Opis 

Projekt ma na celu pobudzanie wielozmysłowej, dziecięcej aktywności oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca umożliwiającego dzieciom zabawę, naukę i poznawanie 

świata za pomocą zmysłów. Pragniemy stworzyć ścianki funkcyjne do zabaw i odkrywania świata oraz ścieżkę zmysłów z różnymi fakturami do chodzenia. Powstanie 

takiego miejsca zapewni optymalne warunki dla rozwoju fizycznego, społecznego i emocjonalnego dzieci. Będzie to także miejsce, w którym organizować będziemy 

zajęcia otwarte dla dzieci z osiedla. Atrakcyjność i innowacyjność urządzeń pozwoli poznać lepiej świat zmysłów i zachęci dzieci do zabaw na świeżym powietrzu . 

213 ID: W121ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 8000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł MAMY przestrzeń w Parku Podolskim. 

Lok. Park Podolski. 

Opis 

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do karmienia i przewijania niemowląt oraz 

zapewnienie intymności rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna odpornego na działanie warunków atmosferycznych, i miejsce z 

podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka. 

214 ID: W208ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 447000.00 zł; Realizator: SM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Bezpieczny Park Podolski – Budowa monitoringu w parku – II etap. 

Lok. Park Podolski w części między ul. Tatrzańską, a ul. Zapadłą. 

Opis 

We wschodniej części Parku Podolskiego położonej pomiędzy ulicą Tatrzańską, a ulicą Zapadłą zostanie wybudowany system monitoringu wizyjnego składający się z 

czterech punktów kamerowych rozmieszczonych w pobliżu placu zabaw i górki saneczkowej oraz urządzeń rekreacyjnych - toru do jazdy na wrotkach, miejsc rekreacji i 

wypoczynku. Każdy punkt kamerowy będzie się składał z czterech kamer statycznych i jednej ruchomej. Wszystkie kamery powinny mieć wysoką rozdzielczość i 

oświetlenie IR zapewniając wysoką jakość nagrań zarówno w trybie dziennym jak i nocnym. Kamery należy montować na specjalnych słupach lub słupach 

oświetleniowych istniejących w parku. Cały system monitoringu parku powinien być włączony i zintegrowany z System Monitoringu Miejskiego. 

215 ID: W213ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 500000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Wesoły Podolski – renowacja i przebudowa placu zabaw. 

Lok. Wsch. część Parku Podolskiego przy ul. Zapadłej. 

Opis 
Renowacja i przebudowa placu zabaw we wschodniej części Parku Podolskiego w Łodzi z wydzieleniem części dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci szkolnych. 

Postawienie nowych sprzętów, karuzel, huśtawek, piramid, zestawów wspinaczkowych, ścieżki zdrowia itp., wstawienie dodatkowych ławek i ogrodzenie terenu. 



216 ID: W214ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 177200.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Sport i rekreacja 

Tytuł Drzewa i plac zabaw na Milionowej. 

Lok. ul. Milionowa 105/107 przy budynku ul. Częstochowskiej. 

Opis 

W wyznaczonym miejscu brak jest jakiegokolwiek placu zabaw. Dzieci potrzebują miejsc, w których będą się bezpiecznie i beztrosko bawić. W wyznaczonym miejscu 

miałby powstać ogrodzony plac zabaw z żywopłotem, zapewniającym komfort i ciszę mimo ruchliwej ul. Milionowej. Na placu pojawią się urządzenia sprawnościowe 

przeznaczone zarówno dla starszych, jak i dla młodszych dzieci. Całość zostanie wysypana piachem, zapewniając zabawę i minimalizując koszty całego 

przedsięwzięcia. 

217 ID: W215ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 450000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ciechocinek w Parku Podolskim – prawdziwa tężnia solankowa. 

Lok. Park Podolski (w części zachodniej). 

Opis 

Zadanie polega na budowie tężni solankowej w parku Podolskim wraz z ogólnodostępnym mini zdrojem-źródłem wody pitnej. Teren wokół tężni zagospodarowany 

będzie poprzez budowę ścieżki spacerowej przy której postawione zostaną ławki na których odpoczywać będą korzystający z tężni mieszkańcy, a całość terenu zostanie 

ogrodzona i oświetlona. Dookoła ogrodzenia tężni posadzony zostanie żywopłot. Proponujemy aby w obrębie ogrodzenia usytuować ogólnodostępny mini zdrój jako 

źródło wody pitnej. W związku z tym konieczne będzie wykonanie: nawierzchni z grysu bądź innego kruszywa dookoła tężni, nawierzchni z kostki granitowej, 14/16 

szt. ławek parkowych, 6 koszy na śmieci, ogrodzenia z siatki zgrzewanej z furtką, żywopłot ligustrowy (wraz z podsypką ze ściółki), przyłącza elektrycznego, przyłącza 

wod-kan. 

218 ID: W226ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 956000.00 zł; Realizator: ZZM; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Multimedialna fontanna w Parku Podolskim. 

Lok. Park Podolski I. 

Opis 
Zburzenie obecnej fontanny, stworzenie nowej w wymiarach 7x11 m typu dry plaza z 16 dyszami i oświetleniem ledowym, a wraz z płytami granitowymi 11x11 

metrów. Remont obecnych ścieżek. Postawienie 10 latarni, 10 ławek, 8 koszy na śmieci. 

219 ID: W271ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 320000.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł PIT bez korków - powiększenie parkingu przed Urzędem Skarbowym Łódź - Widzew. 

Lok. ul. Papiernicza 7-7a. 

Opis Nowe miejsca parkingowe przed budynkiem Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew oraz wprowadzenie ograniczenia wjazdu pojazdów powyżej 5 ton. 

220 ID: W281ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 65000.00 zł; Realizator: ZDiT; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 

Tytuł Utwardzenie drogi do marketu. 

Lok. ul. Częstochowska 65-69. 

Opis 

Zadanie polega na utwardzeniu drogi na ulicy Częstochowskiej od numeru 65 do 69. Łączna długość odcinka 150 m o szerokości 3 m. Zakres prac obejmuje: 

wykorytkowanie istniejącej drogi na 30 cm, wypełnienie gruzem betonowo-ceglanym 20 cm z zagęszczeniem, nawiezienie klińca 5 cm i zagęszczenie oraz utwardzenie 

walcem. 

221 ID: W287ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 575750.00 zł; Realizator: ZIM; Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja 



Tytuł Ulica Częstochowska nowym Woonerfem Łodzi. 

Lok. ul. Częstochowska 2a-12. 

Opis 

Celem projektu jest remont fragmentu ulicy Częstochowskiej (~185m) znajdującej się pomiędzy ulicą Przędzalnianą a aleją Śmigłego-Rydza. Remont miałby na celu 

odnowienie nawierzchni ulicy i chodników, wystylizowanie ich w woonerf. Z uwagi na swoją bliską lokalizację w stosunku do Księży Młyna, ulica stałaby się 

dodatkowym akcentem podkreślającym piękno tego osiedla. Obecnie niestety ten fragment drogi jest mocno zaniedbany. Ulica pokryta jest polnym kamieniem (kocie 

łby), które przez lata eksploatacji nie są już równą powietrznią a próby remontów realizowane poprzez naprawianie drogi asfaltowymi łatami, nie dają zadowalającego 

efektu. Podobna sytuacja dotyczy chodników, które głównie przy bliskiej odległości z dojazdowymi dróżkami do posesji są mocno zniekształcone i pofalowane. Z 

uwagi, że na ulicy jest dużo zieleni wśród widoków zaniedbanej drogi oraz krzywych chodników potencjał tych walorów nie jest w pełni wykorzystany. Modernizacja 

obejmowałaby remont ulicy, chodników jak również wzbogacenie jej nowymi nasadzeniami roślin oraz małą architekturą (ławki i śmietniki). Jak również przebudowy 

oświetlenia ulicy tak, aby pasował on do nowej stylizacji otoczenia. 

222 ID: W310ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 22268.00 zł; Realizator: WOŚiR; Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska 

Tytuł Ograniczenie bezdomności zwierząt na terenie osiedla Zarzew. 

Lok. Teren osiedla Zarzew. 

Opis 
Zapewnienie środków na sfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji dla zwierząt właścicielskich: psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy osiedla 

Zarzew a także dla kotów wolnobytujących. 

223 ID: W315ZA; Osiedle: Zarzew; Kwota: 555000.00 zł; Realizator: WGK; Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo 

Tytuł Parking przy ul. Nurta Kaszyńskiego dla mieszkańców osiedla „Nauczycielskiego” oraz Majowego. 

Lok. ul. Nurta Kaszyńskiego. 

Opis 
W 2017 roku Rada Osiedla zleciła wykonanie projektu na budowę parkingu przy ul. Nurtu Kaszyńskiego. Projekt powstał w 2018 roku i zgodnie z kosztorysem koszt 

100 miejsc parkingowych wynosi około 820 000 zł. Zbudujmy w tym roku połowę zaprojektowanych miejsc, aby ułatwić życie mieszkańcom!. 

 


