Raport z konsultacji społecznych
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2017/2018
1. Podstawa prawna i przebieg konsultacji
Konsultacje

dotyczące

budżetu

obywatelskiego

zostały

przeprowadzone

na podstawie zarządzenia Nr 5182/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia

2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego 2017/2018.

Konsultacje zostały przeprowadzone z mieszkańcami miasta Łodzi w okresie

od 13 lutego 2017 r. do 8 października 2017 r. i obejmowały:

1) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi do składania propozycji zadań do budżetu
obywatelskiego oraz składanie propozycji w okresie od 13 lutego do 13 marca 2017 r.,

2) przygotowanie mieszkańców miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, do głosowania

na wybrane przez nich pozytywnie zweryfikowane zadania ponadosiedlowe
i osiedlowe oraz samo głosowanie w okresie od 16 września do 8 października 2017 r.

Przygotowanie mieszkańców w wyżej wymienionych zakresach było prowadzone

przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich
„Topografie” (stowarzyszenie realizowało to zadanie jako zadanie publiczne dotyczące

przeprowadzenia działań informacyjno- edukacyjnych po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert dla organizacji pozarządowych).

Kampania informacyjno – promocyjna obejmowała m.in.:

1) 18 spotkań konsultacyjnych, dotyczących zgłoszonych propozycji zadań
do budżetu obywatelskiego,

2) mobilne i stacjonarne usługi doradcze dla osób przygotowujących projekty
zadań zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego,

3) plakaty informacyjne o budżecie obywatelskim,

4) prowadzenie strony internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu
www.lodz.pl/budzet_obywatelski, na której umieszczono wszelkie informacje

związane ze złożonymi wnioskami, posiedzeniami Doraźnej Komisji ds.
Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego oraz głosowaniem (m.in.
infografiki),

5) przygotowanie spotów filmowych promowanych w mediach społecznościowych,
na stronach internetowych i w komunikatach medialnych,
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6) briefingi dla mediów.

W V edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Łodzi złożyli 1131 propozycji

zadań. W okresie od lutego do lipca br. przeprowadzona została ich analiza formalno-

prawna, techniczna oraz zgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych,

zarówno przez komórki organizacyjne UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak też
przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady
Miejskiej w Łodzi.

Ze względu na to, iż 338 propozycji zostało zaopiniowanych negatywnie przez

ww. Komisję, 50 zostało wycofanych przez autorów, w tym dwie już po zakończeniu

posiedzeń Komisji, a 13 nie spełniało wymogów formalnych, mieszkańcy mogli głosować
na 730 propozycji zadań.

Należy dodać, iż dla zapewnienia możliwości realizacji części propozycji niezbędne

były korekty np. dotyczące własności terenu. Były one dokonywane zgodnie
z przyjętymi zasadami budżetu obywatelskiego, tj. wyłącznie po kontakcie z autorami

wniosków i za ich zgodą.

Z autorami wniosków, których zakres pokrywał się albo dotyczył tego samego

terenu, komórki merytoryczne organizowały spotkania uzgodnieniowe, w wyniku
których wnioski były wycofywane przez autorów lub modyfikowane.

Na etapie przygotowania mieszkańców do głosowania oraz podczas głosowania na

zadania do budżetu obywatelskiego działania informacyjno-edukacyjne oraz promocyjne
obejmowały m.in.:

1) druk plakatów,

2) bieżące informowanie o sprawach dotyczących budżetu obywatelskiego
poprzez strony internetowe,

3) przygotowanie

spotów

filmowych

promowanych

w

mediach

społecznościowych, na stronach internetowych, w komunikatach medialnych
oraz w komunikacji miejskiej,

4) wywiady do łódzkich gazet lokalnych,

5) zorganizowanie punktu informacyjnego dotyczącego budżetu obywatelskiego
przy ul. Piotrkowskiej 115,

6) spotkania m.in.: z uczniami łódzkich szkół podstawowych, liceów, radami
osiedli,

7) briefingi dla mediów,
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8) plakaty promujące „II Festiwal Budżetu Obywatelskiego” i głosowanie,
umieszczone w citylightach i gablotach na terenie miasta,

9) plakaty (poza citylightami) i koszulki z nadrukami,
10) wykorzystanie strony internetowej miasta,

11) autobus promujący budżet obywatelski i będący zarazem mobilnym punktem
do głosowania,

12) eventy promujące budżet obywatelski, m.in. bieg - grę miejską „Zorientuj się
w BO”,

13) kampanię reklamową poprzez portale społecznościowe.

Szczególnym wydarzeniem promocyjnym był „II Festiwal Budżetu Obywatelskiego”,

zorganizowany

16

września

2017

r.

na

ul.

Piotrkowskiej

(na

odcinku

od

ul. Zamenhofa/Nawrot do ul. Tuwima/Struga), w trakcie którego ponad 70 autorów
wniosków do budżetu obywatelskiego zaprezentowało swoje projekty.

Dla przeprowadzenia głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego, w okresie

od 16 września do 8 października 2017 r. udostępniono:

1) 15 punktów do głosowania internetowego i na kartach papierowych, czynnych
w okresie od 16 września do 1 października br. w weekendy w godz. 10.00 – 18.00,

a w pozostałe dni – w godzinach pracy tych punktów (dotyczy to tylko punktów
umiejscowionych w budynkach Urzędu Miasta Łodzi),

2) 71 punktów do głosowania internetowego, w miejskich bibliotekach publicznych
czynnych w ich godzinach pracy,

3) aplikację do głosowania przez internet, dostępną od godz. 0.00 w dniu 16 września
2017 r. do godz. 24.00 w dniu 8 października 2017 r.

2. Zestawienie propozycji zadań osiedlowych i ponadosiedlowych zgłoszonych
przez mieszkańców miasta Łodzi do Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 wraz
z informacją o wyniku analizy propozycji i uzasadnieniem w przypadku
weryfikacji negatywnej.
Wszystkie wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego (łącznie 1131) zostały

przeanalizowane pod względem formalno-prawnym, technicznym oraz zgodności

z przepisami ustawy o finansach publicznych, zarówno przez komórki organizacyjne

UMŁ/miejskie jednostki organizacyjne, jak też przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji
Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi.
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Poniżej, w podpunktach a) – e), zostały przedstawione wykazy pozytywnie

zweryfikowanych

propozycji

zadań

a w podpunkcie f) – ponadosiedlowych.

osiedlowych

w

ramach

danego

rejonu,

W podpunkcie g) zostały wyodrębnione propozycje zadań z wykazów a) – f), które

zostały pozytywnie zaopiniowane przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej

i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi mimo negatywnej rekomendacji
komórki merytorycznej.

W podpunkcie h) został podany wykaz propozycji – uwzględniający zadania

zaopiniowane negatywnie przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, wycofane oraz niekompletne.

W podpunkcie i) został podany wykaz propozycji – uwzględniający zadania

zaopiniowane negatywnie przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, mimo pozytywnej rekomendacji komórki
merytorycznej.

a) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego 2017/2018 w rejonie Bałuty.
OSIEDLE BAŁUTY-CENTRUM
Lp.

ID

1

B0026BC

2

B0056BC

3

B0108BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Mini skwerek przy ul. Jana.
Teren pomiędzy ul. Jana, ul. Pojezierską, a parkanem PM 143.
Uporządkowanie terenu, ustawienie dwóch ławek, jednego kosza na
śmieci oraz utworzenie na żwirowym podłożu 10 m2 rabat kwiatowych.
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 MBP.
Filia nr 3 MBP, ul. Osiedlowa 6.
Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 3 na kwotę 6000
zł obejmuje wpływ 277 woluminów książek i 55 jednostek
inwentarzowych audiobooków. Oferta biblioteki znacząco wzbogaci się
o nowości w wersji papierowej i elektronicznej, co zaspokoi potrzeby
czytelnicze stałych oraz potencjalnych użytkowników biblioteki.
Skwer zieleni z ławeczkami i stolikami.
ul. Wrocławska na odcinku między ul. Limanowskiego, a ul. Osiedlową.
Postawienie 5 ławek (mocowanych do podłoża) i 2 stolików
szachowych z siedziskami (mocowanych do podłoża).
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Kwota po
weryfikacji
5500,00

6000,00

10500,00

Lp.

ID

4

B0009BC

5

B0054BC

6

B0183BC

7

B0090BC

8

B0172BC

9

B0101BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Chodnik zamiast błota - utwardzenie wydeptanych ścieżek przy
przystanku Julianowska / Chopina / Żarnowcowa.
Okolice przystanku Julianowska - Chopina i przejścia dla pieszych
naprzeciwko ul. Żarnowcowej.
Utworzenie fragmentu chodnika w miejscu wydeptanych ścieżek:
od przejścia dla pieszych Julianowska / Żarnowcowa do przystanku
autobusowego Julianowska / Chopina przy jezdni, od chodnika
i przejścia dla pieszych na skos do parkingu przy budynku
i wewnętrznej uliczki.
Doposażenie placu zabaw przy Ks. Brzóski 36.
Plac zabaw przed blokiem ul. Ks. Brzóski 36, działka nr 204/15 obręb
B - 28.
Doposażenie istniejącego placu zabaw. Zakup zabawek "Linarium"
i "Bujaka sprężynowego (rowerek)", tablicy edukacyjnej oraz koszy
na śmieci.
Zakup nowości w tym audiobooków, zestawu komputerowego,
kserokopiarki wielofunkcyjnej.
MBP Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35.
Zakup nowości książkowych (w tym audiobooków) do zbiorów
biblioteki, oraz doposażenie placówki w zestaw komputerowy (wraz
z oprogramowaniem), kserokopiarki wielofunkcyjnej dla nas
użytkowników biblioteki i mieszkańców Łodzi.
"Moc jest w nas" - utworzenie siłowni w Bursie Szkolnej nr 11.
ul. Drewnowska 153/155.
Utworzenie siłowni w Bursie Szkolnej nr 11 dla młodzieży z różnych
stron Polski oraz społeczności lokalnej celem integracji, rozbudzania
i zastępowania zachowań agresywnych aktywnością fizyczną. W skład
siłowni wejdą dwa atlasy wielostanowiskowe, ławeczki, ciężary wolne,
brama do siłowni, materace i dwie drabinki gimnastyczne.
Drzewa na Zachodniej.
Zachodnia strona ul. Zachodniej.
Posadzenie szpaleru drzew uzupełniających zachodnią pierzeję
ul. Zachodniej na odcinku wzdłuż terenu Manufaktury. Dęby
szypułkowe "Fastigiata"(kolumnowe) - 9 -14 szt., 1 klon czerwony Acer
Rubum. Sadzonki wys. 350 cm.
„TU JESTEM!" - bliżej Bałut. Projekt edukacyjny dla uczniów klas
IV-VII SP 65.
SP 65, ul. Pojezierska 10, instytucje kultury - muzea na terenie miasta
Łodzi, przestrzeń publiczna - parki, okolice danych placówek.
Celem projektu jest zachęcenie uczniów do poznania najbliższej okolicy
i historii Bałut w kontekście historii miasta i dzielnicy. Uczniowie
poznawać będą zagadnienia związane z historią Łodzi oraz
kształtowania się na przestrzeni dziejów dzielnicy Bałuty. Poszukiwać
będą ciekawostek związanych z naszą okolicą (np. przyrodniczych,
historycznych, językowych, kulturalnych i kulinarnych). Celem projektu
będzie również nawiązanie kontaktów i relacji uczniów z lokalną
społecznością (np. historią rodzin naszych uczniów, znanych
mieszkańców Bałut, którzy m.in. są absolwentami naszej szkoły) oraz
utrwalanie tradycji bałuckich.
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Kwota po
weryfikacji

10800,00

11000,00

14000,00

17000,00

21000,00

30000,00

Lp.

ID

10

B0001BC

11

B0046BC

12

B0031BC

13

B0149BC

14

B0110BC

15

B0217BC

16

B0047BC

17

B0057BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Chodnik zamiast błota - utwardzenie wydeptanych ścieżek
w okolicy skrzyżowania Lutomierska / Klonowa.
Okolice przystanku MPK Lutomierska/Klonowa, obszar między ulicami
Lutomierska Klonowa - Bydgoska – Krotoszyńska.
Wykonanie chodników w miejscu obecnych wydeptanych ścieżek:
od południowo-zachodniego narożnika skrzyżowania do przystanku
po południowej stronie ul. Lutomierskiej przyległy do jezdni, od północy
od ul. Klonowej na skos w stronę przystanku przy Lutomierskiej,
od ul. Bydgoskiej do ul. Klonowej na skos między blokami.
Remont chodnika przy ul. Pojezierskiej - str. południowa.
ul. Pojezierska 28.
Usunięcie startych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża
i ułożenie kostki betonowej na powierzchni 160 m2.
Parkuj i chodź bezpiecznie - wymiana chodnika i miejsc
parkingowych przy ul. Sierakowskiego.
ul. Sierakowskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50 a).
Demontaż starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża
i ułożenie nowej kostki betonowej na powierzchni ok. 110 m2.
Przygotowanie podłoża i wytyczenie miejsc parkingowych z ażurowych
płyt na powierzchni ok. 100 m2.
Naprawa chodnika.
Odcinek chodnika na ul. Mackiewicza (wzdłuż boiska „ORLIK"
usytuowanego przy SP 55).
Odcinek chodnika na ul. Mackiewicza (wzdłuż boiska „ORLIK"
usytuowanego przy SP 55). Zakres prac obejmuje: remont chodnika.
Obecnie istnieją: utrudnione codzienne użytkowanie terenu, po opadach
atmosferycznych powstają głębokie, rozległe kałuże , które w zimie
zamarzają, utrudniając mieszkańcom bezpieczne poruszanie się, brak
bezpiecznego dojścia do punktów usługowych , szkoły, przystanku.
Stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101.
ul. Wspólna 5/7.
Stworzenie
mobilnej
pracowni
komputerowej
wyposażonej
w 11 laptopów, 25 tabletów, 1 stół interaktywny myBoard i kamerę
cyfrową.
Organizacja kina plenerowego w parku pomiędzy ul. Lutomierską,
a ul. Drewnowską.
Park pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.
Zadanie zakłada organizację imprezy plenerowej tj. kina plenerowego.
Projekt przewiduje organizację 18 sensów począwszy od l lipca do dnia
26 sierpnia. Seanse odbywałoby się w piątki i soboty od godziny 20-21
(godzina rozpoczęcia uzależniona o warunków pogodowych i długości
seansu). W szczególności zakłada się projekcję filmów nakręconych
w Łodzi.
Remont chodnika oraz zatoczki parkingowej przy ul. Pojezierskiej
str. północna.
ul. Pojezierska 29.
Usunięcie starych płyt, przygotowanie podłoża, ułożenie chodnika
z kostki betonowej na powierzchni 200 m2 oraz ułożenie zatoczki
parkingowej z płyt ażurowych na powierzchni 250 m2.
Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku SP 55.
Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Generalny remont szatni szkolnej - wymiana podłogi, ławek, wymiana
ścianek działowych boksów (20), malowanie pomieszczeń szatni.
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Kwota po
weryfikacji

39200,00

45000,00

60000,00

62400,00

77000,00

108000,00

119700,00

123000,00

Lp.

18

19

ID

B0060BC

B0010BC

20

B0061BC

21

B0150BC

22

B0062BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Przyjazny Berlinek dla wszystkich - inwestujemy w zieleniec przy
ul. Kalinowej.
Zieleniec miejski przy ul. Kalinowej.
Zadanie obejmuje: budowę chodników w miejscach 2 wydeptanych
ścieżek ziemnych, poszerzenie i przedłużenie do ul. Kalinowej
istniejącego chodnika, zakup i posadzenie 10 drzew (np. jabłoni
ozdobnych), 100 krzewów (np. świdośliwa, kalina, bez czarny, tawlina
jarzębolistna, tawuła), zakup i montaż 2 koszy parkowych, zakup
i montaż 4 ławek parkowych, zakup i montaż barier trawnikowych
wokół rabat krzewowych.

Polskie łąki przenosimy do miast - unowocześnienie Parku przy
ul. Hipotecznej.
Park przy ul. Hipotecznej róg ul. Pojezierskiej.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenów zielnych w mieście.
Chcemy utworzyć kolorową pachnącą łąkę o powierzchni 1000 m2 - łąka
cebulowa: śnieżnik lśniący, złoć polna, krokus, cebulica. W okolicy placu
zabaw dosadzone zostanie 300 krzewów. Naprawione zostaną
3latarnie znajdujące się przy placu zabaw. Przeprowadzony zostanie
remont dwóch ciągów schodów i murków na górce saneczkowej wraz
z renowacją trawników. Więcej parki-balut.manifo.com.
Remont pracowni komputerowej w celu upowszechniania
nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów,
nauczycieli szkoły podstawowej i seniorów.
SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Celem zadania jest
wyposażenie pracowni
informatycznej
w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym
oprogramowaniem. Sama pracownia wymaga wymiany podłogi oraz
pomalowania ścian, wymiany drzwi wejściowych i żaluzji okiennych.
Planowana jest wymiana dotychczasowych stanowisk komputerowych.
Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55.
Boisko SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Celem zadania jest budowa 4-torowej bieżni (80 m dł. x 5,33 m
szerokości). Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu,
położenie profesjonalnej nawierzchni kauczukowo-poliuretanowej na
bieżni 427 m2, malowanie linii torowych bieżni, linii startu i mety,
znaczników rozstawów plotkarskich dla poszczególnych kategorii
wiekowych oraz przygotowanie trybunek dla uczestników zajęć
i widzów. Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez PZLA
i dostosowane do potrzeb uczestników zajęć i widzów.
Tęczowy plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu - Budowa placu
zabaw w ogrodzie PM 43.
PM 43 ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy ulicami
Obornicką, Malinową, Wolną.
Zakupienie i montaż nowoczesnych elementów placu zabaw: duże
zestawy - place zabaw - 6 szt., huśtawki typu „gniazdo" - 3 szt., bujaki
sprężynowe - 5 szt., karuzele - 2 szt., mostki, równoważnie, elementy
sprawnościowe - 5 szt., ścianki funkcyjne - 1 szt., piaskownica - 1 szt.
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Kwota po
weryfikacji

140000,00

148000,00

148000,00

178000,00

195300,00

Lp.

ID

23

B0086BC

24

B0222BC

25

B0077BC

26

B0100BC

27

B0152BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Stworzenie "Mini Promenady" na tradycyjnym ciągu komunikacji
lokalnej mieszkańców.
ul. Wrocławska pomiędzy numerami 10a, 12/14/15 z przejściem do
ul. Drukarskiej, na wprost przez teren przylegający do budynku SP 24,
aż do ul. Ciesielskiej.
Modernizacja nawierzchni chodnikowej między ul. Wrocławską,
a ul. Ciesielską. Uporządkowanie pergoli przy ul. Drukarskiej oraz
terenu zielonego wokół placu zabaw dla dzieci. Instalacja sprzętu
rekreacyjnego i oświetlenia. Prace remontowe ogrodzenia. Budowa
pergoli przy SP 24 przy ul. Ciesielskiej.
PM 176 wykonanie nowego placu zabaw oraz remont tarasu.
ul. Blacharska 21.
Gruntowny remont tarasu oraz wykonanie nowego placu zabaw
znajdującego się za tarasem na terenie przedszkola. Taras jest w bardzo
złym stanie technicznym, ma liczne pęknięcia oraz znaczne ubytki.
Natomiast aktualny plac zabaw ma już prawie 10 lat i mocno widać na
nim ślady zużycia, zaś niektóre jego elementy są już trwale uszkodzone.
SP 65 - bezpieczną, radosną i wesołą.
ul. Pojezierska 10.
Zadanie polega na wymianie 250 m starego ogrodzenia, 2 bram
i 2 furtek, montażu dodatkowego oświetlenia (2-3 lampy) skierowanego
na plac zabaw i boisko sportowe, wymianie monitoringu zewnętrznego
na kamery cyfrowe. Ponadto chcemy powiększyć plac zabaw, położyć
ok. 100 m2 nowej nawierzchni, dokonać renowacji istniejącego
wyposażenia, dokupić nowe urządzenia oraz wymienić ogrodzenia wraz
furtką. Wzdłuż ogrodzenia, zarówno wokół szkoły jak i placu zabaw,
planujemy nasadzenia krzewów różnej wysokości.
Bezpieczeństwo może być piękne. Reorganizacja terenu i dojazdu
karetek w centrum Bałut.
ul. Bydgoska 17/21, działki nr 13/2, 21/6, 21/25, 22/2, 22/3, 22/4,
22/5, 22/6, 22/7.
Projekt zakłada reorganizację terenu przyległego do budynku
Przychodni Zdrowia "Bydgoska" w celu utworzenia dojazdu dla
pojazdów
ratownictwa
medycznego,
stanowisk
postojowych
dedykowanych dla pojazdów ratownictwa medycznego, stanowisk
postojowych dedykowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
i transportu medycznego, a także miejsc spoczynkowych i stojaków
rowerowych. Rekultywacja terenu i wykonanie nowych nasadzeń
sprawią, że położony w centrum osiedla teren zyska dodatkowy walor
estetyczny, wpływając wielowymiarowo na jakość życia lokalnej
społeczności.
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200000,00

207000,00

280000,00

281000,00

350000,00

Lp.
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28

B0151BC

29

B0022BC

30

B0147BC

31

B0128BC

32

B0109BC

33

B0113BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Medycyna bez barier w sercu Bałut.
ul. Snycerska 1.
Zadanie zakłada stworzenie unikalnej w skali Bałut przychodni
stomatologicznej, zapewniającej komfortowe warunki dla seniorów oraz
osób niepełnosprawnych. Poprzez modelowe wykorzystanie walorów
architektonicznych oraz usytuowania w centrum dzielnicy będą mogli
z niej skorzystać wszyscy potrzebujący, niezależnie od ograniczeń
zdrowotnych. Zaplecze w postacie poradni podstawowej opieki
zdrowotnej zwiększy bezpieczeństwo i umożliwi większości potrzeb
zdrowotnych w jednym miejscu.
Budowa placu zabaw w parku między ul. Lutomierską,
a ul. Drewnowską.
Park między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską w miejscu aktualnego
"placu zabaw".
Zadanie zakłada: budowę nowego placu zabaw w miejscu aktualnego
pseudo placu zabaw, doprowadzenie ścieżki do nowego placu zabaw
(ok. 15 m), uzupełnienie szpaleru ławek (8 szt.), uzupełnienie zieleni
(nowe nasadzenia ok. 200 nasadzeń), utrzymanie terenu.
Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut.
ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.
Zadanie zakłada modernizację jednej z największych placówek
lecznictwa otwartego w dzielnicy Bałuty w celu podwyższenia
standardu obsługi pacjentów i poziomu bezpieczeństwa. W ramach
inwestycji uwzględnia się częściową przebudowę i zmianę
funkcjonalności pomieszczeń w celu optymalnego dostosowania do
potrzeb pacjentów, w szczególności seniorów. Planowany jest też
remont ciągów komunikacyjnych, gabinetów oraz wymiana
infrastruktury teletechnicznej oraz wprowadzenie czytelnego systemu
identyfikacji wizualnej.

Fontanna, która chce być fontanną.
Skwerek przy ul. Tybury 4, naprzeciwko SP 35.
Celem inicjatywy jest renowacja i oddanie do użytku fontanny przy
ul. Tybury 2 oraz uporządkowanie skweru, na którym się znajduje.
Obejmie następujące kroki: modernizacja i naprawa elementu malej
architektury w postaci fontanny parkowej, naprawa starych elementów
konstrukcji betonowej, wykonanie przyłącza wodnego, instalacji wodnej
oraz zasilania prądowego, budowa pomieszczenia siłowni,
porządkowanie skweru, na którym znajduje się fontanna: wymiana
ławek, uzupełnienie siedzisk przy stolikach do gry w szachy, wykonanie
dodatkowych nasadzeń w miejsce ubytków zieleni.
Budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby
edukacyjne i mieszkańców osiedla.
ul. Wspólna 5/7.
Przebudowa boiska szkolnego z wykonaniem skoczni, boiska do piłki
nożnej i koszykowej z założeniem siatek ochronnych i 120 siedzisk.
Remont, modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół.
Park im. A. Struga, ul. Sędziowska.
Zagospodarowanie na nowo terenu wokół istniejącej fontanny
i istniejącego placu zabaw w Parku im. A. Struga w rejonie ulic:
Sędziowskiej, Prusa, Urzędnicza. Przebudowanie nieużytkowanej
fontanny ze strefami o funkcji placu zabaw dla dzieci starszych oraz
funkcji siłowni plenerowej. Utwardzenie niezbędne, ławki, kosze na
śmieci, zieleń wokół.
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400000,00

482150,00

500000,00

514000,00
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34

B0127BC

35

B0130BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Wniosek na budowę boiska wielofunkcyjnego.
SP 166, ul. Szamotulskiej 1/7.
Na terenie szkoły ma powstać boisko wielofunkcyjne ze sztuczną
nawierzchnią o wymiarach 4453,75 m2. Obiekt przystosowany będzie
do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny oraz
siatkówkę. Wytyczona bieżnia prosta wzdłuż jednego boku boiska (od
strony szkoły, 6200 ze skocznią w dal) pozwoli mieszkańcom uprawiać
lekkoatletykę. Wyposażenie boiska we własne oświetlenie umożliwi
wydłużenie godzin użytkowania.
Osiedlowy woonerf na ul. Kołodziejskiej.
ul. Kołodziejska.
W ramach przebudowy ul. Kołodziejskiej przewidziano kompleksowy
remont nawierzchni, nasadzenie dodatkowych klonów oraz dokonanie
nasadzeń mniejszych, ustawienie mebli miejskich oraz wymianę latarni
ulicznych. Kompozycja ulicy ma zostać stworzona na kształt woonerfu
na ul. Kozietulskiego.

Kwota po
weryfikacji

1527120,00

1680000,00

OSIEDLE BAŁUTY – DOŁY
Lp.

ID

1

B0162BD

2

B0053BD

3

B0089BD

4

B0052BD

5

B0177BD

6

B0126BD

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Naprawa koszy podokiennych i założenie stojaka na rowery PM
77.
ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.
Projekt zakłada naprawę 6 koszy podokiennych, (4 kosze od ul. Brackiej
23 oraz 2 kosze na terenie przedszkola - wyjście do ogrodu).
Biblioteka w Zagajniku przyjazna dla czytelników.
MBP Łódź-Bałuty Filia nr 8, ul. Heleny Radlińskiej 2.
W ramach zadanie zakupionych zostanie około 200 książek,
odpowiednio do zapotrzebowania i życzeń obecnych oraz
potencjalnych czytelników. Ponadto zakupione zostanie urządzenie
wielofunkcyjne A3 ze skanerem, drukarką oraz ksero, zgodnie
z potrzebą wyrażoną przez mieszkańców osiedla.
Wielopokoleniowa "4".
MBP, Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71 a.
Zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Między innymi książek
z dużym drukiem dla seniorów, uzupełnienie lektur szkolnych
i wzbogacenie księgozbioru o nowości.
Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego
do biblioteki, ul. Chryzantem 2.
MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.
Zakup nowości wydawniczych dla wszystkich grup wiekowych,
w tym książek mówionych. Zakup antyram i sztalug (trójnogów)
w celach wystawienniczych.
Poprawa bezpieczeństwa w SP 153 i okolicy.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Rozbudowa/modernizacja sieci monitoringu. Montaż videodomofonu.
Przycięcie drzew na ul. Spornej (od ul. Wojska Polskiego do
ul. Brackiej).
ul. Sporna.
Przycięcie około 50 sztuk drzew na ul. Spornej na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Brackiej (wschodnia strona ul. Spornej).
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5970,00

8000,00

8000,00

10000,00
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Lp.
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7

B0178BD

8

B0120BD

9

B0173BD

10

B0161BD

11

B0216BD

12

B0155BD

13

B0163BD

14

B0190BD

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Multimedialna pracownia językowa w SP 153.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Odnowienie i doposażenie sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownię
językową.
„Modernizacja szatni w SP 58”.
SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Modernizacja szkolnej szatni - 2 pomieszczenia. Powierzchnia ścian ok.
170 m - prace przygotowawcze i malowanie. Obudowa instalacji CO
i wymiana instalacji elektrycznej oraz oświetlenia - sztuk 10.
Wyposażenie i montaż wieszaków - sztuk 18. Wymiana drzwi - sztuk
2. Zakup ławek - sztuk 10.
Filmowy Stary Rynek.
Stary Rynek.
To projekt letniego plenerowego kina. Seanse miałyby się odbywać na
Starym Rynku raz w tygodniu przez okres wakacji lipiec - sierpień
2018.
Wyposażenie ogrodu przedszkolnego w bezpieczny i dydaktyczny
plac zabaw w PM 77.
ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.
Projekt po rozeznaniu rynku zakłada wyposażenie ogrodu
w bezpieczny i wielofunkcyjny sprzęt zabawowy oraz wyposażenie
uzupełniające tj. 2 ławki, 1 kosz na śmieci. Zagospodarowanie pasa
ziemi 15 m x 1,60 tj. 24 m2 przed przedszkolem. Wyrównanie podłoża
ziemią, wykonanie nasadzeń 5 krzewów kwitnących i trawnika.
Zielone Osiedle (nasadzenia drzew i krzewów) - obręb ulic:
Czarnieckiego, Zbożowa, Szklana, Marynarska.
B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48, 568/77,
549/11.
Zazielenienie wskazanego obszaru poprzez wprowadzenie nasadzeń
drzew liściastych oraz iglastych, a także bylin i krzewów np. sosny
czarnej, modrzew europejski, tulipanowiec amerykański czy rozplanica
przetacznik, zawilce japońskie, jeżówki, kosodrzewiny.
Interaktywna łódź "Marina" - zestaw urządzeń do ćwiczeń
i zabaw na ścieżce rekreacyjnej W. Polskiego/Marynarska.
Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego, działki nr: B48-104/6, B48-104/9,
B48-104/10, B48-104/12.
Interaktywna łódź "Marina" to zestaw 5 urządzeń i przyrządów
zaprojektowany w formie łodzi wykonanej z odpowiednich
i bezpiecznych materiałów umiejscowionej na ścieżce rekreacyjnej
(ul. Wojska Polskiego /ul. Marynarska) na podłożu z poliuretanu.
Planowana wielkość Łodzi 6 m szerokości x 1-1,5 m wysokości.
Modernizacja ogrodzenia przedszkolnego PM 77.
ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.
Projekt zakłada wymianę zniszczonego ogrodzenia przedszkola 160
mb, zgodnie z przepisami BHP i P-pożarowymi, wykonanie 57 szt.
Przęseł o wymiarach 290x15- z profilem zamkniętym, ułożenie murku
z płyt betonowych 160 mb.
Remont chodnika w ul. Jonschera.
Chodnik zachodni na odcinku od parkingu przy wieżowcu nr 12 do
podstacji trafo w bloku nr 8.
Rozebranie
nawierzchni
asfaltowej,
obrzeży
trawnikowych
i krawężników. Usunięcie starej, zniszczonej podbudowy. Ułożenie
nowej podbudowy, nawierzchni z płytek betonowych wraz z obrzeżami
i krawężnikami.
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B0093BD
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B0119BD
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B0179BD
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B0194BD
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B0184BD

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Poprawa bezpieczeństwa wokół SP 45 i XIII LO z inicjatywy Rady
Rodziców.
ul. Bojowników Getta Warszawskiego, Zuli Pacanowskiej, okolice SP 45
i XIII LO.
Dostosowanie wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych
(podjazd dla wózków inwalidzkich). Budowa ogrodzenia SP 45
i zamykanej pergoli z koszem na śmieci. Instalacja monitoringu wokół
terenu szkoły i w szatni SP 45.
Bezpieczna szkoła - ogrodzenie budynku XXIV LO.
ul. Marysińska 61/67.
Ogrodzenie budynku szkoły od strony ul. Marysińskiej w granicy
działki wykonane z przęseł stalowych osadzonych na podmurówce do
wysokości 2 metrów. Montaż bramy wjazdowej oraz 3 furtek. Brama
służyłaby ewentualnym wjazdom karetki pogotowia.
Szkolna świetlica dla dzieci w soboty i ferie.
Rejon Starego Rynku; SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.
Organizacja opieki i zajęć wychowawczych w soboty i ferie dla 24 dzieci
w wieku 7-11 lat. Program uwzględni zabawy integracyjne - ruchowe,
gry edukacyjne oraz warsztaty, w których uczestniczyć będą dzieci ze
swoimi rodzicami. W czasie zajęć wykorzystywana będzie oferta
kulturalna i edukacyjna placówek miejskich. Realizacja działań byłaby
pilotażem programu rewitalizacji społecznej.
Przedszkole odNOWA – wymiana wyposażenia w salach zajęć
grupowych w PM 49.
ul. Marysińska 49.
Wymiana mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek w salach zajęć
grupowych PM 49 poprzez zakup: 20 stolików i 112 krzesełek
z możliwością regulacji wysokości, 12 regałów i półek, zabawek oraz
pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci w różnej grupie
wiekowej od 3 do 7 lat.
„Modernizacja pracowni komputerowej w SP 58".
SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Modernizacja istniejącej
pracowni komputerowej - zakup
i instalacja: mobilne komputery dla uczniów - 25; serwer
z monitorem i systemem sieciowym - 1; mobilny zestaw multimedialny
-1; drukarka sieciowa -1; skaner -1; urządzenie sieciowe i budowa sieci
-1; oprogramowanie edukacyjne - l komplet. Zakup 14 stolików i 25
krzeseł uczniowskich oraz 4 rolet okiennych.
Profesjonalna pracownia nauk ścisłych w SP 153.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Remont i wyposażenie pracowni spełniającej normy i potrzeby
współczesnej dydaktyki i edukacji. Pracownia przygotowana do
przeprowadzenia w niej zajęć przede wszystkim z biologii, chemii
i fizyki.
Drzewa na Łagiewnickiej.
Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego Kowalska.
Dosadzenie drzew przy ul. Łagiewnickiej wzdłuż terenu MPO: 25
sadzonek wysokości 3 m, 19 szt. kolumnowy tulipanowiec
"fastigiatum", 6 szt. śliwa wiśniowa "nigra" lub "pissardii".
Remont szatni w SP 153.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Demontaż / likwidacja starych boksów szatni. Remont pomieszczeń malowanie. Zakup i montaż szafek dla uczniów - 330 szt.
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B0180BD
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B0082BD
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B0105BD

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Przystosowanie terenu na miejsca postojowe.
ul. Rysownicza 39/45, część działki 318/105, obręb B-49.
Przystosowanie części działki 318/105 pomiędzy wieżowcami przy
ul. Rysowniczej 39/45, a działką nr 319/1 przy ul. Rysowniczej 37.
wymiary: 50 m długości x 5 m głębokości.
Remont chodnika w ul. Niemojewskiego.
ul. Niemojewskiego.
Remont chodnika z płyt betonowych obrzeży trawnikowych
i krawężników. Ułożenie nowej nawierzchni z płytek betonowych
obrzeży i krawężników wraz z nową podbudową.
„Kolorowa Szkoła 58".
SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku szkoły
o powierzchni ok. 2200 m. Remont obejmuje 4 kondygnacje i 2 klatki
schodowe: przygotowanie ścian i balustrad do malowania, ich
malowanie, montaż plastikowych listew ochronnych, wymianę stolarki
drzwiowej: 42 sztuki drzwi drewnianych do pracowni, wymianę drzwi
wejściowych do budynku szkoły - 3 sztuki.
Modernizacja szatni w XXIV LO.
ul. Marysińska 61/67.
Remont szatni uczniowskich w szkole obejmuje zakup szafek dla 400
uczniów, demontaż starych szatni oraz malowanie sufitów, malowanie
ścian z naprawą tynków, osuszeniem i ich odgrzybieniem, wymianę
instalacji elektrycznej połączonej z montażem lamp oświetleniowych.

Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe -przeciwdziałanie
patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy
Bałuty.
SP 30, przy ul. Rysowniczej 1/3.
Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego
dzieciom i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Bałuty zagrożonym
patologiami oraz wykluczeniem społecznym. Objęcie fachową opieką
trenersko - instruktorską 70 młodych mieszkańców Bałut dwa razy
w tygodniu po 1,5 godziny w okresie od lutego do października 2018 r.
Proponowane zadanie składać się będzie z 2 działań: Wyciąganie dzieci
z bram i podwórek łódzkich Bałut oraz zapewnienie opieki
wychowawczej, aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez
zaangażowanie w zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zapewnieniem
im ciepłego posiłku oraz organizacja pikniku integracyjnego z udziałem
krajowych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Rowerem na Doły - droga dla rowerów na Wojska Polskiego.
ul. Wojska Polskiego od Spornej do Harcerskiej.
Budowa drogi rowerowej od istniejącego przejazdu przy Spornej do
ul. Harcerskiej. Łącznie 200 m.
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80000,00

97200,00

124000,00

131000,00

197500,00

200000,00

200000,00

Lp.

ID

30

B0050BD

31

B0071BD

32

B0182BD

33

B0107BD

34

B0037BD

35

B0042BD

36

B0078BD

37

B0041BD

38

B0043BD

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
"Kolorowo na Kwadracie" - zagospodarowanie terenu przy ulicy:
Zbożowej, Czarnieckiego, Szklanej, Marynarskiej.
B-49: 568/43, 568/42.
Stworzenie miejsca - oazy wypoczynku biernego gdzie mieszkańcy będą
mogli się spotkać i wypocząć na świeżym powietrzu. W skład
przestrzeni wchodzą grill, ławki, stoliki szachowe, stoliki piknikowe/do
gier, rabaty z krzewów, bylin, pnączy, niski żywopłot liściasty, drzewa.
Plac zostanie utwardzony kostką brukową.
Budowa parkingu osiedlowego.
Działki nr 568/77, 568/41, 528/11, 535/57.
Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla.
Modernizacja korytarza w SP 45.
Rejon Starego Rynku; SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3.
Modernizacja korytarza na parterze budynku w zakresie: wymiana
drzwi do sal lekcyjnych oraz malowanie ścian. Wykorzystanie korytarza
jako przestrzeni edukacyjnej.
Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego.
Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną,
Przemysłową, Boya-Żeleńskiego.
Zdegradowany i niesprzątany teren zielony woła o pomstę do nieba.
Zadanie polega na rewaloryzacji zieleni, montażu ławek (10), koszy na
śmieci (5), wiaty na rowery (1), altanki (1), nowych alejkach
i nasadzeniach, montażu słupków zapobiegających parkowaniu na
trawnikach, a także sprzątaniu terenu.
Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Czarnieckiego
i Zbożowej.
ul. Czarnieckiego i Zbożowej, B49 568/77.
Modernizacja istniejącego boiska do koszykówki oraz siatkówki na
powierzchni ok. 900 m2. Wydzielenie dwóch boisk poprzez ogrodzenie
ich siatką sportową (120 mb). Wyposażenie boiska w potrzebne
elementy takie jak: kosze, słupy do siatkówki oraz dodatkowe elementy
np. 2 ławki, stojak na rowery.
Wielofunkcyjny Plac Zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych przy
ASP.
Wojska Polskiego - Chryzantem.
Plac zabaw posiadający elementy zarówno dla dzieci jak
i młodzieży, a także dla starszych do rekreacji czy ćwiczeń związanych
z street –workoutem.
Termomodernizacja
PM
50
wraz
z
naprawą
dachu
i ogrodzenia wokół przedszkola.
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14.
Ocieplenie budynku przedszkola, naprawa dachu, odnowienie
zniszczonego ogrodzenia wokół terenu przedszkola.
Remont ul. Libelta.
ul. Libelta.
Remont nawierzchni ulicy wraz z podbudową odcinka do łącznika
Libelta z Harcerską (210 m długości i 6 m szerokości).
Remont ul. Harcerskiej.
ul. Harcerska.
Remont nawierzchni ulicy wraz z podbudową odcinka do łącznika
Harcerskiej z Libelta (210 m długości i 6 m szerokości).
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203184,00

212000,00
214000,00

220000,00

244690,00

250000,00

345000,00
350000,00
350000,00

Lp.

ID

39

B0070BD

40

B0176BD

41

B0038BD

42

B0156BD

43

B0116BD

44

B0132BD

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Utworzenie
miejsc
parkingowych
pomiędzy
ulicami:
Czarnieckiego, Szklana, Marynarska, Koszykowa.
Plac pomiędzy ulicami: Czarnieckiego, Szklana, Marynarska,
Koszykowa. Działki nr 578/1 i 579 obręb B-49.
Stworzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na ok. 40
samochodów. Sposób parkowania prostopadły. Nawierzchnia z kostki
betonowej ażurowej z wydzielonymi miejscami do parkowania.
Pozostawienie istniejących drzew na palcu. Na obrzeżach od ul. Szklanej
(pod drzewami) zasadzenie trawy. Wjazdy na parking od ul. Szklanej
i od ul. Marynarskiej 54.
Remont sali gimnastycznej w SP 153.
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.
Kompleksowy remont sali gimnastycznej (m.in. naprawa dachu,
wymiana instalacji elektrycznej i co, wymiana parkietu, malowanie ),
z której będą korzystali nie tylko uczniowie ale i mieszkańcy osiedla.

Skwer Krawiecki dla mieszkańców osiedla Bałuty-Doły.
Podwórze przy budynkach Krawiecka 4/6/8/10abc, Zawiszy 32/30/28,
Franciszkańska 57/59.
"Skwer Krawiecki" to podwórze, które łączy zielone tereny do
wypoczynku i rekreacji z wygodnymi parkingami dla aut
i rowerów. Dla mieszkańców przewidujemy 60 miejsc parkingowych,
10 ławek, 100 m2 trawników i 30 m2 kwietników oraz 5 drzew, 5 koszy
na śmieci i 100 m alejek parkowych.

Wymiana
chodnika
i
nawierzchni
jezdni
ulicy
Podrzecznej/Zachodnia - Zgierska/Nowomiejska.
ul. Podrzeczna - między ulicami Zachodnia- Zgierska/Nowomiejska.
Wymiana chodnika (kostka); krawężniki, murki oporowe (różnica
terenu) nawierzchnia jezdni. Posadzenie kwitnącego drzewa w miejsce
wyciętego przed posesją nr 6 (m-c 11/2016 r.)
„Modernizacja boiska przy SP 58".
SP 58, ul. Młynarska 42/46.
Modernizacja boiska - wykonanie boiska wielofunkcyjnego
ogólnodostępnego, do: siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz bieżni
wraz z ogrodzeniem. Elementy składowe: podbudowa; ułożenie
nawierzchni syntetycznej; ciągów pieszych i systemu odwodnienia
boiska; zakup i montaż oprzyrządowania do gier; ogrodzenie wysokości
4 m na długości 150 m i wysokości 1,70 m na słupkach
z kształtowników -132 m; zakup i montaż: bramy i furtki, siedzisk z PCV
- 80 sztuk, koszy na śmieci - 4; monitoring wizyjny - l i trawnik - 70 m2.
Modernizacja ul. Rysowniczej z rozbudową miejsc parkingowych
od ul. Marysińskiej do ul. Franciszkańskiej.
Wskazany w zadaniu fragment ul. Rysowniczej znajduje się pomiędzy
ul. Marysińską a ul. Franciszkańską.
Zasadniczym elementem zadania jest remont wskazanego
w tytule odcinka jezdni ul. Rysowniczej wraz z instalacją odpływów
kanalizacyjnych. Nawierzchnia, z powodu braku jakiejkolwiek
konserwacji, niszczeje. Oprócz renowacji ulicy proponuje się także
wyznaczenie równoległych do jezdni miejsc parkingowych dla
mieszkańców okolicznych bloków. Aby zwiększyć bezpieczeństwo
pieszych proponuje się ustawienie dwóch spowalniaczy dla
samochodów.
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350000,00

370000,00

636148,00

990000,00

1000000,00

1169400,00

OSIEDLE JULIANÓW – MARYSIN – ROGI
Lp.

ID

1

B0211JM

2

B0112JM

3

B0102JM

4

B0079JM

5

6

B0092JM

B0005JM

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak
w parku Julianowskim (im. Mickiewicza).
Park im. A. Mickiewicza (Julianowski).
Postawienie w parku 2 zadaszonych ławek gdzie rodzic/ opiekun małego
dziecka będzie mógł je nakarmić (butelką/ piersią) oraz wygodnie
przewinąć.
Utworzenie „kącika czytelniczego" oraz zakup nowych książek do
biblioteki.
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15.
Zadanie polega na wydzieleniu miejsca w bibliotece i urządzeniu kącika
czytelniczego. Wiąże się to z zakupem kilku mebli, komputera
z najnowszym oprogramowaniem oraz nowych książek: 2 regały
biblioteczne, 2 szafy biblioteczne, 2 stoły, 10 krzeseł, komputer, nowe
książki.
Przycięcie drzew na ul. Jaskrowej (na odcinku od ul. Przyrodniczej
do ul. Bzowej).
ul. Jaskrowa.
Przycięcie około 30 sztuk drzew na ul. Jaskrowej, na odcinku od
ul. Przyrodniczej do ul. Bzowej.
„Jeśli daszek rower znajdzie na Centralnej będzie fajniej"- montaż
zadaszonych stojaków na rowery przy SP 120.
SP 120, ul. Centralna 40.
Montaż zadaszonych stojaków na rowery przy SP 120. Wiaty zapewnią
ochronę dla rowerów przed kradzieżami oraz będą zachęcać większą
grupę dzieci do wyboru tej formy dojazdu do szkoły bez obawy
o zmienne warunki atmosferyczne. Z wiat na rowery, będzie mogła
korzystać cała społeczność lokalna korzystająca z boiska
wielofunkcyjnego oraz placu zabaw znajdujących się na terenie szkoły.
"Siła i moc jest w nas"- siłownia przy SP 120.
SP 120, ul. Centralna 40.
Wybudowanie siłowni zewnętrznej na terenie SP 120 przy istniejącym
boisku wielofunkcyjnym. Siłownia składać się będzie z następujących
urządzeń: biegacza wolnostojącego, orbitka wolnostojącego, prasy
nożnej, twistera z wahadłem, wioślarza wolnostojącego, rowerka,
wyciskania siedząc. Elementy siłowni zewnętrznej stanowią doskonałe
uzupełnienie istniejącej infrastruktury szkoły posiadającej już plac
zabaw i boisko wielofunkcyjne. Siłownia zewnętrzna to połączenie ruchu
i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla
osób w każdym wieku. Służyć będzie mieszkańcom osiedla.

Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych
i rowerzystów.
Park Julianowski.
Zadanie polega na naprawie mostka nad rzeką Sokołówką w Parku
Julianowskim. Naprawa znacznie poprawi pomieszczanie się po Parku
Julianowskim rowerzystom, pieszym, spacerującym. Należy wykonać
nawierzchnię mostka oraz barierkę dopasowaną do stylu z XIX wieku, co
zdecydowanie poprawi walory estetyczne parku. Roboty budowlano remontowe poprawią stan tego historycznego mostka. Remont ma na
celu powrót do przedwojennego wyglądu mostka oraz poprawę
bezpieczeństwa.
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10000,00

14000,00

15000,00

38000,00

44350,00

45000,00

Lp.

ID

7

B0136JM

8

B0213JM

9

B0075JM

10

B0045JM

11

B0002JM

12

B0085JM

13

B0097JM

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Wycieczkowej.
ul. Wycieczkowa między Klimatyczną a Wypoczynkową, obok
przystanku MPK.
Wymalowanie przejścia dla pieszych z oznakowaniem pionowym,
budowa fragmentu chodnika oraz dokumentacja projektowa.
Ergonomiczna pracownia komputerowa PK3.
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15.
16 sztuk krzeseł komputerowych ergonomicznych. 15 sztuk stołów
komputerowych ergonomicznych l zestaw klimatyzacji >8KW 16
przełączników CISCO.
Profesjonalna pracownia chemiczno - fizyczna wraz z zapleczem.
Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.
Remont i wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej spełniające normy
i potrzeby współczesnej dydaktyki; stanowisko dla nauczyciela z blatem
odpornym chemicznie, 16 stolików 2-osobowych z blatem odpornym
chemicznie i skrzynkami bocznymi na sprzęt do przeprowadzania
doświadczeń, 34 krzesełka, wentylator okienny, pomoce dydaktyczne,
4 szafy laboratoryjne, specjalistyczna wykładzina podłogowa, nowa
instalacja wodna i elektryczna wraz z przyłączeniami, rolety zewnętrzne.
Remont zaplecza pracowni oraz wyposażenie go w specjalistyczne
meble.
"Najważniejszy w każdym działaniu jest początek" - nowoczesna SP
120.
SP 120, ul. Centralna 40.
Szkoła powinna zostać wyposażona w 11 tablic interaktywnych oraz
9 rzutników multimedialnych przeznaczonych do pracy nauczyciela i dla
dzieci oraz wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej i matematycznej
w niezbędne pomoce dydaktyczne. Zajęcia nasze staną się ciekawsze,
atrakcyjniejsze, a dzięki nowoczesnej sieci internetowej będziemy mogli
poznawać świat jego bogactwa i osobliwości, zdobywać nowe
umiejętności informatyczne, poszerzać swoją wiedzę.
Rowerem wzdłuż Wycieczkowej - likwidacja wybojów na drodze
rowerowej.
ul. Wycieczkowa.
Remont drogi rowerowej – wyasfaltowanie nierówności, wyrównanie
krawężników, zlikwidowanie ubytków.

Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Ratowanie osiedlowych alei na Marysinie i Rogach.
Ul. Warszawska - cała długość po stronie północno - zachodniej,
ul. Centralna - cała długość po obu stronach do ul. Góralskiej,
ul. Kryształowa - cała długość po obu stronach.
Na osiedlu znajdują się trzy aleje drzew ulegające stopniowej degradacji.
Zadanie ratowania alei jest kilku kierunkowe - utrzymanie stanu
istniejącego poprzez pielęgnację koron i uzupełnienie alei o brakujące
drzewa. Należy dodać takie same bądź zbliżone gatunki drzew.
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60000,00

87550,00

98000,00

98569,00

100000,00

100000,00

112100,00
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14

B0142JM

15

B0143JM
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B0012JM

17

B0159JM
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B0076JM

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Remont zniszczonych alejek w Parku im. A. Mickiewicza.
Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej na
tzw. Cygance.
Powierzchnia alejki do remontu - 900 m2 (długość ok. 300 m, szerokość
3 m). Remont alejki z rozebraniem starej nawierzchni, wymianą
podbudowy i położeniem nowej warstwy asfaltu – ok. 180 tys. zł.
Dokumentacja projektowa na remont – ok. 20 tys. zł. Park jest wpisany
do rejestru zabytków, prace muszą być wykonywane pod nadzorem osób
z uprawnieniami konserwatorskimi – przewidywany koszt 3-5 tys. zł
Budowa oświetlenia –wzdłuż alejki od zbiegu ul. Leszczynowej
i Jaworowej do stawu.
Alejka od zbiegu ul. Leszczynowej i Jaworowej do stawu w parku
im. A. Mickiewicza.
Oświetlenie alejki od zbiegu ul. Leszczynowej i Jaworowej do stawu
w parku im. A. Mickiewicza (potocznie nazywanym Julianowskim).
Przybliżona dł. trasy wynosi 536 m. Prawidłowe oświetlenie alejki
wymaga montażu 25-27 lamp. Poprzez zamontowanie lamp zwiększy się
liczba odwiedzających park oraz będzie w nim bezpieczniej.
Koszt 1 lampy z montażem to ok. 10 000 zł. Koszt budowy oświetlenia
wynosi ok. 270 tys. zł.
Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa
alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz.
Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a.
Projekt polega na wykonaniu projektu remontowego budynku
znajdującego się przy placu zabaw w Parku Julianowskim. Umożliwi to
dalsze działanie w celu uratowania jednego z najstarszych budynków
w Łodzi. Stanowi on pozostałość po folwarku Marysin, W przyszłości
może w nim powstać kawiarnia tak jak to było przed wojną. Utworzona
zostanie ścieżka gliniano żwirowa łącząca Plac Pamięci Narodowej
z Parkiem o długości 165 m o nawierzchni gliniano-żwirowej. W Domu
Dziecka przy ul. Sowińskiego 3 ustawiony zostanie plac zabaw
i naprawione będzie ogrodzenie.
Remont ul. Sasanek na odcinku od Zgierskiej do Świetlanej.
ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej.
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu nawierzchni oraz
chodników, a także uporządkowanie przylegających trawników na
ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej
Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym.
Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.
Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym o nowoczesnej
nawierzchni akrylowej z zadaszeniem - hala balonowa trójwarstwowa,
na konstrukcji stalowej, ogrzewana propan butanem z kontenerowym
budynkiem socjalnym (szatnie, łazienka) - połączonej tunelem
z budynkiem szkoły. Wyposażenie hali w ławki, słupki do tenisa,
badmintona, piłki siatkowej wraz z siatkami, oświetlenie, sprzęt do
pielęgnacji nawierzchni.
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205000,00

317000,00

355000,00

500000,00

550000,00

OSIEDLE ŁAGIEWNIKI
Lp.

ID

1

B0223LA
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B0224LA

3

B0215LA
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B0157LA

5

B0158LA

6

B0117LA

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Montaż progu typu – pinezkowy przy SP 61.
ul. Okólna przed przejściem dla pieszych obok SP 61.
Montaż progu typu – pinezkowy przy SP 61.
Wymiana wiat przystankowych na krańcówce autobusu 51
w Łagiewnikach.
Krańcówka autobusowa 51 w Łagiewnikach.
Wymiana dwóch wiat przystankowych znajdujących się na krańcówce
autobusowej w Łagiewnikach.
Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych.
Osiedle Łagiewniki.
W naszym projekcie chcemy stworzyć na osiedlu Łagiewniki, miejsce w
którym będą się odbywały cyklicznie zajęcie terenowe dla mieszkańców
osiedla. Zajęcia te będą obejmowały naukę gry w gry tradycyjne
(podwórkowe), takie jak kubb, molkky, krokiet, petanque i inne
pochodzące z różnych krajów. Gry takie sprzyjają integracji obywateli,
pozwalają na rodzinne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Są dostępne dla każdego, niezależnie od kondycji fizycznej i wieku.
Bezpieczne przejście z Sanktuarium św. Antoniego do Lasu
Łagiewnickiego.
ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B1559/9.
W szczególności projekt zakłada: -Zaprojektowanie i wymalowanie
przejścia dla pieszych. -Montaż dwóch luster drogowych - na zakręcie
przy skrzyżowaniu ul. Okólnej z ul. Przyklasztorze oraz nowopowstałym
przejściu dla pieszych. Montaż nowych i przebudowę istniejących
barierek zapewniających bezpieczeństwo pieszych w okolicach przejścia
dla pieszych. - Budowę nowego chodnika, lub renowację starego
w okolicach przejścia oraz na skrzyżowaniu ul. Przyklasztorze
z ul. Okólną.
Przyjazny dziedziniec przyklasztorny.
Dziedziniec przy Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach,
działka nr B15-124/2.
Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa
i komfortu wszystkich osób przebywających w okolicę Sanktuarium św.
Antoniego w Łodzi Łagiewnikach. W szczególności projekt zakłada: Budowa strefy odpoczynku dla rowerzystów- ławki, zadaszenie, stojaki
na rowery; -Montaż oznakowania oraz infrastruktury ograniczającej
rozwijanie nadmiernej prędkości w ramach dziedzińca przyklasztornego.
-Budowę 100 m2 chodnika przy wejściu do klasztoru i dostosowanie
istniejącego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Remont i modernizacja kuchni i stołówki w SP 61.
ul. Okólna 183.
Szkoła jest placówką publiczną, skupiającą dzieci z różnych środowisk
o różnym stopniu zamożności. Z obiadów wydawanych przez kuchnię
szkolną korzysta 85% ogółu uczniów. Wśród nich jest liczna grupa
korzystająca z dofinansowania Mops-u i Caritasu. W świetle nowej
reformy liczba uczniów znacznie się zwiększy. W kuchni i stołówce
należy
wykonać remont techniczny pomieszczeń i wyposażyć je
w meble i urządzenia gastronomiczne odpowiadające standardom
unijnym i HACCAP.
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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Budowa placu zabaw na Osiedlu Łagiewniki.
ul. Łagiewnicka 312.
Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki, obejmującego następujące
elementy: mała ścianka wspinaczkowa, dwie huśtawki, zjeżdżalnia,
mostek linowy, dodatkowe elementy towarzyszące: dwie ławki, stojak na
rowery oraz kosz na śmieci.

Kwota po
weryfikacji

200000,00

OSIEDLE RADOGOSZCZ
Lp.

ID

1

B0055RA

2

B0195RA

3

B0024RA

4

B0025RA

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 10 MBP.
Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.
Zakup nowości książkowych i audiobooków zarówno dla dzieci jak i osób
dorosłych przyczyni się do lepszego funkcjonowania Filii nr 10
w środowisku lokalnym. Ponadto placówka będzie systematycznie
uzupełniała księgozbiór o lektury dla uczniów pobliskich szkół, którzy
aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki.
RADO - DOGS - Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze
szczególnym uwzględnieniem właścicieli psów i ich podopiecznych.
Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową
i Łososiową. Działka B-8 318/1.
Zachowanie obecnego charakteru terenu (drzewa, zieleń) ochrona przed
smogiem. Przeznaczenie terenu dla mieszkańców posiadających
czworonogi. Utrzymanie czystości, regularne sprzątanie śmieci przez
służby miejskie. Wyrobienie i ugruntowanie nawyku sprzątania po
pupilach u właścicieli psów. Miejsce na spotkanie właścicieli psów
i socjalizację.
Edukacja leśna (drzewa, ptaki, grzyby) dla dzieci PM 235.
PM 235, ul. Stawowa 28.
Projekt zadania obejmuje instalację "tablic edukacyjnych" mających za
zadanie edukacji, zabawy oraz wprowadza aspekty odkrywczopoznawcze poprzez montaż: kostki wiedzy lub tablicy edukacyjnej pt.
poznajemy drzewa, tablicy edukacyjnej pt. leśne grzyby, tablicy
edukacyjnej pt. leśne ptaki, skoczni ok. 5 x 2 m wysypany piaskiem „leśne
rekordy" umożliwiającej skoki w dal i sprawdzenie się z prawdziwymi
rekordzistami występującymi w świecie zwierząt.
Przyrodniczy - edukacyjny plac zabaw na zieleńcu przy
ul. Łososiowej.
Działka nr 321/6 w obrębie B-8 (zieleniec miejski przy ul. Łososiowej).
Zadanie obejmuje stworzenie instalacji edukacyjno-zabawowej, mającej
za zadanie uczyć, bawić i rozbudzać ciekawość dzieci otaczającą
przyrodą poprzez montaż kostki wiedzy, tablic edukacyjnych, puzzli
edukacyjnych itp. elementów małej architektury poświęconych
poznawaniu pospolitszych drzew rodzimych i obcych oraz
rozpoznawaniu ptaków mieszkających w mieście. W ramach zadania
zostaną zamontowane 2 ławki i kosz na śmieci.
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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Rozpowszechnienie nowoczesnych technologii informacyjnych
wśród uczniów, nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców oraz
środowiska lokalnego.
SP 206, ul. Łozowa 9.
Dotychczasowe wyposażenie pracowni komputerowej znacząco
uniemożliwia prowadzenie lekcji i zajęć dodatkowych na właściwym
poziomie. Szkoła w 2008 roku otrzymała komputery jako darowiznę
z banku. Już wówczas sprzęt ten nie spełniał oczekiwań uczniów.
Obecnie sprzęt ten jest przestarzały, wyeksploatowany, bardzo często
ulega awarii, co sprawia, że często nauczyciel traci czas na jego naprawę.
Pragniemy
więc
zakupić
20
zestawów
komputerowych
z oprogramowaniem, 20 słuchawek do stanowisk uczniowskich,
urządzenie wielofunkcyjne oraz wymienić wykładzinę i zakupić żaluzje
do 3 okien.
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej ze
skocznią dla celów sportowych szkoły i osiedla.
SP 206, ul. Łozowa 9.
Modernizacja istniejącego boiska trawiastego polegać będzie na
wyrównaniu terenu z nawiezieniem ziemi, wytyczeniu boiska do piłki
nożnej o wymiarach ok. 60 m x 30 m: za pomocą krawężników,
ustawieniu 2 nowych bramek, zasianiu trawy i uzupełnieniu brakującego
ogrodzenia do wysokości 4 m po obu stronach szerokości boiska. Projekt
obejmuje również odnowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią, która
znajduje się obok boiska.
Rowerowy Radogoszcz - droga dla rowerów na ul. Niezapominajki.
ul. Niezapominajki na odcinku od Stawowej do 11 Listopada.
Budowa ddr poprzez wydzielenie z obecnej jezdni krawężnikami, bez
budowy nawierzchni. Podwójny rząd krawężników tworzy bufor
o szerokości 0,5 m. Przejazd rowerowy przez Stawową łączący z obecną
ddr.
Rekreacja na Liściastej.
ul. Liściasta 44 (teren między osiedlami naprzeciw kościoła).
Wzbogacenie
istniejącego
terenu
zieleni
między
osiedlami
w ławki i rabaty kwiatowe oraz budowa boiska do siatkówki plażowej
z oświetleniem.
Ratujcie nasze plecy - zakup szafek szkolnych dla SP 122.
SP 122, ul. Jesionowa 38.
Celem zadania jest wyremontowanie szatni szkolnej w SP 122 oraz
montaż indywidualnych szafek szkolnych dla uczniów i uczennic.
Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku.
SP 122, ul. Jesionowa 38.
Zadanie polega na modernizacji pracowni komputerowej znajdującej się
w budynku B, tj. wyposażenie jej w: 15 zestawów iMac dla uczniów SP
122, 1 zestaw iMac dla nauczyciela, Macbook, projektor multimedialny,
drukarka. W zakres zadania należałoby wpisać również odnowienie,
w tym wymiana listew przypodłogowych oraz polakierowanie starego,
zniszczonego parkietu jakim wyłożona jest podłoga w pracowni
komputerowej.
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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Bezpieczny plac zabaw dla dzieci przy PM 97.
ul. Bema 6.
Budowa bezpiecznego placu zabaw w skład którego wchodzą: huśtawka
dla dzieci mini, podwójna huśtawka, podwójna zjeżdżalnia, karuzela,
domek dla dzieci sklep, piaskownica, tunel integracyjny, huśtawka
ważka, huśtawka sprężynowa, ławka dwustronna, przeplotnia.
Wykonanie nawierzchni z płyty WSU w strefie bezpiecznej pod
huśtawkami około 150 m2 oraz ułożenie chodników.
Plac zabaw dla PM 235, ul. Stawowa 28 - największego na
Radogoszczu.
PM 235, ul. Stawowa 28.
Modernizacja placu zabaw przy PM 235 poprzez: 3 zjeżdżalnie (ześlizg
z blachy nierdzewnej), 6 drewnianych ławostołów, 3 drewniane
piaskownice z zadaszeniem (3 m x 3 m), 6 drewnianych ławek,
3 huśtawki podwójne, 9 sprężyn, 3 równoważnie, 2 karuzele metalowe
ocynkowane, 1 altana ogrodowa, 3 duże zabawki stojące: lokomotywa
z wagonem, auto, domek. Rewitalizacja nawierzchni poprzez wymianę
trawnika i położenie kostki brukowej.
Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na
wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki.
Przejście podziemne pod ul. Zgierską na Radogoszczu, zlokalizowane na
wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr:
B8-1/93, B8-246/9.
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu przejścia podziemnego
pod ulicą Zgierską, zlokalizowanego na Radogoszczu.
Rolki, rower, lodowisko - nasze wielofunkcyjne boisko.
Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul. Jesionowej, przy
dojeździe do posesji Jesionowa 36, koło siłowni.
Zadanie polega na usunięciu istniejącej nierównej nawierzchni
asfaltowej i położeniu nowej równej betonowej, dostosowanej do jazdy
na rolkach i rowerach (dzieci często uczą się tu jazdy na nich). Wyższy
krawężnik umożliwi utworzenie zimą na części boiska lodowiska. Wokół
dostawione będą ławki i kosze na śmieci, dosiana nowa trawa. Należy
usunąć cztery metalowe słupki. Bramki i kosze do koszykówki pozostają.
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 122.
ul. Jesionowa 38.
Celem zadania jest budowa 4 - torowej bieżni lekkoatletycznej
z opcją skoku w dal oraz wydzielonego miejsca do gry w tenisa
stołowego na boisku szkolnym. Prace obejmą podbudowę
z wyrównaniem terenu wraz z odwodnieniem, położenie profesjonalnej
nawierzchni poliuretanowej na bieżni, wytyczenie bieżni, budowę
trybunek dla uczestników zajęć, ustawienie stołów betonowych do gry
w tenisa stołowego na utwardzonej powierzchni, instalację dodatkowego
oświetlenia.

22

Kwota po
weryfikacji

150000,00

153000,00

234000,00

455200,00

479900,00

500000,00

Lp.

ID

17

B0114RA

18

B0066RA

19

20

B0011RA

B0138RA

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Wykonanie remontu chodnika idącego wzdłuż 11 Listopada
od Macierzanki do 11 Listopada 77.
ul. 11 Listopada.
Remont chodnika o szerokości 2,50 mb wraz z podbudową.

Remont kuchni dla PM 231 SP 184.
PM 231 ul. Syrenki 19a.
Dziennie wydajemy około 1000 posiłków dla przedszkolaków
i uczniów szkoły. Planowane prace: demontaż wentylacji
i założenie nowej, wymiana instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej,
usunięcie glazury i terakoty oraz położenie nowej glazury 600 m2
i terakoty 427 m2, położenie 34 m2 stali kwasowej, pomalowanie ścian
powyżej glazury oraz sufitów 1032 m, wymiana drzwi 19 szt., zakup
mebli kuchennych 21 szt., sprzętu gastronomicznego 7 szt.

Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy
nowej części parku.
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej budowy nowej części Parku
Julianowskiego. Zakłada on wybudowanie boiska do siatkówki plażowej,
siłowni, elementów zabawowych pajęczyny, zjeżdżalnia modułowa,
postawiony zostanie toitoi, zdrój uliczny, zamontowany zostanie
monitoring, nasadzone drzewa. Na dużej polanie zostanie założona łąka
ziołowo-kwiatowa która poza walorami estetycznymi ma za zadanie
zatrzymać wzrost pokrzyw i pałki wodnej która opanowała ten teren.
Więcej http://park-julianowski.manifo.com.
RADOGOSZCZ - STREFA CICHA - wał ziemny z gabionami chroniący
przed hałasem.
Po południowej stronie Al. Sikorskiego - od ul. Świtezianki (od przejścia
dla pieszych) do ul. Bema.
Zadanie polega na postawieniu konstrukcji chroniącej przed hałasem:
wału ziemnego lub ziemnego z gabionami o wysokości 2,5 metrów
i długości 260 metrów po południowej stronie Al. Sikorskiego na
odcinku między ulicami Świtezianki (od przejścia dla pieszych) i Bema.
Celem zadania jest wyciszenie hałasu drogowego szkodliwego
i uciążliwego dla mieszkańców pobliskich domów - najbliższe budynki
położone są w odległości zaledwie około 30 metrów od jezdni (droga
krajowa). Spełniając funkcje dźwiękochłonną, konstrukcja powinna być
estetyczna i komponować się z otoczeniem, dzięki obsadzeniu jej
krzewami.
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Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
TeleSenior - zakup smart TV z możliwością korzystania
z internetu.
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.
Zakup Smart TV z możliwością korzystania z internetu (wraz
z uchwytem mocowania do ściany).
Zakup książek dla czytelników MBP filia nr 7.
MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12.
Środki finansowe przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych
i wzbogacą ofertę biblioteki skierowaną do czytelnika dorosłego oraz
dzieci i młodzieży.
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Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Z duchem czasu podążamy, więc na tablicę multimedialną chrapkę
mamy.
PM 110, ul. Uniejowska 2a.
Doposażenie placówki w tablicę multimedialną, która jest niezbędna
w pracy dydaktycznej.
Sprzęt sportowy na zajęcia ruchowe dla seniorów organizowane
przez MOSiR.
Pływalnia "Wodny Raj", ul. Wiernej Rzeki 2.
Sprzęt sportowo-rekreacyjny jest niezbędny eto prowadzenia
profesjonalnych zajęć ruchowych dla łodzian, w tym w szczególności
seniorów, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i są
to m.in. makarony i pasy wypornościowego aqua- fitnessu oraz zestawu
do aqua-nordic-walking.
Zaczytaj się na Żubardzkiej.
MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.
Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla biblioteki przy ul.
Żubardzkiej 3 w celu poprawy atrakcyjności oferty bibliotecznej oraz
promocji czytelnictwa.
Światło w Parku Piastowskim - workout park i siłownia.
Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.
Jedna latarnia oświetlająca plac na którym znajdują się: Plac Street
Workout i Siłownia plenerowa.
Wyposażenie Pracowni Działań Twórczych i Dyskusyjnego Klubu
Edukacyjnego „Na poddaszu".
Bałucki Ośrodek Kultury ul. Limanowskiego 166.
Zakupu
wyposażenia
do
Pracowni
Działań
Twórczych
i Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego „Na poddaszu" Planujemy zakup:
mebli
interaktywnych
poduszek
„bajkostwory",
meble
do
przechowywania wyposażenia multimedialnego. tablicę multimedialną,
rzutnik, laptop z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, konsolę xbox;
wyposażenie nagłośnieniowe sprzęt nagłośnieniowy instrumenty
muzyczne i akcesoria: pianino elektroniczne, mikrofony, zestaw orfa
wyposażenie inne: klocki MuBaBao, sztalugi, tablice, gry, chustę i tunele
animacyjne etc.
ODNOWA TEOFILOWA: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - edycja
II.
Boisko tzw. Elty przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną,
ul. Kaczeńcową, i al. Odrowąża.
Projekt zakłada organizację plenerowych seansów filmowych
w miesiącach letnich. Projekcje na boisku Elty przy basenie Wodny Raj
odbywać się będą raz w tygodniu po zmroku. Przed każdym seansem
wyświetlane będą etiudy filmowe i organizowane będą konkursy
z nagrodami dla publiczności.
Cyfrowa Pracownia Językowa w SP 3.
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.
Wyposażenie i remont pracowni językowej: multibox cyfrowy
z oprogramowaniem - 1 szt., słuchawki z mikrofonami - 25 szt.,
rejestrator dźwięku (magnetofon cyfrowy) - 1 szt., tablica multimedialna
- 1 szt., projektor multimedialny z okablowaniem - 1 szt., notbook dla
lektora - 1 szt., stół uczniowski 2-osobowy - 12 szt., krzesła szkolne - 24
szt., biurko lektora - 1 szt., fotel dla lektora - 1 szt. Remont sali:
malowanie, wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej.
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Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Pracownia komputerowa w SP 3.
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.
Remont i wyposażenie pracowni komputerowej: komputer stacjonarny
z monitorem, klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym - 16 szt.,
pakiet programów biurowych - licencja na 16 stanowisk, tablica
multimedialna - 1 szt., projektor multimedialny z okablowaniem - 1 szt.,
biurko komputerowe 1-osobowe - 15 szt., krzesła szkolne - 15 szt.,
biurko i fotel dla nauczyciela - 1 szt., remont sali: malowanie, wymiana
podłogi, wymiana instalacji elektrycznej.
Ścianka wspinaczkowa w SP 182.
SP 182.
Celem zadania jest stworzenie alternatywy dla klasycznych lekcji
W-F w szkole - budowa ścianki wspinaczkowej dla uczniów szkoły
podstawowej. Ścianka wspinaczkowa powinna zostać wyposażona
w odpowiedni sprzęt rekreacyjny.
Naprawa ogrodzenia wokół posesji położonej przy ul. Rojnej 15 –
DPS.
ul. Rojna 15.
Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 m, polegająca na
wymurowaniu nowych słupów przy bramie wjazdowej, usunięciu ognisk
korozji, zabezpieczeniu antykorozyjnym przęseł ogrodzenia, naprawie
i pomalowaniu cokołu.
Renowacja skweru i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Banachiewicza
1-9.
Skwer u zbiegu ulic Rojnej i Banachiewicza.
Montaż lampy - latarni w części środkowej skweru, remont istniejących
ścieżek szutrowych - zamiana na kostkę betonową, w miejsce
wydeptanych ścieżek dołożenie kostki, wykonanie chodnika wzdłuż
strony wschodniej skweru - ul. Banachiewicza 1-9, uzupełnienie
nasadzeń drzew po wycinkach - ok. 10 szt. oraz wykonanie klombu
w części środkowej z płożących krzewów.
ODNOWA
TEOFILOWA:
Modernizacja
przystanków
przy
ul. Szczecińskiej, II etap.
Krańcowy przestanek tramwajowy na ul. Szczecińskiej (0006).
Zadnie będzie polegało na remoncie peronu przystankowego
tramwajowego nr 0006 poprzez przystosowanie go dla potrzeb osób
niepełnosprawnych (podniesienie peronu płytki ryflowe i guzikowe)
wyminie wiaty przystankowej na nową wiatę typu Merkury oraz
zamontowanie tablicy informacji pasażera.
Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna.
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.
Remont i wyposażenie szatni szkolnej: szafki szatniowe z zamkiem - 480
szt., ławki do szatni - 30 szt., wykładzina podłogowa PCV - 500 m2,
oświetlenie (lampy sufitowe) - 30 szt., malowanie ścian i sufitów oraz
demontaż starych boksów.
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90000,00

90000,00

118000,00

160000,00

160000,00

190000,00

Lp.

ID

16

B0083TW

17

B0166TW

18

B0068TW

19

B0225TW

20

B0226TW

21

B0230TW

Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Nowoczesna pracownia - tablety w szkolnych ławkach.
SP 182.
Celem projektu jest zakup tabletów elektronicznych do sal lekcyjnych SP
182. Dzięki tabletom edukacja stałaby się przyjemniejsza i bardziej
efektywna - młodzież pracująca na urządzeniach tego typu uczyłaby się
przez zabawę, dzięki stałemu dostępowi do internetu prace domowe
mogłyby być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
a wyniki testów byłyby znane zaraz po ich zakończeniu.
Wzorcowe przedszkole - bezpieczna i przyjazna edukacja
najmłodszych na świeżym powietrzu w PM 140.
ul. Pułaskiego 12.
Celem zadania jest wymiana ogrodzenia wokół przedszkola, remont
tarasu, zakup zabawek ogrodowych i ścieżki zdrowia, certyfikowanych
i atrakcyjnych dla dzieci oraz zamontowanie ich w miejscu starych,
zniszczonych. Aby zajęcia mogły również odbywać się w dużym ogrodzie
przedszkolnym należy zakupić i zamontować 4-6 stołów wraz z ławkami
dla dzieci oraz tablicę. W ten sposób powstanie sala na świeżym
powietrzu.
ODNOWA TEOFILOWA: Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz
z placem zabaw przy ul. Rojnej.
Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki:
B40-559/2.
Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego skweru przy ul. Rojnej.
W ramach inwestycji postawione zostaną ławki, stojaki rowerowe oraz
kosze na śmieci. W ramach projektu dokona się rekultywacja trawnika,
wytyczenie ścieżek, posadzenie kilkudziesięciu drzew i krzewów oraz
latarni parkowych. Skwer zostanie uzupełniony placem zabaw,
z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku.
ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ul. Łanowej - zielone miejsca
postojowe.
ul. Łanowa.
Modernizacja ul. Łanowej – zielone miejsca postojowe (ekokraty).
Razem dla Osiedli - Modernizacja przejścia podziemnego dla
poprawy komfortu mieszkańców osiedla Teofilów - Wielkopolska.
B44-6/55.
Modernizacja przejścia podziemnego obejmująca odmalowanie ścian
wejściowych, naprawę - wymianę dachu wejścia do tunelu podziemnego
mająca na celu poprawę bezpieczeństwa, estetyki oraz komfortu
mieszkańcom korzystającym z niego. Modernizacja obejmuję wejście do
tunelu po stronie ścieżki rowerowej znajdującej się w okolicy bloku
numer 218 przy ul. Limanowskiego.
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200000,00

220000,00

280000,00

294200,00

300000,00

300000,00

Lp.

ID

22

B0072TW

23

B0208TW

24

B0074TW

25

B0144TW

26

B0164TW

Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania
Remont budynku, chodnika i tarasu PM 30.
ul. Rydzowa 19, działka 5/2, 5/3 w obrębie B-41.
Projekt obejmuje odnowienie bardzo zniszczonej, czterdziestoletniej
elewacji budynku oraz chodnika i tarasu, których pogarszający się stan
wkrótce zagrażać będzie bezpieczeństwu dzieci. Nowy chodnik i taras
przez długie lata posłuży przedszkolakom i ich rodzinom podczas zabaw
i zajęć na świeżym powietrzu.
ODNOWA TEOFILOWA: Tablice Informacji Pasażerskiej na
przystankach osiedla Teofilów Wielkopolska.
Przystanki tramwajowe: Aleksandrowska – Warecka (0012),
Aleksandrowska – Traktorowa (0010), Aleksandrowska – Kaczeńcowa
(0008), Aleksandrowska – Szparagowa (0007).
Projekt zakłada montaż wraz z podłączeniem do sieci Tablic Informacji
Pasażerskiej na przystankach tramwajowych osiedla Teofilów –
Wielkopolska. Ilość przewidzianych tablic wynosi 4. Lokalizacje jego
realizacji to przystanki tramwajowe w stronę centrum miasta na osiedlu
Teofilów.
Szkoła XXII wieku.
SP 71, ul. Rojna 58c.
Szkoła XXII wieku to miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne dla
uczniów. Szkoła w której uczniowie poznają szybko rozwijający się świat
w przyjaznej atmosferze i bezpiecznym środowisku. Realizując nasze
marzenia o szkole XXII w. planujemy instalację nowoczesnych urządzeń
informatycznych. Zamierzamy przeprowadzić modernizację pracowni,
pomieszczeń i korytarzy stawiając na ergonomię i bezpieczeństwo.
Wszystko to będzie inspirować do nauki i wspierać rozwój dzieci.
"Od Przedszkola do Seniora". Przebudowa i modernizacja terenu
rekreacyjno-sportowego przy SP 56.
Działka nr 79/13, obręb B-44.
Budowa boiska wielofunkcyjnego / 44 m x 22 m / z bezpieczną
nawierzchnią sportową. Montaż 2 piłkochwytów, 2 koszy z regulacją
wysokości oraz wytyczenie 3 pól do gry w siatkówkę. Uzupełnienie
ogrodzenia siatki stalowej. Budowa ciągów pieszych z kostki betonowej.
Budowa placu seniora ze ścieżką z betonowej kostki, 4 ławkami,
3 koszami na śmieci i zrewitalizowaną zielenią. Montaż 3 słupów
oświetleniowych.
Budowa hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznych
instalacji, wody, kanalizacji, energii elektrycznej, i c.o. oraz
utwardzeń.
SP 182, ul. Łanowa 16, działki nr: 44/1, 44/2, 44/3.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: hala sportowa
przeznaczona do gry w tenisa ziemnego oraz koszykówkę (z możliwością
gry w piłkę ręczną), hala będzie użytkowana zarówno przez uczniów
szkoły, jak i udostępniona mieszkańcom osiedla, przewiduje się, że
w hali będzie jednocześnie 32 osoby (odbywających trening i trenerów
włącznie). W budynku wydzielone będą następujące pomieszczenia:
jednoprzęsłowa hala z boiskiem wielofunkcyjnym, szatnie z natryskami,
magazyn podręcznych sprzętów sportowych, wc dla niepełnosprawnych,
ciągi pieszo-jezdne.
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345000,00

400000,00

580000,00

756000,00

1242000,00

OSIEDLE WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
Lp.

ID

1

B0125WL

2

B0139WL

3

B0140WL

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!
Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.
Aktywizacja mieszkańców osiedla Wzniesień Łódzkich (w tym
seniorów) poprzez nieodpłatne całoroczne, cotygodniowe profesjonalne
zajęcia nordic walking z instruktorem oraz opieką dietetyka. Uczestnicy
zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli
wypożyczyć nieodpłatne kije.
Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 290 mb od
posesji Serwituty 13 w kierunku trasy DK-71 ( 9 lamp) na tzw.
łączniku.
Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej
dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr
6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północnowschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.
Budowa oświetlenia na nieoświetlonym odcinku ulicy tzw. łączniku jest
niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo na ww. terenie naszego
osiedla. Wymieniony odcinek sąsiaduje z Lasem Łagiewnickim, nie
posiada chodników dlatego wybudowanie oświetlenia jest tam
niezbędne.
Remont ul. Okólnej na odcinku ok. 230 mb od posesji Okólna 81A
w kierunku ul. Moskule szer. 5 mb.
Remont ul. Okólnej wraz z frezowaniem na odcinku ok. 230 mb od
posesji Okólna 81A w kierunku ul. Moskule przy szerokości jezdni 5 mb.
Remont ulicy na wymienionym odcinku dotyczy najbardziej
zniszczonego odcinka ul. Okólnej leżącego na terenie naszego osiedla.
Remont połączony z frezowaniem zapewni trwałość inwestycji oraz
zlikwiduje niedogodności dla wszystkich użytkowników ulicy: pieszych
i zmotoryzowanych. Wielokrotne łatanie dziur nie odniosło żadnego
skutku. Szerokość 5 mb remontowanego odcinka będzie pasował do
pozostałej część ulicy.
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28000,00

120000,00

250000,00

OSIEDLE BAŁUTY ZACHODNIE

Lp.

ID

1

B0197BZ

2

B0115BZ

3

B0103BZ

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Szkoła bez nudy-wzbogacenie bazy dydaktycznej SP 116.
SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Zakup dla szkoły różnych pomocy dydaktycznych typu: gry dydaktyczne,
plansz, atlasy, oprogramowanie, program do tablic multimedialnych.
Ulica Chochoła przyjazna pieszym - zakup ławek, koszy oraz
nasadzenia drzew.
ul. Chochoła od ul. Aleksandrowskiej do ul. Bruzdowej.
Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chochoła poprzez ustawienie
ławek, koszy oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew liściastych.
Przycięcie drzew na ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Brukowej do
Tesco.
Pas drogowy ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Brukowej do Tesco.
Zadanie dotyczy przycięcia około 220 drzew w pasie drogowym
ul. Pojezierskiej.
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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Remont chodnika przy ul. Helskiej.
ul. Helska na odcinku od nr 10 do ul. Grudziądzkiej.
Remont chodnika przy ul. Helskiej (na wskazanym odcinku). Chodniki
przy ul. Helskiej od nr 10 do ul. Grudziądzkiej są zniszczone, a na
niektórych odcinkach nigdy nie zostały ułożone. Odcinek mierzy 290
metrów długości.
Budowa alejek typu parkowego wraz z infrastrukturą udrożniającą
- teren Lasku Romanowskiego dla celów rekreacyjnych.
Działka nr 76, ul. Romanowska, Lasek Romanowski w sąsiedztwie
osiedla Zielony Romanów.
Zadanie polega na wycięciu samosiejek, udrożnieniu terenu
i zagospodarowaniu go w alejki oraz ławki ok. 10 szt.
Gimnastyka ważna sprawa, remont sali to podstawa - dorzuć swój
głos na nasz sportowy los.
SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Wykonanie całkowitego remontu sali gimnastycznej i pomieszczeń
stanowiących zaplecze SP 116, miedzy innymi malowanie, wymiana
podłogi, ruchomy podest, wymiana kaloryferów, wymiana oświetlenia
i dzwonków, częściowe zabezpieczenie dachu nad salą gimnastyczną,
postawienie stanowisk rowerowych dla dojeżdżających rowerami
użytkowników. Dodatkowo wyposażenie w sprzęt sportowy
(w zależności od środków finansowych ) np. materace, piłki, itp.

100000,00

127000,00

235000,00

440000,00

b) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego 2017/2018 w rejonie Górna.
OSIEDLE CHOJNY
Lp.

1

2

ID

G0009CH

G0027CH
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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Zakup wyposażenia dla terapii zajęciowej.
3 DPS ul. Paradna 36.
Zadanie obejmuje zakup aparatu do elektroterapii
biostymulacyjnego.

i

lasera

Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.
Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308.
Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie oferty
książkowej o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla
dzieci i młodzieży. Wnioskowana kwota pozwoli na zakup około 500
woluminów książek.
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9000,00

10000,00

Lp.

ID

3

G0158CH

4

G0155CH

5

G0010CH

6

G0067CH

7

G0012CH

8

G0068CH

9

G0159CH

10

G0079CH

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
SP 162 - Utworzenie pracowni do aktywności plastycznej
i arteterapii.
ul. Strzelecka 5.
W ramach zadania w pomieszczeniu utworzonym z korytarza ma
powstać pracownia plastyczna. Pomieszczenie miałoby zostać
wykorzystywane do arteterapii, z uwagi na wystarczające miejsce do
działań twórczych i ruch relaksacyjny.
BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione przejście dla pieszych
ul. Zamknięta przy SP 110.
ul. Zamknięta przy SP 110.
Zadanie polega na wyniesieniu przejścia dla pieszych znajdującego się
na ul. Zamkniętej przy SP 110. Codziennie z przejścia korzystają dzieci
uczęszczające do placówki oświatowej i codziennie dochodzi do sytuacji,
gdzie kierowcy samochodów stwarzają niebezpieczne sytuacje.
Zakup wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz
z panelem prysznicowym.
3 DPS ul. Paradna 36.
Zadanie obejmuje zakup wózkowanny z panelem prysznicowym
przeznaczonej do kąpieli osób niepełnosprawnych.
Integracja mieszkańców Osiedla Chojny i Józefowa.
Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.
Zadanie ma na celu integrację mieszkańców, dzieci i seniorów do
wspólnego działania na rzecz naszego osiedla.
Remont, wymiana ogrodzenia.
3 DPS ul. Paradna 36.
Zadanie obejmuje wymianę ogrodzenia terenu 3 DPS.

Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Rzgowskiej
170.
MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.
Planujemy stworzenie w Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170 nowego,
doskonale wyposażonego gabinetu do badań USG w oparciu o zakup
nowoczesnego systemu ultradźwiękowego, dostosowanego do
wykonywania badań: ginekologicznych, położniczych i narządów
wewnętrznych.
SP 162 - Wymiana ogrodzenia w kompleksie zabudowań przy
ul. Strzeleckiej 5.
ul. Strzelecka 5.
W ramach zadania ma zostać wymienione istniejące, stare, dziurawe
ogrodzenie szkoły, furtka wejściowa oraz brama wjazdowa. Obecnie
zardzewiała druciana siatka będzie mogła być zastąpiona ogrodzeniem
systemowym, które będzie trwalsze. Zwiększy się bezpieczeństwo dzieci
i poprawi to estetykę budynków i terenu szkoły.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
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G0160CH
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G0156CH
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G0106CH
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G0095CH

15

G0157CH

16

G0066CH

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
DROGA DO NAUKI I REKREACJI.
ul. Królewska 13/15, ZSO nr 5.
Wymiana nawierzchni, płytek chodnikowych przed głównym wejściem
do szkoły od ulicy Królewskiej. Wejście od ulicy Gościnnej - droga dla
pieszych i rowerzystów oraz droga dla transportu młodzieży
niepełnosprawnej. Teren ten będzie wymagał odwodnienia,
utwardzenia podłoża oraz położenia kostki brukowej. Z realizacji
zadania wyłączona będzie działka G-27 537/11 należąca do Skarbu
Państwa.
BEZPIECZNE CHOJNY - Separatory ul. Socjalna - SP 162.
Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ul. Socjalnej.
W ramach zadania na skrzyżowaniu Socjalnej i Powszechnej a także
wzdłuż ul. Socjalnej (wschodniej części) między ulicami Powszechną
i Strzelecką mają zostać zamontowane separatory (słupki)
uniemożliwiające nielegalne parkowanie na trawniku (warto zauważyć,
że po przeciwnej stronie częściowo już istnieje takie rozwiązanie).
Parkujące nielegalnie samochody blokują drogę mieszkańców
poruszających się po chodniku i dodatkowo ograniczają widoczność na
skrzyżowaniu gdzie codziennie przechodzą dzieci idąc do szkoły SP 162
zlokalizowanej przy ul. Strzeleckiej.
Wykonanie ogrodzenia wokół SP 109.
ul. Pryncypalna 74.
Rozbiórka starego ogrodzenia, wyrównanie terenu oraz przygotowanie
elementów i podłoża oraz montaż nowych przęseł na długości 150 m.
Coś dla dzieci i dorosłych – Plac zabaw i siłownia plenerowa
Kurczaki.
Obręb G - 30 działki nr 40, 41, 39/1.
Teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią bezpieczną, tworzącą formy
przestrzenne (pagórki, kolorowe szachownice) oraz trawą. Duża
nieregularna piaskownica, odgraniczona drewnianymi palikami. Na
terenie piaskownicy kilka stolików i domek. Elementy placu zabaw:
2 bujaki, wieloosobowy bujak równoważnia, huśtawka wahadłowa mała
i duża, pomost ruchowy, linarium, wielofunkcyjny zestaw zabawowosprawnościowy ze zjeżdżalnia. Elementy siłowni plenerowej: biegacz,
orbitrek, wahadło, motylek, 2 kosze na śmieci, 6 ławek. Utwardzenie
terenu pod ciągi piesze i dojścia wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
BEZPIECZNE
CHOJNY
Wyniesione
skrzyżowanie
Socjalna/Strzelecka – SP 162.
Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.
Zadanie ma polegać na wybudowaniu podniesionej tarczy skrzyżowania
przy szkole SP 162 filia klasy O-III (ulice Socjalna/Strzelecka) celem
wyniesienia tarczy jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci
uczęszczających do tych placówek oświatowych znajdujących się
w okolicy, które codziennie korzystają z przejść w drodze do i ze szkoły.
Remont chodnika.
ul. Jutrzenki.
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa wszystkich
mieszkańców osiedla.
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Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej .
Obręb ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej (obręb G-30).
Zadanie ma polegać w szczególności na stworzeniu jedynego placu
zabaw w okolicy, który będzie przyjazny dla rodzin z dziećmi.
Elementy placu zabaw: teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią
bezpieczną, duży wielofunkcyjny zestaw zabawowo - sprawnościowy ze
zjeżdżalniami, piaskownica, bujaki, huśtawki koszykowe i wahadłowe,
ławki z oparciem dla rodziców, stojaki na rowery, zestaw drabinek
linowych, kosze na śmieci itp.
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Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 13 MBP.
ul. Podhalańska 1.
Zakup nowości wydawniczych (ok. 250 wol.), których brak utrudnia
codzienną pracę biblioteki. Atrakcyjna oferta placówki pozwoli na
szersze propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta.
Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP.
ul. Dąbrowskiego 91.
Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do
popularyzacji czytelnictwa. Realizacja zadania pozwoli na systematyczny
zakup nowości wydawniczych, których brak jest bardzo odczuwalny
w bibliotece. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom
dostęp do literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka jest
instytucją dostępną dla wszystkich dlatego z efektów realizacji zadania
będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany.
Zakup książek dla czytelników Filii nr 16 dla Dzieci i Młodzieży na
Górnej.
ul. Tatrzańska 124.
Zadanie polegać będzie na zakupie książek -nowości wydawniczych
i lektur. Zakupione książki będą dostępne w Filii nr 16
i udostępniane wszystkim czytelnikom zarejestrowanych w MBP ŁódźGórna. Realizacja zadania zapewni użytkownikom (dzieci, młodzież,
dorośli) dostęp do najnowszej literatury i wesprze ich
w kształtowaniu kompetencji informacyjnych.
Stojak rowerowy przy SP 83 im. Stanisława Jachowicza.
ul. Podmiejska 21.
Projekt zakłada montaż przed wejściem do budynku szkoły i przy
wyjściu na boisko szkolne stojaków rowerowych (10 szt.)
U-kształtnych do mocowania rowerów (przypięcie obustronne pojemność na 20 rowerów).
Książka dla wszystkich: od noworodka do seniora.
Filia nr 7 MBP, ul. Łączna 29/31.
Zakup nowości wydawniczych i uzupełnienie zniszczonego, zaczytanego
księgozbioru dla wszystkich czytelników.
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP.
Filia nr 14 MBP, ul. Lenartowicza 16.
Celem realizacji zgłoszonego zadania jest poszerzenie oferty książkowej
o nowości wydawnicze oraz zakup lektur szkolnych dla dzieci
i młodzieży. Zakupione książki będą dostępne w Filii nr 14 przy
ul. Lenartowicza 16 dla wszystkich czytelników łódzkich bibliotek.
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PM 38 - ODNOWA.
ul. Jachowicza 1.
Doposażenie terenu przedszkola w sprzęt do zabaw takiego jak:
2 huśtawki 2-3 osobowe, piaskownica, ścianka do wspinaczki,
2 huśtawki wagowe.
Rewitalizacja terenu przed blokiem na ul. Felińskiego 1.
Zagospodarowanie terenu przed blokiem (nr 230) na ul. Felińskiego 1,
od strony wejść do klatek schodowych (strona północna).
Rewitalizacja terenu znajdującego się tuż przed blokiem, polega na
założeniu nowego trawnika, ogrodzeniu go siatką (83 m) od chodnika
dla pieszych, nasadzeniu krzewów (260 szt.) wzdłuż siatki okalającej i 16
szt. roślin kwitnących. Przy wejściach do klatek zamontowane zostaną 4
kosze na śmieci. Przy chodniku ciągnącym się wzdłuż bloku, powstanie
system odprowadzający wodę opadową, poprzez położenie koryt
betonowo ściekowych (62 m).
Remont klatki schodowej w SP 83 im. Stanisława Jachowicza.
ul. Podmiejska 21.
Projekt zakłada remont lewej klatki schodowej w SP 83 w polegający na
ułożeniu na schodach płytek antypoślizgowych.
Dość ślepego zakończenia – połączenie drogi rowerowej wzdłuż
al. Ofiar Terroryzmu z rondem przy Tomaszowskiej.
Wschodnia strona ronda al. Ofiar Terroryzmu 11 Września /
Tomaszowska.
Umożliwienie legalnego zjechania i wjechania na drogę rowerową od
strony ronda przy ul. Tomaszowskiej poprzez: - zjechanie: dobudowanie
drogi rowerowej wprowadzającej w jezdnię Ofiar Terroryzmu przed
przejściem dla pieszych, - wjechanie dla rowerzystów jadących
z południa: z ul. Tomaszowskiej przez ciąg pieszo-rowerowy i dalej przez
przejazd dla rowerów, demontaż dwóch barierek na ul. Tomaszowskiej,
obniżenie krawężnika. - wjechanie dla rowerzystów jadących z północy:
poprzez likwidację barierek i obniżenie krawężnika pomiędzy
południowym a wschodnim zjazdem z ronda przy styku jezdni
z chodnikiem.
Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP 174.
ul. Gałczyńskiego 6.
Zakup zestawu sprzętów: kolumna na statywie ze wzmacniaczem - szt. 2,
subwoofer, mikrofony na statywie szt. 2, mikrofony bezprzewodowe szt.
2, mikrofon nagłowny np. 5 zestawów po 2 sztuki, mikser, konsola,
laptop z oprogramowaniem.
Budowa siłowni plenerowej na terenie boiska ZSS 7.
ul. Siarczana 29/35.
Urządzenia: rowerek, twister, atlas, wahadło, drążek, biegacz.
Utwardzenie podłoża.
„Biblioteka na miarę XXI wieku"- modernizacja biblioteki w SP 64.
ul. Anczyca 6.
Modernizacja pomieszczenia: wymiana płytek PCV na nową wykładzinę,
wymiana oświetlenia, montaż rolet okiennych.
Zakup: pięciu komputerów, sześciu szaf bibliotecznych oszklonych,
ośmiu regałów na książki, pięciu szafek niskich, szesnastu stolików
modułowych, pięciu stolików komputerowych, trzydziestu krzeseł,
biurka i krzesła dla nauczyciela, dywanu, kostek do siedzenia dla
maluchów, rzutnika oraz ekranu, tablicy magnetycznej na stojaku
i dwóch tablic informacyjnych.
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„Bajkowy plac zabaw" - remont placu zabaw przy SP 190.
ul. Malczewskiego 37/47.
Zadanie polega na wymianie urządzeń i nawierzchni placu zabaw dla
dzieci położonego na terenie SP 190 oraz uporządkowania terenu
zielonego wokół placu.
Ogród przedszkolny przy PM 130.
ul. Podhalańska 18.
Zadanie obejmuje zakup i montaż sprzętu ogrodowego , wyrównanie
nawierzchni i montaż bezpiecznego podłoża pod zabawki.
Letnia klasa w ogrodzie SP 64.
ul. Anczyca 6.
Utworzenie zewnętrznej klasy - sali lekcyjnej oraz przyrodniczej ścieżki
edukacyjnej:
- odwodnienie i utwardzenie terenu-montaż kostki
- ogrodzenie terenu sali lekcyjnej i przyrodniczej ścieżki edukacyjnej
-urządzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej: pergole, gazony, domki
dla owadów, tablice przyrodnicze
- montaż ław i stołów, montaż markiz.
Remont chodnika ul. Przyborowskiego 16 od strony klatek
schodowych, rewitalizacja trawników wokół bloku przy
ul. Przyborowskiego 16.
ul. Przyborowskiego 16.
Wymiana nawierzchni chodnika, rewitalizacja trawników.
PM 102 Łódź - OGRODZENIE PRZEDSZKOLA - po pierwsze
bezpieczeństwo.
ul. Kołowa 31.
Przedmiotem wniosku jest wymiana ogrodzenia, terenu wokół
przedszkola. Dotychczasowe ogrodzenie z siatki jest w znacznej części
pokryte korozją, widoczne ubytki cokołu ogrodzenia, ognisko korozji na
bramie wjazdowej, furtkach, zniszczone przęsła ogrodzenia. Nowe
ogrodzenie to dla nas, a przede wszystkim dla dzieci najważniejsza
kwestia bezpieczeństwa, poza tym również wizytówka miejsca, z którego
stale korzysta społeczność przedszkola.
Wykonanie ogrodzenia wokół boiska ZSS 7.
ul. Siarczana 29/35.
Ogrodzenie panelowe wokół boiska, słupki betonowe. Należy wymienić
160 mb ogrodzenia.
Biblioteka dla każdego - zakup książek i audiobooków oraz
doposażenie biblioteki w nowy sprzęt.
Filia 10 MBP Górna, ul. Kadłubka 40.
Biblioteka planuje zakupić ok. 400 wol. książek oraz ok. 180
audiobooków. Biblioteka planuje również wymianę zużytych regałów
i innych mebli w wypożyczalni dla dorosłych oraz utworzenie kącika
klubowego. W ramach wyposażenia biblioteka zamierza zakupić regały,
półki wiszące na książki, ladę biblioteczną, kontenerek biurowy, stoliki,
krzesła, ekspozytory na czasopisma i książki, zestaw wypoczynkowy
(w ramach planowanego kącika klubowego), oświetlenie, podpórki na
książki, napisy informacyjne na regały, podnóżki biblioteczne, wieszak,
biurko pod komputer, wózek biblioteczny, drabinkę biblioteczną, oraz
inne drobne wyposażenie biurowe - segregatory, teczki, pudełka itp.
Miejsca parkingowe.
ul. Podhalańska 22.
Utworzenie około 15 miejsc parkingowych położonych prostopadle
drogi; Wymiary miejsca parkingowego 2,5 x 5 m.
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Modernizacja Pracowni Komputerowej i Centrum Multimedialnego
w SP 83.
ul. Podmiejska 21.
Projekt ma na celu modernizację przestarzałej pracowni informatycznej,
stworzenie
Multimedialnego
Centrum
oraz
przeprowadzenie
warsztatów dla dzieci i osób starszych. Projekt obejmować będzie
stworzenie nowoczesnej klasopracowni informatycznej na terenie SP 83,
wyposażonej w nowy sprzęt komputerowy, zestawy robotów i pomoce
dydaktyczne. Projekt przewiduje zakup: 15 stanowisk komputerowych;
15 zestawów robotów i pomocy dydaktycznych do nauczania
programowania, algorytmiki i logiki.
Oaza na Podmiejskiej - zagospodarowanie patio przy
ul. Podmiejskiej 21.
ul. Podmiejska 21.
Miejsce zadania to patio znajdujące się między budynkami SP 83,
a VI LO przy ul. Podmiejskiej. Projekt zakłada: osuszanie terenu,
wydzielenie alejek wyłożonych kostką brukową, montaż 12 ławek
parkowych, montaż 4 koszy na śmieci. Zakłada się zachowanie obecnej
roślinności.
PM 102 Łódź - TARAS - naszym miejscem do odpoczynku, zabawy,
doświadczeń.
ul. Kołowa 31.
Przedmiotem jest gruntowny remont tarasu, przeglądy techniczne
wskazują na konieczność natychmiastowej modernizacji. Taras to
wizytówka, do tej pory niestety, niezbyt pozytywna, dodatkowo nie
wykorzystana ze względu na zły stan techniczny. Remont umożliwi nam
jego wykorzystanie, przede wszystkim do zabaw z dziećmi. Planujemy
kolejno zakupić stoliki, parasole, materiały do zabaw badawczych, itp.
Chcemy, by to miejsce przeznaczone było oczywiście dzieciom.
Plac zabaw dla zwierząt i ich właścicieli w Parku im.
J. Dąbrowskiego.
Park im. J. Dąbrowskiego.
Ogrodzony plac zabaw dla psów wyposażony w przeszkody takie jak:
5 szt. płotków, jeden slalom 6-cio słupkowy, dwie kładki, dwie
równoważnie, jeden tunel, 2 szt. koszy na psie odchody oraz zmianę
materiału, z którego będą wykonane przeszkody (nie będą
z drewna), które złożą się na tor do ćwiczenia psiego sportu - agility.
Wejście na teren placu przez furtkę przy której znajdzie się regulamin
korzystania z placu. Na terenie placu znajdą się również kosze na psie
odchody.
Naprawa ciągu pieszo-jezdnego i budowa parkingu.
ul. Odyńca 41.
1.Wykonanie naprawy ciągu pieszo-jezdnego od strony klatek
schodowych Odyńca 41 poprzez wycięcie luźnych i popękanych
fragmentów asfaltu i położenie nowego dywanika asfaltowego na całej
długości ciągu 46 mb.
2. Wykonanie nowego ekologicznego parkingu na powierzchni 234 m2 ,
poprzez wykorytowanie powierzchni, wykonanie podbudowy
i położenie nawierzchni z płyt typu JOMB.
Utwardzenie terenu przy ul. Mazurskiej 31.
ul. Mazurska 31.
Wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych typu EKO,
wypełnionych ziemią urodzajną i obsianie trawą. Usunięcie zniszczonych
płyt betonowych, pielęgnacji drzew, nasadzenia.
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Naprawa ciągu pieszo-jezdnego i budowa parkingu.
ul. Mazurska 36.
1.Wykonanie naprawy ciągu pieszo-jezdnego od strony klatek
schodowych Mazurska 36 poprzez wycięcie luźnych i popękanych
fragmentów asfalty i położenie nowego dywanika asfaltowego na całej
długości ciągu.
2. Wykonanie nowego ekologicznego parkingu na powierzchni 156 m2 ,
poprzez wykorytowanie powierzchni, wykonanie podbudowy
i położenie nawierzchni z płyt typu JOMB
Remont chodnika i budowa miejsc parkingowych wzdłuż PM 118.
ul. Zapolskiej 54.
Zadanie
polega
na
budowie
ogólnodostępnego
parkingu
o powierzchni 200 m2, z betonowych płyt ażurowych, na podbudowie
z
kruszywa
i
gruncie
stabilizowanym
cementem
wraz
z ułożeniem krawężników oraz na wykonaniu nowego chodnika z płyt
betonowych w śladzie obecnie istniejącego zniszczonego chodnika.
Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 174.
ul. Gałczyńskiego 6.
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających
do szkoły oraz społeczności lokalnej, korzystających z chodnika w pasie
drogi przy ul. Gałczyńskiego 6 oraz chodników doprowadzających od
niego do budynku szkoły. W ramach remontu rozebrana zostanie stara,
bardzo zniszczona nawierzchnia z płyt betonowych i wyłożona nowa
nawierzchnia z kostki betonowej z ułożeniem obrzeży. Jednocześnie od
strony ulicy na odcinku chodnika przed wejściem do budynku szkoły
zostaną zamontowane bariery - zabezpieczenia uniemożliwiające
wybiegnięcie uczestników ruchu bezpośrednio na ulicę.
Modernizacja tarasu i zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy
PM 118.
ul. Zapolskiej 54.
W ramach realizacji zadania planuje się demontaż - rozbiórkę
istniejącego, zniszczonego tarasu, wykonanie wylewki, montaż kostki
brukowej, poręczy, remont schodów tarasowych, a także modernizację
zewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Modernizacja zwiększy
bezpieczeństwo dzieci bawiących się na tarasie w trakcie pobytu
w przedszkolu.
Nałkowskiej OdNowa.
ul. Nałkowskiej - plac naprzeciwko marketu Carrefour.
Proponujemy przebudowę niewykorzystywanego, zaniedbanego
fragmentu skweru przy ul. Nałkowskiej i utworzenie tam utwardzonego
parkingu. Dodatkowo należy nasadzić dookoła parkingu nowe drzewa,
które zrekompensują z nawiązką utracony „trawnik". Dzięki temu gęsto
zamieszkana okolica zyska legalny parking, a jednocześnie poprawi się
estetyka osiedla. Przy okazji wymienić można stare, krzywe chodniki.
Utworzenie Pracowni Komputerowej i Bibliotecznego Centrum
Multimedialnego przy SP 174.
ul. Gałczyńskiego 6.
Celem zadania jest utworzenie nowoczesnej pracowni do zajęć
komputerowych, Bibliotecznego Centrum Multimedialnego oraz
wyposażenie ich w nowy sprzęt komputerowy z aktualnym
oprogramowaniem.
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Zagospodarowanie ogrodu PM 159.
ul. Łączna 53.
Przedmiotem realizacji zadania jest przeprowadzenie remontu ogrodu
przedszkolnego w celu umożliwienia pełnego i bezpiecznego korzystania
z jego infrastruktury przez użytkowników Rozebranie górki i brodzika
dla dzieci, i na ich miejscu założenie trawnika. Rekultywacja istniejącego
trawnika (z dowozem ziemi). Montaż bezpiecznego podłoża wokół
drabinek. Zakup i montaż dwuwieżowego zestawu zabawowego. Zakup
10 sztuk ławek ogrodowych. Zakup i montaż 4 bujaków ogrodowych.
Zakup i montaż altanki ogrodowej. Zakup i posadzenie wzdłuż
ogrodzenia żywopłotu z thui smaragd.
Wykonanie parkingu wzdłuż ul. Staffa.
Projektowany parking zlokalizowany będzie wzdłuż ul. Staffa, pomiędzy
ul. Rydla a istniejącym chodnikiem.
Zadanie polega na wykonaniu ogólnodostępnego parkingu o pow.
420 m2, z betonowych płyt ażurowych, na podbudowie z kruszywa
i gruncie stabilizowanym cementem wraz z ułożeniem krawężników
/obrzeży, biegnącego wzdłuż ogrodzenia budynku Straży Miejskiej,
pomiędzy ul. Rydla a istniejącym chodnikiem.
"Z językiem i komputerem w świat” – nowoczesna pracownia
językowo-informatyczna.
SP 38, ul. Krochmalna 21.
Utworzenie nowoczesnej pracowni językowo-informatycznej służącej
uczniom
klas
I-VIII,
dzieciom
z
okolicznych
przedszkoli
i mieszkańcom osiedla i rozprowadzenie stałego łącza internetowego
w szkole. W ramach zadania planowany jest remont sali i wyposażenie
jej w sprzęt multimedialny (terminale, monitor interaktywny, projektor,
oprogramowanie, słowniki multimedialne) oraz meble (szafa, stoliki,
biurko, krzesła). W dobie powszechnego dostępu do Internetu
i konieczności biegłego posługiwania się komputerem i językiem obcym,
ważne jest, aby uczniowie mogli korzystać z nowoczesnego sprzętu
z dobrym oprogramowaniem w sprzyjających warunkach.
Modernizacja tarasu i ogrodzenia PM 76.
ul. Gałczyńskiego 9.
Demontaż starego ogrodzenia, montaż nowego ogrodzenia, bramy
wjazdowej, furtek wejściowych: bocznej i głównej. Wyburzenie części
betonowej, założenie izolacji, wykonanie nowej nawierzchni tarasu
i schodów, zamontowanie balustrady i poręczy przy schodach. Demontaż
2 starych piaskownic i montaż nowych.
Zagospodarowany teren przed Przychodnią przy ul. Tatrzańskiej
109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź.
MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.
Wymiana chodnika przy Przychodni: demontaż starych płyt betonowych,
wykonanie nowej podbudowy, ułożenie kostki typu „Polbruk".
Ustawienie koszy na śmieci, montaż stojaków na rowery, założenie siatki
przeciw gołębiom w przejeździe bramowym.
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Z nowoczesną technologią po wiedzę. Sprzęt komputerowy dla SP
189.
ul. Kossaka 19.
W ramach zadania wyposażone zostaną w 21 nowoczesnych stanowisk
komputerowych oraz wielofunkcyjne urządzenie drukujące: szkolna
pracownia komputerowa, szkolne centrum multimedialne oraz pokój
nauczycielski. 12 sal lekcyjnych zostanie wyposażone w projektory
multimedialne z ekranami, a 18 w stanowiska komputerowe
z notebookami. Zakupiony zostanie mobilny zestaw tabletów dla
uczniów i nauczycieli. Szkolna sieć wi-fi zostanie rozbudowana
o dodatkowe punkty dostępowe.
Wymiana chodnika wzdłuż ul. Rydla.
Chodnik wymagający wymiany zlokalizowany jest wzdłuż ul. Rydla
pomiędzy budynkiem Straży Miejskiej a wejściem do parku (Skwer im.
M. Kolbe).
Zadanie polega na wykonaniu nowego chodnika z płyt betonowych
w śladzie istniejącego, zniszczonego, a także wymianie zniszczonej
barierki przed PM 119 przy ul. Rydla.
Rozbudowa i modernizacja parkingu dla mieszkańców
ul. Przyborowskiego 15 i 14 oraz Kraszewskiego 17a.
Parking między blokami przy ul. Przyborowskiego 15 i 14 oraz
Kraszewskiego 17a.
Wymiana nawierzchni parkingu, rozbudowa o kolejne miejsca.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia sportowo - rekreacyjne będą
prowadzone przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Plac zabaw w Parku im. J. Dąbrowskiego.
Park im. J. Dąbrowskiego.
Plac zabaw dla dzieci w Parku im. J. Dąbrowskiego ogrodzony
z furtką. Wyposażenie: 2 huśtawki 2-3 osobowe, piaskownica,
zjeżdżalnia, huśtawka wagowa oraz stół piknikowy dla dzieci.
Rewitalizacja
skwerku
wzdłuż
ul.
Gojawiczyńskiej
(od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej).
Teren zieleni biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej - od ul. Felińskiego do
ul. Śląskiej.
Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek ziemnych znajdujących
się w skwerku zieleni wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do
ul. Śląskiej). Dodatkowo ustawione by były kosze na śmieci (10 szt.) oraz
ławki (5 szt).
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Rewitalizacja skweru im. M. Kolbe.
Skwer im. M. Kolbe (rejon ul. Tatrzańskiej i Rydla).
Stary plac zabaw zostanie doposażony w karuzelę. Nowy plac zabaw (na
terenie miedzy skrzyżowaniem alejek a ogrodzeniem kościoła) zostanie
ogrodzony i wyposażony w: huśtawkę podwójną, 2 bujaki, wieżę linarium, zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią i elementami do
wspinania, 2 kosze na śmieci i 4 ławki. Plac zabaw będzie miał pow. ok.
1100 m2 o nawierzchni - pole piaskowe. Za ogrodzeniem placu zabaw
zostaną posadzone 4 drzewa (buki, klony lub kasztanowce) oraz dwa
rzędy krzewów o łącznej dł. ok. 52 mb (tawuła japońska).
Remont łazienek w SP 83 im. Stanisława Jachowicza.
ul. Podmiejska 21.
Projekt zakłada: zbicie tynków, położenie gładzi na ścianach
i sufitach, malowanie sufitów, ułożenie płytek na ścianach
i podłogach, wymianę drzwi wejściowych, montaż kabin toaletowych
oraz armatury sanitarnej i luster.
Goja Park – budowa placu zabaw z prawdziwego zdarzenia przy
ul. Gojawiczyńskiej.
Teren pomiędzy blokami 326 (ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312
(ul. Makuszyńskiego 7) oraz PM 117 (ul. Kadłubka 38).
Plac wyłożony będzie bezpieczną nawierzchnią, trawą oraz kostką
brukową. Ogrodzony będzie płotkiem obsianym żywopłotem. Elementy
placu: sześcian wielofunkcyjny, huśtawka „gniazdo", huśtawka wysoka
podwójna, huśtawka niska, karuzela tarczowa z siedziskiem, 2 bujaki,
bujak tandem, pomost ruchowy, tablica rysunkowa podwójna, tablica
kółko i krzyżyk, wielofunkcyjny zestaw zabawowo- sprawnościowy,
huśtawka 6 osobowa, piaskownica w kształcie statku z zadaszeniem,
obiekty małej architektury: śmietniki (5 szt.), stojaki na rowery (2 szt.),
ławki (8 szt.).
Remont chodnika, drogi i miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy
ul. Felińskiego 3.
ul. Felińskiego 3.
1)Dokumentacja projektowo – kosztorysowa, 2) Remont ulicy
osiedlowej (jezdnia i chodnik) przy ul. Felińskiego 3, 3) Remont miejsc
parkingowych przy ul. Felińskiego 3, 4) Montaż spowalniaczy i ich
oznakowanie, 5)Wycięcie suchych drzew usytuowanych wzdłuż miejsc
parkingowych i nasadzenie nowych.
Zagospodarowanie terenu przy XXXI LO do celów sportoworekreacyjnych.
Teren szkoły XXXI LO przy ul. Kruczkowskiego 4.
Budowa:- boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 42 m x 32 m)
z namalowanymi liniami do piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz
koszykówki. Możliwość zamontowania czterech słupków do siatki.
4xkonstrukcje do koszykówki, 2xbramki do piłki ręcznej,
- ustawienie 4 ławek i 4 koszy na śmieci.
Budowa parkingu wielostanowiskowego.
ul. Mazurska 44/46.
Budowa parkingu wielostanowiskowego dla samochodów osobowych.
Parking usytuowany przed budynkiem mieszkalnym - wieżowiec 10-cio
piętrowy, 10-cio klatkowy, zamieszkany przez ok. 1000 osób.
Wyrównanie zniszczonej powierzchni trawnika i ułożenie ażurowej
kostki brukowej wraz z obrzeżami.
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Kompleks boisk przy SP 174.
ul. Gałczyńskiego 6.
Boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej (40 x 20 m) - poliuretan, boisko do
koszykówki (28 x 14 m) oraz wytyczenie na nim boiska do siatkówki (18
x 9 m), wraz z płynną regulacją koszy i siatki - poliuretan, otoczenie
boisk siatką, ławki - 6 sztuk, kosze na śmieci, bieżnia lekkoatletyczna
długości 80 m z liniami do biegu na dystansie 60 m, wyrównanie terenu
i usunięcie "trybun", kostka wokół boisk, na terenie pod ławkami,
wyodrębnienie miejsc parkingowych dla rowerów wraz z montażem
stojaków na rowery, utwardzenie terenu pod ciągi piesze (kostka
brukowa).
Młynek – cudowny odpoczynek - etap 2.
Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka
położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między
ul. Młynek a Bławatną.
Głównym założeniem projektu jest budowa nowej przystani na Młynku
i wyposażenie jej w odpowiedni osprzęt. Drugim ważnym elementem
jest powstanie ogólnodostępnych toalet dla odwiedzających. Powstałaby
także górka do zjeżdżania na sankach. Dodatkowo powstałyby latarnie
solarne w południowej części parku, monitoring i mała architektura.
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Modernizacja boiska szkolnego w SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Na terenie Ośrodka posiadamy trawiaste boisko dla młodzieży.
W wyniku czynników atmosferycznych i naturalnego zużycia powstały
na nim duże nierówności, które powodują trudności w poruszaniu sie
uczniów. Boisko wymaga wyrównania, nawiezienia odpowiedniego
materiału i obsiania trawą. Modernizacja boiska przyniesie wiele
korzyści dla naszej niepełnosprawnej młodzieży.
Odmalowanie ogrodzenia SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Teren Ośrodka wynosi ok. 2 hektary, jest ogrodzony betonowym płotem
na którym w wyniku aktów wandalizmu pojawiały się napisy i rysunki,
które zamalowane były różnymi kolorami farb. Całkowita powierzchnia
płyt betonowych wynosi 730 m pomalowanie ogrodzenia jednokolorową
farbą znacznie poprawi wizerunek i estetykę wokół placówki.
Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 1 MBP.
Filia nr 1 MBP, ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.
Celem realizacji proponowanego zadania jest poszerzenie oferty
książkowej Biblioteki o nowości wydawnicze dla wszystkich
czytelników. Atrakcyjna oferta nowości, udostępniana przez Bibliotekę,
mogłaby przyczynić się do zwiększenia czytelnictwa na naszym osiedlu.
Dotacje organizatora nie pozwalają na zakup wystarczającej ilości
nowości wydawniczych, które mogłyby zaspokoić potrzeby czytelnicze
mieszkańców osiedla Górniak i wszystkich użytkowników,
korzystających z usług Biblioteki. Zakupione książki będą dostępne
w Bibliotece dla każdego użytkownika.
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Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży).
Osiedle Górniak.
Postulujemy o zakup książek (głównie nowości wydawniczych) dzięki
którym mieszkańcy osiedla „Górniak" uzyskają dostęp do najnowszych
i najpopularniejszych autorów literatury zarówno polskiej jak
i światowej. Zostaną zakupione również lektury szkolne dla szkół
podstawowych i średnich dostosowane do nowej podstawy
programowej. Zakupione pozycje będą udostępniane w Filii nr 5 (dla
dzieci i młodzieży) MBP Łódź-Górna ul. Przybyszewskiego 63.
Zakup podnośników jezdnych typu Solar/175.
ul. Podgórna 2/14.
Zakup podnośników jezdnych znacznie podniesie bezpieczeństwo
mieszkańców oraz podniesie komfort obsługi i pielęgnacji osób
niepełnosprawnych. odbiorcą zadania będą mieszkańcy 5 DPS.
Planowany jest zakup podnośników jezdnych typu solar/175 2 sztuki.
Wymiana bram i furtek w ogrodzeniu w SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Na terenie Ośrodka znajdują się cztery bramy dwuskrzydłowe oraz trzy
furtki. W wyniku działania czynników atmosferycznych i upływu czasu
wszystkie wymagają wymiany. Nowe bramy i furtki znacznie usprawnią
pracę i poprawią bezpieczeństwo naszych podopiecznych.
Przycinka drzew na ul. Kaliskiej.
Pas drogowy ul. Kaliskiej.
Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym ul. Kaliskiej
polegające na przycięciu gałęzi suchych i nadłamanych oraz kolidujących
z budynkiem.
Górniak Dla Ludzi: Zazieleńmy ul. Piotrkowską.
ul. Piotrkowska pomiędzy ul. Sieradzką i ul. Przybyszewskiego.
Projekt zakłada ustawienie 3 całorocznych donic z drzewami po
wschodniej
stronie
ul.
Piotrkowskiej,
na
odcinku
od
ul. Przybyszewskiego do ul. Sieradzkiej. Zakupione drzewa powinny być
o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm.
Ogród Otwarty- familijne miejsce spotkań.
Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1.
Adaptacja zielonego placu przy ul. Siedleckiej 1 na przestrzeń rekreacji
dla mieszkańców osiedla Górniak. Na terenie Ogrodu znajdą się:
huśtawka -1 szt., ławki - 2 szt., altana -1 szt. stojaki rowerowe - 3 szt.,
ścieżka sensoryczna -1 szt., kreatywny plac zabaw -1 zestaw, ogródek
ekologiczny - 1 szt., nasadzenia roślin - 50 szt.
Budowa parkingu na terenie SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Teren Ośrodka otaczają wąskie uliczki na których nie ma możliwości
parkowania aut przez pracowników. Samochody znacznie utrudniają
komunikację na terenie placówki. Budowa miejsc parkingowych
usprawni i poprawi organizację związaną z parkowaniem. Teren
przeznaczony pod budowę parkingu to 480 m2. Nowo powstały parking
przyczyniłby się do bezpieczeństwa uczniów i rozwiązałby
dotychczasowe problemy zmotoryzowanych pracowników i uczniów
przywożonych do szkoły z poza Łodzi.
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Odnowienie i modernizacja elewacji w budynku internatu w SOSW
Nr 1.
Działka G5-286/4
Na terenie naszej placówki są usytuowane trzy budynki: szkoła,
warsztaty i internat. Budynek internatu zamieszkują niesłyszący
i słabosłyszący uczniowie, niestety brak środków i niekorzystne czynniki
atmosferyczne spowodowały duże ubytki w zewnętrznej części elewacji.
Naprawa ubytków i odnowienie zniszczonych elementów znacznie
poprawi wygląd budynku.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Nasadzenia krzewów na ul. Kaliskiej.
Pas drogowy ul. Kaliskiej.
Rekultywacja trawnika i nasadzenia krzewów po stronie nieparzystej
ul. Kaliskiej będących kontynuacją nasadzeń przy nr 11/17 oraz montaż
separatorów ruchu na całej długości ulicy po stronie nr nieparzystych by
uniemożliwić rozjeżdżanie zieleńców przez parkujące samochody.
Remont ścieżki w Parku im. Legionów.
Park im. Legionów.
Remont ścieżki.

Górniak dla ludzi: Budowa systemu monitoringu miejskiego na
osiedlu „Górniak". Etap trzeci.
Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Rzgowska Sieradzka; Zarzewska - Krucza; Zarzewska - Suwalska.
Instalacja 3 kompletnych punktów kamerowych, w skład których
wejdzie 15 kamer IP, w tym 3 kamery obrotowe PTZ. Wybudowanie ok.
600 m linii światłowodowej 48J łączącej punkty kamerowe z najbliższym
węzłem MSSDI (w SP 10.) pozwalającej na rozwinięcie sieci SMM na
obszary przyległe.
Górniak dla ludzi: Budowa systemu monitoringu miejskiego na
osiedlu "Górniak".
Osiedle Górniak. Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań:
Przybyszewskiego - Stocka; Przybyszewskiego -Praska; Stocka Szczucińska.
Instalacja 3 kompletnych punktów kamerowych, w skład których
wejdzie 15 kamer IP, w tym 3 kamery obrotowe PTZ. Wybudowanie ok.
850 m linii światłowodowej 48J łączącej punkty kamerowe z najbliższym
węzłem MSSDI (w SP 10.) pozwalającej na rozwinięcie sieci SMM na
obszary przyległe.
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250000,00

267200,00

317200,00

Lp.

ID

17

G0144GO

18

G0149GO

19

G0063GO

20

G0036GO

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Nowoczesna szkoła - modernizacja SP 10.
ul. Przybyszewskiego 15/21.
Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego dotyczy modernizacji SP 10.
Obejmie ona: - kompleksowy remont szatni ( m.in. malowanie, wymiana
podłogi, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z nadzorem inwestorskim) zakup mebli i wyposażenia (do sal lekcyjnych i pomieszczeń
administracyjnych, szatni) - zakup pomocy dydaktycznych - zakup
sprzętu multimedialnego.
Górniak Dla Ludzi: Budowa systemu monitoringu miejskiego na
osiedlu „Górniak". Etap drugi.
Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Przybyszewskiego Sosnowa; Brzozowa - Senatorska; Słowiańska - Senatorska; Grabowa –
Przybyszewskiego.
Zakup i zainstalowanie 20 kamer (16 statycznych i 4 obrotowych)
w 4 lokalizacjach (punktach kamerowych) wybudowanie ok. 1100 m linii
światłowodowej 48J, która pozwoli na połączenie kamer z serwerami
SMM i dodatkowo na uruchomienie innych usług IT w miejscach
dotychczas niedostępnych dla UMŁ - utworzenie węzła sieci
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.
H. Wieniawskiego. Proponowane rozwiązania pozwolą na posadowienie
kamer w miejscach wskazanych w projekcie. W przyszłości możliwe
będzie budowanie dodatkowych punktów kamerowych w tym obszarze.
Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do
budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu.
Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków mieszkalnych wytyczenie alejek, wybudowanie ogródka jordanowskiego od strony
zachodniej bloku przy ul. Senatorskiej 72, remont podjazdów pod bloki
przy ul. Łęczyckiej 1/3, Łęczyckiej 7 i Senatorskiej 72 oraz oświetlenie
terenu.
Remont dróg wewnętrznych i chodników w SOSW Nr 1.
Działka G5-286/4
Ośrodek
jest
placówką
dla
uczniów
niepełnosprawnych
z terenu Miasta Łodzi. Drogi wewnętrzne i chodniki są
w bardzo złym stanie. Uczniami naszej placówki jest młodzież
niepełnosprawna
ruchowo,
która
ma
duży
kłopot
z przemieszczaniem się. Wymiany wymagają płyty chodnikowe,
krawężniki i nawierzchnia w drogach komunikacyjnych. Łączna długość
chodników to 2400 m. Długość dróg wewnętrznych to 790 m.
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358100,00

460000,00

468100,00

834400,00

OSIEDLE NAD NEREM

Lp.

1

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja /Krótki opis zadania

Remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej
(etap 5).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na nową kostkę
G0123NN
betonową z ułożeniem obrzeży i wraz wymianą wjazdów w szerokości
pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m (budżet 20 tys. zł)
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 1,5 m (budżet 20 tys. zł).
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40000,00

Lp.

ID

2

G0116NN

3

G0120NN

4

G0121NN

5

G0122NN

Tytuł zadania / Lokalizacja /Krótki opis zadania
Remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej
(etap 1).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na nową kostkę
betonową z ułożeniem obrzeży i wraz wymianą wjazdów w szerokości
pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m (budżet 25 tys. zł)
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 1,5 m (budżet 25 tys. zł).
Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej
(etap 2).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na nową kostkę
betonową z ułożeniem obrzeży i wraz wymianą wjazdów w szerokości
pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m (budżet 25 tys. zł)
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 1,5 m (budżet 25 tys. zł).
Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej
(etap 3).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na nową kostkę
betonową z ułożeniem obrzeży i wraz wymianą wjazdów w szerokości
pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m (budżet 25 tys. zł)
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 1,5 m (budżet 25 tys. zł).
Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej
(etap 4).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na nową kostkę
betonową z ułożeniem obrzeży i wraz wymianą wjazdów w szerokości
pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m (budżet 25 tys. zł)
2) ul. Chocianowicka - szerokość chodnika 1,5 m (budżet 25 tys. zł).

Kwota po
weryfikacji

50000,00

50000,00

50000,00

50000,00

OSIEDLE PIASTÓW-KURAK

Lp.

ID

1

G0059PK

2

G0045PK

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Bezpieczne wejście do PM 89.
ul. Ciołkowskiego 7a.
Wymiana drzwi wejściowych na takie, które zapewnią bezpieczne,
nadzorowane wchodzenie i wychodzenie z przedszkola. Stare 20 letnie
drzwi nie nadają się już do naprawy i niestety nie spełniają swojej
podstawowej funkcji - zapewnienia bezpieczeństwa naszym
wychowankom i placówce.
Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a.
MBP przy ul. Paderewskiego 11a.
Zakup książek (nowości wydawniczych), których brak jest bardzo
odczuwalny w bibliotekach. Możliwość zakupu nowości wydawniczych
wpłynie na wzrost czytelnictwa w bibliotece, ale też pozwoli poszerzyć
istniejące działy tematyczne.
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9500,00

10000,00

Lp.

ID

3

G0026PK

4

G0058PK

5

G0118PK

6

G0081PK

7

G0113PK

8

G0035PK

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
“Kolorowa biblioteka małego człowieka”. Doposażenie biblioteki
i zakup książek dla Filii nr 6 MBP.
Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24.
Filia chciałaby zakupić 400 – 500 woluminów. Nie jest to dużo dla danej
placówki, gdyż obsługuje czytelników od 0 do 100 lat. Wypożyczalnia
dla dzieci i młodzieży posiada regały nieprzystosowane dla małego
użytkownika. Potrzebne jest 8 – 10 regałów dla dzieci. Wózek
biblioteczny będzie przydatny do prezentacji książek w czasie
spotkań/zajęć z dziećmi w bibliotece.
Bezpieczny, kolorowy plac zabaw w ogrodzie PM 89.
ul. Ciołkowskiego 7a.
Realizacja projektu nowoczesnego fragmentu ogródka w PM 89,
wyposażonego w bezpieczne urządzenia: zestaw 2-3 kolorowych
domków ze zjeżdżalniami z kolorowego laminatu /z trapami
wejściowymi, podestami wejściowymi/, 1 zestaw do wspinania,
podciągania, 1 huśtawka dwuosobowa, kolorowe obrzeże do
1 piaskownicy.
Doposażenie placu zabaw przy SP 7 im. Orląt Lwowskich.
ul. Wiosenna 1.
Doposażenie placu zabaw "Radosna Szkoła" w nowe elementy
infrastruktury i założenie monitoringu. W ramach zadania planowany
jest: • zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedziskiem, huśtawki dla
czworga dzieci, walca niskiego i wąskiego, linarium, drabinki poziomej,
stołu do tenisa stołowego, stolika szachowego oraz dwóch ławek
parkowych i kosza na śmieci. • zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni
pod zestaw urządzeń. • zakup i montaż monitoringu na placu zabaw.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Remont podwórka pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego 31C i
31D.
Podwórko pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego 31C i 31D.
Remont podwórka pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego 31C
i 31D polega na wybudowaniu miejsc postojowych z płyt ażurowych w
miejscu zniszczonego trawnika. W części środkowej rekultywacja
trawnika oraz posadzenie krzewów ozdobnych, pielęgnacja istniejących
drzew.
„Przedszkole naszych marzeń"- remont i doposażenie PM 7.
ul. Smocza 4.
W ramach realizacji zadania doposażymy ogródek przedszkolny w sprzęt
rekreacyjno - ogrodowy, wymienimy ogrodzenie, przebudujemy
piaskownice, dokonamy wymiany stolarki okiennej od strony północno zachodniej budynku, odnowimy wnętrze placówki, wymienimy
oświetlenie, drzwi wejściowe do budynku oraz do sal przedszkolnych,
zakupimy tablicę interaktywną.
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17000,00

41000,00

112000,00

150000,00
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9
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G0107PK

G0140PK

11

G0046PK

12

G0137PK

13

G0048PK

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
CESIR „9" - centrum edukacji sportowej i rekreacji dla młodzieży
9LO i mieszkańców osiedla Piastów-Kurak.
ul. Paderewskiego 24.
Projekt zakłada stworzenie centrum sportowo rekreacyjnego, w ramach
którego będą prowadzone zajęcia z bilarda, kręgli, tenisa stołowego.
Obiekt będzie wykorzystywany w trakcie zajęć lekcyjnych (młodzież
szkolna), po ich zakończeniu (młodzież szkoły i mieszkańcy
osiedla/Łodzi). W ramach projektu zakupiony zostanie tor bowlingowy,
6 stołów bilardowych i 12 do tenisa stołowego wszystko wraz
z
wyposażeniem.
Wyremontowane
zostaną
pomieszczenia
i zainstalowany monitoring.

Przebudowa oświetlenia w ul. Astronautów, wykonanie miejsc
postojowych oraz miejscowa przebudowa chodników.
ul. Astronautów.
Wykonanie projektu technicznego i przebudowa oświetlenia ulicznego
w ul. Astronautów na odcinku ok. 400 m od ul. Zaolziańskiej do skrętu na
wysokości PM 106 przy ul. Astronautów 17. Wykonanie projektu
technicznego budowy miejsc postojowych. Budowa miejsc postojowych
i naprawy chodnika tylko do kwoty zgłoszonej we wniosku.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego łącznie z ogrodzeniem
terenu ZSEiU ul. Astronautów 19.
ul. Astronautów 19.
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x22 m. W skład boiska wchodzą:
a) dwa boiska do koszykówki, b) boisko do siatkówki, c) boisko do piłki
ręcznej, d) ogrodzenie z bramą i dwiema furtkami, e) piłko chwyty, f)
odwodnienie liniowe boiska, g) wyposażenie dodatkowe: ławki i kosze
na śmieci, h) oświetlenie boiska i terenu. Należy uwzględnić projekt
i nadzór inspektora. Naprawa ogrodzenia terenu wokół budynku szkoły,
na którym ma się znajdować kompleks rekreacyjno-sportowy.
WODNY PLAC ZABAW z miejscem do plażowania i monitoringiem
na terenie Skweru im. H. Dubaniewicza.
Skwer im. H. Dubaniewicza.
Projekt obejmuje budowę 16 zabawek wodnych, miejsce do plażowania,
na odgrodzonym od reszty parku trawniku (od strony boiska ogrodzenie
będzie wyższe) Ogrodzenie z 3 furtkami. Obiekt wyposażony będzie
w przebieralnię, 4 ławki, stojak na rowery, 2 kosze na śmieci,
oświetlenie. Zimą będzie służył jako lodowisko. O bezpieczeństwo
w parku będzie dbał monitoring Straży Miejskiej. System wodny będzie
posiadał ekologiczną oczyszczalnię.
Zmieniamy stare na bezpieczne i nowe w SP 113.
ul. Unicka 6.
Modernizacja i wyposażenie pracowni internetowej i pracowni
językowej (sprzęt, oprogramowanie, modernizacja sieci elektrycznej
i internetowej, zakup mebli, remont sal); wyposażenie sal lekcyjnych
w zestawy interaktywne; remont szatni szkolnej z wykonaniem izolacji
fundamentów; remont kuchni szkolnej (kuchnia główna, magazyny
i pomieszczenia gospodarcze); wymiana drzwi do sal lekcyjnych ;
remont ciągów komunikacyjnych.
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294000,00

900000,00

909000,00

909640,00

910000,00
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ID

1

G0139RO

2

G0094RO

3

G0004RO

4

G0003RO

5

G0172RO

6

G0006RO

7

G0102RO

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Bezpieczny Pieszy - Budżet Obywatelski dla Obywatelskiej.
Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.
Zadanie
polega
na
poprawieniu
bezpieczeństwa
pieszych
przechodzących przez ulicę Obywatelską na wysokości skrzyżowania
z ulicą Rejtana. Elementem poprawiającym bezpieczeństwo byłoby
wymalowanie w poprzek jezdni czerwonych linii akustycznych
powodujących spowolnienie ruchu pojazdów przed ww. przejściami dla
pieszych.
Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8 MBP.
ul. Cieszkowskiego 11a.
Zakup książek (nowości wydawniczych), aby zwiększyć atrakcyjność
oferty biblioteki. Brak dostatecznej liczby nowych książek jest
największą bolączką placówki. Rynek oferuje wiele pięknych publikacji
i oczekiwania naszych czytelników rosną. Z zakupionych książek będą
korzystać nie tylko mieszkańcy Rokicia, choć to oni są głównymi
użytkownikami biblioteki.
„Kup nam Piękną Książkę” – zakup książek dla czytelników
biblioteki przy ul. Pięknej.
Filia nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.
Postulujemy o zakup książek (nowości wydawniczych, audiobooków),
których brak jest bardzo odczuwalny. Wskaźnik zakupu nowości
wydawniczych w Łodzi należy do najniższych w Polsce. Zakupione
książki i audiobooki będą dostępne w Filii nr 11 MBP. Z nabytych
książek będą mogli korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w MBP.
Domknięcie przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania Jana
Pawła II/Obywatelska.
Skrzyżowanie Jana Pawła II/Obywatelska.
Wyznaczenie przejazdów rowerowych po stronie zachodniej oraz
południowej skrzyżowania Jana Pawła II / Obywatelska z fragmentów
przejść dla pieszych, wymalowanie linii drogi rowerowej łączącej
przejazdy, wymalowanie linii łączącej istniejącą drogę rowerową
z ul. Braterską (niedawno powstały podjazd pod krawężnik).
Zakup i ustawienie gazonów przy ul. Cieszkowskiego 4.
ul. Cieszkowskiego 4.
Zakup 20 gazonów oraz nasadzenie roślin jednorocznych
w gazonach.
Lepsza pomoc dla seniorów- doposażenie i remont Domu
Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny.
DDP ul. Obywatelska 69.
Zakup obieraka z separatorem obierzyn, piekarnika, lodówki,
klimatyzatorów, mebli kuchennych ze stali nierdzewnej; zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla seniorów; malowanie pomieszczeń kuchennych
i magazynu żywności z wymianą płytek podłogowych.
Bliżej świata - multimedia w PM 101.
Działka Nr 187/5.
Zakup dla PM 101 dwóch zestawów interaktywnych (komputer i tablica
interaktywna) i założenie w całym przedszkolu sieci wi-fi w celu:
•stymulowania zainteresowań i zdolności małego dziecka,
•uatrakcyjnienia metod i form pracy z dzieckiem, •kształtowania
u dzieci m.in. umiejętności poszukiwania i zarządzania informacją
w trakcie realizacji projektów edukacyjnych, • łączności z całym
światem.
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Remont chodnika na ul. Tagore 2 na osiedlu Nowe Rokicie.
ul. Tagore (na wysokości bloku Tagore 2 strona północna drogi).
G0055RO
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika na wysokości budynku
przy ul. Tagore 2.

Zapraszamy
do
wyremontowanej
Przychodni
przy
ul. Cieszkowskiego 6.
MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.
G0069RO
Poprawa stanu sanitarno - higienicznego ciągów komunikacyjnych na
I piętrze wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego i montażem
nowych opraw oświetleniowych.

10

G0057RO

11

G0153RO

12

G0056RO

13

G0084RO

Remont chodnika i budowa nowych miejsc postojowych na
ul. Tagore na wysokości Żłobka 13 (Nowe Rokicie).
ul. Tagore 3 (na wysokości Żłobka 13 ) Cześć drogi od strony żłobka,
północna strona drogi.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika na wysokości Żłobka nr
13, budowę 2 miejsc do parkowania równoległego oraz ustawienie
nowego kosza na śmieci przy wejściu do Żłobka.
„Sportowa Akademia Przedszkolaka" w PM 101.
ul. Rejtana 10.
Zadanie zakłada: •Przygotowanie terenu pod nową inwestycję, w tym
demontaż lub naprawa zniszczonych elementów placu zabaw - 3-5 szt.
•Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego - 6 szt. •Wykonanie
nawierzchni niezbędnej do bezpiecznego korzystania z w/w sprzętu w
tym nawierzchni planowanego boiska: około : 100 m2 •Odtworzenie
nasadzeń (trawa, krzewy): około : 70 m2 •Zakup osłon słonecznych w
formie „żagla" wraz z elementami montażu - 4 szt.
Nowe miejsca parkingowe i trawnik na ul. Rogozińskiego (Nowe
Rokicie).
ul. Rogozińskiego na długości od numeru 1 do 5 strona zachodnia drogi
(na wysokości Żłobka 13 i PM 88).
Projekt zakłada stworzenie 22 miejsc parkingowych (skośnych) dla
pojazdów osobowych usytuowanych pomiędzy drzewami pod żłobkiem
i przedszkolem oraz odtworzenie trawnika Miejsca parkingowe zostaną
wykonane z płyt ażurowych aby przepuszczały wodę i powietrze
potrzebne do prawidłowego funkcjonowania korzeni drzew i krzewów.
Płyty ażurowe spełniają ponadto funkcje trawnika gdyż ich wewnętrzna
powierzchnia wypełni się trawą i gdy nie będzie na miejscu
zaparkowanego pojazdu, miejsce wygląda jak trawnik. Trawnik
pomiędzy miejscami parkingowymi zabezpieczają słupki. Projekt nie
zakłada wycinki i przesadzania drzew i krzewów. Wszystkie zostają na
swoich miejscach.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
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Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Cieszkowskiego.
Przejście
dla
pieszych
wzdłuż
ul.
Cieszkowskiego
wraz
z przecinającymi ją ulicami.
G0096RO
Poszerzenie chodników w obrębie skrzyżowań, aby przejście dla
pieszych było krótsze a pieszy bardziej widoczny zza zaparkowanych
aut. Wydzielenie miejsc parkingowych poprzez wymalowanie ich farbą.

15

G0187RO

16

G0125RO

17

G0174RO

18

G0183RO

19

G0138RO

20

G0098RO

Budowa oświetlenia chodnika za ekranami wzdłuż Jana Pawła II odcinek Obywatelska Pabianicka.
Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Jana Pawła II od Obywatelskiej do
Pabianickiej UWAGA! Zmiana numeru ewidencyjnego działki na
G10-4/169.
Projekt i budowa oświetlenia w technologii LED w obszarze działki
G-10 – 4/169. Liczba słupów ok. 25 w rozstawie ~ 30 m.
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią pod chmurką (rejon
ulic: Odrzańska-Uroczysko).
Plac zabaw przy ul. Odrzańska-Uroczysko dz. 212/97 w obrębie G-23.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz powstanie
nowego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców z: 2 zjeżdżalniami,
2 huśtawkami, mostem linowym, drabinką, piaskownicą oraz
postawieniem 2 ławek. Teren obiektu zostanie pokryty podłożem np.
Poliuretanowym lub elastycznym. Zadanie obejmuje również powstanie
dla dzieci, młodzieży i dorosłych siłowni „pod chmurką" obok placu
zabaw z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń. Cały teren ogrodzony
niziutkim płotkiem zabezpieczającym przed psami z zatrzaskową
furteczką. Obiekt byłby dostępny non stop.
Remont chodnika na ul. Tagore.
Rejon ul. Tegore.
Remont chodnika, na długości 250 m i szerokości 2,5 m.
Remont chodnika wzdłuż ul. Komfortowej wraz z wymianą
nawierzchni jezdni.
ul. Komfortowa na odcinku od ul. Rogozińskiego do ul. Brzozowskiego.
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika i jezdni na
ul. Komfortowej na odcinku od ul. Rogozińskiego do ul. Brzozowskiego.
Park Sielanka - oświetlenie.
Park Sielanka.
Celem zadania jest oświetlenie Parku Sielanka. Rozważenie oświetlenia
parku za pomocą latarni LED zasilanych energią słoneczną.
Restrukturyzacja działki G1-321/75 - Naprawa drogi, stworzenie
miejsc
parkingowych,
organizacja
zieleni,
usunięcie
niebezpiecznego pustostanu.
Działka przy ul. Obywatelskiej, pomiędzy budynkami 31/43 , 31/43a,
31/43b. Dzielnica: Górna Nr działki: G1-321/75 Nr działki GUS: 106103
9.0001.321/75 Powierzchnia: 0,3737 ha.
Zbudujmy zieloną przestrzeń wspólną oraz nowe miejsca parkingowe.
Działka przy ul. Obywatelskiej, pomiędzy budynkami 31/43, 31/43a
i 31/43b (G1-321/75), od lat nie była remontowana. Droga często jest
podtapiana, dziury są ogromne, brakuje miejsc parkingowych, koszy na
śmieci, barierek i podjazdów dla niepełnosprawnych. Ponadto stojący
tam pustostan jest nieogrodzony i groźny dla bawiących się tam dzieci.
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185885,97

200000,00

214000,00

218750,00
328000,00
515000,00

649920,00

OSIEDLE RUDA
Lp.

ID

1

G0034RU

2

G0099RU

3

G0100RU

4

G0109RU

5

G0127RU

6

G0090RU

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Zakup lektur szkolnych i nowości wydawniczych do biblioteki
publicznej przy ul. Rudzkiej 7.
MBP Filia nr 17 ul. Rudzka 7.
Filia nr 17 jest jedyną biblioteką publiczną na Rudzie, z której korzystają
dzieci, młodzież i najstarsi mieszkańcy. Zwiększony zakup nowości
wydawniczych znacząco wzbogaci ofertę czytelniczą biblioteki.
Przycinka drzew na ul. Przestrzennej na odcinku od ul. Halki do
Pańskiej.
Pas drogowy ul. Przestrzennej.
Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym
ul. Przestrzennej polegające na przycięciu gałęzi suchych i nadłamanych
oraz kolidujących ze skrajnią jezdni.
Przycinka drzew na ul. Mierzyńskiego na odcinku od
ul. Przewodniej do Woźniczej.
Pas drogowy ul. Mierzyńskiego.
Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym
ul. Mierzyńskiego polegające na przycięciu gałęzi suchych i nadłamanych
oraz kolidujących z budynkami i skrajnią jezdni.
Kino plenerowe - Stawy Stefańskiego.
Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną,
Patriotyczną i Głębinową.
Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego jakość
terenów zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu Ruda i kontynuacją
modernizacji Stawów Stefańskiego. Wnioskuje o organizację
weekendowego letniego kina plenerowego nad wodą w miesiącach maj wrzesień, poprzez projekcje ok. 15 seansów. Dodatkowo zakupienie dla
mieszkańców leżaków oraz dużych poduszek do siedzenie przed
ekranem.
Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa - Karowa.
Zadanie dotyczy terenu leżącego u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej.
Wykonanie projektu wraz z kosztorysem. Montaż huśtawki bocianie
gniazdo 1 szt., huśtawki wahadłowej 1 szt., huśtawki wagowej 1 szt.,
piaskownicy 1 szt., skoczka 1 szt., wielofunkcyjnego zestawu ze
zjeżdżalniami tzw. wieżyczki 1 szt., ławek 2 szt., plenerowego stołu do
ping - ponga 1 szt., stojaku rowerowego 1 szt., kosz 1 szt., regulaminu.
Teren zabezpieczony ogrodzeniem systemowym, pola piaskowe,
trawnik, nasadzone krzewy.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz
rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych
instruktorów,
na
obiektach
sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
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7

8

9
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Stworzenie Centrum Multimedialnego w SP 143.
ul. Kuźnicka 12.
Nowoczesne Centrum Multimedialne i podłączenie wszystkich pracowni
do sieci Internet, pozwolą na prowadzenie zajęć na wysokim poziomie,
G0085RU tak aby dać uczniom radość i przygotować ich do życia we
współczesnym społeczeństwie informacyjnym. W ramach zadania
zostanie zakupionych: 15 laptopów, 25 tabletów, szafka do ich
przechowywania oraz 2 rzutniki i tablice interaktywne. Z centrum będą
mogli korzystać uczniowie, ich rodzice oraz lokalne przedszkola.
Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy SP 125.
ul. Dzwonowa 18/20.
Zadanie dotyczy powstania kompleksu rekreacyjno - edukacyjnego przy
SP 125. Na podłożu z kolorowej kostki powstanie strefa zabaw
G0169RU kreatywnych oraz plac manewrowy ze znakami drogowymi. Pozwoli to
zdobywać dzieciom umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu
drogowym i ciekawie się bawić. Plac będzie otoczony ławkami, zostaną
zakupione 3 rowery i stojaki na rowery. Dla bezpieczeństwa rozszerzony
zostanie szkolny monitoring o dwie dodatkowe kamery.
Stawy Stefańskiego „OdNowa - Etap - V".
Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną,
Patriotyczną i Głębinową.
Zadanie jest kontynuacją i kolejnym etapem modernizacji Stawów
G0111RU Stefańskiego. Wnioskuje o budowę oświetlenia wzdłuż alejki parkowej.
Budowę toru rowerowego typu "pumptrack" wraz z niezbędnymi
elementami małej architektury (kosze na śmieci, ławki, stojaki na
rowery). Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego
jakość terenów zielonych w dzielnicy Górna, na Osiedlu RUDA.
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105000,00

126000,00

395000,00

OSIEDLE WISKITNO

Lp.

1

2

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania

Instalacja progów zwalniających - zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych na ul. Kolumny.
Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych,
pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości
G0143WI
ul. Kolumny 574-547.
Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych,
pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości
ul. Kolumny 574-547.
Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie!
Teren osiedla Wiskitno i okolice.
Aktywizacja mieszkańców osiedla Wiskitno (w tym seniorów) poprzez
G0115WI nieodpłatne całoroczne, cotygodniowe profesjonalne zajęcia nordic
walking z instruktorem oraz opiekę dietetyka. Uczestnicy zajęć
otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć
nieodpłatnie kije.
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Zakup średniego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego dla
OSP Wiskitno.
ul. Kolumny 312.
W skład zestawu wchodzi m.in: - pompa hydrauliczna, - rozpieracz
G0051WI
hydrauliczny, - nożyce hydrauliczne, - cylinder rozpierający, - zestaw
łańcuchów, - węże hydrauliczne, - system podpór, - akcesoria m.in.
wybijaki do szyb, noże do cięcia pasów, osłony na poduszki powietrzne
itp.

3

Multimedialna pracownia językowa w SP 130.
ul. Gościniec 1.
Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej, która zapewni uczniom
warunki do efektywnej nauki języków obcych. Pracownia obejmie 16
G0049WI stanowisk uczniowskich, składających się z ergonomicznego stolika,
krzesła, zestawu słuchawkowo-mikrofonowego oraz komputera
przenośnego. Stanowisko nauczyciela będzie wyposażone w konsolę
sterującą. W pracowni znajdzie się tablica interaktywna oraz
nagłośnienie.

4
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50000,00

59000,00

c) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego 2017/2018 w rejonie Polesie.
OSIEDLE KAROLEW – RETKINIA WSCHÓD
Lp.

ID

1

P0032KR

2

P0040KR

3

P0015KR

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 14 MBP Łódź-Polesie.
ul. Rajdowa 8.
Mieszkańcy Osiedla Piaski chętnie sięgają po nowości wydawnicze w
bibliotece. Widzą potrzebę powiększenia jej księgozbioru o nowe
książki. Chcieliby też korzystać z wygodnej formy audiobooków.
W związku z tym proponujemy zakupić książkowe nowości
wydawnicze i audiobooki; za wnioskowaną kwotę zakupiono by ok.
180 tytułów książek i ok. 40 audiobooków.
Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty czasopism dla
„Biblioteki z kotem” – Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie.
ul. Wileńska 59.
Mieszkańcy osiedla proponują, aby w ramach realizacji zadania kupić
książki, audiobooki oraz roczną prenumeratę czasopism dla biblioteki.
Jest to jedyna bezpłatna placówka kultury w osiedlu, która skupia
seniorów (prowadząc Klub Seniora), dzieci, młodzież, dorosłych
oferując książki, audiobooki, czasopisma. Nowości jest niewiele,
dlatego zakup wzbogaciłby ofertę biblioteki. Prenumerata czasopism,
w tym prasy codziennej umożliwiłaby bezpłatny dostęp do bieżących
informacji mieszkańcom osiedla.
Siatkówka w Jedenastce – zakup i montaż słupków do siatki w sali
gimnastycznej w SP 11.
ul. Hufcowa 20a.
Zakup i montaż słupków, siatki oraz elementów zabezpieczających do
gry w siatkówkę.
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P0039KR
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P0041KR

7

P0174KR

8

P0167KR

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Doposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w sprzęt ratowniczy
oraz szkoleniowy z zakresu Pierwszej Pomocy.
ul. Retkińska 129.
Projekt zakłada zakup fantomów szkoleniowych, na rzecz jednostki
OSP Łódź Retkinia, które w znaczącym stopniu przyczynią się do
propagowania umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz do
nabycia odpowiednich postaw obywatelskich. Dodatkowo, sprzęt
ratowniczy zwiększy zasięg oraz możliwości ratownicze jednostki OSP
Łódź Retkinia.
Bezpieczne dojście do autobusu – utworzenie przejścia dla
pieszych na Retkińskiej przy przystanku autobusowym.
ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru
Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.
Budowa pieszego przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej przy
skrzyżowaniu z ul. Hufcową. Przejście umożliwi bezpieczne
i bezpośrednie dojście do przystanku autobusowego. Koszt obejmuje
budowę przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej (malowanie
jezdni i dwa znaki pionowe) wraz z ułożeniem chodnika
i malowaniem przejścia dla pieszych przez ścieżkę rowerową.
Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie.
ul. Tomaszewicza 2.
Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP do
bezpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież. Korzystający
z biblioteki widzą potrzebę powiększenia księgozbioru o nowości
wydawnicze, obejmujące różnorodną tematykę: literaturę piękną
i popularnonaukową dla dzieci i młodzieży, poradniki, książki o Łodzi
i regionie, lektury szkolne. Kupno audiobooków byłoby odpowiedzią na
coraz większe zainteresowanie czytelników, korzystających z biblioteki
książką do słuchania. Za wnioskowaną kwotę księgozbiór zostałby
powiększony o ok. 250 tytułów książek i 100 audiobooków.
Nowe miejsca parkingowe na Karolewie - ul. Wróblewskiego
przyjazna i bezpieczna dla mieszkańców - NIE dla szykan na
jezdni.
ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul. Bratysławskiej.
Projekt przewiduje wyznaczenie 25 nowych utwardzonych miejsc
parkingowych wzdłuż ul. Wróblewskiego na Os. Karolew poprzez
zmianę organizacji ruchu. Pasy ruchu zostaną wyprostowane,
a parkowanie przeniesione na północną stronę ulicy jak pokazano na
rysunku w załączniku. Nastąpi demontaż niebezpiecznych dla
zmotoryzowanych szykan występujących w postaci niedostatecznie
oznaczonych wysepek i demontaż poduszek berlińskich. Elementami
uspokajania ruchu pozostaną skrzyżowania równorzędne: z ul.
Narciarską i z ul. Bratysławską.
Zabudowa stojaków na rowery pod C.H. Retkinia przy
ul. Maratońskiej 24/32.
Okolica skrzyżowania Maratońska/Retkińska oraz C.H. Retkinia przy
ul. Maratońskiej 24/32/.
Wypłytowanie terenu o pow. ok. 30 m² wraz z ustawieniem 5
ogólnodostępnych stojaków na rowery.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup książek i audiobooków dla Zespołu Bibliotek Publicznych
im. J. Augustyniaka do bezpłatnego wypożyczania.
ul. Wróblewskiego 67.
W ramach zadania zakupione zostaną książki i audiobooki. Chcemy
umożliwić mieszkańcom Osiedla i wszystkim zainteresowanym
bezpłatne wypożyczenie ukazujących się na bieżąco nowości
wydawniczych, wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur
szkolnych, bez potrzeby ich kupowania.
Ustawienie wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska
(0545).
Przystanek Maratońska/Obywatelska (0545).
Ustawienie wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska (0545).
Zakup książek i audiobooków.
MBP Łódź-Polesie Filia nr 7, ul. Kostki Napierskiego 4.
Zakup ok. 500 woluminów i ok. 200 audiobooków. Byłaby to zarówno
literatura piękna, jak i popularnonaukowa, dla ponad 2 tys.
użytkowników.
Multimedialna sala zajęć dydaktycznych w PM 133.
ul. Krzemieniecka 22b.
W ramach zadania, w sali przedszkolnej powstanie kącik
multimedialny wyposażony w tablicę interaktywną, laptopa, projektor
oraz "interaktywną podłogę".
„Wędrujące tablety” – utworzenie mobilnej pracowni
informatycznej do nauczania na I i II etapie edukacji w SP 11.
ul. Hufcowa 20a.
Utworzenie mobilnej pracowni informatycznej do nauczania
przedmiotów na I i II etapie edukacyjnym. Zakup 30 tabletów dla
uczniów i tabletu dla nauczyciela. Przygotowanie pokoju
nauczycielskiego - remont instalacji elektrycznej pod kątem
dostosowania do stacji dokującej tablety - okablowanie i sprzęt
(przewody, gniazda, osłony, tablica z zabezpieczeniami). Zakup szafy
zabezpieczającej i dokującej tablety.
Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na odcinku od
ul. Bratysławskiej do wjazdu na osiedle - na wysokości kiosku
z prasą.
Chodnik w pasie drogowym ul. Wróblewskiego w rejonie skrzyżowania
z ul. Bratysławską.
Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na odcinku od
ul. Bratysławskiej do wjazdu na osiedle - na wysokości kiosku z prasą.
Informatyka w SP 11 - modernizacja pracowni informatycznej
w SP 11.
ul. Hufcowa 20a.
Modernizacja pracowni informatycznej. Zakup 15 zestawów
komputerowych z oprogramowaniem (jednostka centralna, monitor,
klawiatura i mysz) i zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla
nauczyciela. Wyposażenie pracowni w rzutnik multimedialny i ekran.
Niech te drzwi będą gościnne – czyli nowe, lepsze, inne.
ul. Krzemieniecka 24a.
Wymiana drzwi sal lekcyjnych i innych pomieszczeń Zespołu jest
koniecznością, ponieważ obecne zagrażają swym stanem
bezpieczeństwu dzieci, ponieważ nie były wymieniane od początku
istnienia budynku (1970r.) Łączna ilość drzwi w Zespole to 46 sztuk.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Einstein w „Jedenastce” - utworzenie pracowni informatycznej do
nauczania przedmiotów ścisłych w SP 11.
ul. Hufcowa 20a.
Utworzenie pracowni informatycznej do nauczania przedmiotów
ścisłych. Zakup 15 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
(jednostka centralna, monitor, klawiatura i mysz) i zestawu
komputerowego z oprogramowaniem dla nauczyciela. Wyposażenie
pracowni w rzutnik multimedialny i ekran.
Modernizacja szatni szkolnych.
SP 137, ul. Florecistów 3b.
W ramach zadania wyremontowane zostaną 4 pomieszczenia
w szatniach szkolnych. W dwóch pomieszczeniach zamontowane
zostaną wieszaki (po 6 wieszaków stojących i 4 wieszaki montowane
do ściany), natomiast dwa pozostałe przebudowane zostaną na
przebieralnie. Pomieszczenia zostaną pomalowane, wymienione
zostanie oświetlenie, a na podłogach położona zostanie glazura.
Sala językowa dla uczniów SP 164.
ul. Wróblewskiego 65.
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej,
spełniającej przyjazne warunki sali językowej,
wyposażonej
w nowoczesny sprzęt.
Nowoczesna pracownia zajęć technicznych w SP 41.
ul. Rajdowa 18.
Przedmiotem zadania jest wyposażenie pomieszczenia w: -zabudowę
kuchenną (wraz ze sprzętem AGD) -zastawę stołową i sprzęt
gospodarstwa domowego. -2 blaty i 2 stoły robocze. -13 ławek, 27
krzeseł, 6 szafek, 2 szafy, 1 biurko -rolety okienne. -wyposażenie
multimedialne (tablica multimedialna, laptop, drukarka, skaner) -4
maszyny do szycia, 2 deski do prasowania -26 krosien tkackich
narzędzia i urządzenia do obróbki drewna i metalu ( imadła, wiertarki,
stojaki) -13 gotowych zestawów do montażu elektronicznego
i mechanicznego. -32 mini znaki drogowe, maty rowerowe -plansze
dydaktyczne.
Wspólnie dla skweru przy ul. Wileńskiej.
Skwer mieszczący się w obrębie ulic: Wileńska, Krzemieniecka.
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych. Ustawienie nowych
obrzeży, krawężników.
Doposażenie PM 144 w zabawki oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt
sportowy.
ul. Olimpijska 6.
Doposażenie pięciu grup w zabawki oraz pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, wyposażenie Sali do zajęć ruchowych w sprzęt
gimnastyczny. Zakupienie i zamontowanie pięciu zestawów
multimedialnych, w skład których wchodzą: tablica interaktywna,
rzutnik, laptop, oprogramowanie.
Remont szatni w budynku SP 164.
ul. Wróblewskiego 65.
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie nowoczesnej,
spełniającej przyjazne warunki szatni uczniowskiej i wyposażenie jej
w nowoczesny sprzęt. W rozległych podziemiach budynku zostanie
ponadto wygospodarowane pomieszczenie na salę do ćwiczeń
rekreacyjno-sportowych.
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Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy SP 137.
ul. Florecistów 3b.
W ramach zadania rozbudowana zostanie część rekreacyjno-sportowa
szkoły. Zamontowanych zostanie 5 urządzeń w siłowni plenerowej.
Zbudowany zostanie tor sprawnościowy dla dzieci z 9 elementami
małej architektury oraz altanka do prowadzenia zajęć plenerowych.
MULTIMEDIALNA SZKOŁA (Modernizacja sal multimedialnych
w SP 137).
ul. Florecistów 3b.
W ramach zadania zmodernizowana zostanie sala komputerowa
z 26 stanowiskami komputerowymi, sala multimedialna w bibliotece
z 8 stanowiskami komputerowymi, sala multimedialna w bibliotece
z 8 stanowiskami komputerowymi. Zakupiony zostanie zestaw
interaktywny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne. W ramach
modernizacji wyremontowane zostaną 2 sale multimedialne wraz
z zapleczem. W salach wymienione zostaną wykładziny podłogowe,
pomalowane ściany i sufity, zmodernizowane instalacje elektryczne
i internetowe oraz wymienione meble. Ponadto zakupiony zostanie
komputer do pokoju nauczycielskiego.
Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na odcinku od
ul. Mińskiej w kierunku przejazdu kolejowego przy Castoramie dokończenie zadania.
Chodnik w pasie drogowym ul. Wróblewskiego - strona nieparzysta.
Remont chodnika szerokości 2,0-4,0 m wzdłuż ul. Wróblewskiego
(strona nieparzysta) na odcinku od ul. Mińskiej (wjazd do posesji
39/41) w kierunku wschodnim, w kierunku przejazdu kolejowego przy
Castoramie - dokończenie zadania realizowanego w 2016 r. ze środków
RO Karolew-Retkinia-Wschód wraz z zabezpieczeniem skarpy
o długości ok. 50 m. na wys. posesji Wróblewskiego 39/41.
Modernizacja placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat na terenie
PM 165.
PM 165, ul. Hufcowa 14.
Zabezpieczenie piaskownic w nakładki z laminatu znajdujące się
w ogrodzie przedszkolnym oraz wyłożenie placu zabaw specjalną
nawierzchnią gumową, która zwiększy bezpieczeństwo i komfort
zabaw dzieci w ogrodzie przedszkolnym.
Na placu zabaw dzieci figlują – niech dorośli nam zbudują!
ul. Krzemieniecka 24a.
Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych jest niezbędnym elementem
wyposażenia przedszkola. Służy on realizacji części podstawy
programowej oraz spędzaniu czasu wolnego. W czasie przebywania na
placu zabaw, dzieci odpoczywają, rozwijają sprawności, rozwijają się
społecznie i integrują. Potrzebne są: piaskownica, dwie zjeżdżalnie,
jedna trampolina, cztery huśtawki, cztery drabinki.
Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby więcej chcieć, piękną
salę trzeba mieć.
ul. Krzemieniecka 24a.
Sala gimnastyczna w ZSP nr 1 nie była remontowana od 1970 r.
Znacznemu lub zupełnemu zniszczeniu uległy: podłoga, ściany, sufit,
okna, ławki, sprzęt sportowy oraz inne elementy wyposażenia. Stan
techniczny powoduje okresowe spadki temperatury do 11 °C. Należy
wykonać kompleksowy remont obiektu ze względu na higienę
i bezpieczeństwo uczniów Szkoły i przedszkolaków.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Modernizacja całego pionu żywienia w PM 144.
ul. Olimpijska 6.
Modernizacja całego pionu żywienia: kuchnia, zaplecze socjalne,
zmywalnia, magazyn żywności, obieralnik, sanitariaty. W celu
wykonania modernizacji należy przeprowadzić generalny remont
wszystkich ww. pomieszczeń, wraz z wymianą okien, podłóg, instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, przebudowę ścianek działowych
oraz wyposażenie pomieszczeń w nową armaturę, sprzęt kuchenny
i urządzenia. Remont ciągów komunikacyjnych pionu żywienia.
Remont chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu
ul. Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania
Maratońska/Retkińska.
Chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy (CPR) na przedłużeniu
ul. Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania
Maratońska/Retkińska.
Budowa chodnika szer. ok. 1,5 m jako kontynuacja chodnika
zlokalizowanego po północnej stronie ul. Balonowej w kierunku
przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej - w śladzie istniejącego
przedeptu - oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokości
2,0 m+2,0 m) od południowego narożnika ul. Balonowej w kierunku
przejścia dla pieszych ul. Maratońskiej - w śladzie istniejącego
przedeptu.
Plac zabaw przy SP 41.
ul. Rajdowa 18.
Przedmiotem zadania jest remont i modernizacja istniejącego placu
zabaw obejmująca wymianę nawierzchni bezpiecznej (płyty SRB) oraz
wymianę zniszczonych i uszkodzonych urządzeń zabawowych. Druga
część zadania obejmowałaby dobudowanie nowego placu zabaw na
terenie przylegającym do boiska szkolnego. Zadanie to wymagałoby
wykonania bezpiecznej nawierzchni, częściowe ogrodzenie terenu,
oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych.
Nowy chodnik na Chodkiewicza.
ul. Chodkiewicza.
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych na podbudowie
z kruszywa o wzmocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego
cementem oraz wykonanie koryta w gruncie.
"Zadaszenie na Karolku" - wiata nad skateparkiem na "Karolku"
i z dobudową sanitariatu.
Karolek - kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicach KusocińskiegoGrodzieńska.
Lekkie zadaszenie nad skateparkiem o powierzchni ok. 25 x 55 m
o konstrukcji kratownicowej lub słupkowo-cięgnowej z powłoką
namiotową. Dobudowa sanitariatu.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Remont sali gimnastycznej przy SP 137.
ul. Florecistów 3b.
W ramach zadania wymienione zostaną: parkiet, okna
i instalacja grzewcza. Zmodernizowany zostanie dach, szatnie
i korytarze oraz pomalowane zostaną ściany.
Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej na odcinku od
ul. Wileńskiej do ul. Wróblewskiego.
Chodnik wzdłuż ul. Bratysławskiej na odcinku od ul. Wileńskiej do
ul. Wróblewskiego - strona nieparzysta (zachodnia).
Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej na odcinku od
ul. Wileńskiej do ul. Wróblewskiego - strona nieparzysta (zachodnia) wraz z doposażeniem w 3 ławki i 3 kosze na śmieci na wysokości
"Orlika" przy XXVI LO.
Remont sali gimnastycznej w SP 41.
ul. Rajdowa 18.
Przedmiotem zadania jest remont sali gimnastycznej wraz
z przyległymi pomieszczeniami szatni i sanitariatami oraz wymianą
niedrożnego przyłącza kanalizacji sanitarnej dla tej części budynku
w SP 41.
Remont ul. Wyszyńskiego.
ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Bandurskiego do ul. Rajdowej.
Projekt polega na wymianie warstw bitumicznych, które są w bardzo
złym stanie na ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Bandurskiego do
ul. Rajdowej (przejście dla pieszych) na nieremontowanym odcinku
w kierunku Smulska (nitka północna). Z powodu na ograniczeń
finansowych wymiana chodnika i budowa drogi rowerowej byłyby
zgłoszone w następnej edycji BO.
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 164.
ul. Wróblewskiego 65.
W ramach realizacji zadania, w miejscu zdewastowanego boiska,
zostanie zbudowany kompleks sportowo-rekreacyjny, złożony z boiska
wielofunkcyjnego - w skład którego wejdą boisko do gry w piłkę
ręczną, do gry w koszykówkę i siatkówkę - z przylegającą do niego
bieżnią lekkoatletyczną. Ponadto pozostałe fragmenty betonowych,
zniszczonych boisk zostaną zagospodarowane tak, by ukształtować
tereny zielone stwarzające przyjazne dla użytkowników otoczenie.
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Domek
do
przechowywania
zabawek
ogrodowych
i mobilnych pomocy.
PM 74, ul. Długosza 28a.
Wyposażenie ogrodu w domek do przechowywania pomocy oraz
zabawek umożliwi organizację zajęć dydaktycznych oraz zabaw na
powietrzu z wykorzystaniem pomocy mobilnych i poprawi dostępność
dzieci do zróżnicowanych materiałów. Podniesie to atrakcyjność
i różnorodność działań podejmowanych w ogrodzie przedszkolnym.
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Zakup książek, audiobooków dla użytkowników Biblioteki – Dział
Udostępniania z Osiedla Koziny.
MBP Łódź-Polesie, ul. Długosza 7/9.
Zadanie przewiduje zakup około 250 książek, około 80 audiobooków.
W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze, które będą
dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny, a także dla
wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla
użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny.
MBP Łódź-Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4.
Zadanie przewiduje zakup ok. 300 książek, ok. 90 audiobooków
i urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero). W ramach
zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży,
które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Koziny,
a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Korzystanie
z zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero)
będzie bezpłatne i dostępne dla każdego.
Kozińskie spotkania z kulturą i sztuką w SP 91.
ul. Kasprzaka 45.
W ramach zadania organizowane będą dla całej społeczności Kozin raz
w miesiącu (styczeń-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 r.)
spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i sztuki, szczególnie związanymi
z Łodzią.
Oświetlenie ul. Towarowej.
Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.
Oświetlenie drogowe wzdłuż jezdni.
Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom.
PM 74, ul. Długosza 28a.
Podniesienie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ogrodu przez
dzieci: -) wykonanie nawierzchni poliuretanowej, -) doposażenie
ogrodu w sprzęt sportowo-rekreacyjny do zabaw ruchowych dla dzieci.
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Usprawnienie ruchu w obszarze skrzyżowania KasprzakaDrewnowska w godzinach szczytu komunikacyjnego.
Okolice przystanku Kasprzaka/Drewnowska.
Umożliwienie legalnego ominięcia autobusu zatrzymującego się przy
przystanku w kierunku południowym poprzez: -) przebudowanie
przebiegu pasa ruchu dla przeciwnego kierunku kosztem fragmentu
trawnika, -) przemalowanie przebiegu pasów ruchu (poszerzenie pasa
w kierunku południowym kosztem fragmentu pasa do lewoskrętu
i obecnego pasa do jazdy w kierunku północnym). Przebudowa jezdni
po stronie wschodniej (w kierunku północnym) ma dodatkowo
umożliwić wcześniejsze zjechanie autobusu na przystanek.
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Plac zabaw - komfort i bezpieczeństwo.
Teren przed blokiem przy ul. Długosza 12, miedzy ulicami Górną
i Waryńskiego.
Utworzenie niedużego atrakcyjnego placu zabaw który zaspokoi
potrzebę ruchu i rozwoju dzieci. Budowa zestawu rekreacyjnego na
bezpiecznym podłożu złożonego ze ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni,
mostku (typu Hektor), karuzeli i huśtawki. Montaż 2 ławek dla
opiekunów. Obszar otoczony płotkiem zabezpieczającym przed
wchodzeniem zwierząt. Umiejscowienie regulaminu oraz śmietnika dla
zachowania czystości. Obsadzenie pergoli śmietnika np. tujami dla
uatrakcyjnienia otoczenia.
Bezpieczne Koziny - stworzenie monitoringu miejskiego na
osiedlu Koziny.
Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych
policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź w tych, które
mogą generować sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu
i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów nocnych
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, zaułkach,
terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, oraz
w okolicy urzędów lub placówek użyteczności publicznej związanych
z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje bankowe i bankomaty. Zakup
i zainstalowanie 20 kamer (16 statycznych i 4 obrotowych)
w 4 lokalizacjach (punktach kamerowych). Wybudowanie ok. 1100 m
linii światłowodowej 48J, która pozwoli na połączenie kamer
z serwerami SMM i dodatkowo na uruchomienie innych usług IT
w miejscach dotychczas niedostępnych dla UMŁ.
Modernizacja
boiska
szkolnego
z
dostosowaniem
do
wielofunkcyjności przy SP 91.
ul. Kasprzaka 45.
Nasz projekt przewiduje zmodernizowanie dotychczasowego boiska do
piłki nożnej o podłożu asfaltowym do opcji wielofunkcyjnej tj. do
możliwości gry także w siatkówkę i koszykówkę. Boisko posiada
wymiary 26 m x 44 m, co stanowi powierzchnię ok. 1144 m².
Planujemy wymienić nawierzchnię na bezpieczniejszą poliuretanową
po uprzednim wyrównaniu terenu i przygotowaniu podłoża ziemnego.
Boisko będzie wyposażone w 2 bramki do piłki nożnej, zestaw koszy do
gry w koszykówkę oraz 2 przejezdne słupki
w celu możliwości
zamontowania siatki do gry w siatkówkę. Na boisku konieczne jest
wyznaczenie i wykonanie linii obowiązujących na boiskach do gier
zespołowych.

Kwota po
weryfikacji

379000,00

460000,00

487500,00

OSIEDLE LUBLINEK-PIENISTA

Lp.

1

ID

P0144LP

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Budowa chodnika między przystankiem autobusowym "Nowe
Sady/Waltera-Janke" a przejściem dla pieszych na tym
skrzyżowaniu.
Chodnik od przystanku autobusowego "Nowe Sady/Waltera-Janke" do
przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu.
Budowa chodnika szerokości 1,5m pomiędzy przystankiem
autobusowym a przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu al. WalteraJanke/Nowe Sady.
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Kwota po
weryfikacji

28375,00

Lp.

ID

2

P0127LP

3

P0143LP

4

P0047LP

5

P0142LP

6

P0076LP

7

P0145LP

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików.
Las Lublinek i okolice.
Zadanie (kontynuacja ubiegłorocznego projektu) ma na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców osiedla i mienia poprzez zredukowanie
nadmiernie rozwiniętej populacji dzików w drodze odłowu części
osobników i ich przesiedlenia z dala od miasta. W ramach zadania
planowany jest zakup kolejnej odłowni mobilnej wraz
z systemem zdalnego monitorowania i zamykania oraz sfinansowanie
odłowów.
Budowa chodników do przystanku autobusowego nr 1291
(Waltera-Janke/wiadukt).
Chodniki od przystanku autobusowego do istniejącego ciągu pieszego
wzdłuż al. Waltera-Janke w śladzie wydeptanych ścieżek.
Budowa dwóch chodników szerokości 1,5 m pomiędzy przystankiem
autobusowym a istniejącym ciągiem pieszym wzdłuż al. Waltera-Janke
w śladzie wydeptanych ścieżek.
Chodnik przy płytach etap I – 100 m na ul. Pienistej od
ul. F. Plocka.
ul. Pienista od ul. F. Plocka.
Budowa nowego chodnika (etap I) o dł. ok. 100 m, szer. 1,5-2 m na
ul. Pienistej od ul. F. Plocka w kierunku ul. Maczka (osiedle Nowe
Polesie), do wysokości działki(P34-10/1), gdzie znajduje się ścieżka
z płyt betonowych. Aktualnie trzeba iść po płytach betonowych, po
których jeżdżą szybko samochody.
Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od
ul. Wł. Króla do ul. Sztormowej (przejazd PKP).
Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Wł. Króla do
ul. Sztormowej (przejazd PKP), strona nieparzysta.
Remont chodnika szerokości 1,5-2,0 m wzdłuż ul. Obywatelskiej
(strona nieparzysta) na odcinku od ul. Wł. Króla do ul. Sztormowej przy
przejeździe kolejowym -) piesze skomunikowanie ul. Pienistej
i Maratońskiej -) droga dzieci do szkoły oraz dojście do przystanków
komunikacji miejskiej.
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od
ul. Pienistej do ul. Wł. Króla.
Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do
ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.
Remont chodnika szerokości ok. 2,0 m wzdłuż ul. Obywatelskiej
(strona nieparzysta) na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla wraz
z zagospodarowaniem zieleni drogowej - piesze skomunikowanie
ul. Pienistej i Maratońskiej- droga dzieci do szkoły oraz dojście do
przystanków komunikacji miejskiej.
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Kwota po
weryfikacji

30000,00

36250,00

45000,00

91875,00

100000,00

130000,00

Lp.

ID

8

P0016LP

9

P0129LP

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.
Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.
Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat. Zakłada
utrzymanie porządku i poprawę bezpieczeństwa na terenie Uroczyska
Lublinek, oraz oczyszczenie stawów śródleśnych i wymianę części
urządzeń zagospodarowania rekreacyjnego.
MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część sportowa.
ul. Denna - w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci.
Wykonanie etapu rekreacyjno-sportowego w ramach realizacji
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców Osiedla: -)
kort do gry w kometkę, -) tenis stołowy, -) boisko do street basketball.

Kwota po
weryfikacji

155000,00

350500,00

OSIEDLE IM. MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO

Lp.

ID

1

P0019MM

2

P0158MM

3

P0159MM

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3
z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.
ul. Perla 9.
Zadanie dotyczy zakupu około 300 woluminów książek
i około 70 jednostek audiobooków do zbiorów MBP Łódź-Polesie Filii
nr 3 im. Katarzyny Kobro.
Zajęcia z j. angielskiego i komputerowe dla mieszkańców osiedla.
SP 40, ul. Praussa 2.
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego oraz zajęć
komputerowych dla mieszkańców Osiedla im. Montwiłła-Mireckiego.
Zadanie pokryje koszty wynagrodzenia dla lektora oraz zakup
niezbędnych materiałów dydaktycznych (podręczniki, programy,
pendrive'y) dla uczestników.
Stworzenie
profesjonalnej
pracowni
językowej
w SP 40.
SP 40, ul. Praussa 2.
Remont pracowni - odmalowanie, cyklinowanie i lakierowanie
parkietu. Zakup wyposażenia meblowego - odpowiednich ławek oraz
krzeseł, biurka nauczycielskiego i szaf. Zakup profesjonalnego
wyposażenia pracowni językowej - stanowiska komputerowe ze
słuchawkami, tablica multimedialna z projektorem, sprzęt do nauki
poprawnej wymowy, a także programy multimedialne do nauki
języków obcych.
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Kwota po
weryfikacji

10000,00

11700,00

129400,00

Lp.

4

ID

P0193MM

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Bezpieczne Montwiłła-Mireckiego - stworzenie monitoringu
miejskiego na osiedlu Montwiłła-Mireckiego.
Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych
policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź w tych, które
mogą generować sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu
i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów nocnych
(monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, zaułkach,
terenach rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, oraz
w okolicy urzędów lub placówek użyteczności publicznej, szkół
publicznych.
Zakup i zainstalowanie 5 kamer (4 statycznych i 1 obrotowa)
w 1 lokalizacji (1 punkt kamerowy). Wybudowanie ok. 1000 m linii
światłowodowej 48J, która pozwoli na połączenie kamer z serwerami
SMM i dodatkowo na uruchomienie innych usług IT w miejscach
dotychczas niedostępnych dla UMŁ. Proponujemy wykonanie dwóch
węzłów sieci: pierwszy w LO nr XVIII im. J. Śniadeckiego i drugi w PM
12. W przyszłości wybudowana sieć umożliwi instalowanie kolejnych
punktów kamerowych.

Kwota po
weryfikacji

255000,00

OSIEDLE RETKINIA ZACHÓD-SMULSKO

Lp.

ID

1

P0017RS

2

P0154RS

3

P0151RS

4

P0038RS

5

P0153RS

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Poprawa bezpieczeństwa w okolicy szkoły i orlika na
ul. Kusocińskiego.
Działka P22-73 w okolicach bramy do orlika.
Projekt polega na utworzeniu bezpiecznej strefy w rejonie szkoły
podstawowej, polegającej na ustawieniu gumowych słupków, które
uniemożliwią wjazd samochodom osobowym, a pozwalają na
przejechanie straży pożarnej czy karetek. Obecnie chodnik pomiędzy
szkołą a orlikiem notorycznie jest wykorzystywany przez samochody
przeciskające się pomiędzy dziećmi idącymi do szkoły.
Trening z mistrzynią.
SP 6, ul. Kusocińskiego 116.
Camp skierowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku 6-9 lat.
Camp to 180 minut zajęć z mistrzynią sportu.
Przedszkoliada na świeżym powietrzu.
Orlik sportowy - pomiędzy SP 6 a LO 33, ul. Kusocińskiego 116.
Głównym celem jest pokazanie dzieciom jak sport może być ciekawym
sposobem na spędzanie wolnego czasu oraz dać im możliwość
spożytkowania nadmiaru energii i pokazać, jak aktywność fizyczna
wpływa na naszą sprawność i samopoczucie.
Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8.
ul. Popiełuszki 17.
Zakup około 400 tytułów książek z literatury pięknej dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz literatury popularno-naukowej z różnych
dziedzin wiedzy.
Turniej mini koszykówki dla najmłodszych - krasnale na boisko.
SP 6, ul. Kusocińskiego 116.
Turniej 'Krasnale na boisko" skierowany jest do dziewczynek
i chłopców w wieku 7 -10 lat. Jego głównym celem jest wykształcenie
nawyku aktywności ruchowej oraz pokazanie dzieciom i ich rodzicom,
że sport może być ciekawym sposobem na aktywne spędzanie wolnego
czasu.
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Kwota po
weryfikacji

1300,00

5850,00

7000,00

10000,00

13900,00

Lp.

ID

6

P0195RS

7

P0152RS

8

P0099RS

9

P0100RS

10

P0101RS

11

P0063RS

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Utworzenie Poleskiego Studia Nagrań w Pałacu Młodzieży
im. J. Tuwima.
al. Wyszyńskiego 86.
Wychodząc
naprzeciw
potrzebie
wsparcia
utalentowanych
mieszkańców naszego Miasta utworzymy Poleskie Studio Nagrań.
Każdy uczestnik zajęć w Pałacu Młodzieży będzie mógł wykorzystać
profesjonalną przestrzeń do rejestracji swoich osiągnięć wokalnych,
instrumentalnych, aktorskich i podzielić się z innymi swoimi
dokonaniami. Usytuowanie studia w placówce wychowania
pozaszkolnego jest niezwykle korzystne z uwagi na infrastrukturę
placówki, a także jej dostępność i popularność w naszym mieście.
Koszykówka dla najmłodszych.
XXXIII LO, SP 6, ul. Kusocińskiego 116.
Program rozwoju aktywności ruchowej u dzieci w oparciu o zajęcia
ogólnorozwojowe z elementami koszykówki. Program skierowany jest
do dzieci w wieku od 2 do 9 lat, jego głównym celem jest wykształcenie
nawyku aktywności ruchowej oraz pokazanie dzieciom i ich rodzicom,
że sport może być ciekawym sposobem na aktywne spędzanie wolnego
czasu.
Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa. Całkowita wymiana
ogrodzenia, PM 173.
ul. Wyszyńskiego 62.
Całkowita wymiana ogrodzenia: demontaż starej podmurówki
i ogrodzenia, utylizacja. Nowa podmurówka, przęsła, słupki, 2 furtki
i 1 brama.
Remont tarasów i chodników znajdujących się w ogrodzie PM 170.
ul. Popiełuszki 13a.
Zadanie dotyczy remontu tarasów (oraz stanowiących ich integralną
część gazonów na kwiaty) oraz chodników znajdujących się w ogrodzie
PM 170. Zarówno tarasy, jak i chodniki wymagają pilnego remontu,
który po przeprowadzeniu umożliwi dzieciom pełne korzystanie
z ogrodu przedszkolnego.
"Retkinia na sportowo" - rozgrywki sportowe, na obiektach
lokalnych, dla amatorów przez cztery pory roku.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców osiedla,
zachęcając do uprawiania sportu oraz rozwijając międzysąsiedzkie
więzi z wykorzystaniem i popularyzacją obiektów sportowych osiedla.
Obejmuje: działania promocyjne (banery, plakaty, strona internetowa),
organizację zawodów, sprzętu, ubezpieczenie uczestników, nagrody,
zabezpieczenie medyczne. Planowane turnieje i zawody: tenisowy,
p. nożnej, siatkówki plażowej, szachowy, lekkoatletyczny, biegi
przełajowe, minidyscypliny dla dzieci do 10 lat.
„Estetyczne osiedle i bezpieczne przedszkolaki” – wymiana
ogrodzenia wokół terenu PM 55.
ul. Wyszyńskiego 41.
Projekt zakłada całkowitą wymianę ogrodzenia, podmurówki, słupków
i przęseł 152 szt., furtka – 1 sztuka, brama wiazdowa-2 sztuki.
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Kwota po
weryfikacji

58000,00

75000,00

124000,00

125000,00

125000,00

150000,00

Lp.

ID

12

P0075RS

13

P0120RS

14

P0138RS

15

P0137RS

16

P0180RS

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową w
postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
Tężnia solankowa dla Retkini-Zachód.
Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia
ul. Popiełuszki 13b.
Zadanie polega na wybudowaniu ogólnodostępnej, zewnętrznej tężni
solankowej oraz zagospodarowaniu terenu w jej najbliższym
otoczeniu. Zagospodarowanie ma obejmować dziesięć ławek, dwa
kosze na śmieci, trawnik wraz ze ścieżką żwirową i dziesięcioma
krzewami, a także ogrodzenie o obwodzie ok. 90 m. Dodatkowo
w kosztorysie zadania uwzględniono koszty jednego sezonu
użytkowania tężni.
ZIELONE SMULSKO II - budowa chodnika w pasie zieleni między
ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu.
Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.
Celem zadania jest wybudowanie chodnika w pasie zieleni między
ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją całego terenu oraz
dokonaniem zielonych nasadzeń. Całość prac obejmuje: 1. Wykonanie
dokumentacji projektowej nasadzeń zielonych. 2. Budowa chodnika.
3. Posadzenie drzew i krzewów, wykonanie zieleńców. 4. Kosze na
śmieci i psie odchody. 5. Rekultywacja terenu.
ZIELONE SMULSKO II - budowa chodnika w pasie zieleni między
ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu.
Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.
Celem zadania jest wybudowanie chodnika w pasie zieleni między
ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją całego terenu
oraz dokonaniem zielonych nasadzeń. Całość prac obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej nasadzeń zielonych.
2. Budowa chodnika. 3. Posadzenie drzew i krzewów, wykonanie
zieleńców. 4. Kosze na śmieci i psie odchody. 5. Rekultywacja terenu.
Remont szatni w budynku SP 6.
ul. Kusocińskiego 116.
Szatnia uczniowska SP 6 wymaga generalnego remontu. By
pomieszczenia szatni spełniały współczesne standardy estetyczne
i funkcjonalne oraz wymogi bezpieczeństwa, należy wykonać
następujące prace: przerobić instalację CO, wymienić stolarkę okienną
i drzwiową, wyremontować ściany i podłogi, zainstalować urządzenia
wentylacyjne, zmodernizować oświetlenie, wyposażyć szatnię w szafki
ubraniowe uczniów (ok. 350 szafek).
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Kwota po
weryfikacji

150000,00

245200,00

260000,00

288000,00

332500,00

Lp.

17

ID

P0078RS

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Dbamy o kondycję w ciepłej i bezpiecznej sali gimnastycznej SP 19
i PG 21.
ul. Balonowa 1.
Wykonanie niezbędnych prac remontowych dla podniesienia
bezpieczeństwa i komfortu użytkowania głównej sali gimnastycznej
(392 m²) oraz salki pomocniczej (206 m²); ocieplenie ścian i dachu,
wymiana stolarki okiennej, parkietów, oświetlenia, grzejników,
tynkowanie i malowanie ścian. W sali głównej wymiana sufitu na
akustyczny oraz montaż centrali wentylacyjnej wraz z instalacją. Sale
służą dwóm jednostkom szkolnym i od lat należy im się remont.

Kwota po
weryfikacji

710000,00

OSIEDLE STARE POLESIE

Lp.

ID

1

P0043SP

2

P0020SP

3

P0007SP

4

P0115SP

5

P0029SP

6

P0009SP

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP
Łódź-Polesie.
ul. Zielona 77.
Zadanie dotyczy zakupu około120 książek oraz 40 audiobooków do
zbiorów biblioteki Filii nr 9 MBP Łódź-Polesie.
Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 4 MBP
Łódź-Polesie.
ul. Legionów 71/73.
Zadanie przewiduje zakup około 200 książek do zbiorów biblioteki.
Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 10 MBP
Łódź-Polesie.
ul. Więckowskiego 32
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 100
audiobooków do zbiorów biblioteki.
Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak
w parku Poniatowskiego.
Park im. Poniatowskiego.
Postawienie w parku 2 zadaszonych ławek gdzie rodzic/opiekun
małego dziecka będzie mógł je nakarmić(butelką/piersią) oraz
wygodnie przewinąć.
Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla
użytkowników Biblioteki Fantastycznej Na Piętrze na Starym
Polesiu.
MBP Łódź-Polesie, Filia nr 18, Al. Politechniki 3A.
Zadanie przewiduje zakup ok. 300 książek, ok. 100 audiobooków
i urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero). W ramach
zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla dorosłych
i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla
Stare Polesie, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Korzystanie z zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka,
skaner, ksero) będzie bezpłatne i dostępne dla każdego.
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy sprawności
fizycznej seniorów.
Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.
Zadanie dotyczy wyposażenia Domu Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja
24/26 w fotel z masażem i rower treningowy.
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Poleska Galeria Sztuki.
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71.
Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pozostałych
mieszkańców z dzielnicy Polesie na wykonanie murali (projekt
i malunek) na elewacji części budynku oraz okalającego podwórko
wysokiego betonowego muru. Murale powinny być inspirowane
twórczością łódzkich artystów malarzy. Konkurs z nagrodami.
Mieszkańcy Polesia wybiorą zwycięskie malunki za pomocą kart do
głosowania wrzucanych do skrzynki na terenie działki. Wręczenie
nagród podczas rodzinnego pikniku z grami i zabawami oraz
koncertem łódzkiej kapeli dla mieszkańców. Nagroda np. karnet na
bezpłatne korzystanie z rowerów miejskich przez trzy miesiące lub coś
podobnego.
Sprzęt sportowy na zajęcia ruchowe dla łodzian organizowane
przez MOSiR.
Hala Sportowa, MOSiR ul. Ks. Skorupki 21.
Sprzęt sportowo-rekreacyjny jest niezbędny do prowadzenia
profesjonalnych zajęć ruchowych dla łodzian, w tym w szczególności
seniorów, organizowanych przez MOSiR, i są to m.in. piłki
gimnastyczne, piłki gąbkowe, taśmy thera-band, gumy power-band,
hantle, materace gimnastyczne, pulsometry, bieżnie elektryczne,
rowery magnetyczne, wioślarze, atlas, piłkarzyki, hula-hoop, pachołki,
talerzyki, drabinki koordynacyjne, taśmy do wyklejania boisk.
Modernizacja pracowni językowej w SP 160.
ul. Struga 24a.
Zadanie polega na modernizacji pracowni językowej służącej uczniom
klas I-VIII w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć z języka
angielskiego. Zadanie polega na zakupie zestawu interaktywnego,
laptopa dla nauczycieli wraz z ławkami, krzesłami z przeznaczeniem
dla uczniów oraz pracowników szkoły. Należy również zakupić
i położyć wykładzinę, pomalować pracownię oraz zrobić okablowanie
i montaż sprzętu.
Cywilizacja parkowania na Starym Polesiu - słupki.
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.
Żeromskiego (Kopernika- przystanek autobusowy) strona zachodnia.
Żeromskiego (Mickiewicza - rejon przystanku tramwajowego)- miejsce
wykorzystywane przez służby miejskie do obsługi technicznej urządzeń
w obrębie skrzyżowania, należałoby nanieść "kopertę" w tej lokalizacji
wykluczając możliwość zatrzymania samochodów "cywilnych".
Więckowskiego (róg 28 PSK do drzewa) południowy róg
Więckowskiego (28 PSK do Żeromskiego) północna strona, płotek
wydzielający trawnik i uniemożliwiający parkowanie.
Stare Polesie - osiedlowy kanał informacyjny.
Osiedle Stare Polesie.
Dzieci i młodzież tworzyć będą kanał informacyjny związany ze
sprawami Starego Polesia. Powstaną materiały pisane, audio, wideo,
dystrybuowane w sieci internetowej i w postaci materiałów
drukowanych. Działanie zwiększy obieg informacji wśród
mieszkańców, zachęci dzieci i młodzież do działania, wpłynie na rozwój
ich kompetencji oraz poszerzy wiedzę o osiedlu wśród wszystkich
odbiorców działania.
Bajkowy plac zabaw.
ul. Żeromskiego 105.
Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia.
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Sprawne życie dla Łodzian – program treningowo-językowy
skierowany do dzieci i młodzieży.
Placówka rehabilitacyjna przy ul. Struga 86.
Organizacja zajęć korekcyjno-językowych dla dzieci i młodzieży
z terenu osiedla. Zajęcia prowadzi personel medyczny oraz native
speaker, będą się odbywać w jęz. angielskim. Przewiduje się ćwiczenia
korygujące postawę, ogólnousprawniające, wzmacniające garnitur
mięśniowy, jednocześnie dzieci/młodzież będą poznawać podstawowe,
a następnie rozszerzone pojęcia z zakresu anatomii człowieka
i prowadzonych czynności. Celem jest połączenie aktywności fizycznej
z językową.
Szkoła XXI wieku - utworzenie pracowni komputerowej w SP 160.
ul. Struga 24a.
Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej służącej uczniom
klas I-VIII w ramach obowiązujących i dodatkowych zajęć
komputerowych. Zadanie polega na zakupie 20 zestawów
komputerowych, zestawu interaktywnego, laptopa dla nauczycieli wraz
z biurkami, fotelami z przeznaczeniem dla uczniów oraz pracowników
szkoły. Należy również zakupić i położyć wykładzinę, pomalować
pracownię oraz zrobić okablowanie i montaż sprzętu.

Zielone Stare Polesie - monitoring zieleni osiedlowej.
Osiedle Stare Polesie.
Działanie obejmuje bieżące monitorowanie stanu zieleni na osiedlu,
nowych nasadzeń, prac prowadzonych przy zazielenianiu, prowadzenie
punktu informacyjno-kontaktowego dla mieszkańców, prowadzenie
strony internetowej z informacjami o zasobach zielonych osiedla,
prowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie znaczenia zieleni w mieście
(plakaty, ulotki, warsztaty w szkołach podstawowych, przedszkolach.
warsztaty otwarte dla innych grup mieszkańców).
EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE
ul. Pogonowskiego 27/29 – SP 26.
Kontynuujemy działania włączające mieszkańców Starego Polesia
w życie szkoły. Eksperymentarium Staropoleskie to miejsce w którym
zarówno uczniowie szkoły jak i dzieci z okolicznych przedszkoli pod
okiem nauczycieli eksperymentatorów poznają tajniki fizyki, chemii
oraz biologii. Wykładowcami zostaną nauczyciele pracujący w naszej
szkole oraz gościnnie przedstawiciele świata nauki związani z łódzkimi
uczelniami.
Otuleni zielenią.
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
W ramach zadania planujemy założenie ogrodów wertykalnych, co
spowoduje, że otoczenie szkoły stanie się bardziej przyjazne. Będą one
miały również szereg zalet edukacyjnych wykorzystywanych
w zajęciach przyrodniczych. Zaproponowana konstrukcja będzie
sprawiała wrażenie "zielonych ścian" i zostanie zamontowana na
zrewitalizowanym ogrodzeniu szkoły. Modernizacja ogrodzenia,
zamontowanie nowej bramy i furtki będzie miało wpływ na
podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych uczniów.
Tajemniczy Ogród
ul. Legionów 39
Celem zadania jest stworzenie przepięknego ogrodu, pełnego drzew
i kwiatów, z funkcją konstrukcji sprawiających wrażenie "zielonych
ścian". Zadanie ma uzupełnić stworzony w ramach II edycji Budżetu
Obywatelskiego plac zabaw dla dzieci.
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Modernizacja zaplecza sportowego w SP 152.
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
Remont
natrysków,
toalet
i
przebieralni
dla
dziewcząt
i chłopców, mieszczących się przy Sali gimnastycznej SP 152 jest
elementem niezbędnym dla poprawienia warunków sanitarnych
obiektu. Uczniowie w sposób nieskrępowany będą mogli przygotować
się do zajęć wychowania fizycznego (co obecnie nie jest możliwe), jak
również po zajęciach skorzystać z natrysków celem odświeżenia.
Remont
klatek
schodowych
budynku
frontowego
i oficyny oraz prześwitu bramowego w budynku frontowym.
al. 1 Maja 34.
Prace związane z remontem klatek schodowych to: naprawa ubytków
tynku, obrobienie otworów okiennych, nałożenie warstwy szczepnej na
lamperie, wygładzenie, gruntowanie i malowanie ścian, naprawa
i malowanie poręczy, malowanie drzwi i innej stolarki, wymiana
instalacji elektrycznej. Prace związane z remontem prześwitu
bramowego: naprawa ubytków tynku, wygładzenie, gruntowanie
i malowanie ścian, demontaż zniszczonych wrót bramowych,
wykonanie i montaż nowych wrót, malowanie drzwi w prześwicie
bramowym, wymiana drzwi do piwnicy, wykonanie dodatkowych
punktów oświetlenia.
Odnowienie dziedzińca dla Seniorów- złota jesień w przestrzeni 2go Domu Pomocy Społecznej.
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32.
Zadanie ma na celu modernizację dziedzińca na terenie 2-go DPS, tak
aby mieszkające tu osoby mogły spędzać czas na świeżym powietrzu,
ciesząc się życiem. Nowa zieleń, pojawienie się ławek, parasoli, krzeseł,
stołów, nowych pieszych ścieżek, miejsc rekreacji oraz wypoczynku
w istotny sposób poprawią jakość życia Seniorów naszego Domu. Złota
jesień powinna mienić sie wielobarwnie.
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe Politechniki Łódzkiej, Hala MOSiR ul. Skorupki 21,
Park im. Poniatowskiego, Park im. Klepacza.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie przewiduje
organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową
w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.
Zajęcia
sportowo-rekreacyjne
będą
prowadzone
przez
wykwalifikowanych instruktorów, na
obiektach sportowych
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
uczniów jak i studentów.
ENTLICZEK-ŚWIETLICZEK – świetlica dla uczniów SP 46.
ul. Żwirki 11/13.
Projekt i adaptacja nieużytkowanego pomieszczenia w budynku SP 46
na cele świetlicy szkolnej. Przebicie ściany i wstawienie drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonanie niezbędnych instalacji,
posadzki. Remont łazienki, dostosowanie dla potrzeb dzieci.
Odnowienie ścian (tynki, płyty, malowanie). Wyposażenie świetlicy
szkolnej (szafki, 5 stolików, 30 krzesełek, telewizor, odtwarzacz dvd,
rzutnik, projektor, pomoce dydaktyczne, tablica interaktywna,
komputery, wieszaki, dywan).
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Stare Polesie - społeczny dom kultury - miejsce aktywności
mieszkańców.
Osiedle Stare Polesie w zakresie pracy mobilnej - ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich 9 - w zakresie pracy stacjonarnej.
Zadanie dotyczy utworzenia oferty działań kulturalnych, społecznych,
obywatelskich dla różnych grup mieszkańców osiedla (zajęcia
warsztatowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, koncerty, przedstawienia
plenerowe, projekcje, pikniki, pokazy itp.) oraz animowania
mieszkańców. Realizacja oferty w formie stacjonarnej i plenerowej.
W ramach zadania m.in. zatrudnienie 2 osób- mieszkańców osiedla
i przyuczenie do pełnienia roli animatorów społecznych.

Remont chodników na ul. 6 Sierpnia (odcinek Żeromskiego –
Gdańska).
Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do
ul. Gdańskiej).
Remont istniejących chodnika z zachowaniem zasad trójpodziału
(Strefa Wielkomiejska) na podbudowie z kruszywa o wzmocnionym
podłożu z gruntu stabilizowanego cementem wraz wykonaniem koryta
w gruncie.
Sprawne życie dla Łodzian – program treningowy skierowany do
mieszkańców 60+.
Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.
Organizacja ośrodka, w którym promowane są zdrowe postawy
i zachowania fizyczne. W skład zajęć wchodzą ćwiczenia typu fitness
lub/i zabiegi rehabilitacyjne, jeżeli potrzeba - konsultacja lekarska
kwalifikująca beneficjenta, część informacyjna oraz możliwość
spotkania ludzi myślących podobnie (grupy promujące zdrowie).
Zajęcia obejmują: -) serie ćwiczeń, oraz w razie potrzeby zabiegów
usprawniających beneficjenta, w trybie dowolnym (np. mieszanym),
-) konsultację lekarza rehabilitacji jeżeli potrzebna (kwalifikacja na
zabiegi), -) informację/dialog beneficjenta i personelu w wydzielonym
pomieszczeniu
wypoczynkowym,
spotkania
z
pozostałymi
użytkownikami.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 2, ul. Karolewska
30/34.
Teren przy ZSS nr 2, ul. Karolewska 30/34.
Celem zadania jest rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci,
młodzieży oraz społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych,
poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego dla drużynowych gier
zespołowych. Boisko będzie integralną częścią kompleksu sportoworekreacyjnego Osiedla Stare Polesie przy ZSS nr 2. W określonej
lokalizacji miasta brak jest podobnych funkcjonujących dla
społeczności lokalnej obiektów sportowych.
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Zakup automatycznej stacji uzdatniania wody dla DPS
"Włókniarz" im. Jana Pawła II.
ul. Krzemieniecka 7/9.
Dostęp do czystej, nieskażonej wody jest podstawowym
warunkiem bytowym człowieka. Automatyczna stacja do
zmiękczania i uzdatniania wody zostanie zainstalowana w kuchni.
Zakup maszyny myjącej do dużych powierzchni dla DPS
"Włókniarz" im. Jana Pawła II.
ul. Krzemieniecka 7/9.
Maszyna myjąca usprawni i ułatwi pracę polegającą na
zapewnieniu właściwego stanu sanitarnego powierzchni korytarzy
na ciągach komunikacyjnych w sześciu trzykondygnacyjnych
pawilonach DPS, których łączna powierzchnia przekracza 1000 m².
Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia
+przewijak w parku "na Zdrowiu".
Park "na Zdrowiu".
Postawienie w parku 2 zadaszonych ławek gdzie rodzic/opiekun
małego dziecka będzie mógł je nakarmić(butelką/piersią) oraz
wygodnie przewinąć.
Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dużej.
Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.
Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dla potrzeb
pensjonariuszy DDP.
Zakup wyposażenia do sali ćwiczeń dla DPS "Włókniarz"
im. Jana Pawła II.
ul. Krzemieniecka 7/9.
Zakup wyposażenia (urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu zastępujące UDUL, stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną
regulacją wysokości leżyska, cykloergometr) do sali ćwiczeń
umożliwi
poszerzenie
oferowanych
zabiegów
fizykoterapeutycznych o możliwość prowadzenia profesjonalnych
zabiegów, ćwiczeń i gimnastyki w celu leczniczego usprawniania
schorzeń narządów ruchu, w szczególności przy dolegliwościach
ortopedycznych, reumatoidalnych i neurologicznych - które bardzo
często występują u osób w podeszłym wieku.
Zakup aparatu do terapii skojarzonej dla DPS "Włókniarz"
im. Jana Pawła II.
ul. Krzemieniecka 7/9.
Aparat do terapii skojarzonej (elektroterapii, ultradźwięków,
laseroterapii, magnetoterapii) służy do przeprowadzania szerokiej
gamy zabiegów oraz elektrodiagnostyki.
Remont chodnika przy osiedlu BOTANICUM.
ul. Konstantynowska 28-32.
Remont chodnika pomiędzy numerami 28 i 32 na
ul. Konstantynowskiej.
Remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami
Drewnowską i Grzybową
Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską
i Grzybową.
Wiele osób mieszkających na części Mania, osiedla Zdrowie-Mania,
kilka razy dziennie musi dojść do ul. Drewnowskiej; są wśród nich
również osoby na wózkach lub z małymi dziećmi. Remont chodnika
wzdłuż torów, na odcinku 152 metrów, sprawi że ta podróż stanie
się przyjemniejsza.
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Łódzki Rower Publiczny dla dzieci - Park na Zdrowiu.
Park na Zdrowiu przy ul. Srebrzyńskiej.
Budowa stacji rowerów publicznych dziecięcych na Zdrowiu oraz
wyposażenie jej w rowery, wypożyczane na podobnych zasadach
jak ŁRP, jednak dostępne tylko na jednej stacji.
Wybrukowanie alejek w parku DPS "Włókniarz" im. Jana
Pawła II.
ul. Krzemieniecka 7/9.
Zadanie to będzie polegało na
wykonaniu
nowych
(w miejsce starych i nie wybrukowanych) alejek, poprzez
utwardzenie, wyrównanie i wyłożenie kostką w celu zapewnienia
bezpiecznego korzystania ze spacerów lub innych form terapii lub
aktywizacji.
Uporządkowanie terenu i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej
dla mieszkańców os. Zdrowie-Mania.
Teren pomiędzy rzeką Bałutką a terenem dawnych zakładów Vera
(nieużytki przylegające do rzeki Bałutki - do ul. Siewnej).
Uporządkowanie terenu i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla
mieszkańców os. Zdrowie-Mania co spowoduje stworzenie miejsca
wypoczynku o charakterze parkowym wzdłuż rzeki Bałutki - od
mostku na rzece do ul. Siewnej wraz z przygotowaniem miejsca
pod budowę w przyszłości ścieżki rowerowej.

Nowoczesna strefa rekreacji w Parku na Zdrowiu - budowa
siłowni plenerowej.
Park im. Piłsudskiego.
Nowoczesna siłownia, w skład której wejdą: urządzenie
wielofunkcyjne - ścieżka zdrowia, rowerek, bieżnia, poręcz,
przyrząd do prostowania nóg siedząc, przyrząd do ćwiczeń ramion,
urządzenia hydrauliczne: ławka do wyciskania, wioślarz, stepper,
motyl. W sąsiedztwie siłowni elementy małej architektury (2 ławki,
kosz na odpady, zestaw stojaków na rowery, tablica
z regulaminem) oraz urządzenie zieleni (trawniki, krzewy i trawy
ozdobne). Siłownia zostanie zbudowana w Nowoczesnej Strefie
Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu na terenie
dawnego Lunaparku.
Krańcówka na Zdrowiu raczkuje w XXI wiek.
Pętla tramwajowa Zdrowie.
Zadanie zakłada remont peronów przystankowych (końcowego
oraz jednego peronu wjazdowego) na pętli tramwajowej Zdrowie,
remont chodników doprowadzających do peronów oraz ustawienie
nowej wiaty przystankowej.

Kwota po
weryfikacji

120500,00

140000,00

220000,00

310000,00

310000,00

OSIEDLE ZŁOTNO

Lp.

1

ID

P0155ZL

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Relaks z książką - kącik czytelniczy na Złotnie
w bibliotece szkolnej SP 169.
Biblioteka szkolna, SP 169, ul. Napoleońska 7/17.
Pragniemy stworzyć dzieciom warunki do przyjemnego relaksu
z książką w czasie przerw między lekcjami oraz po zakończeniu
zajęć w bibliotece szkolnej. Do wyposażenia kącika czytelniczego
potrzebnych jest nam 6 sztuk kolorowych puf rekreacyjnych.
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1950,00

Lp.

ID

2

P0150ZL

3

P0095ZL

4

P0103ZL

5

P0130ZL

6

P0048ZL

7

P0177ZL

8

P0073ZL

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Biblio Cafe "Złotnianka".
MBP Łódź-Polesie, ul. Garnizonowa 38.
Chcielibyśmy stworzyć miejsce aby kółka zainteresowań, zwykli
ludzie
mogli
się
spotykać,
pogadać,
podyskutować
o książce, pograć w gry towarzyskie, gdzie sami mogliby zrobić
sobie kawę czy herbatę. Biblioteka organizuje już spotkania
różnego typu - np. noc bibliotek, wtedy przychodzą całe rodziny,
od dziadków do prawnuków. Zestaw multimedialny, konsola
przyda się młodym osobom, a i starsi na pewno spróbują swoich
sił na tym sprzęcie. Dobrze, gdy biblioteka będzie lepiej
przygotowana do działania.
Przystanek zwykły na ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503).
Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.
Zadaszony przystanek z ulicy Złotno z ławką i koszem.
Oświetlenie ul. Czwartaków.
ul. Czwartaków, obszar P-41.
Wykonanie oświetlenia ul. Czwartaków, możliwe wykonanie na
istniejących słupach energetycznych.
Scena dla każdego - Strefa Kultury i Sztuki w SP 169.
ul. Napoleońska 7/17.
Celem zadania jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania
kulturą i sztuką oraz upowszechnianie ich wśród mieszkańców
Złotna. Na potrzeby zadania chcemy zakupić nowoczesny sprzęt
nagłośnieniowy i oświetleniowy (scenę kolumny, mikrofony
bezprzewodowe, reflektory, oprogramowanie), który pozwoli
zrealizować planowane zadanie na najwyższym poziomie.
Położenie chodnika wzdłuż ul. Traktorowej 20, zasadzenie
drzew wzdłuż ul. Traktorowej oraz Łubinowej.
Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.
Położenie 110 m² chodnika o szer. 1,5 m wzdłuż bloku przy
ul. Traktorowej 20 na odcinku od ul. Łubinowej do wytyczonego
pasami przejścia dla pieszych oraz wybudowanie odcinka ciągu
pieszego szer. 1,5 m prostopadle do ul. Traktorowej na odcinku od
w/w przejścia dla pieszych do istniejącej drogi osiedlowej.
Zasadzenie drzew w pasach zieleni wzdłuż ul. Traktorowej na
wys. posesji 20 i 22 oraz w zieleńcach usytuowanych w pasie
drogowym ul. Łubinowej.
Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek przystankowych.
Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175,
2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost
ul.
Płatowcowej
(1502);
ławki
przystankowe
1) i 2) Spadochroniarzy /Biegunowa (0258)
Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek przystankowych dla
pasażerów MPK.
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizację otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
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14500,00

20000,00
35000,00

64000,00

82500,00

84000,00

100000,00

Lp.

9

ID

P0036ZL

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zajezdnia Muzealna Brus – remont zabytkowej kuźni.
ul. Konstantynowska 115.
Wykonanie
remontu
konserwatorskiego
kuźni,
wraz
z uruchomieniem kotliny, wstawieniem kowadła i odtworzeniem
klucza do zachowanego oryginalnego zamka. Dostosowanie
obiektu do udostępnienia do zwiedzania poprzez dostosowanie
oświetlenia, wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem
gniazdek, rozwiązanie kwestii ogrzewania.

Kwota po
weryfikacji

131700,00

d) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego 2017/2018 w rejonie Śródmieście.
OSIEDLE KATEDRALNA
Lp.

ID

1

S0040KA

2

S0002KA

3

S0009KA

4

S0011KA

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Stojaki
rowerowePiotrkowska/Próchnika
zamiast
nielegalnego parkowania.
chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.
Ustawienie 3 szt. stojaków rowerowych na chodniku przy
Próchnika przed Piotrkowską w taki sposób by uniemożliwić tam
nielegalne parkowanie aut.
Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 MBP ŁódźŚródmieście.
ul. Próchnika 7.
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości
książkowych. Wzbogacony księgozbiór przyczyni się do
stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej.
Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki.
MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania,
Udostępniania i Informacji, ul. Struga 14.
Pozyskane środki wykorzystane zostaną na zakup nowości
wydawniczych i audiobooków - literatury pięknej i popularnonaukowej dla biblioteki. Dodatkowe fundusze zapewnią bibliotece
atrakcyjny i zróżnicowany księgozbiór, bogaty w nowości
ukazujące się na rynku wydawniczym.
Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 MBP ŁódźŚródmieście.
MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 67.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup nowości
wydawniczych, które wzbogacą i uatrakcyjnią księgozbiór
biblioteki. Wpłynie to na wzrost zainteresowania mieszkańców
Łodzi naszą placówką i pozyskanie nowych użytkowników.
Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji i rozwoju
czytelnictwa.
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2100,00

5000,00

5000,00

5000,00

Lp.

ID

5

S0012KA

6

S0032KA

7

S0033KA

8

S0050KA

9

S0008KA

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup książek dla dzieci i młodzieży.
MBP Łódź - Śródmieście , Filia nr 10, ul. Brzeźna 10.
Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu
najnowszych i najciekawszych książek, które odpowiadają
czytelniczym potrzebom. Wybierane do zakupu pozycje są
nierzadko dokonywane z uwzględnieniem próśb i gustów naszych
czytelników. Głównym zaś celem biblioteki jako placówki
publicznej, działającej pro bono, powinno być udostępnienie jak
najszerszej oferty wydawniczej - szczególnie w czasach wysokich
cen książek i niewątpliwie związanym z tym niskim poziomem
czytelnictwa. Wsparcie zaproponowanego przez nas projektu
pomogłoby przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom oraz
zrealizować główny cel biblioteki.
Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki
publicznej.
MBP Łódź-Śródmieście, Dział Informacyjno-Bibliograficzny,
ul. Andrzeja Struga 14.
Dział Informacyjno-Bibliograficzny jest jedną z placówek
bibliotecznych MBP Łódź-Śródmieście. Biblioteka gromadzi
wyłącznie literaturę naukową oraz popularnonaukową, dzięki
czemu zaspokaja potrzeby edukacyjne wielu środowisk
czytelników. Wśród zakapowanych książek znalazłyby się
zarówno podręczniki akademickie, książki dla maturzystów,
poradniki, przewodniki, albumy, encyklopedie, słowniki, literatura
faktu. Ponieważ tego typu publikacje są drogie, biblioteka
potrzebuje więcej funduszy, aby poszerzyć swoją ofertę.
Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników Filii
nr 5 MBP Łódź-Śródmieście.
MBP Łódź-Śródmieście Filia nr 5 dla Dorosłych, ul. Wschodnia 42.
Zakup książek- nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki,
który pozwoli na znaczne poszerzenie i wzbogacenie księgozbioru
placówki, a jednocześnie umożliwi osobom korzystającym
z biblioteki łatwiejszy dostęp do wybranych zbiorów
bibliotecznych.
Doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej
203/205 w fotel masujący dla pensjonariuszy.
Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.
Doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej
202/205 w fotel masujący służący zarówno do terapii, jak
i relaksu. Terapia polega na masażu zdrowotnym całego ciała.
Niweluje ból i poprawia elastyczność mięśni. Natomiast relaks
(masaż relaksacyjny) na plecy, uda, łydki i stopy jest szczególnie
polecany dla osób wycieńczonych i przepracowanych. Pozwala
wyciszyć się, rozluźnić i odpocząć po ciężkim dniu.
Zakup książek dla dzieci i młodzieży.
MBP Łódź - Śródmieście , Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży,
ul. A. Struga 14.
Do biblioteki zakupione zostaną książki dla dzieci oraz książki dla
młodzieży. Będzie to literatura piękna, a także książki z różnych
dziedzin wiedzy. Wzbogacimy nasze zbiory o aktualną literaturą
tak poszukiwaną przez naszych odbiorców. Ze względu na
zmieniający się kanon lektur szkolnych uzupełnimy nasz
księgozbiór o nowe niezbędne pozycje.
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5000,00

5000,00

6000,00

7000,00

10000,00

Lp.

ID

10

S0019KA

11

S0058KA

12

S0037KA

13

S0066KA

14

S0017KA

15

S0026KA

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii
Bibliotecznej nr 9 dla Dorosłych MBP Łódź- Śródmieście.
ul. Brzeźna 10.
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości
książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty
czytelniczej biblioteki na Brzeźnej.
Kulturalnie - teatralnie.
Zajęcia - osiedle Śródmieście-Katedralna, spektakle - cała Łódź.
Kulturalnie- teatralnie to projekt zakładający cykl spotkań warsztatów teatralnych dla mieszkańców osiedla Katedralna zupełnych amatorów- a chcących spróbować swoich sił w teatrze.
Warsztaty miałyby się odbywać raz w tygodniu przez minimum
6 miesięcy, a efektem miałby być spektakl wystawiony minimum
dwa razy.
Roosevelta - dodatkowe stojaki dla motocykli i rowerów.
Roosevelta przy Piotrkowskiej.
Montaż dodatkowych stojaków dla motocyklistów – 2 sztuki (przy
obecnym
parkingu
motocyklowym).
Montaż
stojaków
rowerowych (2 sztuki na chodniku przy barze Koperek, 2 sztuki
pod
Red
Tower
wzdłuż
ulicy).
Montaż
słupków
uniemożliwiających parkowanie na chodniku przy kamienicy A&A
i Red Tower.
Warsztaty tkackie dla mieszkańców osiedla katedralna.
Śródmieście - Katedralna.
Dla mieszkańców dzielnicy katedralna zorganizowanie:
I. 4 warsztaty po 4h w parku (Pasaż Abramowskiego, Rubinsteina,
Park H. Sienkiewicza) pokazujące różne techniki tkackie oraz
przędzenie.
II. Dzień Tkaczki –obchodzony jest w październiku i z tej okazji
zorganizowanie całodniowych warsztatów i pokazów 5-6 różnych
technik związanych z tkaniem oraz innymi dziedzinami gdzie
wykorzystujemy
włóczkę.
Nakręcenie
krótkich
filmów
instruktarzowych z pokazywanych technik, które dostępne będę
dla chętnych w internecie.
Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni
pediatrycznej Przychodni Śródmieście.
ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.
Stworzenie multimedialnego kącika zabaw dla dzieci,
wyposażonego w panel interaktywny z monitorem dotykowym,
telewizor, odtwarzacz dvd, edukacyjne zabawki manualne,
książeczki, meble dla dzieci. Przystosowanie pomieszczeń
poczekalni, tzn.: odświeżenie ścian, wymiana wykładziny na
antypoślizgową, zakup krzeseł, wieszaków, antyram do
zawieszania rysunków małych pacjentów.
SP 2- budowa pracowni komputerowej terminalowej.
SP 2, ul. Sienkiewicza 137/139.
Pracownia będzie składała się z 14 stanowisk uczniowskich
i 1 stanowiska nauczycielskiego. Zakupimy nowe terminale
dostępowe, oprogramowanie serwera, stoliki i krzesełka,
rozbudujemy siec zasilającą.
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10000,00

12690,00

16133,45

18800,00

30000,00

40000,00

Lp.

ID

16

S0051KA

17

S0052KA

18

S0053KA

19

S0013KA

20

S0027KA

21

S0022KA

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Sala zabaw i relaksu w SP 23 - "Radosny zakątek".
SP 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S161/12, S1-61/13.
Stworzenie w szkole sali zabaw i relaksu dla dzieci da przestrzeń,
w której dzieci bez względu na porę roku, będą mogły zaspokajać
swoją naturalną potrzebę ruchu i zabawy w sposób jak najbardziej
bezpieczny. Na wyposażenie tej Sali składać się będą:
dwupoziomowa konstrukcja zabawowa, ścianka wspinaczkowa,
wiszące worki i pufy do relaksu, panele i gry edukacyjne.
Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół
placu przy SP 23.
SP 23, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.
Remont istniejącego placu zabaw obejmowałby odmalowanie,
naprawę istniejących elementów, zakupienie: huśtawki, stojaków
z labiryntami i grami, nowej ławki, kosza na śmieci, wymianę
podłogi kauczukowej oraz otynkowanie i odmalowanie
ogrodzenia. Taka renowacja placu zabaw zapewniłaby możliwość
bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Z naszego doświadczenia wynika, że dzieci spędzają tam czas nie
tylko pod opieką nauczycieli, ale przychodzą tam z rodzeństwem
i rodzicami.
Zazieleńmy ulicę Narutowicza.
ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.
Projekt zakłada ustawienie całorocznych donic z drzewami (min.
10 szt.) po północnej stronie ulicy Narutowicza, na odcinku od
ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. Zakupione drzewa powinny być
o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm.
Modernizacja sali komputerowej w SP 14.
SP 14, ul. Wigury 8/10.
Przedmiotem zadania jest modernizacja sali komputerowej
w SP14. Pragniemy wymienić całe zestawy komputerowe, a także
ławki i krzesła tak, by dzieci mogły się uczyć w sali w pełni
zmodernizowanej. Oprócz tego chcemy zakupić nowoczesny
rzutnik, dzięki któremu demonstrowanie zadań i zagadnień stanie
się wygodniejsze, łatwiejsze i bardziej przyswajalne dla uczniów.
Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja pasów zieleni przy
ul. Abramowskiego.
ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.
Rekultywacja pasów zieleni na ul. Abramowskiego po stronie
numerów parzystych, polegająca na wymianie gruntu, położeniu
włókniny, wypełnieniu korą, posadzeniu krzewów i drzew wraz
z pielęgnacją zieleni.
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportoworekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na
obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka
gama zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.
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60000,00

120000,00

120000,00

125000,00

140000,00

200000,00

Lp.

ID

22

S0042KA

23

S0025KA

24

S0015KA

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, zdrowi
łodzianie.
Pasaż Abramowskiego, działka nr S8-139/29.
Tężnia solankowa - budowana z drewna modrzewiowego i gałęzi
tarniny wraz z systemem cyrkulacji solanki. Przygotowanie alejek
wokół obiektu wraz z 8 ławkami dla inhalujących się.
SP 2- budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego.
Teren SP 2, ul. Sienkiewicza 137/139.
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15m / 28 m
z nawierzchnią tartanową. Boisko wyposażone w 2 bramki,
2 tablice do koszykówki, 4 ławki . Całość będzie ogrodzona
wysoka siatką. Wokół boiska zostaną położone nowe płyty
chodnikowe, ustawione 4 ławki i kosze na śmieci.
Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni
Śródmieście.
ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.
Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania
polegającego na: wymianie nawierzchni, ogrodzenia, bramy
wjazdowej i furtki, modernizacji wjazdu na posesje,
zabezpieczeniu fundamentów budynków. Ponadto planowane jest
utworzenie terenu zielonego z mała architekturą, wymiana
schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zadaszenie
śmietnika.

Kwota po
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248000,00

310000,00

350000,00

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE – WSCHÓD

Lp.
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1
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2

S0007WS

3

S0020WS

Tytuł zadania\ Lokalizacja \Krótki opis projektu
Zakup nowych książek dla czytelników MBP Łódź-Śródmieście
- Filii nr 7.
ul. Lumumby 12.
Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości
wydawniczych i ich lepszą dostępność dla mieszkańców
Śródmieście. Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki
przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa.
Zakup książek – nowości wydawniczych dla Czytelników Filii
nr 3 MBP Łódź - Śródmieście.
MBP Łódź - Śródmieście , Filia nr 3 dla Dorosłych ul. Rewolucji
1905 r. nr 84.
Zakup książek- nowości wydawniczych dla Czytelników biblioteki,
który pozwoli na znaczne poszerzenie i wzbogacenie księgozbioru
placówki, a jednocześnie umożliwi osobom korzystającym
z biblioteki łatwiejszy dostęp do wybranych zbiorów
bibliotecznych.
Chcemy czytać więcej nowości.
ul. Narutowicza 91a.
Z pozyskanych funduszy będzie można zakupić nowości książkowe
oraz audiobooki, które uatrakcyjnią ofertę czytelniczą.
Wnioskowana kwota umożliwi zakup: 150 książek, 60
audiobooków.
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5000,00

5000,00

6000,00
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ID

4

S0023WS

5

S0068WS

6

S0035WS

7

S0018WS

8

S0059WS

9

S0016WS

Tytuł zadania\ Lokalizacja \Krótki opis projektu
Uporządkowanie okolicy szczytu domu, jezdni oraz zaplecza
przystanku autobusowego, przy ul. Kopcińskiego róg
Zelwerowicza.
Róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.
Ogrodzenie trawnika. Ustawienie przeszkód betonowych przy
chodniku.
Bezpieczny pieszy -przejście dla pieszych do Parku
Helenowskiego.
ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta,
działki nr: S2-1/29, S2-12/1.
Propozycja dotyczy utworzenia przejścia dla pieszych po
zachodniej stronie skrzyżowania na ul. Północnej z ul. Anstadta.
zgodnie z parametrami. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
użytkowników oraz uspokojenia ruchu dodatkowo wykonanie
względem możliwości progu "pinezkowego" po stronie wschodniej
i zachodniej na ulicy Północnej z ul. Anstadta.
Rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się
rowerem po centrum.
Ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.
Wjazd z Jaracza na Kamińskiego - fragment DDR Pasy rowerowe
na Sterlinga, POW. Pas rowerowy dojazd do śluzy
Jaracza/Wierzbowa Sierżanty Wierzbowa, Sterlinga. Śluzy
rowerowe Jaracza/Uniwersytecka, Jaracza/Kilińskiego.
Gabinet
fizjoterapii
uroginekologicznej
w
poradni
ginekologicznej Przychodni Śródmieście.
ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.
Planowane zadanie do kontynuacja programu realizowanego
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Prowadzenie gabinetu
zajmującego się kompleksową terapią zachowawczą wraz
z ćwiczeniami dla pacjentek z problemami urologicznymi , takimi
jak: nietrzymanie moczu (stolca), opadanie narządów rodnych, ból
przy współżyciu, zminimalizowanie skutków ciąży, terapia blizny
pooperacyjnej. Każda pacjentka objęta będzie programem
składającym się z : konsultacji fizjoterapeuty uroginekologicznego,
10 zabiegów i konsultacji lekarza urologa. Planowana ilość
pacjentek 70.
Mini Park Wierzbowa: Odnowa i zagospodarowanie parku
osiedlowego w obrębie ulic : Wierzbowa, Źródłowa, Pomorska.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska - Źródłowa
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D,
8), Pomorska (94, 96, 96A), działka nr S2-96/69.
W projekcie chcemy przywrócić dawny blask osiedlowego mini
parku - miejsca pełnego zadbanej zieleni, a ponadto wyposażonego
w elementy małej architektury pozwalającej spędzić czas w czystej
i bezpiecznej przestrzeni wszystkim mieszkańcom osiedla, osiedli
sąsiadujących (tj. dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom),
wychowankom przedszkola oraz członkom okolicznych instytucji
państwowych. Projekt uwzględnia również odnowę pasów zieleni
na całym osiedlu i likwidację śmietnika centralnego.
Zakup
łóżek
intensywnego
nadzoru
dla
szpitala
ginekologiczno-położniczego
ul. Sterlinga 13, działka nr S1-219/2.
Zakup łóżek intensywnego nadzoru dla szpitala ginekologicznopołożniczego, będącego w strukturach Centrum Medycznego im. Dr
L. Rydygiera sp. z.o.o. Łóżka z przeznaczeniem dla oddziałów:
położniczego - 3 sztuki, ginekologicznego - 3 sztuki.
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10850,00

16680,40

70000,00

78000,00
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S0001WS

Tytuł zadania\ Lokalizacja \Krótki opis projektu
Zazieleńmy ul. Narutowicza.
ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.
Projekt zakłada ustawienie całorocznych donic z drzewami (min.
10 szt.) po północnej stronie ulicy Narutowicza na odcinku od
ul. POW do ul. Kilińskiego. Zakupione drzewa powinny być
o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-16 cm.
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów w
różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Mini Park Wierzbowa: Odnowa placu zabaw dla dzieci
i budowa siłowni zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych
i seniorów.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska - Źródłowa
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D,
8), Pomorska (94, 96, 96A), działka nr S2-96/69.
W tym projekcie chcemy stworzyć część rekreacyjną, gdzie wszyscy
mieszkańcy w każdym wieku mogliby aktywnie i wspólnie spędzać
czas. Projekt obejmuje: 1) Odnowę istniejących elementów placu
zabaw: zjeżdżalnia, karuzela, bujaki i piaskownica i montaż
dodatkowych 5 elementów m.in. : dwie huśtawki, mostek linowy,
drabinka,
mała
ścianka
wspinaczkowa
i
powierzchni
amortyzującej. 2) Budowę siłowni dla młodzieży, dorosłych
i seniorów spełniającej funkcje sportowe i rehabilitacyjne.
Plac zabaw w Parku Staszica.
Park Staszica, S-288/9.
Rozbudowa placu zabaw w Parku Staszica o elementy zabawowe
dla najmłodszych.
Remont i wyposażenie kuchni w budynku nowotworzonej SP
94 obecnie Gimnazjum nr 3.
ul. Zacisze 7/9 działki nr : S2-120/24, S2-120/26.
Remont kuchni i stołówki polegający na przebudowie pomieszczeń,
uwzględniający roboty budowlane, instalacyjne, gazowe,
elektryczne oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do ich
funkcjonowania tj. zmywarka, obieraczka, 2 taborety gazowe,
2 stoły przyścienne, patelnia elektryczna, szatkownica, opiekacz,
kocioł warzelny parowy, stół chłodniczy, kuchnia mikrofalowa,
mikser, maszynka do mięsa, stoliki, krzesła, szafki ubraniowe,
naczynia i sztućce.
Wschód Śródmieście - Piękniejsza ul. Wierzbowa - nowe
chodniki i zieleń.
ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.
Naprawa trawników na całym odcinku (400 m); Zabezpieczenie
trawników przed rozjeżdżaniem; Naprawa/wymiana chodnika od
posesji 24/26 do pl. Pokoju (80 mb); Naprawa chodnika na
skrzyżowaniu ul. Wierzbowa/ul. Jaracza (100 m2); Naprawa
wjazdu na posesję 24/26.
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Tytuł zadania\ Lokalizacja \Krótki opis projektu
Na Osiedlu Radiostacja- wymiana nawierzchni, rekultywacja
zieleni, parkingi dla rowerów.
ul. Tkacka 12/14.
Wymiana zdegradowanej i zniszczonej nawierzchni chodników
i podjazdów, realizacja nasadzeń zieleni oraz wykonywanie
stojaków na rowery dla mieszkańców. Prace polegać będą na
demontażu zniszczonych płyt betonowych i zastąpieniu ich nową
nawierzchnią z kostki betonowej. Nasadzenie drzew w ul. Solskiego
(w tym w miejsce usuniętych) oraz montaż 2 lub 3 stojaków dla
rowerów obok wejścia do klatki schodowej.
Bezpieczne Zacisze- rozbudowa monitoringu miejskiego.
ul. Zacisze, działka nr 116/8.
Zainstalowanie 12 kamer (9 statycznych i 3 obrotowych)
w 3 lokalizacjach (punktach kamerowych). Rozbudowa sieci
światłowodowej (wybudowanie ok. 800 m linii światłowodowej
48J w relacji SP 1 im. A. Mickiewicza przy ul. Sterlinga 24 do
Gimnazjum nr 3 im. F. Chopina przy ul. Zacisze 7/9)
administrowanej przez W.I. UMŁ, która pozwoli na połączenie
kamer z serwerami SMM. W przyszłości możliwe będzie
wybudowanie dodatkowych punktów kamerowych w tym
obszarze.
Mini Park Wierzbowa: Parkingi dla samochodów. Wyznaczenie
stref parkowania na terenach zielonych.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska - Źródłowa
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D,
8), Pomorska (94, 96, 96A), działka nr S2-96/69.
W tym projekcie chcemy zrobić porządek z miejscami
parkingowymi na całym osiedlu na terenach zielonych (ziemia,
trawa). Zależy nam na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu
powierzchni osiedla do parkowania możliwie jak największej ilości
aut jednocześnie nie niszcząc zieleni oraz nie blokując pieszym
chodników.
Przedszkolaki nowocześniaki - modernizacja i zakup
wyposażenia do PM 125.
PM 125, ul. Małachowskiego 14/20, działki nr: S5-203/1, S5-203/3,
S5-203/4.
Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny do
zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu oraz
zwiększania atrakcyjności zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
Chcielibyśmy zakupić nowe zestawy meblowe, poidełko,
urządzenie wielofunkcyjne. W związku z tym, że nasze dzieci
uwielbiają zabawy ruchowe, wnioskujemy o rozbudowę placu
zabaw oraz stworzenie mini boiska (zdobywamy nagrody
w zawodach sportowych, jesteśmy organizatorem turniejów piłki
nożnej).
W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i doposażenie sali
gimnastycznej w VIII LO.
ul. Pomorska 105, działka nr S2-126/4.
Remont i doposażenie sali gimnastycznej. Prace, które należałoby
wykonać w ramach projektu to: remont i malowanie całego
pomieszczenia, wymiana oświetlenia, uzupełnienie posiadanego
sprzętu sportowego, naprawa dachu. Na sali odbywają się zajęcia
lekcyjne oraz pozalekcyjne w ramach profilaktyki uzależnień oraz
dla uczniów zainteresowanych sportem. Ich ideą jest
zaangażowanie młodzieży w rozwój fizyczny, zdrowy styl życia
oraz zapewnienie im właściwego spędzania wolnego czasu.
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230000,00
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Zakup
cyfrowego
aparatu
rentgenowskiego
wraz
z niezbędnym wyposażeniem dla Przychodni Akademickiej
"PaLMA".
ul. Lumumby 14, działka nr S3-66/6.
Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stołem,
wyposażonego w: generator, konsolę generatora, statyw, lampę rtg,
kolimator ręczny obrotowy, uchwyt boczny do kaset. Dodatkowo
uzupełniony o fartuchy ochronne, przyrząd do stabilizacji
niemowląt z uchwytem(bobix) , biurka na komputery.

Kwota po
weryfikacji

700000,00

e) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego 2017/2018 w rejonie Widzew.
Osiedle ANDRZEJÓW
Lp.

ID

1

W0017AN

2

W0181AN

3

W0038AN

4

W0179AN

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Doświetlenie ul. Chmielnej - Łódź Andrzejów.
Doświetlenie przy ul. Chmielnej 11 i 15.
Projekt ma na celu montaż 2 lamp oświetleniowych
na istniejących słupach przy posesjach Chmielna 11 oraz Chmielna
15 w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa mieszkańców
ulicy Chmielnej.
Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Skrzatów 12 - okolice
przedszkola.
Pobocza ul. Skrzatów - przy przedszkolu sióstr zakonnych - róg
z ul. Zarembiny.
Utwardzenie pobocza płytami ażurowymi, aby samochody
dowożące dzieci do przedszkola nie rozjeżdżały pobocza,
a jednocześnie, aby nie wysiadać z samochodu w kałuże wody
opadowej. Położenie terenu powoduje, iż wody w trakcie deszczu
płyną właśnie w tę stronę.
Zakup
nowości
książkowych,
lektur
oraz
sprzętu
multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie.
ul. Szaniawskiego 5a.
Planowany zakup nowości książkowych oraz lektur za sumę 30 000
zł oraz tablicy interaktywnej i projektora potrzebnych do
prezentacji multimedialnych (6 000 zł).
Remont chodnika od Taborowej w stronę Gajcego 58.
Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego
oraz posesji Gajcego 58.
Chodnik zniszczony - płyty popękane, w okolicy przystanku
autobusowego chybotliwe, nie utwardzone w czasie kopania TOYI
i gazu. Pochyłość chodnika w stronę jezdni powoduje poślizgi w dni
mokre i minusową temperaturę powietrza. Woda w okolicy
chodnika przez większą część roku.
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20000,00
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Dzieciom też się coś należy! Wesoły plac zabaw
na północ od ul. Rokicińskiej.
Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany
przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.
Bezpieczny, kameralny, kolorowy plac zabaw zlokalizowany na
Skautów Łódzkich 1/3 sprawi, że Twoje dziecko nie będzie musiało
przekraczać ul. Rokicińskiej za każdym razem, gdy zechce pobawić
się na dworze. Zadanie: Uprzątnięcie i ogrodzenie terenu 10 x 10 m,
utwardzenie podłoża oraz wysypanie piasku, instalacja 1 huśtawki,
2 bujaków, piaskownicy, modułu integracyjnego ze zjeżdżalnią,
2 ławek oraz kosza na śmieci. Dzieciaki liczą na Twój głos!
Doświetlenie ul. Szancera (osiedle Andrzejów).
ul. Szancera, osiedle Andrzejów, dzielnica Widzew.
Doświetlenie ul. Szancera (osiedle Andrzejów) poprzez instalację
ośmiu lamp oświetleniowych, na istniejących już słupach
energetycznych.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Modernizacja i wyposażenie szatni uczniowskiej w SP 204.
SP 204, ul. Gajcego 7/11.
Remont szatni uczniowskiej, która jest notorycznie zalewana przez
wodę opadową. Odgrzybianie oraz malowanie ścian - zejścia do
szatni. Tynkowanie ścian, likwidacja 6 boksów oraz zakup 70
metalowych szafek oraz 25 ławeczek do przebierania. Założenie
kamer w szatni.
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62000,00

80000,00

100000,00

157500,00

OSIEDLE DOLINA ŁÓDKI
Lp.

ID

1

W0053DL

2

W0170DL

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Wyposażenie pomieszczeń, sal budynku siedziby Rady Osiedla
„Dolina Łódki".
ul. Beskidzka 172.
Na terenie osiedla jest to jedyny budynek należący do Miasta Łodzi,
w którym zlokalizowana jest Rada Osiedla, a jej pomieszczenia będą
wykorzystywane na potrzeby mieszkańców. Po wykonanym
remoncie lokal ten będzie przystosowany do przeprowadzenia
wyborów w większej liczbie Komisji Wyborczych np. w sytuacji
wyborów samorządowych oraz do rad Osiedli. Osiedle Dolina
Łódki" nie posiada innych budynków, w których Rada mogłaby mieć
swoją siedzibę oraz zorganizować zebrania z mieszkańcami. Warto
tutaj wspomnieć, że na terenie działa Zespół Śpiewaczy „Gospochy"
z Łukaszewa i inne organizacje, w tym cztery Koła Gospodyń
Wiejskich
„Beskidzka",
„BUDY-STOKI",
„STOKI-SIKAWA",
„ŁUKASZEW", Stowarzyszenie „Dolina Łódki - Miasto dla Ludzi".
Mieszkańcy byłych sołectw o tej samej nazwie, nie mają
zurbanizowanego i wyposażonego obiektu do prowadzenia swojej
działalności edukacyjnej i integracyjnej, w tym na rzecz środowiska
osób starszych (Klub Seniora, Koło Emerytów).
Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej.
Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej
do ul. Łupkowej.
Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na
ul. Mikowej: montaż 15 słupów oświetleniowych w odległości 40 m.
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60 869,00

190 050,00

OSIEDLE MILESZKI
Lp.

1

2

ID

W0110MI

W0155MI

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Tutaj
chodzę,
bo
tu
mieszkam.
Nordic
walking
na Mileszkach.
Tereny osiedla Mileszki i okolic.
Aktywizacja mieszkańców osiedla Mileszki (w tym seniorów)
poprzez nieodpłatne całoroczne, cotygodniowe profesjonalne
zajęcia nordic walking z instruktorem oraz opieką dietetyka (1 raz
w miesiącu podczas trwania projektu). Uczestnicy ok.
dwugodzinnych zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę
oraz będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije.

Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy
publicznej SP Mileszki.
ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.
Zakres zadania obejmuje wykonanie zatoczek - chodników,
chodników, spowalniającego ruch samochodów przejścia dla
pieszych przy publicznej SP Mileszki. Powstanie ok. 100 mb
zatoczek, 90 mb chodnika z trawnikiem i nasadzeniami np. tawułą,
wzdłuż ul. Pomorskiej w Mileszkach.
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28 000,00

179 200,00

OSIEDLE NOWOSOLNA
Lp.

ID

1

W0134NO

2

W0114NO

3

W0057NO

4

W0079NO

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych.
Osiedle Nowosolna.
W naszym projekcie chcemy stworzyć na osiedlu Nowosolna
miejsce, w którym będą się odbywały cyklicznie zajęcie terenowe
dla mieszkańców osiedla. Zajęcia te będą obejmowały naukę gry
w gry tradycyjne (podwórkowe), takie jak kubb, molkky, krokiet,
petanque i inne pochodzące z różnych krajów. Gry takie sprzyjają
integracji obywateli, pozwalają na rodzinne spędzanie wolnego
czasu na świeżym powietrzu. Są dostępne dla każdego, niezależnie
od kondycji fizycznej i wieku.
Filmowa Nowosolna - cykl 10 seansów filmowych pod chmurką
na osiedlu Nowosolna.
ul. Grabińska 3.
W ramach zadania planuje się 10 seansów filmowych
w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia w każdy weekend
(sobota). Seanse odbywałyby się w formie kina polowego. Co drugi
seans byłby przeznaczony dla dzieci.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla
poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie Rynku
Nowosolna.
Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania
Nowosolna.
Posadowienie kamer SMM w 2 newralgicznych miejscach.
Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego, które pozwoli na połączenie
kamer z serwerami SMM. Podana łączna kwota pozwoli na zakup
i zainstalowanie 10 kamer (8 statycznych i 2 obrotowych)
w 2 lokalizacjach (punktach kamerowych) w rejonie skrzyżowania
w taki sposób, że widoczne będą wszystkie wloty ulic skrzyżowania
Nowosolna wraz z położonymi przy nich zabudowaniami.
W przyszłości możliwe będzie wybudowanie dodatkowych
punktów kamerowych w tym obszarze.
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Kwota po
weryfikacji

42400,00

60000,00

100000,00

325000,00

OSIEDLE NR 33
Lp.

1

ID

W0032NR

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Bezpieczny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej.
Przy ul. Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.
Budowa placu zabaw w skład którego wchodziłyby: zjeżdżalnia,
dwie huśtawki, mostek linowy, drabinka, mała ścianka
wspinaczkowa, huśtawka wahadłowa. Dodatkowo dwie ławeczki
dla osób starszych.

Kwota po
weryfikacji

200 000,00

OSIEDLE OLECHÓW – JANÓW

Lp.

1

2

3

ID

W0019OJ

W0002OJ

W0014OJ

4

W0066OJ

5

W0003OJ

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla
czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50.
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50.
Zakup nowości książkowych (w tym lektur szkolnych)
i audiobooków dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2018,
odtwarzacza płyt CD do spotkań z książką mówioną oraz gier
edukacyjnych i planszowych dla dzieci na zajęcia odbywające się
w Filii nr 11 MBP Łódź - Widzew, ul. Zakładowa 50.
Budowa alejki w Parku Źródła Olechówki.
Po zachodniej stronie obecnego placu zabaw.
Budowa alejki z nawierzchni glinkowo-żwirkowej, łączącej osiedle
od strony ul. Bolka Świdnickiego z placem zabaw
i przystankiem tramwajowym przy ul. Kazimierza Odnowiciela.

Nowe książki, audiobooki, kolorowe ksero i tablica
suchościeralna dla Biblioteki na Janowie.
Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania MBP ŁódźWidzew, ul. Ketlinga 21.
Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory biblioteki
i uatrakcyjni ją dla czytelników Biblioteki na Janowie. Zakup
kolorowej kserokopiarki pozwoli na zwiększenie oferty dla tej
części użytkowników. Tablica sucho ścieralna pomoże podczas
zajęć komputerowych dla seniorów oraz podczas zajęć z dziećmi.
Led Latarnie - na ul. Zakładowej
ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.
Zadanie zakłada wymianę istniejących opraw oświetlenia
drogowego na oprawy LED.
Remont ul. Bolka Świdnickiego.
ul. Bolka Świdnickiego na wysokości numerów 17 - 27.
Remont ul. Bolka Świdnickiego, polegający na ułożeniu warstwy
ścieralnej na brakującym fragmencie drogi na wysokości numerów
17-27.
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10000,00

37000,00

40500,00

50000,00
88000,00

Lp.

ID

6

W0091OJ

7

W0082OJ

8

W0080OJ

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Nowe przystanki autobusowe (zadaszone i z ławkami) wzdłuż
al. Hetmańskiej, ul. Zakładowej i al. Książąt.
Hetmańska - Juranda ze Spychowa nr 1811 wiata
4-przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, Hetmańska - Zagłoby nr
1809 wiata 4- przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, Hetmańska Dąbrówki nr 1827 wiata 4-przęsłowa z ławką na trzech przęsłach,
Zakładowa - Hetmańska nr 1418 wiata 4-przęsłowa z ławką na
trzech przęsłach, Zakładowa - Hetmańska nr 1408 wiata
3-przęsłowa z ławką na dwóch przęsłach, Zakładowa - Olechowska
nr 1420 wiata 3-przęsłowa z ławką na dwóch przęsłach, Zakładowa
- Książąt Polskich nr 1421 wiata 3-przęsłowa z ławką na dwóch
przęsłach, Książąt Polskich - Zakładowa nr 0418 wiata 3-przęsłowa
z ławką na dwóch przęsłach.
Budowa 8 nowych zadaszonych przystanków autobusowych wraz
z ławkami i chodnikami wokół nich w miejsce istniejących wzdłuż
al. Hetmańskiej, ul. Zakładowej i al. Książąt.
Kładka dla pieszych z podjazdem dla wózków.
Działki W35-215/5; W35-37/14; W35-38/22; W35-37/23; W3538/21.
Celem zadania jest wykonanie kładki nad wodociągiem
z
podjazdem
dla
wózków
inwalidzkich,
rowerów
i z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami. Podest nad
rurociągiem powinien być o powierzchni gładkiej, z lekką
perforacją, odprowadzającej wodę i umożliwiającej bezproblemowy
przejazd wózkiem inwalidzkim i dziecięcym oraz rowerem.
Powierzchnia podestu powinna być rozległa, aby kilka osób mogło
bez problemu się minąć np. 4 x 5 m.
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150000,00

200000,00

250000,00

Lp.

ID

9

W0185OJ

10

W0105OJ

11

W0045OJ

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zielony skwer, a nie szary beton.
Teren
usytuowany
pomiędzy
ulicami:
Zakładową
H. Brodatego - Hetmańską od strony wschodniej budynków nr 155
i 160. Działka 51/10.
Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej na długości 25 m do
ul. Zakładowej, budowa chodnika dla pieszych przy ścieżce
rowerowej od ul. Zakładowej do H. Brodatego o szerokości 1,5 m
i długości 100 m, remont istniejącego chodnika polegający na
wymianie płyt betonowych od strony budynków o szerokości 3 m
i długości 85 m, demontaż istniejących zdegenerowanych płyt
chodnikowych pomiędzy ścieżką rowerową, a chodnikiem od
strony bloków 155 i 160 wraz z rekultywacją terenu i wykonaniem
trawnika, wykonanie nasadzeń drzew /klonów kulistych/ w dwóch
rzędach oraz nasadzeń krzewów, wykonanie dwóch poprzecznych
chodników przez wykonany skwer łączących chodnik przy ścieżce
rowerowej z chodnikiem- aleją wzdłuż bloków łącznie 20 m x 1,5 m,
kompleksowa pielęgnacja istniejących nasadzeń drzew i krzewów
w pasie drogowym od ul: Zakładowej do ul. H. Brodatego.
Remont chodnika od strony zachodniej ul. P. Kołodzieja od
ul. H. Brodatego do ul. Ks. Kingi oraz budowa parkingu od
strony wschodniej od ul. H. Brodatego do Dąbrówki.
Chodnik od strony zachodniej ul. P. Kołodzieja od ul. H. Brodatego
do ul. Ks. Kingi. Parking na terenie zielonym od strony wschodniej
ul. P. Kołodzieja od ul. H. Brodatego do ul. Dąbrówki.
1) Remont istniejącego chodnika po lewej stronie ul. P. Kołodzieja
od ul. H. Brodatego do ul. Ks. Kingi. Należy wymienić nawierzchnię
chodnika na płytki betonowe o wymiarach 25 x 25 cm. Długość
chodnika to 450 m, a jego szerokość to 2,5 m. 2) Wykonanie
dokumentacji projektowej na budowę parkingu po prawej stronie
ul. Piasta Kołodzieja /aktualnie teren zielony/ od ul H. Brodatego do
ul. Dąbrówki. Długość parkingu 60 m.
Olechowski Las Aktywności i Zabawy.
Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem
miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części
wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren
3ZP - teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek
przeznaczone
są
pod
tereny
zieleni
leśnej
(1ZL
i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy
mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest
dopuszczalna.
Plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony w zjazd linowy,
zestawy zabawowe, sprawnościowe oraz wspinaczkowe, labirynt,
stoły do "piłkarzyków", karuzele, huśtawki, piaskownica,
nawierzchnię amortyzującą. Siłownia plenerowa posiadająca do 10
urządzeń np.: steper-twister, wiosła, sztanga, motyl, ławki do
ćwiczeń, narciarz, rowerek, klucznik, drążek. Ogrodzenie, alejki
parkowe, ławki, oświetlenie solarne, stojaki na rowery, nasadzenia
drzew oraz zachowanie istniejącego drzewostanu. Ilość urządzeń
zabawowych oraz innych elementów, uzależniona od dostępności
terenu, doprecyzowana zostanie na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej.
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250000,00

350000,00

393000,00

Lp.

ID

12

W0176OJ

13

W0063OJ

14

W0036OJ

15

W0037OJ

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Skatepark – pumptrack – Skwer gier miejskich dla osiedla
Olechów-Janów ETAP I.
Park Źródła Olechówki.
I etap zadania polega na stworzeniu miejsca relaksu
i uprawiania sportów. Skwer obejmowałby: skatepark - pumptrack,
strefę rekreacji – ławki, stoliki do szachów, kosze na śmieci.
Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa Tężni
w parku.
Park Źródła Olechówki.
Budowa tężni (inhalatorni solankowych) wzorowanych na
ciechocińskich w Parku Źródła Olechówki. Zadanie ma na celu
stworzenie mikroklimatu leczniczego w mieście.
Utwardzenie odcinka 110 m ul. Wojewódzkiego.
ul. Wojewódzkiego na wysokości Cynarskiego 5 i 7. Działka W3565/16.
Przebudowa gruntowej nawierzchni ul. Wojewódzkiego na
wysokości Cynarskiego 5 i 7 na dowolną nawierzchnię utwardzoną
(np. asfalt, kostka brukowa itp.), wyremontowanie istniejących
miejsc postojowych (jeśli niezbędne do realizacji projektu) oraz
budowa nowych miejsc postojowych po północnej stronie ulicy na
odcinku 60 m.
Nie dla wąskich, osiedlowych uliczek - powiedzmy "TAK"
komunikacji publicznej na ul. Zagłoby!
ul. Zagłoby. Działki: W35-23/5, W35-23/2, W35-24/64, W3524/182, W35-24/123, W35-24/183, W35-24/174, W35-230/3.
Wybudowanie pętli na końcu niezagospodarowanej dotąd
ul. Zagłoby wiązałoby się z koniecznością poszerzenia owej ulicy
w docelowej lokalizacji krańcówki oraz zapewnieniem toalety
przenośnej dla kierowców z wymiennym zbiornikiem dla
kierowców. Ponadto 4 wiaty autobusowe byłyby wymagane, jedna
dodatkowa zatoka, chodnik łączący ul. Ketlinga z ul. Podbipięty, jak
i instalacja niezbędnego, brakującego oświetlenia ulicznego na
krótkim odcinku Zagłoby (około 5 latarni).

Kwota po
weryfikacji

400000,00

415000,00

640000,00

861000,00

OSIEDLE STARY WIDZEW

Lp.

ID

1

W0078SW

2

W0011SW

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zmiana nazw przystanków MPK.
Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa
i w kierunku Miasta.
Uzupełnienie opisu przystanków o trzeci człon. Zmiana
z dotychczasowego opisu Piłsudskiego/Konstytucyjna na
Piłsudskiego/Konstytucyjna/WI-MA.
Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75.
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.
Projekt dotyczy zakupu nowych książek, których brak jest
nieustannie odczuwany przez czytelników biblioteki. Wzbogacenie
księgozbioru uatrakcyjni ofertę biblioteki przy ul. Tuwima 75
i zachęci mieszkańców miasta do częstego korzystania z jej
zasobów.
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520,00

5000,00

Lp.

ID

3

W0158SW

4

W0106SW

5

W0131SW

6

W0016SW

7

W0072SW

8

W0077SW

9

W0141SW

10

W0164SW

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup książek dla Czytelników Biblioteki na Księżym Młynie.
MBP Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7.
Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup książek dla
czytelników Biblioteki na Księżym Młynie. Z wnioskowanej kwoty
będzie można zakupić w ciągu roku ok. 200 woluminów
(w przeliczeniu 1 wolumin za cenę ok. 25 zł). Zakup przewidujemy
raz w miesiącu, co daje kwotę 416,66 zł. Liczba miesięcy do
realizacji zadania - 12.
Licealista
redaktorem.
Szkolenia
dziennikarskie
dla uczniów zespołu Szkolnego Radia Tischnerówki.
al. Piłsudskiego 159 - XXIII LO.
Szkolenia dziennikarskie dla młodzieży XXIII LO z zespołu
redakcyjnego Radia Dwudziestka Trójka. Zajęcia pozalekcyjne
służące rozwojowi uczniów i przygotowanie szkolnego radiowęzła
do przekształcania w lokalną rozgłośnię. Udział trenerów
specjalistów w zakresie: Tworzenia radiowych i telewizyjnych form
dziennikarskich, emisja głosu i dykcja, pisanie konspektów audycji,
obsługa programów edycji dźwięku i obrazu, prawo autorskie
a radio szkolne, obsługa urządzeń transmisji.
Prosto chodnikiem na ul. Józefa 19.
ul. Józefa 19.
Chodnik wzdłuż jezdni z kostki lub płyt betonowych, szerokość 2 m,
długość ok. 30 m.
Zakup kserokopiarki dla biblioteki przy ul. Tuwima 75.
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.
Projekt dotyczy zakupu kolorowej kserokopiarki, której brak jest
dotkliwie odczuwany przez czytelników biblioteki oraz lokalną
społeczność. Zakup kserokopiarki wzbogaci ofertę biblioteki przy
ul. Tuwima 75 i wyraźnie zwiększy jej użyteczność publiczną
zachęcając mieszkańców miasta do częstszego korzystania
z zasobów biblioteki przy ul. Tuwima 75.

Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu przy Fabrycznej 19.
Dom Dziennego Pobytu, ul. Fabryczna 19.
Zakup 12 stolików i 48 krzeseł do naszej stołówki. Zakup
2 głośników ze wzmacniaczami oraz 3 mikrofonów
bezprzewodowych do naszego chóru.
Drzewa przy Milionowej.
ul. Milionowa od Kilińskiego do Przędzalnianej.
Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym ul. Milionowej.
WODA DLA WSZYSTKICH - innowacyjny system poidełek w SP
37.
ul. Szpitalna 9/11, działka nr: W22-15/2.
Projekt ma na celu doposażenie szkoły dwa poidełka - zewnętrzne
i wewnętrzne do dystrybucji wody razem z filtrami i montażem.
Pracownia językowa w budynku szkoły przy ul. Kopcińskiego
54.
ul. Kopcińskiego 54. Działka W23-14/3.
Zadanie obejmuje remont sali i zakup sprzętu do nowoczesnej
pracowni językowej na 16 stanowisk dla uczniów wyposażonych
w słuchawki z mikrofonem, stanowisko dla nauczyciela z panelem
sterującym, sprzęt multimedialny z oprogramowaniem.
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W0096SW
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W0138SW

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Pracownia kultywowania pamięci historycznej i piękna mowy
ojczystej.
SP 29, ul. Przędzalniana 70. Działka W25-136.
Zadanie obejmuje remont sali i utworzenie nowoczesnej pracowni
humanistycznej. Będzie ona zawierała regulowane stoły i krzesła
dla uczniów oraz funkcjonalne szafki i biurko dla nauczyciela.
Pragniemy
wyposażyć
pracownie
w
komputer
wraz
z oprogramowaniem, tablice interaktywną, projektor i drukarkę.
Planujemy również zakup pomocy dydaktycznych w postaci
słowników, leksykonów, map, plansz i gier edukacyjnych.
Wykonanie studzienki deszczowej na ul. Przędzalnianej 70.
ul. Przędzalniana 70 przy wjeździe do PM 10.
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC, średnica 200
mm, metodą przewiertu sterowanego: wykonanie przewiertu pod
jezdnią wraz z montażem rury PVC o średnicy 200 mm, włączenie
do
studni
zlokalizowanej
na
kanale
ogólnospławnym
w ul. Przędzalnianej, zerwanie i odtworzenie nawierzchni, montaż
wpustu ulicznego, dokumentacja projektowa z wymaganymi
uzgodnieniami.
Doposażenie siłowni w budynku szkoły przy ul. Kopcińskiego
54.
ul. Kopcińskiego 54. Działka W23-14/3.
Przedmiotem inwestycji jest doposażenie siłowni szkolnej
w budynku przy ulicy Kopcińskiego 54 w profesjonalny sprzęt
przeznaczony do ćwiczeń taki jak: ławki, maszyny, hantle,
obciążenia oraz gryfy.
Pracownia językowa na 6-tkę w SP 37.
SP 37, ul Szpitalna 9/11.
Zadanie obejmuje remont sali, malowanie ścian, położenie
wykładziny podłogowej i utworzenie nowoczesnej pracowni
językowej. Planowane jest stworzenie 24 stanowisk uczniowskich
wyposażonych w stoliki z zestawami słuchawkowymi i krzesła,
stanowiska dla nauczyciela wyposażonego w odpowiedni sprzęt do
nadzorowania lekcji i kierowania pracą ucznia. Planujemy zakup
tablicy multimedialnej. komputera ii programów multimedialnych.
Szkoła XXI - nowa pracownia komputerowa w SP 29.
ul. Przędzalniana 70. Działka W25-136.
Celem projektu jest remont sali i wyposażenie pracowni
w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz stosowne
oprogramowanie. Planowane jest utworzenie 16 stanowisk
uczniowskich i 1 nauczycielskiego. Każde z 17 stanowisk
wyposażone będzie w zestaw komputerowy, biurko oraz fotel.
W pracowni znajdzie się również tablica interaktywna
z projektorem krótkoogniskowym oraz urządzenie wielofunkcyjne.
Salę należy pomalować oraz założyć rolety.
Profesjonalny gabinet terapii pedagogicznej w PM 10.
ul. Przędzalniana 70, działka W25 - 131/1.
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie w pełni wyposażonego
gabinetu terapii pedagogicznej w PM 10 Utworzenie gabinetu
terapii wymaga: przeprowadzenia remontu szatni przedszkolnej
poprzez utworzenie osobnego pomieszczenia, doposażenie
w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne.
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Urządzamy siłownię w XXIII LO.
XXIII LO im. ks. prof. J. Tischnera, al. Piłsudskiego 159.
Przystosowanie sali lekcyjnej o wymiarach 8 x 9 m na potrzeby
siłowni
szkolnej
poprzez:
remont
podłogi,
wylewkę
samopoziomującą, malowanie ścian, zakup i montaż wykładziny
podłogowej. Zakup urządzeń siłowych.
Remont chodnika na ul. Kazimierza.
Chodnik przed blokiem na ul. Kazimierza 9 oraz pas zieleni
pomiędzy blokami ul. Kazimierza 9, a 11.
Remont chodnika wraz z poszerzeniem o ok. 50 cm. Remont dwóch
alejek, które są w pasie zieleni pomiędzy blokami na ul. Kazimierza
9 i 11. Postawienie na nich po jednej ławce parkowej. Postawienie
dwóch koszy na śmieci przy chodniku.
Remont chodnika od strony wschodniej.
ul. Niciarniana 22, działka 38/18 obręb W-22.
Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych wraz
z obrzeżami wzdłuż budynku przy ul. Niciarnianej 22 od strony
wschodniej.
Pracownia językowa w SP 4.
SP 4, al. Piłsudskiego 101.
Zadanie obejmuje utworzenie nowoczesnej pracowni językowej
połączone z remontem sali. W pracowni będą 24 stanowiska dla
uczniów, stanowisko nauczycielskie, tablica multimedialna. Każde
stanowisko uczniowskie wyposażone będzie w laptop, słuchawki,
mikrofon, głośniki, a stanowisko nauczycielskie - w sprzęt do
kierowania i analizowania pracy uczniów. Konieczny jest także
zakup mebli : stolików, krzeseł, regału.
Remont ogródka wewnętrznego w PM 138.
ul. Przędzalniana 40.
Usunięcie istniejącego betonowego tarasu. Zniwelowanie terenu do
poziomu istniejącego trawnika. Zagospodarowanie w ten sposób
przygotowane go terenu: „opaska" z chodnika dookoła budynku;
schody przy dwóch salach; utwardzone miejsce gdzie dzieci będą
wystawiały przedstawienia; budowa trawnika; usunięcie starych
drzew ozdobnych; nasadzenia krzewów; 8 ławek bez oparcia; dwie
lampy oświetleniowe zainstalowane na budynku sterowane ręcznie
i czujnikiem ruchu.
Street workout park - siłownia zewnętrzna na terenie boiska
szkolnego przy ul. Kopcińskiego 54.
ul. Kopcińskiego 54 - teren boiska szkolnego. Działka W23-14/3.
Zbudowanie na terenie boiska szkoły przy ul. Kopcińskiego 54
siłowni zewnętrznej Street Workout Park.
Miejsca postojowe na ul. Fabrycznej.
Po przeciwnej stronie posesji Fabryczna 22.
Wybudowanie miejsc postojowych, które
funkcjonujące na nieutwardzonej powierzchni.

zastąpią

obecne

Drzewa przy trasie WZ.
al. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej.
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 100 drzew wzdłuż
trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w pasach zieleni
oddzielających torowisko od drogi dla samochodów. Nasadzenia
powinny osiągnąć docelową wysokość do co najmniej 8 metrów.
W przypadku kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia
drzew o niższych parametrach np.: ozdobnych.
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Trzepak 2.0. Stacja street workout w Parku Źródliska.
Park Źródliska.
Stacja street workout na powierzchni minimalnej 13 x 14 m:
drabinka pozioma x 2, drabinka pionowa, drążki wysokie
9 szt., poręcze równoległe, poręcze skośne, poręcze niskie, ławka
skośna, koła gimnastyczne 2 szt., Lina do wspinania, pole dance,
tablica informacyjna.
Porządkowanie osiedlowej przestrzeni - budowa miejsc
postojowych przy ul. Gołębiej.
ul. Gołębia. Działka W-25 142/12.
Rozbudowanie istniejącego „parkingu" osiedlowego. Zastąpienie
zniszczonego przez parkujące auta fragmentu trawnika
o wymiarach 4 m x 60 m (240 m2) i 4 m x 18 m (72 m2) pod 43
miejsca postojowe. Wizualizacja w załączniku.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Zielono, czysto i wygodnie na naszym osiedlu.
Kwadrat ulic: Niciarniana – Józefa – Tunelowa – św. Kazimierza.
Rekultywacja trawników zniszczonych w związku z modernizacją
sieci cieplnej oraz budową stadionu i przebudową ulic, usunięciem
piaskownic dla dzieci oraz nienależytą pielęgnacją trawników;
uzupełnienia nasadzeń drzew i krzewów. Ustawienie ławek
usuniętych w 2015 roku decyzją Rady Osiedla Stary Widzew – sztuk
30. Ustawienie koszy na śmieci, stojaków rowerowych.
Miejsca do grillowania w parku „Nad Jasieniem"
Park „Nad Jasieniem" w obecnie wyznaczonej strefie
do grillowania.
Trzy miejsca do grillowania (takie same jak na Stawach Jana), jedno
miejsce na ognisko, 6 latarni zasilanych z paneli słonecznych.
Poradnie specjalistyczne MCM „Widzew" przyjazne pacjentowi.
al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.
Poprawa warunków przyjmowania pacjentów w poradniach:
ortopedycznej, ginekologicznej, laryngologicznej. Wyremontowane
toalety, nowe oświetlenie, czyste ściany i podłogi, nowe meble,
czytelne informacje, rolety na okna, nowe drzwi. Wymiana sprzętu
medycznego.
Modernizacja
hali
sportowej
oraz
zakup
sprzętu
gimnastycznego dla uczestników zajęć na obiekcie sportowym
przy ul. Małachowskiego.
ul. Małachowskiego 7.
Projekt przewiduje naprawę i odświeżenie parkietów w salach
gimnastycznych, naprawę siedzisk na trybunach, modernizację
nagłośnienia oraz zakup sprzętu sportowego dla uczestników zajęć.
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Kolorowa szatnia w SP 170 - w tych podziemiach nie straszy.
Szatnia uczniowska usytuowana jest w piwnicy SP 170,
ul. Miedziana 1/3.
Szatnie uczniowskie nie były remontowane od czasu powstania
szkoły czyli od 1962 r. Fatalny stan tynków, stolarki okiennej
(zalewanie ścian, zagrzybienie) i boksów nie pozwala na
wykonywanie jakichkolwiek prac we własnym zakresie, ponieważ
wymaga to nakładu dużej ilości środków finansowych, których nie
mamy. Szatnie od lat nadają się do kapitalnego remontu.
Bezpieczne miejsce parkowania dla pacjenta.
ul. Milionowa 12B. Działka W25-168/3.
Zbudowanie 20 miejsc postojowych dla pacjentów na terenie
Miejskiego Centrum Medycznego. Zorganizowanie wjazdu
z ul. Milionowej, utwardzenie 950 m2 terenu pod miejsca postojowe.
5 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych.
Remont, modernizacja części budynku wraz z wymianą
ogrodzenia, nawierzchni PSM I st. im. A. Tansmana.
ul. Szpitalna 5/7.
Odwodnienie ściany zachodniej budynku, remont łazienek: piwnica,
parter, I piętro, wymiana ogrodzenia oraz wymiana nawierzchni na
terenie szkoły, wymiana stolarki drzwiowej.
Rowerem do Parku Źródliska - droga dla rowerów na
Piłsudskiego.
al. Piłsudskiego.
Przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego Przędzalniana po stronie zachodniej oraz budowa drogi rowerowej
od wnioskowanego przejazdu do bramy Parku Źródliska.
"Mia100 Fontann" - remont fontanny w Parku Widzewskim.
Park Widzewski.
Zadanie polega na rozbiórce fontanny oraz jej odbudowie
w podobnej formie architektonicznej, z racji zamykania osi
widokowych alejek parkowych oraz bycia centralnym punktem
parku.

Kwota po
weryfikacji

385200,00

500000,00

530000,00

685710,59

700000,00

OSIEDLE STOKI – SIKAWA - PODGÓRZE

Lp.

1

2

ID

W0070ST

W0044ST

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Rondo im. Grembach.
Rondo na skrzyżowaniu ulic Niciarniana/Czechosłowacka/
Małachowskiego.
Ustanowienie nazwy oraz oznaczenie nowo powstałego ronda im.
Grembach.
Zakup księgozbioru dla biblioteki na Stokach - Dzieci
i Młodzież.
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 7, ul. Skalna 2.
Zgłaszamy projekt na zakup nowości wydawniczych, książek
i audiobooków oraz zakup niezbędnych mebli do wyposażenia
biblioteki, biurka i krzesła.
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Nowości
książkowe
dla
Biblioteki
dla
Dorosłych
na Stokach.
MBP Łódź-Widzew Filia nr 1, ul. Skalna 2.
Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków)
i prenumeraty (gazet i czasopism).
Miejsca postojowe przy ul. Telefonicznej 31.
ul. Telefoniczna 31. Działka 103.
Stworzenie 7 miejsc postojowych (o wymiarach 2,3 m x 5 m) przy
ul. Telefonicznej 31.
Wyposażona w specjalistyczny sprzęt Ochotnicza Straż Pożarna
Łódź-Sikawa gwarancją poprawy bezpieczeństwa wśród
mieszkańców.
ul. Janosika 158 (dz. 27 W-9).
Projekt dotyczy doposażenia jednostki OSP Łódź - Sikawa w sprzęt
i umundurowanie niezbędne do ratowania mienia ludzkiego.
Siłownia w parku na Sikawie - urządzenia gimnastyczne do
"street workout".
Zieleniec przy ul. Junackiej.
Zestaw urządzeń gimnastycznych + 2 lampy parkowe.
Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej dla mieszkańców
osiedla Stoki.
ul. Potokowa 12. Działka 403/43, obręb W-12.
Siłownia składająca się z 9 urządzeń i dodatkowej infrastruktury
(ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablica
z regulaminem korzystania z siłowni). Siłownia obsadzona małymi
krzewami, nawierzchnia trawa parkowa.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów w
różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
"Dywanik asfaltowy" na ul. Dębowskiego.
ul. Dębowskiego między ul. Zbocze a ul. Potokową.
Propozycja przewiduje położenie asfaltowej nawierzchni (bez
modernizacji podbudowy) na ul. Dębowskiego od skrzyżowania
z ul. Potokową do ul. Zbocze.
Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 139.
Teren SP 139.
Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne prowadzenie zajęć
z kultury fizycznej oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Z uwagi
na fakt, że w 2017 r. szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe
z Rady Osiedla STOKI, szczegółowy zakres prac i elementów boiska
określony zostanie w trakcie realizacji zadania. Pozyskanie
dodatkowych środków finansowych pozwala na określenie
łącznych kosztów wniosku W0050ST na kwotę 580 000 zł.
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Zakup książek dla Biblioteki na Bartoka 27.
MBP Łódź-Widzew Filia nr 8 ul. Bartoka 27.
Zakup
nowości
książkowych
dla
dzieci,
młodzieży
i dorosłych w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej
(audiobooki).

Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30A.
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 3, ul. Jurczyńskiego 30A.
Zadanie polega na zakupie nowości książkowych dla czytelników
biblioteki znajdującej się przy ul. Jurczyńskiego 30 A. Otrzymane
W0015WW
dofinansowanie pozwoli na zakup lektur szkolnych dla dzieci
i młodzieży oraz nowości wydawniczych. Zakup wzbogaci ofertę
biblioteki i pozwoli mieszkańcom na korzystanie z większej liczby
nowych i interesujących tytułów książek.
Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w ciągu
ul. Przybyszewskiego na skrzyżowaniu z ul. Haška.
W0006WW
ul. Przybyszewskiego, ul. Haška.
Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych.
Zakup nowości wydawniczych oraz kolorowej kserokopiarki
wraz z tonerem i usługą serwisowania na cały okres gwarancji
do biblioteki przy ul. Gorkiego 63.
Biblioteka, ul. Gorkiego 63.
Zgłaszam projekt zakupu nowych książek dla czytelników biblioteki
W0018WW zlokalizowanej przy ul. Gorkiego 63 i kolorowej kserokopiarki.
Umożliwi to zaspokojenie wymogów związanych z wydrukiem
i powielaniem dokumentów oraz potrzeb czytelniczych
mieszkańców Osiedla im. Bolesława Chrobrego oraz wszystkich
osób korzystających z usług biblioteki.

5

W0102WW

6

W0103WW

7.

W0104WW

8

W0166WW

Cyfrowa pracownia językowa w SP 114.
ul. Milionowa 64.
Organizacja pracowni obejmowałaby wyposażenie w 20 stanowisk
do nowoczesnej nauki języków obcych: centralny komputer,
20 monitorów, 20 zestawów słuchawkowych z mikrofonem, osprzęt
- klawiatury i myszki, oprogramowanie, 2 głośniki.
Szafki uczniowskie dla klas I - III w SP 114.
ul. Milionowa 64.
Zakup szafek uczniowskich dla 200 uczniów klas I - III. 23 szafy
9-cio szafkowe.
Modernizacja pracowni komputerowej w SP 114.
ul. Milionowa 64.
Wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w 20 nowych
zestawów komputerowych (jednostka centralna + monitor +
klawiatura + mysz) lub laptopów oraz w 20 zestawów
słuchawkowych z mikrofonem.
Realizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy PM 206
z oddziałami integracyjnymi - adaptacja i wyposażenie sal.
PM 206 z oddziałami integracyjnymi, Lermontowa 7.
Realizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy PM 206
z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci w wieku od 1 do 7 lat
wymagających wsparcia w harmonijnym rozwoju z terenu osiedla
i okolic - adaptowanie i wyposażenie pomieszczenia w suterenie
budynku na nowoczesną salę doświadczania świata oraz gabinet
terapeutyczny.
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Drzewa przy trasie WZ.
ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 50 drzew wzdłuż
trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w psach zieleni
W0192WW oddzielających torowisko od drogi dla samochodów. Nasadzenia
powinny osiągnąć do co najmniej 8 metrów. W przypadku kolizji
z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych
parametrach np.: ozdobnych.
Modernizacja ZSO 8. Wymiana stolarki okiennej w oknach
frontowych i bocznych pawilonu.
ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3.
Wymiana starych drewnianych okien na nowoczesne z PCV w ilości:
W0172WW 39 okien frontowych w pawilonie B (po 12 okien na 3 piętrach)
w salach, w których odbywają się lekcje dla dzieci i młodzieży)
i 3 zapleczach oraz wymianie 6 okien (po 2 na 3 piętra) na boku
budynku w miejscu zakończenia korytarzy, na których przebywają
uczniowie podczas przerw.
Bezpieczne garaże rowerowe na Widzewie.
ul. Rokicińska, pod estakadą na wysokości ul. Gogola.
W0009WW Wybudowanie 20 pojedynczych, zamykanych garaży rowerowych
udostępnionych mieszkańcom.
Widzew-Wschód ma zieloną trasę.
W0068WW ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.
Pas drogowy obsadzony ok. 100 drzewami.
Przychodnia Batory, ul. Gorkiego 21a - przyjazna pacjentom.
ul. Gorkiego 21 a.
Unowocześnienie poczekalni dla pacjentów: zakup sof, foteli,
krzeseł, stolika, info-kiosku, urządzenia kącika komputerowego.
Zagospodarowanie patio - ławki parkowe, trawnik 100 m2, kosz na
W0046WW
śmieci, alejki 25 m2, minizjeżdżalnia, minihuśtawka, drabinki,
remont schodów, posadzenie krzewów iglastych. Informatyzacja zakup zestawów komputerowych. Zakup zestawów wyposażenia
gabinetów lekarskich (biurka, fotele, leżanki, 1 przenośny aparat
ekg). Remont toalet z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 1.
Zadanie będzie realizowane w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Czajkowskiego 14.
W
ramach
projektu
zakupione
będzie
wyposażenie
2 pracowni informatycznych - mobilnej i stacjonarnej. Kupionych
W0157WW będzie 17 zestawów komputerowych oraz 18 laptopów z szafą.
Na komputerach będzie zainstalowany system operacyjny,
oprogramowanie z funkcjami kontroli komputerów uczniowskich,
program antywirusowy oraz pakiet biurowy. Obie pracownie będą
posiadały drukarkę, serwer, router, router wi-fi, tablicę
multimedialną z projektorem. Zakupionych zostanie 35 kompletów
krzesełek i stolików.
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Prace remontowo-modernizacyjne w SP 199 - remont
i modernizacja kuchni szkolnej.
ul. Elsnera 8.
Dla małych dzieci niezwykle 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.
Powierzchnia pionu żywieniowego wynosi 315 m².
Przychodnia Batory, ul. Elsnera 19 - przyjazna pacjentom.
ul. Elsnera 19.
Zagospodarowanie patio - ławki parkowe, trawnik 100 m², kosz na
śmieci, alejki 30 m, mini zjeżdżalnia, minihuśtawka, drabinki,
remont schodów, posadzenie krzewów iglastych. Informatyzacja zakup zestawów komputerowych Zakup zestawów wyposażenia
gabinetów lekarskich (biurka, fotele, leżanki, defibrylator,
1 przenośny aparat ekg, przewijaki).
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Bezpieczna szkoła, osiedle - podstawą bezpieczeństwa
mieszkańców - cykl kursów na ratowników i instruktorów
pierwszej pomocy.
XXXII LO, ul. Czajkowskiego 14. Działka W20-9/65.
Kursy na ratowników pierwszej pomocy i instruktorów
ratownictwa dla młodzieży i osób dorosłych. Projekt ma podnieść
bezpieczeństwo uczniów, mieszkańców osiedla Widzew Wschód
a pośrednio mieszkańców Łodzi. Uczestnicy kursów nabędą
umiejętności ratowania życia jak też i nauczania zasad pierwszej
pomocy.
Ponadto
zdobędą
międzynarodowy
certyfikat
uprawniający do pracy w charakterze ratowników i instruktorów
medycznych.
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Przybyszewskiego odcinek ul. Augustów - ul. Czajkowskiego.
ul. Przybyszewskiego - odcinek ul. Augustów - ul. Czajkowskiego.
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Przybyszewskiego - odcinek
ul. Augustów - ul. Czajkowskiego. Droga o szerokości 2 m wraz
z włączeniem w projektowane pasy rowerowe w ciągu
ul. Przybyszewskiego na odcinku ul. Augustów - al. Książąt Polskich.
Zakończenie od strony centrum, na wschodnim wjeździe na
zajezdnię autobusową.

98

Kwota po
weryfikacji

147000,00

185000,00

200000,00

200800,00

250000,00

Lp.

ID

20

W0186WW

21

W0111WW

22

W0167WW

23

W0094WW

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - Tężnia
Solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu.
Park Widzewska Górka, który znajduje się między ulicami
Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego.
Projekt zakłada zagospodarowanie części terenu należącego do
Parku Widzewska Górka. Na obszarze około 250 m2 planowane jest
powstanie piętnastometrowej tężni solankowej wraz z otoczką
z kruszywa ozdobnego. Wokół tężni ułożony zostanie „deptak"
z piaskowca pomarańczowego. Przewiduje się również
wkomponowanie w takie otoczenie do dwudziestu sztuk ławek
drewnianych. Zadanie zakłada również otoczenie całego terenu
płotem panelowym oraz założenie punktów oświetleniowych.
Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12.
ul. Jurczyńskiego 1/3.
Modernizacja szatni szkolnej z zakupem indywidualnych szafek
i ławeczek dla uczniów, remontem podłóg, malowaniem, wymianą
drzwi, instalacji wody zimnej i ciepłej, oświetlenia i zabudową rur
oraz odnowieniem ciągów komunikacyjnych. Stworzenie
estetycznej i przyjaznej dzieciom oraz ich rodzicom strefy szkolnej.
Zapewnienie bezpiecznego przechowywania odzieży, obuwia,
przyborów szkolnych, i podręczników uczniów oraz utrzymana
porządku i czystości w pomieszczeniach narażonych na szczególne
zabrudzenie.
Budowa tężni solankowej.
ul. Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do
formularza mapce.
Zagospodarowanie terenu ok. 450 m2 poprzez zmianę układu
ścieżek, budowę utwardzonego placu, montaż 22 ławek, instalacja
wod-kan i elektryczna oraz ogrodzenie. Budowa tężni 20,5 m x 1,3
m x 3,66 m.
"Mały sport - wielka radość" w SP 199, ul. Elsnera 8 - remont
i modernizacja sali gimnastycznej.
ul. Elsnera 8.
Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego dotyczyć będzie
przywrócenia funkcjonalności sali gimnastycznej wraz z zapleczem
w celu stworzenia właściwych warunków do rozwijania tężyzny
fizycznej uczniów naszej szkoły. Sala gimnastyczna nie była
remontowana od powstania budynku (ponad 40 lat) Podjęcie
działań jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
oraz stworzenia właściwych talków do uprawia sportu w ramach
zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. Sala
gimnastyczna wraz z zapleczem (rozbieralnie i prysznice) wymaga
pilnego remontu i modernizacji w odniesieniu do centralnego
ogrzewania, modernizacji oświetlenia, wymiany parkietu,
wyrównania i malowania ścian i sufitu, modernizacji pryszniców.
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Remont (wymiana) nawierzchni jezdni ulicy Bartoka wraz
z wymianą nawierzchni chodników na płytki betonowe i miejsc
postojowych na kostkę ażurową.
ul. Bartoka na długości ok. 400-500 m od budynku nr 67, tj.
budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, aż do
nieruchomości blok nr 448 przy ul. Adwentowicza 8, zgodnie
W0187WW z załączoną mapką (załącznik nr 1).
Przedmiotem zadania będzie: remont (wymiana) nawierzchni
w istniejącym śladzie ul. Bartoka, wymiana nawierzchni stanowisk
postojowych na kostkę ażurową, zastąpienie nawierzchni asfaltowej
chodnika płytką betonową, wykonanie oznakowania poziomego
przejść dla pieszych oraz stanowisk parkingowych, wymiana
obrzeży i krawężników.
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Szkoła carska z 1913 r. - renowacja zatartego historycznego
napisu frontowego.
ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.
Zabytkowa szkoła carska z 1913 roku to niepozorny budynek na
drodze do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew. Jest to najstarszy
zachowany budynek na Zarzewie. Jedyne co obecnie świadczy
o jego poprzednim przeznaczeniu i historii to ledwo już widoczny
napis na froncie budynku. W ramach tego zadania profesjonalny
konserwator zabytków powinien napis odnowić tak, by nie zginął
bezpowrotnie.
Trzeźwa myśl.
Działka W31-4/27, ul. Przybyszewskiego 255/267, Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej.
Wyposażenie sali terapeutycznej w dwie sofy/kanapy,
2 fotele, 2 biurka, filmy tematyczne dla mieszkańców DPS biorących
udział w grupie wsparcia psychologicznego oraz w mityngach AA a także dla mieszkańców Widzewa zmagających się z problemem
alkoholowym i chcących uczestniczyć w mityngach anonimowych
alkoholików.
Młody czy starszy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki dla
MBP nr 10 Łódź Widzew.
MBP nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63.
Nowe książki dla Biblioteki (kryminały, romanse) itp.
Dwór szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego
Zarzewa.
Lokalizacja – nie dotyczy.
Zarzew jako wieś powstał już w 1584 roku. Do Łodzi włączono go
dużo później. W XVIII w. znajdował się tu m.in. dworek posesora
szlacheckiego Załęskiego. Niestety po historycznym Zarzewie nie
pozostało praktycznie nic, poza zabytkową szkołą. Zadanie dzięki
badaniom ma pomóc znaleźć pozostałości historycznego Zarzewa
wraz z dworkiem, by poszerzyć wiedzę o historii naszego pięknego
osiedla.
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Zakup zabawek do ogrodu przedszkolnego przy PM 137 Integracyjnym.
PM 137 - Integracyjne, ul. Grota-Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9,
27/10 obręb W-30.
Stworzenie bezpiecznego i kreatywnego miejsca służącego
rozwijaniu sprawności ruchowej wszystkich wychowanków
i usprawnianiu narządu ruchu dzieci niepełnosprawnych
Umożliwienie dzieciom przebywania na świeżym powietrzu,
niezależnie od pory roku. Zakup zabawek do ogrodu
przedszkolnego w tym: altany ogrodowej (1 sztuka), ławek
(2 sztuki), obudowy piaskownicy, zestawu zabawowego
drewnianego „Myszki".
Szkoła carska z 1913 r. - analiza stanu najstarszego na
Zarzewie zabytku i możliwości jego rewitalizacji.
ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.
Zabytkowa szkoła carska z 1913 r. to niepozorny budynek na
drodze do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew. Jest to najstarszy
zachowany budynek na Zarzewie. Sprawdźmy w jakim jest stanie,
co należy zrobić żeby go zachować w jak najlepszym stanie, czy
można go odnowić oraz do jakich celów mógłby służyć
w przyszłości - z poszanowaniem dla obecnych jego użytkowników.
Piknik integracyjny.
Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej.
Zorganizowanie pikniku mającego na celu integrację osób
zamieszkałych w dzielnicy Łódź -Widzew i naszych podopiecznych.
Piknik ten połączony jest z występami artystycznymi. W programie
przewidywane są następujące punkty: zabawa taneczna przy
muzyce na żywo; występy artystyczne np. kabaret, występy dzieci
z sąsiadujących placówek; rekreacja przy muzyce; gry
i zabawy muzyczne i muzyczno-ruchowe; poczęstunek.
Domknięcie przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania
Przybyszewskiego/Śmigłego-Rydza.
Skrzyżowanie
Przybyszewskiego/Śmigłego-Rydza,
Przybyszewskiego / Tatrzańska.
Wyznaczenie przejazdów rowerowych po stronie wschodniej oraz
północnej
skrzyżowania
Przybyszewskiego/Śmigłego-Rydza
z fragmentów przejść dla pieszych, wymalowanie linii drogi
rowerowej łączącej przejazdy, przeniesienie znaku B9 (zakaz jazdy
rowerem) z północnej jezdni Przybyszewskiego z okolic
ul. Tatrzańskiej bezpośrednio przed skrzyżowanie z ŚmigłegoRydza, tak by umożliwić wjechanie na nowe przejazdy jadąc od
Tatrzańskiej północną jezdnią.
Z tablicą interaktywną za pan brat.
SP 193, ul. Standego 1.
Wyposażenie pięciu pracowni (nr: 33, 34, 35, 36, 37) w zestawy
interaktywne (tablice multimedialne - szt. 5, projektor
krótkoogniskowy - szt. 5, uchwyty ścienne - szt. 5).
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BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA.
SP 193, ul. Standego 1, biblioteka szkolna.
Należy zakupić ok. 12 regałów na książki, 2 biurka,
2 szafy na dokumenty i materiały dydaktyczne, ok. 10 stolików, 2530 krzeseł dla uczniów, krzesło dla nauczyciela bibliotekarza,
wózek biblioteczny, pufy i siedziska, dywanik dla maluchów, tablice
korkowe, i podpórki na książki. Do centrum multimedialnego przy
bibliotece potrzebne są 4 komputery z odpowiednim
oprogramowaniem. Do obsługi czytelnika potrzebny jest laptop
wraz z odpowiednim programem. Należy także w pomieszczeniu
biblioteki wymienić podłogę oraz pomalować ściany.
Kolorowe klasy w SP 193.
SP 193, ul. Standego 1.
Prace remontowe obejmują wymianę nawierzchni zniszczonych
podłóg (od 45 lat niewymienianych), pomalowanie sufitów i ścian
(m.in. farbą magnetyczną, tablicową), montaż listew ochronnych na
ścianach zabezpieczających przed wyszczerbieniem na skutek
uderzenia ławką, montaż wewnętrznych rolet okiennych
(niezbędnych przy funkcjonowaniu nowych technologii), wymianę
oświetlenia (ze starych żyrandoli na lampy ledowe), doposażenie
pracowni w nowe meble, pianino oraz monitory interaktywne;

Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne
oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także
rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów
w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na obiektach
sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć
zarówno dla uczniów jak i studentów.
Remont
sali
gimnastycznej
wraz
z
zapleczem
w SP 193.
Sala gimnastyczna w SP 193, ul. Standego 1.
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, którego
głównym zadaniem jest odmalowanie ścian, wymiana lub
renowacja nawierzchni sali, wymiana instalacji elektrycznej,
wymiana starych drzwi wejściowych i pomieszczenia zaplecza sali
oraz doposażenie sali w sprzęt sportowy i rekreacyjny niezbędny
do realizacji pracy szkoły jako placówki oświatowej jak również
realizującej potrzeby środowiska lokalnego.
„Twoje miejsce" - rekreacyjna przestrzeń społeczna. Budowa
ścianki wspinaczkowej.
ul. Częstochowska 36 - teren Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
nr 3.
Zadanie dotyczy powstania zewnętrznej sztucznej ścianki
wspinaczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół samej
konstrukcji ścianki. Obiekt wspinaczkowy będzie posiadał wymiary
od 8 do 12 m wysokości, a łączna powierzchnia użytkowa to ok. 160
- 170 m2, umożliwiając wszechstronne wspinanie i zabawę nawet
dla najmłodszych. Dodatkowo przy obiekcie staną 4 ławki
rekreacyjne, a teren wokół ścianki na 3 m zostanie wysypany
specjalnym żwirem.
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Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia
solankowa.
Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.
W parku Podolskim zbudujemy tężnię podobną do tej działającej
w Ciechocinku tylko mniejszą. Długość ok. 9,5 m, szerokość ok. 1,3
m i wysokość ok. 3,85 m. Czyste, zdrowe powietrze unoszące się
wokół tężni poprawi zdrowie mieszkańców Zarzewa. Wokół tężni
postawione zostaną ławki i posadzona zieleń, aby każdy mógł
odpocząć wdychając czyste powietrze oraz mini zdrój z wodą pitną.
Skwer im. Darii "Duśki" Trafankowskiej w Łodzi.
I Park Podolski okręg: (Śmigłego Rydza, Zbaraska, Tatrzańska).
Działki W30-17/44, W30-17/45, W30-17/50.
24 ławki, 12 koszy na śmieci, 20 drzew, 50 krzewów, 250 roślin
kwietnikowych, 1270 m² rekultywacji trawnika, 1300 m² nowego
chodnika, przyłącze wodno-kanalizacyjne pod przyszłą lodziarnię,
17 nowych latarni.
Wielofunkcyjna sala do zabaw i terapii dla dzieci przy PM 137 Integracyjnym.
PM 137 - Integracyjne, ul. Grota-Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9,
27/10 obręb W-30.
Rozbudowa
i
przebudowa
budynku
przedszkolnego
o wielofunkcyjną salę do zabaw i terapii, zaplecze sanitarne oraz
szatnię. Zaplecze sanitarne oraz szatnia znajdować się będą
w przebudowanej części budynku. Dobudowana zostanie sala
o powierzchni 150 m². Doposażenie przebudowanej części: toalety,
wieszaki na ubrania oraz ławeczki. Doposażenie sali: podest
teatralny do przedstawień, kotary, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt
specjalistyczny, pomoce do ćwiczeń i zabaw.
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f) Wykaz pozytywnie zaopiniowanych zadań ponadosiedlowych zgłoszonych do
Budżetu Obywatelskiego 2017/2018.

Lp.

1

ID

L0104

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Badanie wody w stawie przy Pałacu Herbsta pod kątem
przydatności do kąpieli lub stworzenia plaży.
Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.
Miasto rozważa stworzenie plaży przy stawie obok Pałacu Herbsta.
Wiadomo jednak, że woda w tym stawie nie jest czysta. Sprawdźmy,
czy nadaje się do kąpieli i czy można przy nim stworzyć plażę.
Mikroskopijny wydatek może oszczędzić ogromne pieniądze
z budżetu miasta, szczególnie jeśli okaże się, że woda w stawie jest
w stanie fatalnym i może zagrażać zdrowiu.
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Piesze metro.
Granice administracyjne miasta Łodzi.
Projekt zakłada zaznaczenie na mapie Łodzi charakterystycznych
miejsc (zabytków, placów, dworców) i określenia czasu
potrzebnego na przejście między nimi. Mapa na wzór planu
połączeń tramwajowych w Łodzi, jednakże pomiędzy punktami
będzie określony dystans oraz czas przejścia pieszo. Mapa w formie
pliku do pobrania będzie zamieszczona na stronach internetowych
administrowanych przez Miasto Łódź. Celem projektu jest promocja
komunikacji pieszej.
Dodatkowe
miejsca
do
siedzenia
przy
przystanku
tramwajowym - Gdańska/Struga.
Miejsce obok przystanku tramwajowego - Gdańska/Struga.
Na przystanku Gdańska-Struga często na tramwaj czeka bardzo
dużo osób, niestety nie istnieje tam żadne miejsce, które
pozwoliłoby na chwilowy odpoczynek. Ustawienie kilku ławek
w okolicy przystanku, umożliwi wygodne oczekiwanie na
komunikacje miejską.
Orientacyjne tablice informacyjne na skrzyżowaniu ulic
Mickiewicza oraz Żeromskiego.
Przejście podziemne na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza oraz
Żeromskiego między przystankami zlokalizowanymi na tymże
węźle komunikacyjnym, działki nr P28-41/27, P28-41-26, P2841/2, P28-41/34, P28-41/22, P28-41/21, P28-41/24.
Projekt zakłada montaż tablic informacyjnych na podstawie znaków
z grupy E, na których znalazłaby się informacja o kierunku, na które
osiedle udaje się dana linia tramwajowa. Przewidywana ilość
znaków w przejściu podziemnym, podwieszona pod stropem lub
montowana na ścianach to 6.
Obywatel Rodzic - z dzieckiem na święcie Łodzi.
Teren Święta Łodzi (np. pasaż Schillera i pasaż Rubinsteina).
Chcemy, aby rodzice z małymi dziećmi mogli wziąć udział w Święcie
Łodzi. Dlatego podczas tego wydarzenia chcemy aby ustawiono dwa
namioty: w każdym powinny być co najmniej 2 fotele do karmienia,
2 parawany, 2 przewijaki, 2 czajniki, kosze, podstawowe art.
higieniczne dla małych dzieci (jednorazowe podkłady do
przewijania, chusteczki nawilżane, zasypka, pieluchy w rozmiarach
1-6), dostęp do wody (np. przenośna umywalka) i prądu.
Kamienie Pamięci. Pomnik łodzian ofiar II wojny światowej.
Rejon ul. Próchnika, Piotrkowskiej, Pomorskiej, Wólczańskiej.
Projekt zakłada stworzenie pomnika dziesięciu wybranych łodzian ofiar nazizmu - w formie kamieni pamięci (Stolpersteine), czyli
osadzonych w bruku betonowych kostek z mosiężną tabliczką,
z wyrytym na niej nazwiskiem upamiętnionej osoby, datami
urodzin i śmierci oraz informacją o losie, jaki ją spotkał. W Europie
jest 20000 Stolpersteine, Łódź byłaby trzecim miastem w Polsce
z taką formą upamiętnienia jej mieszkańców.
Dodatkowe ławki na przystanku Żeromskiego - szpital im.
WAM (1519), dla studentów i nie tylko.
Przystanek autobusowy Żeromskiego - szpital im. WAM (1519).
W miejscu obecnego przystanku należy ustawić 4 ławki z oparciem,
co poprawi komfort oczekiwania na autobus.
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Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego
dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych,
przy ul. Rojnej 18a.
DDP dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18 a.
Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo,
będącymi podopiecznymi DDP dla Osób Niepełnosprawnych, przy
ul. Rojnej 18a.
Ankieta dotycząca zakresu i przebiegu Trasy Karskiego na
Starym Polesiu.
Mieszkańcy Miasta Łodzi.
Zadanie polega na zorganizowaniu ankiety na portalu Vox Populi
dotyczącej wytyczenia trasy pod nosem mieszkańców bez pytania
ich o zdanie jest nie fair.
Zajezdnia Muzealna Brus - zakup ławek dla zwiedzających.
ul. Konstantynowska 115.
Poprawa warunków zwiedzania Zajezdni Muzealnej Brus poprzez
montaż 10 ławek (parkowych).
Podjazd dla wózków dziecięcych na kładce.
Kładka nad torami łącząca ul. Maratońską z ul. Czerwonego
Kapturka i Sztormową.
Potrzebna jest dodatkowa szyna - ceownik (jedną już jest - służy do
wciągania rowerów) na kładce, tak aby można było po niej
wciągnąć wózek dziecięcy.
LOVELAS - z mapą po Lesie Łagiewnickim.
Las Łagiewnicki - północna część, na północ od ul. Okólnej.
Zadanie ma na celu stworzenie możliwości poruszania się z mapą
i uprawiania orientacji terenowej w Lesie Łagiewnickim dla
wszystkich mieszkańców miasta. Polega na utworzeniu 20 stałych
punktów kontrolnych w północnej części Lasu, wykonanie
dedykowanej strony internetowej, przygotowanie odpowiednich
map itp. Każdy zainteresowany będzie mógł pobrać mapę
i korzystać z projektu aktywnie spędzając czas na świeżym
powietrzu, poznając orientację sportową poprzez spacery, bieganie,
jazdę na rowerze, nartach itp.
Prosto Milionową.
Chodnik na Milionowej od Tatrzańskiej do Urzędu Pracy.
Remont chodnika (uzupełnienie ubytków na wskazanym obszarze
chodnika).
Parklet wraca na Andrzeja!
ul. Andrzeja Struga.
Zadanie polega na opłaceniu zajęcia pasa drogowego, zakupie
roślin. Parklet to odpowiedź na niedostatek zieleni i przestrzeni dla
pieszych w mieście. Parklet pojawił się w Łodzi na krótko w 2016 r.
osiągając niewątpliwy, ogólnopolski sukces, również w prasie
branżowej i mediach społecznościowych. Był także włączony
w Łódź Design Festival, a wiele miast podaje łódzki przykład za
wzór na równi z woonerfem.
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Chcemy w Łodzi pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego
po 1989r. premiera wolnej Polski. Badanie opinii społecznej.
Nie dotyczy.
„Czy w Łodzi powinien powstać pomnik Tadeusza Mazowieckiego,
pierwszego niesocjalistycznego premiera po 1989 roku?" - zadajmy
to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii społecznej
na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy Łodzianie chcą by
powstał w Łodzi pomnik tego wielkiego polityka, którego siły
spokoju, kultury i klasy tak obecnie brakuje w życiu politycznym
Polski.
Chcemy możliwości negatywnego głosowania na projekty
Budżetu Obywatelskiego!
Nie dotyczy.
„Czy w Budżecie Obywatelskim Łodzi należy wprowadzić
możliwość głosowania na „nie", aby głosujący mogli wypowiadać się
nie tylko pozytywnie, ale też negatywnie o jakimś projekcie?" zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii
społecznej na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy
Łodzianie chcą mieć możliwość nie tylko akceptowania ciekawych
projektów, ale też odrzucania różnych niepoważnych pomysłów
zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Stop budowie ścieżek rowerowych, które ograniczają
szerokość jezdni! Badanie opinii społecznej.
Nie dotyczy.
„Czy należy budować w Łodzi nowe ścieżki rowerowe i kontrapasy
rowerowe ograniczając szerokość ulic i zmniejszając ilości pasów
przeznaczonych dla ruchu aut i autobusów komunikacji miejskiej?"
- zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii
społecznej na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy
Łodzianie nie mają dość utrudniania ruchu samochodom, a wynik
tego badania niech będzie wskazówką dla władz miasta!
Stop tworzeniu stref „tempo 30" i obniżaniu dozwolonych
prędkości dla aut! Badanie opinii Łodzian.
Nie dotyczy.
„Czy w Łodzi należy wprowadzać tzw. strefy tempo 30, czyli
przymus poruszania się autem z prędkością do 30 km/h?" zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii
społecznej na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy
Łodzianie naprawdę chcą przymusu poruszania się autem z tak
absurdalnie niską prędkością, a wynik tego badania niech będzie
wskazówką dla władz Miasta.
Grembach - Ocalić od zapomnienia.
Widzew; Niciarniana, Czechosłowacka, Kresowa, Pograniczna.
"Grembach - Ocalić od zapomnienia" to projekt stworzenia
pamiątkowego
albumu
fotograficznego
poświęconego
zabytkowemu terenowi dawnego osiedla tkaczy i innych
przyległych terenów wokół dawnych zakładów nici przy
ul. Niciarnianej.
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Słowiańska Inspiracja - gra terenowa.
Nad Nerem.
Nad Nerem znajdowała się osada wczesnośredniowieczna z XI
wieku, wpisana do rejestru zabytków nr rej.: 122/A z 1988. W celu
popularyzacji historii tego terenu zorganizowanie spacerów (lub
wycieczek rowerowych) oraz terenowych gier edukacyjnych dla
mieszkańców. Spacery (4 spacery po 2 godziny) z przewodnikiem
przybliżyłyby historie tego miejsca, natomiast zorganizowane gry
terenowe (8 gier po 3 godziny) pozwoliłyby na odkrycie
codziennych zajęć ludności (tkactwo, wikliniarstwo, gotowanie,
zielarstwo), sposób spędzania walnego czasu (gry, zabawy) oraz
mitologii i tradycji tamtego okresu.
Język obcy nie taki obcy - ćwiczenia i zadania edukacyjne na
tablicy multimedialnej.
PM 71, ul. Rewolucji 1905r nr 19.
Wyposażenie trzech sal przedszkolnych w zestawy multimedialne:
laptopy, tablice, system mocowania, rzutniki.
Upiększmy Łódź - edycja 2 (ulepszona).
Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji.
Pomalowanie 20 skrzynek elektrycznych – lokalizacji na terenie
Łodzi ciekawymi dla oka motywami. Główne warunki realizacji
projektu: - skrzynki będą malowane ręcznie, a nie z szablonu, - nie
można odgórnie ograniczyć ilości kolorów, tematyki ani
szczegółowości nadesłanych prac; - skrzynki będą malowane całe
(oprócz boku, który stoi zbyt blisko innej skrzynki/budynku); wybór skrzynek przez wykonawcę będzie konsultowany
z pomysłodawcą projektu.
Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu
nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot ?, Kto to
Więckowski, Pogonowski, Jaracz?
50 wybranych ulic w centrum miasta.
Przy wybranych 50 ulicach w centrum miasta zamontować na
kamienicach tablice informujące o pochodzeniu nazwy ulicy: jej
patrona, historii powstania, poprzednich nazwach. Należy wybrać
odpowiednio ciekawe ulice, opracować wzór takiej tablicy i zlecić
łódzkim przewodnikom opracowanie ich treści. Będzie to
miniaturowa atrakcja turystyczna, jak również lekcja dla
mieszkańców, którzy codziennie przemierzają miejsca o niezwykłej
historii.
Pozwól mi żyć — arteterapia dla dzieci z oddziałów
onkologicznych.
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego Ośrodek
Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16
(ul. Sporna 36/50).
Czy w szpitalu dzieciom bardziej doskwiera choroba czy nuda? Co
w sytuacji, kiedy spędza się tam wiele miesięcy? Robi się smutno
i źle! Problemy te rozwiązuje arteterapia -pasja do sztuki sprawia,
że choruje się lżej. Pomaga też prawdziwy Przyjaciel terapeutyczna lalka, której można opowiedzieć o tym, co
najbardziej doskwiera. Zajęcia przedszkolne to zajęcie czasu i głowy
dla najmłodszych dzieci.
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Radość dziecka II.
ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54, teren SP 152.
Zadanie ma na celu integrację społeczności szkolnej SP152 poprzez
zorganizowanie dla obecnych i przyszłych uczniów szkoły, ich
rodzeństwa, rodziców i przyjaciół dwóch festynów rodzinnych
propagujących zdrowy styl życia i kształtujących nawyk czynnego
spędzania czasu wolnego. Poprawę wizerunku otoczenia szkoły
poprzez przyozdobienie otaczających szkołę murów muralami, wg
projektów dzieci. Jednocześnie doposażymy szatnię szkolną
w wyczekiwane od dawna przez uczniów kolorowe szafki.
"Pit stopy dla rowerów".
Cała Łódź ( minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej
uczęszczanych rowerowych trasach).
"Pit stopy dla rowerów" to projekt, który zakłada przygotowanie
stacjonarnych miejsc napraw rowerów - do samodzielnego
naprawienia pojazdu w przypadku niewielkich awarii. Stacje stojaki do naprawy rowerów powinny mieć podstawowe narzędzia
np. wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, klucz nastawny, klucz płaski,
zestaw imbusów, łyżki do opon, pompkę z adapterem na wszystkie
zawory.
Z wirtualu do realu - gry w terenie dla młodzieży.
Łódź i okolice Łodzi - w odniesieniu do miejsca realizacji zajęć,
dzielnica Bałuty- w odniesieniu do miejsca zamieszkania
uczestników -szczególnie uczniowie i absolwenci ze SP 48, SP 54, SP
55, SP 56, SP 71, SP 101, SP 116, SP 120, SP 122, SP 142, SP 153, SP
166.
Pomysł przeniesienia popularnych gier komputerowych w teren
pomoże "odkleić" młodzież od ekranów. Młodzi ludzie lubią zabawę
w wirtualnym świecie. A gdyby podobna przygoda czekała na nich
w rzeczywistości? Gry terenowe umożliwią pokazanie im siły
zespołu, nauczenie kontaktu z naturą i aktywnego spędzania czasu.
W ramach projektu zostanie zorganizowanych 20 spotkań - gier
w mieście lub wyjazdów poza Łódź.
Łódzka przystań motocyklowa.
ul. Maratońska (obok C.H. RETKINIA).
Przystań ma być miejscem spotkań integrującym środowisko
łódzkich motocyklistów; Teren ok. 60 m2, ogrodzony,
ogólnodostępny, utwardzony, na którym będą stolik, 4 ławki,
kompresor, najazd dla motocykli wraz ze zbiornikiem na zużyty olej
oraz wiata.
Jemy zdrowo kolorowo w pałacowych wnętrzach.
Nr działki: P20-116/7, Żeromskiego 105.
Całkowity remont z doposażeniem jadalni i zmywalni dla dzieci.
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ReMurale:
odnowienie
łódzkich
starych
murali
wielkoformatowych
grafik
reklamowych
z
okresu
powojennego.
Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka/Retkińska,
działka P16 43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz
Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196,
działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).
Zadanie ma na celu renowację dwóch łódzkich, powojennych,
wielkoformatowych murali reklamowych: „ZOO ZAPRASZA" oraz
„BAR-KAWIARNIA WIELKOPOLANKA". Zadanie zakłada także
wydanie ulotek z przewodnikiem. Z 239 murali do dnia dzisiejszego
zachowało się w sposób możliwy do obejrzenia ok. 16 Pozostałe
dwadzieścia parę jest zniszczona w takim stanie, że są ledwo
widoczne.
Zagospodarowanie zieleni na skwerze przy dworcu ŁódźKaliska.
Skrzyżowanie ul. Bandurskiego, al. Włókniarzy i ul. Karolewskiej.
Proponowane zadanie ma na celu wprowadzenie zieleni w postaci
drzew i krzewów na skwerze miejskim w sąsiedztwie dworca Łódź Kaliska. Proponuje się posadzenie 30 szt. drzew o obwodach 16-25
cm i gatunkach: głóg pośredni 'Paul Scarlet', grab pospolity oraz
drzewa zimozielone, a także krzewy. Proponuje się również
pielęgnacje nowych nasadzeń w sezonie wegetacyjnym przez okres
6 miesięcy od posadzenia.
"Akademia Wolontariatu Seniora".
Lokalizacja zostanie wskazana po rozstrzygnięciu otwartego
konkursu w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
Działania zakładają integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
dzięki wolontariatowi oraz przy wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury społecznej i potencjału intelektualnego seniorów.
Dzięki profesjonalnym warsztatom artystycznym oraz szkoleniom
seniorzy będą mieli okazję do rozwoju własnych pasji i umiejętności
(wolontariat kompetencji), które zostaną wykorzystane w pracy
wolontarystycznej. W ramach projektu zawiązane zostaną 4-ry 15to osobowe zespoły seniorskie. Każdy przez 3 miesiące będzie
pracował ze specjalistami w oparciu o profile tematyczne (wokalnoteatralne, fotograficzno- dziennikarskie, muzyczno-taneczne,
kosmetyczno-ekologiczne). Warsztaty zakończą się realizacją
autorskiego działania przez seniorów oraz samodzielnym
podjęciem wolontariatu (łącznie 4 działania oraz 60 aktywnych
i kompetentnych wolontariuszy- seniorów, działających na rzecz
łódzkich podmiotów).
Pracownia Tomatisa - modernizacja gabinetu logopedycznego
w Zespole Szkół Specjalnych nr 6.
ul. Roosevelta 11/13.
Uczniami naszej szkoły są dzieci z licznymi deficytami
i
zaburzeniami
rozwojowymi,
wymagające
intensywnej
rehabilitacji. Aby skutecznie im pomagać niezbędna jest
modernizacja
i
wzbogacenie
gabinetu
logopedycznego
o wysokospecjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Planujemy: zakupić
zestaw „Uwaga Słuchowa - Metoda Tomatisa", przeszkolić
terapeutów w zakresie tej metody oraz wyremontować
pomieszczenie gabinetu (malowanie ścian, wymiana wykładziny
podłogowej,
oświetlenia,
gniazdek
elektrycznych,
zakup rolet okiennych i mebli).
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Śmieci do kosza - stop rozlepianiu ulotek na mieście!
Całe miasto.
Wyznaczenie przez miasto co najmniej 3 osób odpowiedzialnych za
oczyszczanie miasta z ulotek na słupach, rynnach i innych miejscach
wraz z usunięciem śladów po nich pozostawionych. Osoby te będą
zajmowały się tylko rozlepianymi ulotkami. Kampania reklamowa
uświadamiająca Łodzian o tym jak bardzo szkodliwy jest proceder
rozlepiania ulotek na mieście, piętnująca firmy tak się ogłaszające.
Stworzenie siłowni szkolnej w Zespole Szkół EkonomicznoTurystyczno-Hotelarskich.
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich,
ul. Drewnowska 171.
Pragniemy stworzyć siłownię z 12 stanowiskami ćwiczebnymi, na
które będzie się składało: 10 maszyn do kształtowania
następujących grup mięśniowych -klatki piersiowej 2 sztuki kończyn dolnych -kończyn górnych 2 sztuki -obręczy barkowej grzbietu -brzucha Dwa stanowiska do ćwiczeń wolnych - stojaki
z kompletem sztangielek plus ławeczka, oraz dwa orbitreki do
ćwiczeń aerobowych.
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na lodowisku Retkinia.
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z przedszkoli i szkół z klas 0-3 na
Lodowisku Retkinia, w miesiącach funkcjonowania lodowiska
z wyłączeniem zimowych przerw świątecznych, ferii zimowych,
wiosennej przerwy świątecznej i dniach świątecznych - około 15
godzin tygodniowo. Organizacja zawodów podsumowujących
naukę.
Nowe ławeczki – estetyczny amfiteatr w Parku im.
Piłsudskiego.
Park im. Piłsudskiego.
Remont i wymiana 74 ławeczek znajdujących się przed amfiteatrem
w parku im. Piłsudskiego.
"Koty na Kocim Szlaku" - nowa atrakcja turystyczna Księżego
Młyna.
Nowy koci szlak i tereny do niego przylegające, działki nr : W2591/2, W25-89/1, W25-84/2.
Projekt przewiduje zaistnienie trzech rzeźb kotów naturalnej
wielkości na Nowym Kocim Szlaku na osiedlu Księży Młyn. Rzeźby
wykonane
będą
z
brązu,
uchwycone
w
pozycjach
charakterystycznych dla tych zwierząt.
Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem który niszczy nasze drzewa.
Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.
Zadanie polega na rozwieszaniu pułapek feromonowych. iniekcjach
i innych zabiegach pozwalających znaczne ograniczenie ilości larw
szrotówka, który niszczy liście kasztanowców.
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Biegówki na Zdrowiu.
Park im. Piłsudskiego.
Kompleksowa organizacja nieodpłatnych zajęć z narciarstwa
biegowego dla mieszkańców z zapewnieniem bezpłatnego
udostępnienia sprzętu. Wytyczenie i utrzymanie tras narciarskich.
Przeprowadzenie jak największej ilości zajęć jednak nie mniej niż
36 2-godzinnych zajęć narciarskich. W przypadku, gdy nie będzie
śniegu odbędą się zajęcia pokazowe / konserwacji nart, a także
specjalistyczne treningi imitacyjne, podnoszące sprawność ogólną
kondycję i wytrzymałość uczestników. Zakup 40 kompletów nart
biegowych, przyczepy na sprzęt a także jej ubezpieczenie
i rejestracja. Kupno materiałów eksploatacyjnych, stojaków
i suszarek do butów, środków do dezynfekcji, namiotu przebieralni, ławeczek i stolików, wyciskarek do narciarskich tras
biegowych.
Poznaj przyjaciół z dzieciństwa - rozbudowa i promocja szlaku
turystycznego „Łódź Bajkowa".
Działka nr S2-281/8 lub S2-285.
Usytuowanie pomnika Misia Coralgola przy Dworcu Łódź Fabryczna
w tym: -uzyskanie praw autorskich, -wykonanie projektu i odlewu,
-opracowanie i wydanie folderu,
przygotowanie
pieczątki
z wizerunkiem postaci, - zakup drobnych gadżetów dla dzieci, event na odsłonięcie pomnika,- cykl wycieczek dla najmłodszych.
Zieleń na skrzyżowaniu Marszałków.
Chodnik oraz pasy zieleni przy al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza,
ul. Kopcińskiego w okolicy skrzyżowania marszałków.
Nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz zadbanie o istniejącą zieleń
przy skrzyżowaniu marszałków.
Przyjazny Las Łagiewnicki dla rowerzystów i pieszych.
Las Łagiewnicki.
Zadanie obejmuje wystawienie znaków zakazu wjazdu i poruszania
się pojazdów silnikowych w lasach. Teren Lasu będzie również
częściej patrolowany przez umundurowanych funkcjonariuszy
Straży Miejskiej. Doposażony zostanie Oddział Konny Straży
Miejskiej w siodła, juki itp.
Odnowa "Muszli Koncertowej" w Parku im. Mickiewicza (Park
Julianowski).
Park Julianowski (park im. Mickiewicza).
Wymiana zniszczonych oraz zakup i montaż nowych 104 ławek na
widowni przed muszlą koncertową w Parku im. Mickiewicza (Parku
Julianowskim) oraz zamalowanie napisów na elewacji odnowionej
muszli koncertowej.
WORKOUT PARK WIDZEW - instalacja kalisteniczna.
Środkowa część parku Baden Powella w pobliżu górki.
Zadanie polega na zbudowaniu średnich rozmiarów instalacji
sportowej, przeznaczonej dla osób w każdym wieku. Workout Park
umożliwia ćwiczenie siły i wytrzymałości całego ciała, przy użyciu
własnego ciężaru (kalistenika, pole dance) W jego skład wchodzą
drążki, drabinki, obręcze, liny oraz rura do pole dance, oraz kilka
ławek. Nawierzchnia poliuretanowa.
Led Latarnie - bardziej naturalne i energooszczędne światło
z latarni miejskich na ul. Piotrkowskiej.
ul. Piotrkowska na odcinku od Placu Wolności do ul. Rewolucji
1905r.
Zadanie zakłada wymianę istniejących opraw oświetlenia
drogowego na oprawy z panelem LED.
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Przycięcie drzew wzdłuż ul. Szczecińskiej na Bałutach.
Pas drogowy ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Zadraż do granicy
ze Zgierzem.
Zadanie dotyczy przycięcia drzew w pasie drogowym
ul. Szczecińskiej.
Światło dla Zdrowia cz1. - czyli uzupełnienie oświetlenia przy
Rondzie Orlicz-Dreszera w Parku na Zdrowiu.
Park im. Piłsudskiego.
Uzupełnienie brakujących elementów oświetlenia
parkowego
(8 słupów i opraw LED) w Parku na Zdrowiu w ciągu spacerowym
Alei Orlicz-Dreszera na odcinku od mostu na rzece Łódce do Ronda
Orlicz-Dreszera w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu
korzystania z obiektu dla użytkowników Parku.
Czarodziejskie podwórko.
Więckowskiego 32.
Celem jest integracja mieszkańców .promowanie czytelnictwa
i aktywnego sposobu życia. W kamienicy jest biblioteka publiczna,
podwórko może stać się otwartą czytelnią, miejscem cyklicznych
spotkań ciekawych ludzi kultury. Potrzeba: 10 ławek. mobilny
płotek rozdzielający ,10 gazonów, 10 drzewek, rośliny do
gazonów,3 stoliki, l stojak na rowery. Planujemy projekt badawczy
„zielone ściany"- rośliny na płaszczyznach pionowych czterech
ścian kamienicy.
Mobilne wsparcie interwencyjne.
MOPS, ul. Kilińskiego 102/102A.
Zakup pojazdu służbowego, fabrycznie nowego, typu Opel Vivaro
z zabudową specjalną dla potrzeb przewozu osób korzystających
z pomocy MOPS w ramach interwencji, a także transportu osób DPS,
schronisk itp.
NA RATUNEK SZYBKO l SPRAWNIE - zakup specjalistycznej
Łodzi dla strażaków z OSP ORW ŁÓDŹ.
Całe miasto.
Ratujemy tonących i zaginionych w zbiornikach wodnych na terenie
województwa łódzkiego. Realizowana działalność wymaga, aby na
wyposażeniu jednostki znajdowała się sprawna, specjalistyczna
łódź. Stan posiadanego pontonu, pomimo wielokrotnych napraw,
nie pozwala ratownikom utrzymać gotowości operacyjnej na
wystarczającym poziomie bezpieczeństwa. Jesteśmy ochotnikami,
poświęcając wolny czas, chcemy nieść pomoc i podnosić
świadomość wśród dzieci i dorosłych. Dzięki Waszym głosom damy
radę!
Rekreacja i wypoczynek w Lesie Łagiewnickim.
Las Łagiewnicki.
Zadanie obejmuje poprawę stanu urządzeń oraz terenów służących
rekreacji i wypoczynkowi w Lesie Łagiewnickim. W ramach zadania
wykonana zostanie wymiana, naprawa, konserwacja urządzeń
zagospodarowania rekreacyjnego (ławek, koszy na śmieci,
ogrodzeń, itp.) oraz naprawa fragmentów dróg i ścieżek leśnych.
Dofinansowane zostanie również utrzymanie miejsc wypoczynku
(wykaszanie terenów rekreacyjnych, polan i łąk), oraz bieżące
utrzymanie porządku i czystości.
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WORKOUT PARK JULIANOWSKI - instalacja kalisteniczna.
Parku im. Mickiewicza (Julianowski) - wydzielony plac zabaw
z urządzeniami fitness w północnej (leśnej) części parku.
Budowa średnich rozmiarów instalacji sportowej do street
workoutu na wydzielonym placu zabaw z urządzeniami fitness
w północnej (leśnej) części Parku im. Mickiewicza. Zadanie obejmie
rozbiórkę starej estrady betonowej, wykonanie bezpiecznej
nawierzchni elastycznej poliuretanowej, dostawę i montaż
z fundamentowaniem zestawu do ćwiczeń, w którego skład
wchodzą drążki, drabinki, obręcze, liny, rura do pole dance, ławki.
Wystawa psów nierasowych
ul. Piotrkowska/ Pasaż Schillera.
Pokaz i nagrodzenie najwspanialszych psów nierasowych.
Łódzka woda najlepsza - poidełka.
Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub
Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima
/Sienkiewicza (ok. kościoła).
Projekt zakłada umieszczenie w przestrzeni publicznej czterech
tzw. poidełek, które umożliwiają napicie się łódzkiej wody za
darmo, przez większą cześć roku (min. 7 miesięcy). Poidełka
powinny umożliwiać skorzystanie z nich bez potrzeby korzystania
z dodatkowych naczyń.
Remont i modernizacja podjazdu.
3 Dom Pomocy Społecznej ul. Paradna 36.
Zadanie obejmuje remont i modernizację podjazdu dla karetek
pogotowia i innych służb miejskich, dostawców obsługujących
3 Dom Pomocy Społecznej
Wiaty na rowery na osiedlach.
Różne lokalizacje, całe miasto. Osiedla mieszkaniowe składające się
z bloków lub kamienic bez wind.
Zadaszone parkingi rowerowe, ze stojakami w kształcie odwróconej
litery U. 10 wiat, po 4 stojaki w każdej.
Miłość na zdrowie! - Opiekunki dla Dzieci z Pałacu Hospicjum
Stacjonarnego.
PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki
Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.
PAŁAC zamieszkują Księżniczki i Książęta - bardzo ciężko chore
dzieci, które właśnie tutaj znalazły dom, z własnym łóżeczkiem,
misiem, ubrankami. Mają też ukochane CIOCIE, które utulą,
wycałują bose stopki, poczytają bajkę. Zastąpią nieobecną mamę...
Obecność Cioć - opiekunek odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że
dziecko pozostaje dzieckiem, a przestaje być jedynie pacjentem!
Takiej cudownej opieki nie może im zabraknąć!
Psi Park.
Park im. Baden-Powella, działka nr W15-5/10.
Wybieg dla pasów składający się z około dwudziestu urządzeń
zabawowych i dekoracyjnych, np.: poprzeczki, równoważnie,
przeskoki, pochylnie, płotki, tunele, słupki do slalomu, tor
przeszkód, labirynt, psia toaleta, ławka, kosz na śmieci, kosz na psie
odchody, regulamin korzystania z obiektu, ogrodzenie panelowe
(wys. ok.2 m). Powierzchnia parku dla psów to 675 m2
o nawierzchni trawiastej, z wyłączeniem ogrodzonego (wys. ok. 0,9
m) miejsca na toaletę dla psów o nawierzchni piaskowcowej
(ok. 16 m2).
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Zbiorcza 11 na nowo!
ul. Zbiorcza, blok - Zbiorcza 11, osiedle Stary Widzew.
Wykonanie prac związanych z wyrównaniem i utwardzeniem
terenu przed blokiem Zbiorcza 11 (po stronie wschodniej) pod
budowę parkingu dla samochodów z płyt ażurowych + oświetlenie
(3 latarnie LED), wymiana chodnika w pasie przed blokiem z płyt
chodnikowych 20x20, remont wjazdu przed blokiem do garaży nawierzchnia asfaltowa 80m, uporządkowanie terenu przed
blokiem, nasadzenia mix roślin, nowy trawnik.
Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi.
Miasto Łódź.
Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX
wieku, kursującym w każdą sobotę i niedzielę czerwca, lipca,
sierpnia i września 2018 r.. Zadanie obejmuje turystyczne działania
promocyjne –usługi przewodnickie oraz zaprojektowanie druk
i dystrybucja ulotek, plakatów oraz biletów okolicznościowych.
Kolorowe PM 123.
Rojna 24, oś. Teofilów, Batuty.
Przedmiotem zadania będzie: - ocieplenie zewnętrznych ścian
styropianem z wykończeniem tynkiem silikonowym -wymianą
obróbek blacharskich parapetów na nowe z blachy powlekane 0.5
mm, wymiana rur spustowych na nowe z PVC. Przewiduje się
również wymiany pokryć z papy daszków nad wejściami wraz
z obróbką z blachy powlekanej. Następny element to naprawa
kominów poprzez uzupełnienie ubytków w tynkach kominów,
wykonanie warstwy wzmacniającej z zaprawy klejowej zbrojonej
siatką
z
włókna
szklanego,
wykonanie
tynkarskiej
cienkowarstwowej tynkiem silikonowym oraz wykonanie
zabezpieczenia czap kominów papą termozgrzewalną i obróbką
z blachy ocynkowanej. Ostatnie prace dotyczyłby ocieplenia
stropodachu metodą wdmuchu granulatu wełny mineralnej.
Kajaki na Zdrowiu.
Park im. Piłsudskiego.
15 kajaków dwuosobowych plus infrastruktura: podesty do
wsiadania, stojaki na kajaki, kamizelki itp.
Modernizacja nagłośnienia na lodowisku „Bombonierka".
Lodowisko „Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28.
Modernizacja nagłośnienia na lodowisku „Bombonierka".

Łodzianie grają w bule.
Park im. Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ul. Zgierskiej
obok istniejących już boisk do tenisa i siatkówki lub boiska do
koszykówki.
Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 10-polowego,
odwodnionego boiska do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie
oferty rekreacyjnej obok boisk do tenisa i siatkówki. Przy każdym
polu do gry postawione zostaną ławeczki. Zamocowany zostanie
również stojak na rowery i 2 śmietniki. Wymiary jednego pola to
4 x 15 m. Wymiary całego boiska: długość 40 m, szerokość 16 m.
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Miejskie Centrum Aktywnego Seniora.
Lokalizacja zostanie wskazana po rozstrzygnięciu otwartego
konkursu w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
Chcemy stworzyć Miejskie Centrum Aktywnego Seniora, dostępne
dla seniora z każdego miejsca miasta Łódź, aby ułatwić starszym
mieszkańcom miasta Łodzi dostęp do atrakcyjnych aktywności
dostosowanych do ich potrzeb. Tak, aby seniorzy w Łodzi mieli
swoje unikalne miejsce, które jest areną ich własnych pomysłów
i aktywności. Tak, aby nasi kochani seniorzy czuli się potrzebni
i zaspokojeni. Aby ich twórczość mogła mieć ujście w działaniach
sprzyjających nie tylko ich własnemu rozwojowi, lecz również
wspierała inne grupy społeczne.
Łódzki podróżnik - figurka podróżnika przed dworcem Łódź
Fabryczna.
Wejście do dworca od strony ul. Kilińskiego.
Stworzenie figurki z brązu (lub innego metalu np. mosiądzu) która
stać będzie przed wejściem do dworca Łódź Fabryczna od strony
Kilińskiego (plecami do niego). Figurka ma być podobna do wzorca
przedstawionego na zdjęciu z załącznika oraz umieszczonego na
stronie bolodz.vgh.pl (powinna być w ruchu i posiadać ze sobą
walizkę turystyczną).
Remont kładki dla pieszych nad al. Wyszyńskiego na wysokości
ulic: Hubala oraz Tomaszewicza.
W pasie drogowym al. Wyszyńskiego.
Remont dotyczy odnowienia kładki, w szczególności elementów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób przebywających na niej
oraz poprawienie jej funkcjonalności poprzez przystosowanie
kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poruszających się
z rowerami i wózkami dziecięcymi poprzez zabudowę ramp
i pochylni usprawniających wjazd oraz zjazd z kładki, wymianę
skorodowanych poręczy oraz poprawienie jej ogólnej estetyki.
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
obejmujące pracowników MZŻ oraz rodziców/opiekunów
dzieci.
Szkolenia dla rodziców/opiekunów i pracowników 30 żłobków
wchodzących
w
skład
Miejskiego
Zespołu
Żłobków
przeprowadzone będą na terenie Łodzi w salach zapewnionych
przez organizatora.
Zadanie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa małych
dzieci i dorosłych poprzez przeszkolenie pracowników
zatrudnionych w łódzkich żłobkach oraz zainteresowanych
rodziców/opiekunów tych dzieci. Zadanie składa się z cyklu
szkoleń, obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej małym dzieciom i dorosłym.
Szkolenia dla rodziców/opiekunów oraz szkolenia dla
pracowników łódzkich żłobków stanowią elementy składowe
zadania.
Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym.
Ogród Botaniczny w Łodzi.
Powstanie labirynt z krzewów liściastych - grab pospolity (ok. 7 000
szt.) założony na pow. ok. 2 500 m2, z nawadnianiem.
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Parking w Centrum Łodzi + 20 drzew + nowe miejsca do
parkowania.
Plac Komuny Paryskiej - parking
W ramach zadania planowane jest wykonanie: 1. Miejscowych
napraw
nawierzchni parkingu na Placu Komuny Paryskiej.
2. Zmiana organizacji ruchu umożliwiająca zwiększenie miejsc
parkingowych. 3. Ustawienie na Placu Komuny Paryskiej 20 drzew
w donicach. 4. Ustawienie tablicy informującej o planach Miasta
dotyczących rewitalizacji placu , uwzględniającej w treści
informację dla zmotoryzowanych mieszkańców na temat
planowanych ( lub nie planowanych) parkingów podziemnych.
Przejazny Park Julianowski dla rowerzystów i pieszych.
Park Julianowski.
Zadanie polega na wykonaniu bariery z zieleni wzdłuż ul. Zgierskiej.
Bariera zredukuje zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszy hałas,
co znakomicie poprawi warunki wypoczynku i rekreacji na terenie
parku pieszym i rowerzystom. Przewiduje wykonanie nowych
nasadzeń specjalnie dobranych krzewów z punktowym
uzupełnieniem szpalerów gęstymi drzewami.
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz
autokarów.
Teren obiektu sportowego przy ul. Karpackiej 61.
1. Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów i busów osób
uczestniczących w imprezach sportowych i zajęciach rekreacyjnych
na hali sportowej i na boisku wielofunkcyjnym "ORLIK" na Obiekcie
Sportowym MOSiR przy ul. Karpackiej 61. 2. Aranżacja zieleni
i małej architektury wokół miejsc postojowych (nasadzenia roślin,
montaż ławek i koszy na śmieci).
Program „Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja
sprawdzonych działań".
Miasto Łódź.
Zaangażuj streetworkerów do wyciągania dzieci i młodzieży
z łódzkich bram. Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich.
Daj im alternatywę do bezpiecznego spędzania czasu wolnego
i otrzymania fachowej pomocy. Zorganizowane zostanie wsparcie
środowiskowo – pedagogiczno - terapeutyczne i animacyjne dla
młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym
na terenie miasta Łodzi.
Wygońmy smog z naszej Łodzi.
Łódź.
Łódź jako miasto dotknięte globalnym problemem smogu, musi
podjąć skoordynowane działania ograniczające niską emisję.
Narzędziem do walki ze smogiem są działania kontrolne, akcje
informacyjne skierowane do mieszkańców miasta. Koniecznym jest
zintensyfikowanie działań, do których niezbędne jest wyposażenie
Eko Patrolu w profesjonalny sprzęt, specjalistyczne szkolenia dla
funkcjonariuszy. Niezbędne są również, wzmożone kontrole Sekcji
Ekologicznej zwłaszcza w okresach zwiększonego zagrożenia
smogowego.
Remont szatni wraz z zapleczem socjalnym na Lodowisku
Retkinia.
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.
Remont szatni na lodowisku Retkinia wraz z wyposażeniem.
Remont pryszniców.
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Całoroczna hala łukowa nad kortem tenisowym.
SP 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9.
Budowa całorocznej hali łukowej nad istniejącym przy SP 34
kortem tenisowym umożliwi rozwijanie pasji sportowych zarówno
uczniom, jak i mieszkańcom przez okres całego roku. Konstrukcja
hali umożliwia w miesiącach letnich odsłonę części bocznych,
a w miesiącach zimowych korzystanie z bazy sportowej
w godzinach działalności szkoły tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6 do 22, w soboty od 8 do 15. Realizacja zadania
obejmuje przygotowanie projektu, nadzór, odnowienie powierzchni
istniejącego kortu oraz zakup i montaż elementów hali.
Zakup automatycznej toalety.
Teren obiektu rekreacyjnego Arturówek.
Zakup wraz z montażem automatycznej toalety dwukabinowej
z przyłączem wodno-kanalizacyjnym dla osób korzystających
z atrakcji wypoczynkowych w sercu lasu Łagiewnickiego.
Usytuowanie toalety w pobliżu nowego placu zabaw, wodnego
placu zabaw i siłowni plenerowej poprawi w znacznym stopniu
warunki sanitarne po północnej stronie stawu kąpielowego.
Upamiętnienie Łódzkich Włókniarek.
Łódzkie Szkoły.
Przeprowadzenie cyklu edukacyjnego w szkołach łódzkich,
przybliżającego życie codzienne kobiety w Łodzi na przestrzeni
ostatnich 200 lat.
Proponowane działania i metody: -warsztaty –przedstawienia prelekcje przy udziale kobiet – świadków łódzkiej historii -wykłady
historyczne, konwersatoryjne -działania wykorzystujące metody
projektu - konkurs wśród szkół - metoda twórczego opracowania
tematu związanego z cyklem -e-publikacje / aplikacje tematyczne /
strony internetowe, które mogą być wynikiem konkursu lub
projektów szkolnych -interaktywna / mobilna mini ekspozycja.
Proponowani
partnerzy
projektu:
1.Centralne
Muzeum
Włókiennictwa 2.Muzeum Miasta Łodzi 3.Muzeum Sztuki w Łodzi
4.Ośrodek Kultury Górna 5.Widzewskie Domy Kultury 6. Poleski
Ośrodek Sztuki 7.Fabryka Sztuki i inni.
Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" im. Jana Pawła II
przy ul. Krzemienieckiej 7/9 wraz z pięcioma bramami
wjazdowymi
oraz
dwiema
nowymi
drogami
przeciwpożarowymi.
DPS im. Jana Pawła II, przy ul. Krzemienieckiej 7/9. Obiekty DPS
„Włókniarz" im. Jana Pawła II zlokalizowane są w Łodzi przy
ul. Krzemienieckiej 7/9, a zadanie ma polegać na wymianie bardzo
starego ( ponad czterdziestoletniego) skorodowanego ogrodzenia
wraz z popękaną i rozsypującą się podmurówką oraz niesprawnymi
pięcioma bramami wjazdowymi na nowe , jak również wykonanie
dwóch nowych dróg p/pożarowych -które będą spełniały warunki
BHP i ppoż.
MPK dla lepszych widoków.
Łódź
Zadanie polega na oznakowaniu 600 pojazdów MPK – Łódź
numerem linii z lewej strony. Rozwiązanie to pozwoli na informację
o numerze linii ze wszystkich czterech stron autobusu lub
tramwaju.
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Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa w parku Podolskim.
Park Podolski - Łódź Zarzew.
Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa na wolnym powietrzu
w Parku Podolskim. Ścianka do boulderingu wykonana będzie
z certyfikowanych trwałych materiałów imitujących prawdziwą
skałę. Ścianka zostanie przygotowana wg indywidualnego projektu,
tak aby mogły korzystać z niej dzieci oraz zaawansowani
wspinacze. Ścianka taka nie wymaga obsługi i nadzoru. Asekurację
stanowi podłoże amortyzujące gwarantujące bezpieczeństwo
użytkowników.
Wczesne wykrywanie i korygowanie wad postawy u małych
dzieci.
Żłobki Miejskiego Zespołu Żłobków.
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej mających na celu
korygowanie i zapobieganie powstawaniu wad postawy u dzieci
w drugim i trzecim roku życia uczęszczających do żłobków
Miejskiego Zespołu Żłobków w oparciu o przeprowadzone badania
przesiewowe i skierowanie lekarza ortopedy oraz wyposażenie tych
placówek w przybory i przyrządy umożliwiające prowadzenie zajęć.
Nowych chodnik na Jarzynowej
Osiedle Montwiłła –Mireckiego ul. Jarzynowa
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych na podbudowie
z kruszywa kamiennego o wzmocnionym podłożu z gruntu
stabilizowanego cementem oraz wykonanie koryta w gruncie.
Wyspa dla lemurów wari.
Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.
Z uwagi na warunki techniczne domek dla lemurów będzie
zlokalizowany na wybrzeżu akwenu wodnego po stronie zwartej
masy lądowej, a nie na wyspie. Teren wyspy w całości przeznaczony
będzie na wybieg dla zwierząt i połączony z domkiem mostem
linowym.
Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym.
Teren całego miasta Łódź.
Zadanie wprowadzenia w 2018 r. strategii ochrony kotów
miejskich, zakładające ograniczenie ich populacji oraz opiekę nad
nimi: • zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących • zabiegi kastracji
kocurów wolno żyjących • leczenie kotów wolno żyjących bez
hospitalizacji w lecznicy • domki dla kotów wolno żyjących
• klatki żywo-łapki do wyłapywania kotów • promocja ochrony
kotów wolno żyjących.
Nowoczesna toaleta publiczna w Parku na Zdrowiu.
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego.
Budowa nowoczesnej toalety publicznej obudowanej trejażami pod
pnącza i przystosowanej dla osób niepełnosprawnych na terenie
dawnego Lunaparku w Nowoczesnej Strefie Rekreacji, Wypoczynku
i Animacji w Parku na Zdrowiu wraz z elementami małej
architektury (ławki, kosze na odpady) i nasadzeniami zieleni
(drzewa, krzewy, pnącza).
Wykonanie szybu windowego wraz z obsługą geodezyjną
w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7.
Zespół Szkół Specjalnych nr 7, ul. Siarczana 29/35.
Wykonanie zewnętrznego szybu windowego wraz z obsługą
geodezyjną.
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W POKOLENIACH SIŁA - place zabaw i siłownie plenerowe
w Parku Baden-Powella.
Park Baden-Powella, działka nr W15-5/10, Stoki.
Projekt ma połączyć trzy pokolenia Łodzian zamieszkujących
Osiedla Śródmieście Wschód, Stoki oraz Stary Widzew. W związku
z tym, że ilość sprzętu rekreacyjnego w Parku Baden-Powella jest
zbyt mała, planowany w projekcie jest zakup i montaż placu zabaw
dla najmłodszych dzieci, dużego placu zabaw dla dzieci starszych
oraz. siłowni zewnętrznych dla młodzieży, dorosłych oraz osób
starszych.
Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich
Zwierząt.
Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103.
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt prowadzi leczenie
i rehabilitację dzikich zwierząt wymagających okresowej pomocy
człowieka. Zadanie obejmuje remont i adaptację zagród i wolier
(dostosowanie dla młodych zwierząt), zakup sprzętu medycznego
i weterynaryjnego, poprawę warunków kadrowych, doposażenie
sali edukacyjnej, a także dofinansowanie obsługi weterynaryjnej
oraz zakupu lekarstw i karmy dla zwierząt.
Budowa windy w ŁCDNiKP dla osób z niepełno sprawnościami.
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, Kopcińskiego 29.
Zadanie dotyczy dostosowania budynku ŁCDNiKP dla potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, w tym uczestników Akademii Seniora,
Akademii Młodych Twórców i innych procesów edukacyjnych
poprzez budowę windy wewnętrznej.
Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w hali sportowej
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na Obiekcie
Sportowym przy ul. Karpackiej 61.
Teren Obiektu Sportowego przy ul. Karpackiej 61.
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na szatnie i sanitariaty
z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wykonanie
przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie niezbędnych instalacji
wodnych i elektrycznych.
Budowa oświetlenia w Alei Zdrowie od krańcówki
tramwajowej do ul. Jarzynowej w Parku na Zdrowiu.
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego.
Budowa oświetlenia w ciągu Alei Zdrowie od przystanku dla
wysiadających na pętli tramwajowej Zdrowie do skraju Parku
Piłsudskiego przy ul. Jarzynowej oraz doposażenie alei w elementy
małej architektury. W ramach zadania zakłada się zakup i montaż
35 sztuk lamp (słupów i opraw LED) oraz po 15 sztuk koszy na
śmieci i ławek - w standardzie już istniejących w Parku.
Budowa sygnalizacji świetlnej - bezpieczna droga do szkoły
i pracy
W obrębie skrzyżowania ulic Lutomierskiej i Piwnej.
Wykonanie trójbarwnej sygnalizacji świetlnej, wzbudzanej na
żądanie pieszego.
Budowa
sygnalizacji
świetlnej
na
skrzyżowaniu
ul. Lutomierskiej i Piwnej.
Skrzyżowanie ulic Lutomierskiej i Piwnej 229/27, działka nr B46.
Sygnalizacja jest potrzebna dla zatrzymania ruchu pojazdów przed
przejściem uczęszczanym przez mieszkańców osiedla Bałuty
Centrum. Jest to kanał komunikacyjny do największego centrum
handlowo-rozrywkowego.
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Święto San Escobar.
ul. Piotrkowska.
Ludowo - Demokratyczna Republika Świętego Escobara, odkryta
w styczniu 2017 r. przez zupełny przypadek przez pana Witolda
Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, nie posiada
swojego Święta w Polsce. Czas najwyższy takowe ustanowić
i pokazać światu, że Łódź jest przyjaznym miastem na polityczno geograficznej mapie świata i radośnie przyjmuje odkrycie tej
Republiki.
Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną
ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.
DDP dla 10 - 12 osób z demencją starczą, chorobą Parkinsona
i innymi chorobami wieku starczego. W godzinach 7.30 - 17.00
podopieczni będą mieli zapewnione zajęcia i ćwiczenia
poprawiające kondycję psycho-fizyczną. W ramach projektu będą
realizowane ćwiczenia i warsztaty poprzez:1.salę sensomotoryczną
wyposażoną w dwie lampy sensoryczne, aparat do tlenoterapii.
2. salę terapii zajęciowej wyposażoną w dwa stoły, piętnaście
krzeseł. 3. salę ćwiczeń rehabilitacyjnych wyposażoną w sześć
materacy i drobny sprzęt do rehabilitacji. 4. ścieżkę zdrowia dla
seniora wyposażoną w m.in. biegacza, orbitrek plus wahadło,
twistera, koła tai chi, wyciąg górny, wyciąg górny, prasę nożną,
wioślarza, krzesło równowagi. 5. salę odpoczynku i relaksu
wyposażoną w 10 foteli z opcją regulacji poziomu
Remont amfiteatru w parku im. J. Piłsudskiego.
Park im. Marszałka J. Piłsudskiego.
Prace remontowe obejmujące remont dachu i podłóg wewnątrz,
naprawa i malowanie tynków, obróbki blacharskie przy dachu,
naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Zgłoszone
zadanie obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej.
Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - etap l (plac zabaw).
Przy ul. Józefa.
Budowa placu zabaw w skład, którego wchodziłoby kilka dużych
zestawów typu: gry i zabawy oraz statek. Zestawy zostałyby
zamontowane w
miejscu kiedyś istniejącego
Ogródka
Jordanowskiego.
Dzisiaj
teren
ten
jest
zniszczonych
i zdewastowany. Dodatkowo powstałyby dwie huśtawki
wahadłowe podwójne, zjeżdżalnia, piramida linowa, karuzela,
cztery bujaki oraz piaskownica. Zostałoby również zamontowanych
dziewięć ławeczek oraz kosze na śmieci.
Modernizacja (remont) drogi osiedlowej, utwardzenie
(uporządkowanie) miejsc parkingowych.
Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej nr
39/41, 45/47, 49/51 i ulica Ossowskiego 10,12,14.
Remont drogi osiedlowej i utworzenie miejsc parkingowych.
NOWE "stare" ścieżki w Parku na Zdrowiu - utwardzenie
i oświetlenie drogi do Strefy Rekreacji i Wypoczynku.
Park im. Piłsudskiego.
Poprawa komfortu korzystania z Parku na Zdrowiu w jego
północno-wschodniej części obejmujące instalację nowego
oświetlenia i utwardzenie nawierzchni alei biegnącej od
ul. Srebrzyńskiej do al. Orlicz Dreszera i otaczającej od zachodu
teren dawnego Lunaparku, wraz z doposażeniem jej sąsiedztwa
w elementy małej architektury - kosze na odpady i ławki.

120

Kwota po
weryfikacji

527300,00

528700,00

560000,00

565000,00

579000,00

620000,00

Lp.

ID

102

L0224

103

L0192

104

L0209

105

L0250

106

L0032

107

L0095

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Rewitalizacja Parku „Nad Jasieniem" etap 1 - nowe aleje.
Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
Wykonanie sieci alejek z kostki brukowej na naturalnie powstałych
ciągach komunikacyjnych na terenie parku „Nad Jasieniem". Aleje
w zależności od uwarunkowań powinny być takiej szerokości, aby
możliwy był swobodny ruch pieszych w obu kierunkach. Długość
proponowanej sieci to: 1540m o szerokości min. 2m.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kopcińskiego 54.
ul. Kopcińskiego 54.
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego,
w skład którego wchodziłyby: boisko piłkarskie, boisko do piłki
ręcznej i koszykówki, bieżnia 4-torowa i skocznia do skoku w dal
z oświetleniem i monitoringiem.
Wielofunkcyjna maszyna do przesadzania drzew.
Miasto Łódź.
Maszyna do przesadzania średnich drzew byłaby urządzeniem
hydraulicznym
podłączonym
do
samobieżnego
pojazdu
wielofunkcyjnego umożliwiającym przesadzanie drzew o obwodzie
do ok. 30 cm (największe szanse na zaadaptowanie się w nowych
warunkach siedliskowych). Maszyna byłaby na stanie i w użyciu
Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi i wykorzystywana przy realizacji
również innych zadań tej jednostki. Przesadzarka pozwoli na
zachowanie cennych egzemplarzy drzew liściastych i iglastych na
terenie miasta. Do obsługi maszyny wyznaczeni i przeszkoleni
zostaliby pracownicy ZZM. Zadanie obejmowałoby również zakup
usługi przesadzenia lub posadzenia do kilkunastu sztuk dużych
drzew.
Ścieżka dla biegaczy wzdłuż ul. Wycieczkowej.
ul. Wycieczkowa od ul. Warszawskiej do ul. Strykowskiej.
Ścieżka dla biegaczy.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w XXIII LO.
XXIII LO, al. Piłsudskiego 159.
Przygotowanie podłoża. (Aktualnie asfalt) Wycięcie 1 drzewa.
Budowa boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną
i tenisa ziemnego (44x22 m) z wyposażeniem i nawierzchnią
poliuretanową. Budowa ogrodzenia z bramą, furtką i oświetleniem.
Zdrowe zęby - piękny uśmiech - profilaktyka wykrywania
próchnicy i wad zgryzu łódzkich dzieci realizowana przez
Miejskie Centrum Medyczne „Górna".
Miejskie Centrum Medyczne „Górna" z siedzibą, ul. Felińskiego 7.
Zadanie będzie realizowane na terenie Miasta Łodzi.
Projekt zakłada zakup przystosowanego pojazdu określanego
potocznie „dentobusem" lub „ząbkobusem" wyposażonego w sprzęt
stomatologiczny w postaci m.in. fotela stomatologicznego, narzędzi,
umywalki, szafek, klimatyzatora, agregatora prądotwórczego
i sprzętu komputerowego. W ramach projektu przewidujemy
zatrudnienie lekarza dentysty i asystentki stomatologicznej oraz
kierowcy. Projekt przewiduje realizacje programu profilaktycznego
polegającego na dokonywaniu przeglądów zębów u dzieci szkół
podstawowych na terenie Miasta Łodzi.
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Oświetlenie w Parku im. Mickiewicza - rejon altany oraz al. od
ul. Zgierskiej do Folwarcznej.
Pn. część parku im. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ulicy
Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany.
Oświetlenie rejonu altany: długość trasy to 230 m. Planowane jest
zamontowanie ok. 5 lamp i 5 lamp posadzkowych. Koszt budowy
oświetlenia - 100 tys. . Oświetlenie alejek od ul. Zgierskiej do
Folwarcznej z dojściem do altany: Długość trasy wynosi 1250 m.
Prawidłowe oświetlenie wymaga montażu ok. 60 lamp. 1 lampa
z montażem - ok. 10.000 . Koszt budowy oświetlenia - ok. 600 tys. .
Termomodernizacja dla domu dziecka dla dzieci małych.
ul. Drużynowa 3/5.
Termomodernizacja budynku (filii) domu dziecka dla dzieci małych.
Termomodernizacja dla domu dziecka dla dzieci małych.
ul. Lniana 9.
Termomodernizacja budynku (filii) domu dziecka dla dzieci małych.
Razem dla osiedli - poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu
komunalnym Doły.
Dzielnica: Bałuty, Nr działki: B53-4.
Celem projektu jest założenie systemu kamer- monitoringu na
części Cmentarza komunalnego Doły. System kamer wraz z centralą
obsługi monitoringu mieszcząca się na terenie Cmentarza, zwiększy
bezpieczeństwo znajdujących się na terenie kwater nagrobkowych
oraz mieszkańców odwiedzających kwatery.
„Od juniora do seniora" - mały kompleks rekreacyjnosportowy.
SP 1 przy ul. Sterlinga 24.
Przedmiotem zadania jest przebudowa boiska przy SP 1
w kompleks rekreacyjno-sportowy. Kompleks składać się będzie
z: • krytej części boiska wielofunkcyjnego halą typu TFS
z przeznaczeniem na gry zespołowe z pełnym zapleczem
i wyposażeniem sportowym, • odkrytej części rekreacyjnej
z nawierzchnią poliuretanową drobnoziarnistą z wydzielonymi
torami bieżni, trybunami z ławeczkami, mini siłownią oraz placem
zabaw dla najmłodszych. • w przyszłości planowana jest dobudowa
do hali zaplecza sanitarnego wraz z przebieralniami.
Skróćmy czas realizacji interwencji- zakupmy samochody dla
Straży Miejskiej
Miasto Łódź.
Zakup 6 specjalistycznych samochodów oraz zabudowa i ich
wyposażenie. Pojazdy będą przeznaczone do realizacji interwencji
zgłaszanych przez mieszkańców miasta.
Symbol Łagiewnik - zabezpieczenie przeciwpożarowe
drewnianych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.
ul. Wycieczkowa 77.
Kapliczki w Lesie Łagiewnickim to najstarsze drewniane zabytkowe
budynki. Od 2004 r. znajdują się pod opieką Leśnictwa Miejskiego.
W ramach zadania kapliczki wyposażone zostaną w system
aktywnego (automatycznego) gaszenia pożaru, co pozwoli na ich
skuteczne zabezpieczenie przed pożarem.
Szkoła pod chmurami.
Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a.
Adaptacja i modernizacja strychu w budynku Zespołu Szkół
Specjalnych nr 4 z wyodrębnieniem sal lekcyjnych i węzła
sanitarnego.
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California od nowa! Budowa skateparku i rewitalizacja
terenu/zieleni w obrębie Parku Podolskiego.
Teren dawnego skateparku "California". Ulokowany w pobliżu
ul. Strzemińskiego i Zapadłej, przy Parku Podolskim, nr działki:
W30-54/9.
Reaktywacja pierwszego i kultowego skateparku w Łodzi!! Budowa
skateparku w obrysie pozostałej po poprzednim skateparku płyty
asfaltowej o powierzchni wynoszącej około 1100 m. kw., włączenie
zaniedbanego terenu do parku przez likwidację starego ogrodzenia,
uprzątnięcie przestrzeni, montaż oświetlenia oraz pielęgnację
roślinności i ustawieniu ławek i koszy na śmieci.
Dostosowanie auli do potrzeb poszerzenia oferty edukacyjnej
i kulturalnej Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima.
Al. Wyszyńskiego 86 Pałac Młodzieży im. J. Tuwima.
Zadanie dotyczy adaptacji auli. Obejmie ono zaciemnienie świetlika
dachowego poprzez instalację rolet, instalację kotar-żaluzji we
wnękach wokół auli wraz z systemem elektrycznej obsługi,
klimatyzację, rozbudowę dwóch garderób z toaletą i natryskiem,
malowanie poinwestycyjne oraz zakup sceny modułowej.
Inwestycja odpowie na problem braku infrastruktury niezbędnej do
realizacji imprez estradowych organizowanych przez Pałac
Młodzieży dla mieszkańcó.
Ścieżka rowerowa w Lesie Łagiewnickim.
Łódź, ul. Wycieczkowa, działki 42/1, 42/2, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7,
42/8 w obrębie B-16.
Zadanie obejmuje wykonanie gruntowej utwardzonej kruszywem
naturalnym ścieżki rowerowej w Lesie Łagiewnickim wzdłuż ul.
Wycieczkowej tj. zgodnie z przebiegiem czarnego szlaku
rowerowego po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.
Przedłużona
zostanie
istniejąca
ścieżka
rowerowa
w ul. Wycieczkowej (kończąca się przed Lasem Łagiewnickim).
Wykonanie zadania poprawi bezpieczeństwo rowerzystów
poruszających się wzdłuż dróg publicznych w Lesie Łagiewnickim.
Ćwiczyć po łódzku - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla mieszkańców Łodzi.
Łódź - obiekty sportowe i rekreacyjne, parki.
Projekt dedykowany jest dla mieszkańców Łodzi zainteresowanych
aktywnością fizyczną. Zadanie przewiduje organizacje otwartych
i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup
wiekowych w podziale na dyscypliny sportowe. Zajęcia sportoworekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów, na obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie
całego Miasta. Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla
dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów.
Uniwersytecka odNOWA. Etap I: remont chodników od Ronda
Solidarności do Placu Pokoju po obu stronach.
ul. Uniwersytecka: strona nieparzysta (numery 19/21, 23, 25, 27,
29/31, 33, 35) oraz parzysta (od placu Pokoju i posesji przy
Wierzbowej 16, Uniwersytecka 38/40, 42/44 oraz 46/48).
Remont chodników w ciągu ulicy Uniwersyteckiej (od Ronda
Solidarności do Placu Pokoju po obu stronach ulicy), zgodny ze
standardem przyjętym dla Strefy Wielkomiejskiej wraz
z rekultywacją zieleni, utworzeniem rabat kwiatowych,
wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz ustawieniem elementów
małej architektury miejskiej (ławek, separatorów ruchu, koszy na
śmieci oraz ogrodzenia trawników).
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Park Helenów powrót do XIX w.
Park Helenów.
Projekt polega na przywróceniu dawnego blasku Parkowi
Helenowskiemu. Pierwszym etapem będzie odnowienie altany
(groty), która wymaga remontu z uwagi na stan techniczny.
Utwardzenie parkingu pod cm. Zarzew od strony ul. Lodowej etap 1.
Parking przy cmentarzu na Zarzewie wzdłuż ul. Lodowej - od
Papierniczej do stoisk handlowych przy głównym wejściu.
Zadanie polega na utwardzeniu nawierzchni błotnistego parkingu
przy cmentarzu na Zarzewie wzdłuż ul. Lodowej. Etap 1. obejmuje
fragment od stoisk handlowych przy głównym wejściu (bez ich
ruszania) do ulicy Papierniczej. Konstrukcja nawierzchni powinna
umożliwiać ewentualny postój samochodów ciężarowych. Wzdłuż
parkingu powinien powstać chodnik. Od strony głównego wejścia
można umieścić kilka stojaków rowerowych.
Budowa hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznych
instalacji, wody, kanalizacji, energii elektrycznej i c.o. oraz
utwardzeń.
SP nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", ul. Łanowa 16.
Budowa hali, zgodna z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta
Łodzi (decyzja nr DAR-UA-II.1613.20160, projektem budowlanym
(zatwierdzony i uzyskał pozwolenie na budowę w dniu 26.08.2016)
-Hala do gry w tenisa ziemnego oraz koszykówkę ( z możliwością
gry w piłkę ręczną), użytkowana zarówno przez uczniów, jak
i mieszkańców osiedla, w hali będzie mogło przebywać
jednocześnie 32 osoby z trenerami.
Boisko wielofunkcyjne w parku „Nad Jasieniem".
Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
Wykonanie prac związanych z odprowadzeniem wód opadowych;
budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, na powierzchni
którego wytyczone zostaną 2 boiska do piłki ręcznej z bramkami,
siatkówki; budowa bieżni 4 pasmowej wokół boiska; wykonanie
podbudowy betonowej pokrytej poliuretanem, wytyczenie
niezbędnych linii; zazielenienie terenu i postawienie ławek na
terenie parku „Nad Jasieniem".
Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych
i właścicielskich.
Miasto Łódź.
Zwierzęta w Łodzi są ważne i należy nieustannie dbać o ich dobro.
Środki finansowe na zabiegi weterynaryjne dla psów i kotów
mieszkańców Łodzi. Dofinansowanie miejskiego programu
zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi. Doposażenie
schroniska dla Zwierząt jak również specjalistycznej sekcji Straży
Miejskiej, które pracują dla zwierząt i ze zwierzętami (Animal
Patrol i Sekcja Konna).
Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje
specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne.
PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie,
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im.
Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.
Łódzcy pacjenci skorzystają z bezpłatnych konsultacji m.in. lekarza
rehabilitacji, neurologa, okulisty, urologa a także dietetyka,
podologa, i psychologa. Będą mogli uczestniczyć zarówno
w spotkaniach wspomagających rozwój osobisty, jak również brać
czynny udział w zajęciach propagujących zdrowy tryb życia.
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Lumumbowo OdNowa
ul. Patrice Lumumby - od Pomorskiej do Porannej (około 130
metrów).
Zadanie polega na przebudowie fragmentu ulicy Lumumby przy
Pomorskiej z uwzględnieniem specyfiki tego miejsca - wysokiego
natężenia ruchu pieszego i rowerowego. Przebudowa ma na celu
zwężenie jezdni, a w zamian wyznaczenie normalnych miejsc
parkingowych. W zwolnionej przestrzeni zostanie nasadzona nowa
zieleń oraz postawione meble miejskie. Taka zadbana, zielona
przestrzeń będzie stanowić i wizytówkę całego Lumumbowa.
Park Julianowski - dla pieszych i rowerzystów
Chodnik i pasy zieleni po północnej stronie i jezdnię na działkach
551/12 i 551/3 w obr. B-26.
Zadanie polega na uzyskaniu bezkrawężnikowej nawierzchni na
ulicy Biegańskiego -wzdłuż parku Julianowskiego oraz wzbogaceniu
przestrzeni miejskiej o elementy drobnej historycznej architektury.
Celem zmian jest powiększenie parku, stworzenie nowej ścieżki
rowerowej, uczynienie kolejnego przyjaznego dla mieszkańców
miejsca w Łodzi. Nowe nasadzenia kwiatów i krzewów oraz nowo
zamontowane latarnie zwiększą walory tego miejsca. Zadanie jest
dopełnieniem przestrzeni parkowej i jej funkcji rekreacyjnospacerowych.
"Tymienieckiego od nowa 3" - Przebudowa ul. Tymienieckiego
odc. Pos. 16D - ul. Kilińskiego.
Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku od posesji nr. 16D do
ul. Kilińskiego bez skrzyżowania wraz z zieleńcem na północnozachodnim narożniku tego skrzyżowania oraz zieleńcem przed pos.
16D.
Zadanie będzie polegać na przebudowie ulicy co ma na celu
uporządkowanie
przestrzeni
bezpieczeństwa
wszystkim
użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom. Podstawowe
składowe zadania to: opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi wraz oświetleniem, przebudowa pasa
drogowego bez skrzyżowania z Kilińskiego.
"Tymienieckiego od nowa 1" - Przebudowa ul. Tymienieckiego
odc. Piotrkowska - pos. 10.
Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku Piotrkowska (bez
skrzyżowań) - posesja 10 włącznie (ze skrzyżowaniem
z ul. Sienkiewicza) oraz działka przed posesją nr 10.
Zadanie będzie polegać na przebudowie ulicy co ma na celu
uporządkowanie
przestrzeni
bezpieczeństwa
wszystkim
użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom. Podstawowe
składowe zadania to: opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi wraz oświetleniem, przebudowa pasa
drogowego (ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza, bez skrzyżowania
z ul. Piotrkowską).
Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej .
Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr
73/3, 75, 76/1, i 81/11.
Budowa miniboiska ze sztuczną nawierzchnią ogrodzone
i oświetlone.
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Ogród Różany w wiktoriańskim stylu. wg istniejącego projektu.
Ogród Botaniczny.
Utworzenie na terenie Ogrodu Botanicznego największej różanki
w kraju. Projekt romantycznego ogrodu różanego z podziałem na
róże historyczne, współczesne i wybitne odporne na mrozy. Ogród
różany jest spójną koncepcją architektoniczne nasadzeniową,
nawiązującą
do
XIX
wiecznych
ogrodów
Europy.
Dzięki zastosowaniu min. typowej dla epoki czerwonej cegły,
doskonale wpasowuje się w architekturę miasta, korespondując
z Manufakturą czy kompleksem byłych fabryk na Księżym Młynie.
Monitoring
występowania
zagrożeń
chorobami
cywilizacyjnymi, nowotworami i ryzykiem uzależnień wśród
dzieci i młodzieży Łodzi.
Cała Łódź.
Celem zadania jest prowadzenie szeroko zakrojonych prac ma rzecz
monitoringu obecnego stanu zdrowia łódzkich dzieci w świetle
uwarunkowań biologicznych, ekonomicznych i społecznych, jako
podstawowego czynnika warunkującego dobrostan populacji
miasta w niedalekiej przyszłości. Projektem monitoringu objęta
zostanie grupa ok. 1900 dzieci z łódzkich podstawówek (5%
populacji uczniów podstawówek). Zakres badań: profilaktyka
otyłości, chorób alergicznych, nowotworów skóry oraz badania
antropometryczne, genomiczne.
Rewitalizacja ul. Kamińskiego.
Ulica Kamińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rewolucji
1905r.
W ramach zadania planowane jest wykonanie kompleksowej
przebudowy ulicy Kamińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul.
Rewolucji 1905 r. w ulicę typu „podwórzec miejski”. Zadanie
obejmuje przebudowę jezdni, chodników, zieleńców, małej
architektury, wybudowanie nowego oświetlenia i odwodnienia
ulicy.
"Tymienieckiego od nowa 2" - Przebudowa ul. Tymienieckiego
odc. pos. 12 do końca wjazdu do Lidla.
Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku od posesji nr 12 do
końca wjazdu do Lidla włącznie oraz działka przed budynkiem
Tymienieckiego 16.
Zadanie będzie polegać na przebudowie ulicy co ma na celu
uporządkowanie
przestrzeni
bezpieczeństwa
wszystkim
użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom. Podstawowe
składowe zadania to: opracowania dokumentacji projektowej na
przebudowę drogi wraz oświetleniem, przebudowa pasa
drogowego.
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Nowoczesna Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku
na Zdrowiu, kontynuacja zadania "Lunapark inaczej": Wzgórze
3 Wież ze Zjeżdżalniami.
Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
Dalszy etap budowy Nowoczesnej Strefy Rekreacji, Wypoczynku
i Animacji w Parku na Zdrowiu w miejscu po dawnym Lunaparku,
kontynuacja zadania "Lunapark inaczej". Powstanie wzgórze
z 3 wieżami i zjeżdżalniami, które będzie kolejnym etapem
zagospodarowania tego terenu i przystosowania go do
współczesnych potrzeb mieszkańców. W ramach zadania powstanie
sztuczne wzniesienie stanowiące nie tylko punkt widokowy, na
którego szczycie stanie zestaw zjeżdżalni z 3 potężnymi wieżami.
Wejście / wjazd na górę umożliwią schody i ścieżka dla
niepełnosprawnych. Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie
i monitoring obiektu.

Kwota po
weryfikacji

1980000,00

g) Wykaz zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 pozytywnie
zaopiniowanych przez Doraźną Komisję Partycypacji Społecznej i Budżetu
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi mimo negatywnych rekomendacji
komórek merytorycznych.
BAŁUTY
Lp.

1

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania

Drzewa na Zachodniej.
Zachodnia strona ul. Zachodniej.
Posadzenie
szpaleru
drzew
uzupełniających
B0172BC zachodnią pierzeję ul. Zachodniej na odcinku wzdłuż
terenu
Manufaktury.
Dęby
szypułkowe
"Fastigiata"(kolumnowe) - 9 szt.-14 szt., klon
czerwony Acer Rubum sadzonki wys. 350 cm.

Uzasadnienie stanowiska
Komisji

Przyczyna
zmiany
rekomendacji zadania – brak
przeszkód prawnych do jego
realizacji.

GÓRNA
Lp.

1

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja /Krótki opis zadania

Domknięcie przejazdów rowerowych wokół
skrzyżowania Jana Pawła II/Obywatelska.
Skrzyżowanie Jana Pawła II/Obywatelska.
Wyznaczenie przejazdów rowerowych po stronie
zachodniej oraz południowej skrzyżowania Jana
G0003RO
Pawła II / Obywatelska z fragmentów przejść dla
pieszych, wymalowanie linii drogi rowerowej łączącej
przejazdy, wymalowanie linii łączącej istniejącą drogę
rowerową z ul. Braterską (niedawno powstały
podjazd pod krawężnik).
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Uzasadnienie stanowiska
Komisji

Przyczyna zmiany
rekomendacji zadania – brak
przeszkód prawnych do jego
realizacji.

Lp.

2

3

4

5

6

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja /Krótki opis zadania

Remont
chodników
przy
ul.
Łaskowice
i ul. Chocianowickiej (etap 1).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na
G0116NN nową kostkę betonową z ułożeniem obrzeży i wraz
wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m
(budżet 25 tys. zł) 2) ul. Chocianowicka - szerokość
chodnika 1,5 m (budżet 25 tys. zł).
Remont
chodników
przy
ul.
Łaskowice
i ul. Chocianowickiej (etap 2).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na
G0120NN nową kostkę betonową z ułożeniem obrzeży i wraz
wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m
(budżet 25 tys. zł) 2) ul. Chocianowicka - szerokość
chodnika 1,5 m (budżet 25 tys. zł).
Remont
chodników
przy
ul.
Łaskowice
i ul. Chocianowickiej (etap 3).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na
G0121NN nową kostkę betonową z ułożeniem obrzeży i wraz
wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m
(budżet 25 tys. zł) 2) ul. Chocianowicka - szerokość
chodnika 1,5 m (budżet 25 tys. zł).
Remont
chodników
przy
ul.
Łaskowice
i ul. Chocianowickiej (etap 4).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na
G0122NN nową kostkę betonową z ułożeniem obrzeży i wraz
wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m
(budżet 25 tys. zł) 2) ul. Chocianowicka - szerokość
chodnika 1,5 m (budżet 25 tys. zł).
Remont
chodników
przy
ul.
Łaskowice
i ul. Chocianowickiej (etap 5).
ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
Wymiana nawierzchni chodnika ze starych płyt na
G0123NN nową kostkę betonową z ułożeniem obrzeży i wraz
wymianą wjazdów w szerokości pasa drogowego.
1) ul. Łaskowice - poszerzenie chodnika do 1,5 m
(budżet 20 tys. zł)2) ul. Chocianowicka - szerokość
chodnika 1,5 m (budżet 20 tys. zł).
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Uzasadnienie stanowiska
Komisji

Przyczyna zmiany
rekomendacji zadania – brak
przeszkód prawnych do jego
realizacji.

Przyczyna zmiany
rekomendacji zadania – brak
przeszkód prawnych do jego
realizacji.

Przyczyna zmiany
rekomendacji zadania – brak
przeszkód prawnych do jego
realizacji.

Przyczyna zmiany
rekomendacji zadania – brak
przeszkód prawnych do jego
realizacji.

Przyczyna zmiany
rekomendacji zadania – brak
przeszkód prawnych do jego
realizacji.

POLESIE
Lp.

1

ID

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krotki opis zadania

Nowe miejsca parkingowe na Karolewie ul. Wróblewskiego przyjazna i bezpieczna dla
mieszkańców - NIE dla szykan na jezdni.
ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do
ul. Bratysławskiej.
Projekt przewiduje wyznaczenie 25 nowych
utwardzonych
miejsc
parkingowych
wzdłuż
ul. Wróblewskiego na Os. Karolew poprzez zmianę
P00174KR organizacji ruchu. Pasy ruchu zostaną wyprostowane,
a parkowanie przeniesione na północną stronę ulicy
jak pokazano na rysunku w załączniku. Nastąpi
demontaż niebezpiecznych dla zmotoryzowanych
szykan występujących w postaci niedostatecznie
oznaczonych wysepek i demontaż poduszek
berlińskich.
Elementami
uspokajania
ruchu
pozostaną
skrzyżowania
równorzędne:
z ul. Narciarską i z ul. Bratysławską.

Uzasadnienie stanowiska
Komisji

Przyczyna
zmiany
rekomendacji zadania – brak
przeszkód prawnych do jego
realizacji.

ŚRÓDMIEŚCIE

Lp.

1

ID

S0062KA

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania

Uzasadnienie stanowiska
Komisji

Na ratunek krzewom przy ul. Traugutta.
zieleniec przy chodniku - Traugutta 7, działka nr S6114/3.
Ogrodzenie
zieleńca
z
krzewami
niskim
ogrodzeniem / słupkami od strony parkingu,
dosadzenie zniszczonych krzewów. 19 m ogrodzenia
/ 14 słupków, 10 szt. Krzewów takich jak rosnące
w tym miejscu.

Przyczyna
zmiany
rekomendacji wniosku – brak
przeszkód
prawnych
do
realizacji wniosku.

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania

Uzasadnienie stanowiska
Komisji

WIDZEW

Lp.

1

ID

Szkoła carska z 1913 r. - renowacja zatartego
historycznego napisu frontowego.
ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.
Zabytkowa szkoła carska z 1913 roku to niepozorny
budynek na drodze do Urzędu Skarbowego ŁódźPrzyczyna
zmiany
Widzew. Jest to najstarszy zachowany budynek na
W0099ZA
rekomendacji: brak przeszkód
Zarzewie. Jedyne co obecnie świadczy o jego
prawnych do jego realizacji.
poprzednim przeznaczeniu i historii to ledwo już
widoczny napis na froncie budynku. W ramach tego
zadania profesjonalny konserwator zabytków
powinien napis odnowić tak, by nie zginął
bezpowrotnie.
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Lp.

2

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania

Uzasadnienie stanowiska
Komisji

Szkoła carska z 1913 r. - analiza stanu
najstarszego na Zarzewie zabytku i możliwości
jego rewitalizacji.
ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.
Zabytkowa szkoła carska z 1913 r. to niepozorny
Przyczyna
zmiany
budynek na drodze do Urzędu Skarbowego ŁódźW0101ZA
rekomendacji: brak przeszkód
Widzew. Jest to najstarszy zachowany budynek na
prawnych do jego realizacji
Zarzewie. Sprawdźmy w jakim jest stanie, co należy
zrobić żeby go zachować w jak najlepszym stanie,
czy można go odnowić oraz do jakich celów mógłby
służyć w przyszłości - z poszanowaniem dla
obecnych jego użytkowników.

PONADOSIEDLOWE

Lp.

1

2

ID

L0017

L0090

3

L0116

4

L0119

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Wystawa psów nierasowych
ul. Piotrkowska/ Pasaż Schillera
Pokaz i nagrodzenie najwspanialszych psów
nierasowych.
Monitoring występowania zagrożeń chorobami
cywilizacyjnymi, nowotworami i ryzykiem
uzależnień wśród dzieci i młodzieży Łodzi.
Cała Łódź.
Celem
zadania
jest
prowadzenie
szeroko
zakrojonych prac ma rzecz monitoringu obecnego
stanu zdrowia łódzkich dzieci w świetle
uwarunkowań
biologicznych,
ekonomicznych
i społecznych, jako podstawowego czynnika
warunkującego
dobrostan
populacji
miasta
w niedalekiej przyszłości. Projektem monitoringu
objęta zostanie grupa ok. 1900 dzieci z łódzkich
podstawówek
(5%
populacji
uczniów
podstawówek). Zakres badań: profilaktyka otyłości,
chorób alergicznych, nowotworów skóry oraz
badania antropometryczne, genomiczne.
Prosto Milionową.
Chodnik na Milionowej od Tatrzańskiej do Urzędu
Pracy.
Remont chodnika (uzupełnienie ubytków na
wskazanym obszarze chodnika). Więcej info wraz ze
zdjęciami
na
stronie
bolodz.vgh.pl
oraz
w szczegółowym opisie zadania.
Łódzki podróżnik - figurka podróżnika przed
dworcem Łódź Fabryczna.
Wejście do dworca od strony ulicy Kilińskiego.
Stworzenie figurki z brązu (lub innego metalu np.
mosiądzu) która stać będzie przed wejściem do
dworca Łódź Fabryczna od strony Kilińskiego
(plecami do niego). Figurka ma być podobna do
wzorca przedstawionego na zdjęciu z załącznika
oraz umieszczonego na stronie bolodz.vgh.pl
(powinna być w ruchu i posiadać ze sobą walizkę
turystyczną).
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Uzasadnienie stanowiska
Komisji
Przyczyna zmiany rekomendacji
zadania – brak przeszkód
prawnych do jego realizacji.

Przyczyna zmiany rekomendacji
zadania – brak przeszkód
formalnych do
realizacji
wniosku.

Przyczyna zmiany rekomendacji
zadania – brak przeszkód
formalnych do
realizacji
wniosku.

Przyczyna zmiany rekomendacji
zadania – brak przeszkód
prawnych do jego realizacji.

Lp.

5

ID

L0226

L0227

6

7

L0240

h) Wykaz

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Chcemy
w
Łodzi
pomnik
Tadeusza
Mazowieckiego, pierwszego po 1989r. premiera
wolnej Polski. Badanie opinii społecznej.
Nie dotyczy.
„Czy w Łodzi powinien powstać pomnik Tadeusza
Mazowieckiego, pierwszego niesocjalistycznego
premiera po 1989 roku?" - zadajmy to pytanie
Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii
społecznej na próbie minimum 1500 osób.
Sprawdźmy czy Łodzianie chcą by powstał w Łodzi
pomnik tego wielkiego polityka, którego siły
spokoju, kultury i klasy tak obecnie brakuje w życiu
politycznym Polski.
Chcemy możliwości negatywnego głosowania na
projekty Budżetu Obywatelskiego!
Nie dotyczy.
„Czy w Budżecie Obywatelskim Łodzi należy
wprowadzić możliwość głosowania na „nie", aby
głosujący mogli wypowiadać się nie tylko
pozytywnie, ale też negatywnie o jakimś projekcie?"
- zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym
badaniu opinii społecznej na próbie minimum 1500
osób. Sprawdźmy czy Łodzianie chcą mieć
możliwość nie tylko akceptowania ciekawych
projektów, ale też odrzucania różnych niepoważnych
pomysłów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.
Podjazd dla wózków dziecięcych na kładce.
Kładka nad torami łącząca ul. Maratońską
z ul. Czerwonego Kapturka i Sztormową.
Potrzebna jest dodatkowa szyna - ceownik (jedną już
jest - służy do wciągania rowerów) na kładce, tak
aby można było po niej wciągnąć wózek dziecięcy.

negatywnie

zaopiniowanych

zadań

Uzasadnienie stanowiska
Komisji

Przyczyna zmiany rekomendacji
zadania – brak przeszkód
prawnych do jego realizacji.

Przyczyna zmiany rekomendacji
zadania – brak przeszkód
prawnych do jego realizacji.

Przyczyna zmiany rekomendacji
zadania – brak przeszkód
prawnych do jego realizacji.

zgłoszonych

do

Budżetu

Obywatelskiego 2017/2018, zadań wycofanych oraz niekompletnych.
BAŁUTY
Lp.

1

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania

Pieszo i rowerem koło rurociągu (Włókniarzy/Żubardzka) - utwardzenie
błotnistej ścieżki.
Ścieżka po zachodniej stronie rurociągu równoległa do Al. Włókniarzy - odcinek od
B0003TW
przejścia dla pieszych Włókniarzy/Żubardzka do drogi gruntowej biegnącej wzdłuż
ogródków działkowych w kierunku zachodnim (w stronę ul. Skarpowej i torów
kolejowych). Utwardzenie żwirem wyżej wymienionej ścieżki.
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Lp.

2

3

4

5

6

7

8

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania

Usprawnienia rowerowe w okolicach Manufaktury – wlot drogi rowerowej
naprzeciwko Piwnej.
Okolice skrzyżowania Drewnowska/Piwna.
B0004BC Wykonanie fragmentu drogi rowerowej jako czwartego (podporządkowanego)
wlotu skrzyżowania Drewnowska/Piwna. Połączenie jezdnią ul. Drewnowskiej
powinno być wykonane tak, by dodatkowo ułatwić włączenie się w ul. Drewnowską
dla jadących w kierunku wschodnim (łagodny łuk).
Wyznaczenie trambuspasa na ul. Limanowskiego od Zachodniej do Klonowej.
Pas drogowy ul. Limanowskiego.
B0006BC Zadanie polega na wymalowaniu pasa dla MPK na ul. Limanowskiego (od Zachodniej
do Drukarskiej i od Wrocławskiej do Klonowej) co skróci czas przejazdu
w godzinach szczytu dla pojazdów komunikacji miejskiej.
Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej i Limanowskiego po północnej stronie
wiaduktu.
Chodnik na wiadukcie Limanowskiego/Aleksandrowska od Wareckiej do Brukowej
ze skrętem w Brukową, skrzyżowanie Brukowa/Helska.
Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego na chodniku po północnej stronie wiaduktu
B0008BZ Aleksandrowska/Limanowskiego od ul. Wareckiej do Brukowej, wraz z fragmentem
po zachodniej stronie Brukowej od Limanowskiego do Helskiej. Wyznaczenie
przejazdu wzdłuż przejścia dla pieszych przez Brukową przy Helskiej (sygnalizacja
ze wspólną blendą). Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od przejazdu do
pierwszego wjazdu do posesji przy ul. Helskiej po wschodniej stronie skrzyżowania
Brukowa / Helska, z miejscowym poszerzeniem chodnika.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
SP lub PG na terenie osiedla.
B0014LA W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
SP lub PG na terenie osiedla.
B0015WL W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
SP lub PG na terenie osiedla.
B0016TW W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
SP lub PG na terenie osiedla.
B0017RA W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
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Lp.

ID

9

B0018JM

10

B0019BZ

11

B0020BD

12

B0021BC

13

B0027BC

14

B0028JM

15

B0032BC

16

B0033BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Remont chodnika przy ul. Rybnej.
Chodnik prowadzący do budynku przy ul. Rybnej 7E.
Demontaż uszkodzonego chodnika, wyrównanie podłoża, wytyczenie krawężników,
ułożenie nowych płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm.
Ul. Bukowa - julianowski podwórzec.
ul. Bukowa.
Proponujemy zaprojektowanie i przebudowanie ul. Bukowej w celu stworzenia
atrakcyjnej przestrzeni bez barier architektonicznych, z której korzystać będą mogli
bez przeszkód wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne. Ulica podwórzec będzie strefą ruchu uspokojonego. Zadanie obejmuje wybudowanie
skąpanego w zieleni ciągu pieszo-jezdnego, z wyznaczonymi obustronnie miejscami
postojowymi na wysokości każdej posesji, wybudowanie odwodnienia, wymianę
oświetlenia oraz posadzenie obustronnie ozdobnych drzew i krzewów.
Proponujemy odzyskanie istniejącej kostki granitowej i ponowne jej wbudowanie
pod miejscami postojowymi. Załączamy szkic koncepcyjny dotyczący modernizacji
ul. Bukowej.
Chodź bezpiecznie od rana - wymiana chodnika przy Jana.
ul. Jana od nr 8 do nr 14.
Demontaż starych płyt chodnikowych, wymiana podłoża. Ułożenie nowych płyt
chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm wraz z wytyczeniem krawężników na
powierzchni ok. 214 m2.
Przywróćmy radość dzieciom - reaktywacja zjeżdżalni w Parku przy
Hipotecznej.
Zieleniec miejski przy ul. Hipotecznej.
Demontaż starych drewnianych zabezpieczeń w istniejącej konstrukcji zjeżdżalni.
Montaż dwóch zjeżdżalni oraz wymiana podłoża na bezpieczne dla korzystających
z niej dzieci. Zamontowanie dwóch ławek dla opiekunów oraz koszy na śmieci.
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Naprawa torowiska na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Sporną.
Fragment torowiska na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Sporną.
Naprawa torowiska- przejazdu dla samochodów na wskazanej lokalizacji.

Wieża antysmogowa na Skwerze Powstańców Warszawskich.
Wojska Polskiego - Palki.
Smog Free Tower ma wymiary 7 na 3.5 metra i zasadniczo jest wielkim jonizatorem
rozprasza ona w powietrzu jony niosące dodatni ładunek elektryczny, do których
przyczepiają się cząsteczki smogu, które następnie są przyciągane przez ujemnie
naładowany fragment wieży. Aby nie dokładać się do generowania zanieczyszczenia,
energia konieczna do jej zasilania pochodzi z wiatru.

Utwardzenie gruntowej nawierzchni ul. Helskiej.
ul. Helska na odcinku od nr 10 do ul. Grudziądzkiej.
B0044BZ Utwardzenie nawierzchni ul. Helskiej (na wskazanym odcinku) tłuczniem. Odcinek
ul. Helskiej od nr 10 do ul. Grudziądzkiej posiada gruntową nawierzchnię w bardzo
złym stanie. Odcinek mierzy 290 metrów długości i 6 metrów szerokości.
Zagospodarowanie zieleńca trawą i niską roślinnością.
Posesja przy ul. Rydzowej 22/24.
B0048TW
Rekultywacja zieleńca i posianie trawy nisko porostowej i nasadzenie niskich
krzewów lub 3 szt. miłorząb japoński Termonia.
Przebudowa ul. Marynarskiej między ul. Zbożową, a Garbarską.
B0051BD ul. Marynarska między Zbożową, a Garbarską.
Przebudowa drogi lokalnej ul. Marynarskiej, budowa miejsc parkingowych.
Miejskie lodowisko w Parku Staromiejskim w niecce stawu wzdłuż
ul. Podrzecznej.
Park Staromiejski, niecka stawu wzdłuż ul. Podrzecznej.
B0059BD
Przygotowanie i utrzymanie ogólnodostępnego lodowiska w Parku Staromiejskim
z wykorzystaniem istniejącej niecki stawu wzdłuż ul. Podrzecznej w okresie
zimowym.
Wrotkowisko - Tor do jazdy na wrotkach i rolkach w Parku Staromiejskim.
Park Staromiejski, trawnik wewnątrz okręgu wyznaczonego przez szyny
tramwajowe we wschodniej części parku róg Franciszkańskiej/Północnej.
B0063BD Wykonanie w Parku Staromiejskim wewnątrz okręgu wyznaczonego przez szyny
tramwajowe - toru do jazdy na wrotkach i rolkach z nawierzchnią o odpowiedniej
gładkości umożliwiającą wygodną i bezpieczną jazdę na wrotkach i rolkach wraz
z bandą oddzielającą tor od szyn tramwajowych.
Psi plac zabaw.
Park im. Szarych Szeregów.
Wybieg dla psów składający się z dwunastu różnych urządzeń . Powierzchnia parku
dla psów to 300 m2. Urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego barwionego
B0064BD w masie w kolorze, dzięki czemu nie wymagają konserwacji, malowania
i impregnacji. Kynopark w całości ogrodzony panelami w kolorze zielonym na
podmurówce wysokości 1,50 m. Nawierzchnia trawiasta wykonana po wyrównaniu
terenu i nawiezieniu czarnoziemu. W wydzielonej osobno toalecie dla psów
zastosowano nawierzchnię piaskową.
Sygnalizacja świetlna dla pojedynczego przejścia dla pieszych.
Skrzyżowanie ulic Aleksandrowskiej i Spadkowej.
B0065BZ
Sygnalizacja świetlna - przejście dla pieszych przez jezdnię wraz z dokumentacją
projektową - ulice: Spadkowa - Aleksandrowska.
Nowy sprzęt dla Zapaśników Budowlanych Łódź - remont szatni, zakup
sprzętu.
B0067BC Hala Budowlanych Łódź – zapasy, ul. Krzyżowa 5.
Projekt polega na zakupie nowego atlasu i manekinów do ćwiczeń dla adeptów
zapasów i całkowity remontu szatni jak i jej wyposażenie.

134

Lp.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ID

B0088BC

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Wyniesienie przystanku komunikacji miejskiej na ul. Limanowskiego przy
ul. Sierakowskiego.
ul. Limanowskiego skrzyżowanie z ul. Sierakowskiego.
Ułatwienie wsiadania i wysiadania z tramwaju, wyniesienie przystanków w obie
strony przy ul. Limanowskiego/Sierakowskiego.

Rowerem przez Aleksandrowską - przejazd rowerowy na skrzyżowaniu
Aleksandrowska-Rydzowa.
Zachodnie przejście dla pieszych przez ul. Aleksandrowską na skrzyżowaniu
ul. Aleksandrowskiej z ul. Rydzową, północny chodnik ul Aleksandrowskiej między
B0096BZ Szczecińską i Rydzową.
Wytyczenie krótkiego kawałka drogi rowerowej oraz wyznaczenie przejazdu
rowerowego/rowerowo-pieszego przez ul. Aleksandrowską w zachodniej części
skrzyżowania. Wytyczenie szlaku pieszo rowerowego po północnej stronie
Aleksandrowskiej miedzy Szparagową i Szczecińską.
Parkujemy swobodnie - parking dla pacjentów Przychodni Zdrowia nr 9 oraz
mieszkańców ul. Spornej.
ul. Libelta 16.
B0098BD
Postulujemy utworzenie ok. 20 miejsc parkingowych na terenie przyległym do
Przychodni Zdrowia nr 9. Parking służyłby zarówno pacjentom dojeżdżającym do
przychodni, jak i mieszkańcom okolicznych bloków.
Rowerowy Teofilów - przejazdy rowerowe na ul. Traktorowej.
Skrzyżowanie Traktorowej i Aleksandrowskiej.
Wymalowanie przejazdów rowerowych na obecnych przejściach dla pieszych przez
B0104TW i Aleksandrowską (oznakowanie poziome + wymiana blend sygnalizatorów)
i podobnie dla przejazdy wzdłuż Aleksandrowskiej przez Traktorową. Budowa
asfaltowych łączników pozwalających włączyć się w i z ul. Traktorowej po stronie
Teofilowa Przemysłowego.
Zapewnienie bezpieczeństwa seniorów - montaż okapu przeciwdeszczowego
nad wejściem oraz napędów elektrycznych do krat okiennych.
DDP, ul. Organizacji WIN 37.
B0111BD
Zadanie dotyczy montażu okapu przeciwdeszczowego nad wejściem do placówki
oraz montaż silników elektrycznych do podnoszenia metalowych krat w czterech
dużych oknach wystawowych.
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Limanowskiego Sierakowskiego.
B0124BC ul. Limanowskiego i Sierakowskiego.
4 sygnalizatory na ul. Limanowskiego. 4 sygnalizatory na ul. Sierakowskiego.
Urządzenia sterujące.
Budowa przystanku typu wiedeńskiego na ul. Limanowskiego.
Przystanek tramwajowy Limanowskiego - Sierakowskiego.
B0129BC Zadanie zakłada budowę przystanku typu wiedeńskiego na przystanku
tramwajowym Limanowskiego-Sierakowskiego, wymianę wiaty przystankowej oraz
montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.
Remont ul. Setnej.
ul. Setna od skrzyżowania z ul. Oświatową do wjazdu na teren posesji przy
B0131BD ul. Wojska Polskiego 190 (blok mieszkalny).
Remont, a w zasadzie budowa drogi asfaltowej, obejmowałby odcinek o długości ok
60 m.
Parking Osiedlowy - ul. Czarnieckiego, Zbożowa, Marynarska.
B-49: 495/209, 495/211, 495/62, 495/63, 495/66, 495/67, 495/68, 553/13.
B0134BD Wygospodarowanie jak największej ilości miejsc parkingowych poprzez
utwardzenie terenu i wydzieleniu przedmiotowych miejsc postojowych, nasadzenie
drzew liściastych w takiej ilości na jaką pozwoli teren - układ parkingu.
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Atrakcja dla dzieci i dorosłych zielony skwer przy zbiegu ulic Brukowej
i Nefrytowej na Radogoszczu.
Działka przy zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej.
Budowa zielonego skweru wraz z placem zabaw dla mieszkańców okolicznych
osiedli, w szczególności Liściasta A i B. Ustawienie 5 zabawek dla dzieci. Zadanie
poprzedzone będzie uporządkowaniem terenu i eliminacją krzaków porastających
działkę.
Sztuczne lodowisko sezonowe na Orliku przy ul. Sasanek/Sowińskiego.
Orlik przy ul. Sowińskiego 50/56, wejście od ul. Sasanek i Sowińskiego.
Zainstalowaniu na terenie istniejącego Orlika, przy szkole na boisku do koszykówki
rozkładanego, sezonowego lodowiska składającego się z: agregat chłodniczy -1 szt.,
orurowanie chłodnicze na pow. 17,5 x 32 m, roztwór glikolu etylenowego, bandy
lodowiska - 99 mb, maty gumowe - 50 m2, łyżwy różnego rozmiaru -100 szt., mini
rolba (maszyna do konserwacji lodu) - 1 szt., traktorek ogrodowy - 1 szt., regały na
łyżwy, suszarka do łyżew - 1 szt., ostrzałka do łyżew - 1 szt.
Restart Bałuty: Miejsca parkingowe - Czarnieckiego, Szklana i Zbożowa.
Ulice: Czarnieckiego, Szklana i Zbożowa.
Ułożenie płyt ażurowych pod miejsca parkingowe od strony balkonów bloku
Czarnieckiego 3 wraz z wyznaczeniem ukośnych stanowisk. Budowa parkingu
(również z tych samych płyt) od ul. Zbożowej składająca się z 3 szeregów do
parkowania oraz odnowienie istniejących miejsc parkingowych naprzeciw
wieżowca Czarnieckiego 6. Wypełnienie drogowych płyt ażurowych zielenią oraz
zasadzenie iglaków wzdłuż parkingu od ul. Zbożowej.

SMOG w Łodzi- kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu? Łódzki Alarm
Smogowy.
Tereny Wodnego Raju, działka nr B41-33/51
Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy, odpoczywamy.
B0154TW Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej jakości jest powietrze na
naszym osiedlu dlatego wnioskujemy o zakup stacji pomiarów powietrza. Chcemy
aby był to element miejskiego systemu ostrzegawczego przed smogiem. Sugerujemy
wpięcie do systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska tak aby
informacje były powszechnie dostępne.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
B0167BZ
osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
B0168JM
osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
B0169RA
osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Arturówek – bardziej dostępny poprzez uruchomienie bezpłatnej linii
autobusowej.
Skrzydlata, Warszawska, Rondo Powstańców, Inflancka, Strykowska, Wycieczkowa.
Zadanie polega na uruchomieniu bezpłatnej linii autobusowej - autobus normalny z krańcówki w Arturówku przy ul. Skrzydlatej, który by kursował non stop
w sezonie letnim tj. od 15 kwietnia do 15 października 2018 r., od piątku do niedzieli
i wszystkie dni wolne od godz. 8:00 do 20:00. Autobus będzie jeździł następującymi
ulicami: Arturówek (krańcówka) ul. Skrzydlata, Warszawska, Rondo Powstańców,
Inflancka, Strykowska, Wycieczkowa, Warszawska, Skrzydlata- krańcówka
Arturówek.
SMOG w Łodzi- kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu? Łódzki Alarm
Smogowy.
Nieopodal skrzyżowania ul. Zgierskiej, Ziołowej, Jesionowej.
Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy, odpoczywamy.
Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej jakości jest powietrze na
naszym osiedlu dlatego wnioskujemy o zakup stacji pomiarów powietrza. Chcemy
aby był to element miejskiego systemu ostrzegawczego przed smogiem. Sugerujemy
wpięcie do systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska tak aby
informacje były powszechnie dostępne.
SMOG w Łodzi- kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu? Łódzki Alarm
Smogowy.
Okolice Łagiewnickiej i al. Róż.
Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy, odpoczywamy.
Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej jakości jest powietrze na
naszym osiedlu dlatego wnioskujemy o zakup stacji pomiarów powietrza. Chcemy
aby był to element miejskiego systemu ostrzegawczego przed smogiem. Sugerujemy
wpięcie do systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska tak aby
informacje były powszechnie dostępne.
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Pszczelnej.
Okolice skrzyżowania ul. Pszczelnej z ul. Łagiewnicką.
Wymalowanie przejścia dla pieszych do przystanku w lokalizacji ul. Łagiewnicka /
Pszczelna.
Parking w Arturówku - rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych
i dostawczych na 100 -150 szt. i aranżacja terenu.
Arturówek - rozbudowa parkingu już istniejącego na ul. Bażanciej i aranżacja terenu.
Zadanie polega na powiększeniu istniejącego parkingu o kolejne miejsca do
parkowania na kolejne 100-150 samochodów osobowych i dostawczych(mini
busów). Parking zostanie utwardzony betonową trylinką (płytą ażurową) w celu
zachowania podłoża leśnego i zieleni. Celem rozbudowy parkingu jest polepszenie,
zachowanie bezpieczeństwa w Arturówku i uczynienie przyjaznego dla
mieszkańców miejsca. Wykonanie aranżacji mała architektura na parkingu i wokół
niego będzie dopełnieniem przestrzeni parkowej - leśnej Kompleksu
Wypoczynkowego Arturówek.
Zielony parking Gandhiego - Odolanowska.
Na rogu ulic Gandhiego i Odolanowskiej, część działki nr 95/188, 95/171, 95/170.
Wykonanie 40 miejsc postojowych wraz z ich oświetleniem. Zabiegi pielęgnacyjne
zieleni prześwietlenie koron drzew. Wykonanie nowych nasadzeń - drzewa i krzewy.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
SP lub PG na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą uczyć się podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Dodatkowa stacja roweru publicznego ma rogu Wielkopolska / Pułaskiego.
Róg ulic Wielkopolska/Pułaskiego obok obecnego przystanku autobusowego
w kierunku centrum (nr 1286).
Wraz z planowaną rozbudową Łódzkiego Roweru Publicznego w okolicach
skrzyżowania Wielkopolska/Pułaskiego nie powstanie stacja. Ustawienie w tym
miejscu dodatkowej stacji znacząco ułatwi mieszkańcom skorzystanie z tak
fenomenalnego środka transportu jakim jest rower publiczny.
Żyj Pasją.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF Wystawienie
4 spektakli dla mieszkańców osiedla.
Żyj Pasją.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
20 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF Wystawienie
4 spektakli dla mieszkańców osiedla.
Razem dla Osiedli - Likwidacja odcinka ścieżki rowerowej dla celu poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.
B44-6/53, 6/55, 6/15, 6/51, 8/2.
Celem projektu jest likwidacja części ścieżki rowerowej na długości bloku 218 przy
ul. Limanowskiego oraz budynku 216 przy ul. Limanowskiego dla celu poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców jak i rowerzystów na odcinku realizacji zadania
projektowego. Projekt ma doprowadzić do zniwelowania występowania wypadków
na odcinku ścieżki rowerowej i przywrócenie stanu pierwotnego z przed budowy
ścieżki rowerowej.
Razem dla Osiedli - Termomodernizacja budynku przy ul. Woronicza 2 A.
Działka 6/56 obręb B-44 oraz działka 6/54 obręb B-44.
Celem projektu jest termomodernizacja budynku (tył i przód) przy ul. Woronicza 2A
celem poprawy stanu technicznego budynku oraz estetyki okolicy.
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Osiedle do mieszkania - woonerf na Turystycznej.
ul. Turystyczna.
Utwardzenie ul. Turystycznej jest przesuwane z roku na rok. Od 2016 r. ulica
posiada pełną niezbędną infrastrukturę i czeka jedynie na równą nawierzchnię.
Projekt zakłada wykonanie dokumentacji zamiennej w celu przekształcenia
ul. Turystycznej w ulicę jednoprzestrzenną i strefę zamieszkania oraz wykonanie
docelowego utwardzenia ulicy. Zakłada się wykorzystanie istniejącej dokumentacji,
która wymaga jedynie korekt m.in. wysokości nawierzchni i nowej mapy
d.c. projektowych.
Wykaz zadań wycofanych oraz niekompletnych

1

B0007JM

2

B0036JM

3

B0091BC

4

B0094BC

5

B0193LA

6

B0198JM

7

B0199LA

8

B0200JM

9

B0202JM

Skatepark na Bałutach.
Park Julianowski.
Skatepark miejsce do jazdy na rolkach, deskorolkach oraz rowerach typu BMX.
Obiekt wyposażony w minirampę lub "bowl". Duży Jump Box wraz z elementami
Quaterpipe do nabierania rozpędu.
Konwalie na Konwaliowej.
ul. Konwaliowa na odcinku od. ul. Stalowej do ul. Gibalskiego.
Nasadzenie konwalii po obu stronach ul. Konwaliowej na wskazanym odcinku.

Wymiana ogrodzenia na posesji MOPS I WPŚ działającego na rzecz
mieszkańców.
ul. Tybury 16.
Wymiana starego ogrodzenia z siatki na nowe z siatki. Zdemontowanie części
składowych starego ogrodzenia - betonowe słupki wolnostojące, ławki
fundamentowe, słupki, siatka. Istniejące ogrodzenie jest w bardzo złym stanie
technicznym - rozsypujące się betonowe słupki, siatka skorodowana. Ogrodzenie ma
ponad 60 lat.
Poprawa wizerunku i estetyki siedziby MOPS I WPŚ.
ul. Tybury 16.
Termomodernizacja budynku z naprawą gzymsów, nadproży, naprawa elewacji,
wymiana parapetów okiennych. Budynek użytkowany od lat 60-tych, nie był
malowany, nie remontowano elewacji.
Remont i poszerzenie mostu rowerowo - pieszego na rzece Bzurze.
Działka przy skrzyżowaniu ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli.
Remont mostu rowerowo-pieszego na rzece Bzura w rejonie skrzyżowania ulic
Łagiewnickiej i Czapli, wraz z jego poszerzeniem, tak by mogły minąć się dwa jadące
przeciwległe rowery.
Ścieżka dla biegaczy wzdłuż ul. Skrzydlatej.
ul. Skrzydlata od ul. Warszawskiej do ul. Kasztelańskiej.
Ścieżka dla biegaczy.

Ścieżka dla biegaczy wzdłuż ul. Skrzydlatej.
ul. Skrzydlata od ul. Kasztelańskiej do zbiorników wodnych i wokół nich.
Ścieżka dla biegaczy.
Ścieżka dla biegaczy wzdłuż ul. Warszawskiej.
ul. Warszawska od ul. Stalowej do ul. Wycieczkowej.
Ścieżka dla biegaczy.
Ścieżka dla biegaczy wzdłuż ul. Inflanckiej.
ul. Inflancka od ul. Strykowskiej do ul. Gibalskiego.
Ścieżka dla biegaczy.
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Budowa placu zabaw na Osiedlu Łagiewniki.
Działka na rogu ulicy Jaskółczej i Mrówczej.
Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki, obejmującego następujące elementy:
mała ścianka wspinaczkowa, dwie huśtawki, zjeżdżalnia, mostek linowy, dodatkowe
elementy towarzyszące: dwie ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci.
Ball for All czyli Piłka dla Każdego.
Boisko wielofuncyjne przy SP 184, ul. Syrenki.
Ball for All czyli Piłka dla Każdego.
Boisko wielofuncyjne przy ZSP 10, ul. Strykowska 98.
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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Strefa rekreacji dla Chojen.
Działka G-30 575 przy ul. Jędrzejowskiej.
Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego składającego się z boiska
wielofunkcyjnego z możliwością rozbudowy w przyszłości wraz z niezbędną
infrastrukturą jak ławki i kosze na śmieci.
Krańcówka Kurczaki Od Nowa – Etap 1 – chodniki, barierki, kosze, ławki, wiaty
oraz zieleń.
Teren pętli (krańcówki) tramwajowej przy ul. Kurczaki oraz tereny bezpośrednio
przyległe wedle wykazu numerów ewidencyjnych działek.
W ramach zadania mają zostać wymienione chodniki oraz barierki, a także
ustawione nowe elementy małej architektury na obszarze pętli (krańcówki)
tramwajowej przy ul. Kurczaki oraz w jej bezpośredniej okolicy.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
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ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Dog Park- Miejsce dla twojego czworonożnego przyjaciela.
Stawy Stefańskiego.
Dog Park. Miejsce dla twojego czworonożnego przyjaciela.
Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
pieszych przy skrzyżowaniu ulic gen. J. Dąbrowskiego i Podhalańskiej.
Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Podhalańskiej - przejście dla pieszych przez
ul. Dąbrowskiego.
Zadanie obejmuje wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej oraz jej montaż na
przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Dąbrowskiego, przy ul. Podhalańskiej.
Ul. Dąbrowskiego na tym odcinku jest dwukierunkowa z torowiskiem tramwajowym
pomiędzy jezdniami. Wymagana jest zatem instalacja sześciu sygnalizatorów
świetlnych, z sygnalizacją dźwiękową.
„Zielone Płuca” dla Chojen – Zatorza. Park w środku osiedla, otoczony trasą
biegową/nordic walking.
Niezagospodarowany teren w prostokącie ulic: Św. Jana Bożego, Kongresowa,
Jutrzenki i Przedświt.
Park o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym pośród osiedla. W planie: - alejki
spacerowe z kostki brukowej, - wokół terenu zamknięty owal trasy biegowej/nordic
walking- powierzchnia HanseGrande, - nasadzenie 40 drzew i 20 krzewów,
-10 ławek betonowo - drewnianych, - 8 koszy betonowych + 2 na psie odchody,
- 2 latarnie solarne wewnątrz parku.
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Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP 109 - etap I.
Teren boiska przy SP 109, ul. Pryncypalna 74.
Na zaplanowaną inwestycję składałoby się: -projekt sali gimnastycznej -przyłącze
elektryczne -przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne -przyłącze ciepłownicze Jest to
pierwszy etap inwestycji.
Remont chodnika.
ul. Gładka między ul. św. Jana Bożego i Pryncypalną.
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci oraz innych mieszkańców
osiedla poprzez remont chodnika, który jest w złym stanie.
Boisko wielofunkcyjne przy SP 42.
ul. Przyszkole 42.
Zadanie obejmuje wykonanie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
zlokalizowanego przy SP 42. Obiekt składać się będzie ze specjalnie wyznaczonego
miejsca do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową.
Rowerowa ulica Dąbrowskiego - droga dla rowerów.
ul. Dąbrowskiego od Gojawiczyńskiej do Tomaszowskiej.
Budowa drogi dla rowerów poprzez wyłączenie z obecnej nawierzchni 1 pasa
i ograniczenie go krawężnikami 1. Podwójny krawężnik oddzielający ddr od jezdni l,7 km - 340 000 PLN 2. Korekty łuków na skrzyżowaniach przy użyciu krawężników
300 m - 30 000 PLN 3. Przejazdy rowerowe bez sygnalizacji - 11 sztuk - 40 000 PLN
4. Platforma przystankowa z przejściem dla pieszych - 3 sztuki - 60 000 PLN 5. Znaki
drogowe - 30 sztuk - 3 000 PLN 6. Wyasfaltowanie łączników przejazdów i DDR 25m - 25 000 PLN.
Rudzka Góra dla mieszkańców - Etap I.
Rudzka Góra - pomiędzy ulicami Starorudzka, Demokratyczna, Żwawa,
Ekonomiczna.
Zadanie jest I etapem rekultywacji i reaktywacji tego terenu i przywrócenia go
mieszkańcom. Wnioskuje o budowę siłowni na świeżym powietrzu, betonowych
elementów małej architektury: stoły i ławki z oparciem (5 kpi.), kosze na śmieci
(5 szt.) i stojaków na rowery (5 szt.). Wszystko zlokalizowane na rozległym placu
przed szczytem. Natomiast na szczycie góry zamontowanie 4 szt. drewnianych
ławek z oparciem. Wnioskowane zadanie jest częścią programu podnoszącego
jakość terenów zielonych w dzielnicy Górna, ze szczególnym uwzględnieniem
Osiedla Ruda.
Budowa chodnika w ul. Kolumny na osiedlu Wiskitno za ul. Mahoniową.
ul. Kolumny od nr 387 do 470.
Wykonanie dokumentacji, wycięcie 3 przydrożnych drzew, wykonanie chodnika
o szer. 1,5 m na odcinku 950 m (do przystanku autobusowego).
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z pracami
obejmującymi przejęcie terenu oraz prace geodezyjne.
ul. Lotna na odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej w obrębie G-30 .
Zadanie ma polegać w szczególności na uregulowaniu stanu prawnego drogi,
opracowaniu dokumentacji projektowej pod przyszłą budowę drogi w ul. Lotnej na
odcinku od ul. Kurczaki do ul. Bałtyckiej wraz z pracami obejmującymi przejęcie
terenu oraz prace geodezyjne.
I Etap budowy chodnika łączącego Wiskitno-Stróże, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych.
I Etap budowy chodnika łączącego Wiskitno-Stróże, w celu zwiększenia
bezpieczeństwa pieszych.
Budowa chodnika będzie obejmować odcinek od wysokości Kolumny 527 tj. mostek
na rzece Ner, do wysokości Kolumny 494. Szerokość chodnika wynosić będzie 150
cm, zaś jego długość 1000 m. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia prac
specjalistycznych, ani dokonania wycinki drzew.
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Budowa chodnika wzdłuż ulicy Łukowej pomiędzy ul. Pabianicką (sklep
„Dino") a ul. Opiekuńczą - uzupełnienie brakujących odcinków.
Pas drogowy ul: Łukowa (strona parzysta), Opałowa, Opiekuńcza.
Budowa chodnika szerokości 1,5-2,0 m wzdłuż ul. Łukowej (strona parzysta) wraz
z zagospodarowaniem zieleni drogowej. Chodnik zostanie zbudowany na
brakujących odcinkach tak, aby zapewnić ciągłość ciągu pieszego na całym
wnioskowanym odcinku. Ponadto wyprostowany zostanie przebieg chodnika na
wysokości wymienionego słupa energetycznego, uzupełnione ubytki na istniejących
odcinkach oraz utwardzony fragment ul. Opałowej w zakresie pozwalającym na
zachowanie ciągłości ciągu pieszego.
Modernizacja istniejących miejsc postojowych wzdłuż ul. Pięknej od
ul. Cieszkowskiego do al. Politechniki wraz z rekultywacją terenów zielonych.
Działka G-1 258/18.
Wymiana istniejącego podłoża miejsc postojowych na ażurowe płyty betonowe wraz
z ułożeniem krawężników. Przesunięcie istniejących latarni ulicznych poza miejsca
postojowe w rejon pasa zieleni, rekultywacja terenów zielonych położonych wzdłuż
miejsc postojowych poprzez wymianę istniejącego trawnika i nasadzenie krzewów.
Wykonanie dokumentacji projektowej do planowanego zadania.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.

Plac zabaw i rekreacji Ruda-Beczkowa - ETAP I.
ul. Beczkowa.
Wniosek dotyczy przygotowania terenu pod plac zabaw i rekreacji. W ramach
projektu teren zostanie wykarczowany, wyrównany, wymodelowany i oczyszczony
z uwzględnieniem pozostawienia istniejących nasadzeń.
Plac zabaw i rekreacji Ruda-Beczkowa - ETAP II.
ul. Beczkowa.
Wniosek dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej, zakupu i montażu
urządzeń
placu
zabaw
oraz
ogrodzenia
stacji
transformatorowej.
W ramach projektu zakupione zostaną oraz zamontowane urządzenia placu zabaw
oraz komunalne w szczególności: podwójna huśtawka oraz drabinka do street
workout, dwie ławki, kosz na śmieci i regulamin. Usytuowana z boku działki stacja
transformatorowa zabezpieczona zostanie ogrodzeniem.
Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego.
ul. Cieszkowskiego.
Spowolnienie ruchu na ul. Cieszkowskiego po przez zamontowanie 5 sztuk progów
spowalniających typu poduszka wiedeńska.
Łącząc pokolenia- park kieszonkowy.
ul. Suwalska 2.
Wiele osób zatrzymuje się w tutaj by zamienić kilka słów. Niech znajdzie się tu:
platforma ze zjeżdżalnią i tablicą do rysowania kredą dla dzieciaków, (nie będą
musiały już bawić się przy śmietnikach) do tego dwie ławki dla seniorów i osób
wychodzących z psami. Krzewy i zielona trawa powinny sprawić, że odczarujemy to
miejsce.
Aktywizacja poprzez taniec.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
PZTF Zorganizowanie turnieju PZTF Wystawienie 4 spektakli dla mieszkańców
osiedla.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, hale, teatr, ulice.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
PZTF Zorganizowanie turnieju PZTF Wystawienie 4 spektakli dla mieszkańców
osiedla.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, hale, ulice.
Wypromowanie tańca jako zdrowego trybu życia i zaktywizowanie poprzez niego
społeczeństwa. 1) Pokazy zachęcą do przyjścia na turniej widzów. 2) Zajęcia
pozwolą aktywnie wziąć udział w turnieju 3) Turniej pokaże jakie możliwości
rozwoju daje pasja i taniec .

Tkacka Łódź.
SP 143, ul. Kuźnicka 12.
Da mieszkańców osiedla zorganizowanie: I. 4 warsztaty po 4h w parku pokazujące
różne techniki tkackie (tkanie na bardu, tabliczkach, tkanie palcami-sprang) oraz
przędzenie. II. Dzień Tkaczki -obchodzony jest w październiku i z tej okazji
zorganizowanie całodniowych warsztatów i pokazów różnych technik związanych
z tkaniem oraz innymi dziedzinami gdzie wykorzystujemy włóczkę. Nakręcenie
krótkich filmów instruktarzowych z pokazywanych technik, które dostępne będę dla
chętnych w internecie.
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Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych na odcinku ul. Pięknej od
numeru 51 do numeru 73 wraz z wykonaniem nowego chodnika o szer. 1,5 na
części trawnika.
G-1 258/18.
Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych z płyt ażurowych na podbudowie
z kruszywa wraz z przesunięciem chodnika o szerokości 1,5 m w stronę terenu
zielonego. Utworzenie miejsc postojowych pozwoli na poprawienie infrastruktury
osiedla.
Wykaz zadań wycofanych oraz niekompletnych
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„Z książką za pan brat, czy masz 1 czy 100 lat". Zakup książek dla biblioteki.
Filia nr 6 MBP Łódź - Górna ul. Bednarska 24.
Zakup 400 - 500 woluminów. Nie jest to dużo dla danej placówki, gdyż obsługuje
czytelników od 0 do 100 lat.
Zmieniamy Przychodnię przy ul. Odrzańskiej 29 II Etap prac inwestycyjnych.
MCM „Górna", ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Odrzańska 29.
Poprawa stanu sanitarno - higienicznego ciągów komunikacyjnych oraz gabinetów
lekarskich i zabiegowych (w tym poradni rehabilitacyjnej), wymiana drzwi
wewnętrznych na drzwi spełniające wymagania dla osób niepełnosprawnych,
wymiana instalacji elektrycznej i punktów oświetleniowych.
Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Felińskiego 7.
MCM „Górna", ul. Felińskiego 7.
Planujemy stworzenie na I piętrze w budynku Przychodni przy ul. Felińskiego 7 tzw.
Centrum badań USG, czyli przebudowanego zespołu pomieszczeń związanych
z gabinetem do badań USG, w skład którego wejdą: • poczekalnia dla kobiet
w Poradni Ginekologiczno - Położniczej, z której przez zespół wyremontowanych
sanitariatów będzie osobne, bezpośrednie wejście do gabinetu badań USG,
•poczekalnia z własnymi sanitariatami (z prysznicem) dla ogółu Pacjentów,
w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetu USG, • zmodernizowany i odnowiony Gabinet
do badań USG. Wyremontowane zostaną także pomieszczenia higieniczno- sanitarne
na parterze przy rejestracji ogólnej.
Remont placu zabaw dla dzieci przy ul. Zarzewskiej.
Plac zabaw przy blokowisku na skrzyżowaniu ul. Zarzewskiej i Kilińskiego.
Remont i modernizacja placu zabaw dla dzieci i młodzieży.
Remont chodnika wzdłuż bloków przy ul. Paderewskiego 31B i 31C.
ul. Paderewskiego 31 B prowadzący do bloku 31C.
Remont chodnika wzdłuż bloków przy ul. Paderewskiego 31B i 31C wraz z wymianą
krawężników i zjazdem dla pojemników na odpady.
Budowa naturalnego Pump Tracka na Stawach Stefańskiego.
Działka G-51 1/38.
Pump track jest torem w całości wykonanym z materiałów naturalnych, takich jak
ziemia i kamień, w związku z czym jest w pełni przyjazny dla środowiska. Tor nie
jest na stałe związany z gruntem.
Budowa chodników w miejsce błotnistych ścieżek do ul. Dąbrowskiego od
wieżowców przy ul. Podhalańskiej.
G-6 59/32,60/20,59/33, 59/42, G-17 589, 594.
Budowa dwóch chodników w miejscu błotnistych ścieżek - skrótów, którymi
poruszają się mieszkańcy osiedla do przystanków autobusowych.
Raz, dwa, trzy Geyer patrzy! Pomnik Ludwika Geyera zamiast starej fontanny.
Staw w parku Władysława Reymonta na miejscu starej fontanny przy
ul. Piotrkowskiej, naprzeciwko fabryk Geyera.
Przebudowa starej fontanny na pomnik Ludwika Geyera, właściciela Białej Fabryki
słynącej swojego czasu z innowacji i pierwszej maszyny parowej, patrzącego
w stronę jego fabryk.
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Chodnikiem a nie jezdnią - bezpieczna droga do PM 89 i SP 51.
ul. Ciołkowskiego 7 (działka 497/22 G-12).
Przebudowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnętrznej polegająca na
dostosowaniu parametrów zgodnie z przepisami zapewni bezpieczeństwo
użytkowników.
Promenada z tarasem widokowym nad stawem w Parku W. Reymonta.
Przebudowa chodnika.
Chodnik wzdłuż stawu przyległego do ulicy Piotrkowskiej w Parku Reymonta.
Przebudowa chodnika, budowa tarasu widokowego, ok 5 ławek, kosz na śmieci,
3 donice z drzewami.
Oświetlenie w Parku Sielanka.
Park Sielanka zlokalizowany przy ul. Pabianickiej.
Montaż oświetlenia w Parku Sielanka w ilości ok.60 lamp ledowych przypadających
na każde 25 metrów bieżących alejek.
Ball for All Piłka dla każdego.
Boisko wielofunkcyjne przy SP 109 przy ul. Pryncypalnej 74.
Ball for All Piłka dla każdego.
Boisko wielofunkcyjne przy SP 38 przy ul. Krochmalnej 21.
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ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Modernizacja zasobów Szczepu Harcerskiego im. Cichociemnych, oraz
promocja harcerstwa na osiedlu.
SP 11, ul. Hufcowa 20a.
Celem jest remont i doposażenie harcówki już w tym roku 40-letniego Szczepu
Harcerskiego im. Cichociemnych. Od pokoleń propagujemy harcerską postawę
działając prężnie w ramach Retkini i poza nią. Materiały, które zakupimy, oraz
remont którego dokonamy, spowodują że będziemy mogli dalej prowadzić
harcerskie zbiórki na lepszym poziomie, w nowym wnętrzu. W planach mamy także
zakup sprzętu linowego oraz turystycznego.
Budowa parkingu dla mieszkańców bloków zlokalizowanych przy ulicach
Wyszyńskiego 1 oraz Rajdowa 1, 3, 5.
Teren znajdujący się pomiędzy ogródkami za blokiem 82 (ul. Rajdowa 3)
a al. Bandurskiego.
Projekt zakłada budowę parkingu na ok. 40 samochodów osobowych (projekt mapki
parkingu stanowi załącznik formularza zgłoszeniowego).
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
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Street Workout "Botanik".
Skwer osiedlowy przy SM "Botanik" między ulicami Hufcowa, Tomaszewicza,
Babickiego.
Plac z miękką nawierzchnią tartanowa i zestawem do ćwiczeń gimnastycznych
"Street workout" z płatnym (automat) szaletem i prysznicami, urządzeniami
towarzyszącymi małej architektury i nowymi nasadzeniami drzew.
SMOG w Łodzi - kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu? Łódzki Alarm
Smogowy.
XXVI LO.
Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy, odpoczywamy.
Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej jakości jest powietrze na
naszym osiedlu, dlatego wnioskujemy o zakup stacji pomiarów powietrza. Chcemy
aby był to element miejskiego systemu ostrzegawczego przed smogiem. Sugerujemy
wpięcie do systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, tak aby
informacje były powszechnie dostępne.
Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-28.
Ul. Olimpijska na wysokości posesji nr 18-28.
Oświetlenie ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-28 poprzez zainstalowanie
3-ch punktów świetlnych.
Oświetlenie ul. Hokejowej między Armii Krajowej a Batalionów Chłopskich
(przy "Lidlu").
ul. Hokejowa między Armii Krajowej a Batalionów Chłopskich (przy "Lidlu").
Oświetlenie ul. Hokejowej między Armii Krajowej, a Batalionów Chłopskich (przy
"Lidlu").
Przebudowa ul. Wróblewskiego na odc. od ul. Bratysławskiej do
al. Bandurskiego.
Pas drogowy ul. Wróblewskiego.
Zerwanie istniejącej nawierzchni z trylinki oraz płyt jumbo. Wykonanie niezbędnej
przebudowy infrastruktury podziemnej. Przebudowa lub budowa kanalizacji
deszczowej. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z uwzględnieniem
dodatkowych zatok parkingowych w miejscach rozjeżdżonych trawników. Budowa
chodników po obu stronach ulicy z uwzględnieniem potrzeb osób
niepełnosprawnych (pochylnie, podjazdy). Zagospodarowanie zieleni drogowej
z instalacją wygrodzeń skutecznie uniemożliwiających parkowanie pojazdów
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
P0106LP
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, hale, ulice.
P0118LP 10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF. Wystawienie
4 spektaklów na terenie osiedla.
Woonerf na ul. Burzliwej na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej.
ul. Burzliwa na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej.
Budowa woonerfu -ulicy o uspokojonym ruchu, na terenie administracyjnym Osiedla
Lublinek-Pienista, reprezentatywnego z uwagi na rodzaj zabudowy -osiedle domów
jednorodzinnych o jednolitym, typowym dla zabudowy segmentowej, wzdłuż ulicy
Burzliwej -od ul. Sztormowej do ulicy Falistej, w strefie umiarkowanie
P0160LP zurbanizowanej, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, podniesienia
walorów estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji
komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Nadto stworzenie
przestrzeni publicznej łączącej funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań
mieszkańców, w szczególności poprzez rezygnację z tradycyjnego podziału
przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów malej
architektury o wysokiej jakości.
Woonerf na ul. Falistej na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej.
ul. Falista na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej.
Budowa woonerfu -ulicy o uspokojonym ruchu, na terenie administracyjnym Osiedla
Lublinek-Pienista, reprezentatywnego z uwagi na rodzaj zabudowy -osiedle domów
jednorodzinnych o jednolitym, typowym dla zabudowy segmentowej, wzdłuż ulicy
Falistej -od ul. Obywatelskiej do ulicy Burzliwej, w strefie umiarkowanie
P0161LP zurbanizowanej, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, podniesienia
walorów estetycznych przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji
komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Nadto stworzenie
przestrzeni publicznej łączącej funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań
mieszkańców, w szczególności poprzez rezygnację z tradycyjnego podziału
przestrzeni między jezdnię i chodniki oraz zastosowanie elementów malej
architektury o wysokiej jakości.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul. Pienistej (wyjście
z osiedla NP-IIIB).
Wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul. Pienistej 51 (wyjście z osiedla Nowe Polesie
P0173LP
IIIB)- do ul. Falistej 174 na długości ok.100 m.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul. Pienistej (wyjście z osiedla
NP-IIIB)
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
P0025MM W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
P0108MM
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
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Aktywizacja poprzez taniec.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa.
P0116MM
10 pokazów na terenie osiedla. Zorganizowanie turnieju Polskiego Związku Tańca
Freestyle.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
P0022RS W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Remont Popiełuszki.
ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Wyszyńskiego.
Projekt polega na wymianie warstw bitumicznych, które są w bardzo złym stanie na
P0051RS
ul. Popiełuszki na odcinku od Kusocińskiego do Wyszyńskiego. Z powodu ograniczeń
finansowych wymiana chodnika i budowa drogi rowerowej byłyby zgłoszone
w następnej edycji BO.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
P0112RS
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
SMOG w Łodzi - kiedy nam grozi? Jakie jest powietrze na osiedlu? Łódzki Alarm
Smogowy.
Działka P22-62/8, przy krańcówce autobusowej i tramwajowej.
Jakość powietrza ma wpływ na to jak się czujemy, pracujemy, odpoczywamy.
P0136RS Wpływa na nasze zdrowie i życie. Chcemy wiedzieć jakiej jakości jest powietrze na
naszym osiedlu, dlatego wnioskujemy o zakup stacji pomiarów powietrza. Chcemy
aby był to element miejskiego systemu ostrzegawczego przed smogiem. Sugerujemy
wpięcie do systemu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, tak aby
informacje były powszechnie dostępne.
Sportowe wakacje - obóz.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko.
Obóz sportowy skierowany jest dla dzieci w wieku 8-11 lat, nakierowany na
ogólnorozwojowe kształcenie i rozwój organizmu poprzez zajęcia sportowe, głównie
P0188RS
z elementami koszykówki. Celem wyjazdu jest nauka gry w koszykówkę.
Kształtowanie elementów koszykarskich, zasad i przepisów gry. Równocześnie uczy
odpowiednich kontaktów między dziećmi i nawiązywanie odpowiednich relacji
w grupie.
Rowerem na skróty - połączenie rowerowe ul. Naftowej z Kasprzaka
i Legionów.
Okolice skrzyżowania Kasprzaka/Legionów, ślepe zakończenie ul. Naftowej.
Utworzenie rowerowego połączenia ul. Naftowej z Kasprzaka i Legionów poprzez:
P0002SP -) wybudowanie łagodnego podjazdu z poziomu ul. Naftowej do przejazdu przez
Kasprzaka, -) wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Kasprzaka (użyty
sygnalizator przy przejściu dla pieszych ze wspólną blendą), -) wybudowanie
fragmentu jednokierunkowej drogi rowerowej po wschodniej stronie łączącego
ul. Legionów z przejazdem.
Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i nowe nasadzenia.
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starym Polesiu wzdłuż ulic.
P0005SP
Należy nasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub pasie
zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy szpaleru w miejscach do tego
przystosowanych.
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Remont elewacji kamienicy przy Legionów 36.
ul. Legionów 36.
Remont elewacji frontowej z balkonami oraz remont elewacji bocznej, widocznej od
strony ul. Gdańskiej. Estetyka kamienic zlokalizowanych na jednej z najstarszych ulic
Łodzi jest bardzo ważna nie tylko dla samych mieszkańców osiedla czy miasta, ale
i osób przyjezdnych. Wyremontowana kamienica (Legionów 38) aż się "kłóci"
z elewacją kamienicy proponowanej do remontu.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Tramwajowe tablice świetlne dla Starego Polesia.
Żeromskiego-Politechniki/Radwańska, Gdańska/Curie-Skłodowskiej - Struga,
Gdańska - 1 Maja.
6 tablic elektronicznych, które winny być zainstalowane na przystankach:
Żeromskiego-Politechniki/Radwańska, Gdańska/Curie-Skłodowskiej - Struga,
Gdańska -1 Maja. 15 często jeździ niezgodnie z rozkładem, raz jest co 2 minuty, za
chwilę nie ma przez ponad 10. Gdy tablica pokaże, że za 10 min., wtedy można
wybrać spacer do następnego przystanku, wejść do sklepu, pójść na rower lub
przejść się na Zachodnią gdzie tramwaje jadą częściej. Teren jest nierówny
(wzniesienia) lub tramwaje wyjeżdżają zza zakrętu, dlatego są widoczne max. na
minutę przed przyjazdem.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Barierki ochronne wokół trawników przyulicznych: Struga, 6 Sierpnia,
Więckowskiego, 1 Maja.
Trawniki przyuliczne na odcinkach: Struga od Włókniarzy do Łąkowej, 6 Sierpnia od
Włókniarzy do Żeligowskiego, Więckowskiego od Żeligowskiego do Żeromskiego,
1 Maja od Żeligowskiego do Żeromskiego.
Zadanie polega na zamontowaniu niskich metalowych barierek wokół trawników
przyulicznych, dzięki czemu ograniczona zostanie możliwość rozjeżdżania zieleni
przez parkujących.
Miejsca parkingowe, bezpieczne przejście dla pieszych, oraz dodatkowa zieleń
- Żeligowskiego.
ul. Żeligowskiego, na odcinku pomiędzy 6 Sierpnia a Struga, po obu stronach ulicy.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika
oraz dodatkowych miejsc parkingowych z betonowej płyty ażurowej, budowę
przejścia dla pieszych na odcinku Żeligowskiego od ul. 6 Sierpnia do Struga, oraz
nasadzenie krzewów.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
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Huśtawka na osiedlu Mania.
Trawnik na wysokości Perłowej 16.
W centralnym miejscu ul. Perłowej należy postawić pojedynczą huśtawkę dla dzieci.
Na naszym osiedlu nie istnieje żadne miejsce zabaw dla dzieci. Huśtawka pozwoli
dzieciom bawić się obok miejsca zamieszkania, rodzice będą spokojni o to, że ich
pociechy nie muszą wędrować daleko na inne osiedla.
Utworzenie zieleńca na skrzyżowaniu ulic: Solec i Borowej.
Skrzyżowanie ulic: Solec i Borowej.
Zastąpienie obecnego placu otoczonego barierkami i wyłożonego kostką zielonym
skwerem. Zasadzenie drzewa szlachetnego w centralnym punkcie (np. dąb), oraz
otoczenie go kwietnikiem lub krzewami.
Utworzenie publicznego skweru na rogu ulic: Borowej i Grzybowej.
ul. Grzybowa 2.
Na miejscu obecnie wydeptywanego trawnika należy uporządkować teren, posadzić
drzewa i krzewy, umieścić ławki, stojaki rowerowe. Powstanie tu miejsce gdzie
mieszkańcy będą mogli się spotykać i milo spędzać czas.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF. Wystawienie
4 spektaklów na terenie osiedla.
Nowa stacja roweru publicznego na rogu Borowa/Solec.
Skrzyżowanie Borowa/Solec.
Ustawienie na rogu Borowa/Solec dodatkowej stacji Łódzkiego Roweru Publicznego,
która umożliwi wygodne korzystanie z systemu mieszkańcom osiedla Mania.
Odwodnienie przystanku Solec/Borowa.
Ulica na wysokości przystanku autobusowego Solec/Borowa.
Po remoncie ul. Borowej i wymianie nawierzchni w miejscu przystanku, woda
deszczowa nadal nie pozwala korzystać z wiaty przystankowej. Tworzące się wielkie
kałuże są rozchlapywane przez samochody, osoby oczekujące na autobus są całe
pochlapane. Nawet po deszczu woda zalega na ławkach i brudzi cały przystanek.
Miało być dobrze, a jest gorzej niż było.

Pas do skrętu w lewo na ul. Krakowskiej w ul. Tarnowską.
Skrzyżowanie ulic Krakowskiej i Tarnowskiej.
P0124ZM Zadanie polega na wymalowaniu na jezdni ul. Krakowskiej pasa do skrętu w lewo
w ulicę Tarnowską, analogicznie jak to ma miejsce przy innych skrzyżowaniach na
ul. Krakowskiej.
P0139ZM

Rodzinny teren rekreacyjny na Zdrowiu przy ul. Rokitny.
Niezagospodarowany teren przy ul. Rokitny.
Zadanie polega na utworzeniu rodzinnego terenu rekreacyjnego, który będzie się
składał z placu zabaw oraz obiektów dla młodzieży i seniorów. Na ogrodzonym
i bezpiecznym placu zabaw dla dzieci znajdzie się kompleks ze zjeżdżalnią, huśtawki
i karuzela. Ponadto będą zainstalowane betonowe stoły do piłkarzyków, ping ponga
oraz do gier towarzyskich, oraz 4 ławki, 2 kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.
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Plac zabaw na Zdrowiu przy ul. Filareckiej.
Niezagospodarowana działka pomiędzy ul. Filarecką a Warneńską.
Zadanie polega na utworzeniu placu zabaw dla dzieci, który będzie się składał
z kompleksu ze zjeżdżalnią, podwójnej huśtawki z siedziskiem kubełkowym i bez
oparcia, huśtawki - równoważni, karuzeli i 2 huśtawek-kiwaczków. Plac zabaw
będzie ogrodzony, wyposażony w bezpieczną nawierzchnię i 2 furtki. Na terenie
placu będą 2 ławki, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna.
Rondo na skrzyżowaniu ul. Biegunowej i ul. Krańcowej.
Skrzyżowanie ul. Biegunowej i ul. Krańcowej.
Wyznaczenie na skrzyżowaniu ul. Biegunowej i ul. Krańcowej ronda o parametrach
umożliwiających przejazd komunikacji miejskiej. Zadanie może zostać zrealizowane
poprzez wybudowanie ronda lub poprzez jego wyznaczenie za pomocą znaków
poziomych, pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (tzw. rondo
pinezkowe). Wybór sposobu realizacji będzie uzależniony od możliwości wykonania
prac w ciągu jednego roku budżetowego, z tym że preferowane jest
przeprowadzenie pełnych prac budowlanych, co zwiększy trwałość ronda. Ponadto
przewiduje się utworzenie przejść dla pieszych dla przez ul. Biegunową.
Sportowa Łódź.
Stadion Miejski przy al. Unii.
Projekt zakłada zakup dodatkowego wyposażenia sportowego dla podmiotów
trenujących na terenie Stadionu Miejskiego przy al. Unii 2. W ramach projektu
powinien zostać zakupiony sprzęt umożliwiający treningi zarówno dla grup
młodzieżowych jak i profesjonalnych sportowców.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Budowa chodnika na ul. Podchorążych.
ul. Podchorążych od skrzyżowania z ul. Legnicką gdzie kończy się obecny chodnik do
wysokości ul. Podchorążych 77 (lub dłużej w zależności od kosztów ostatecznych
inwestycji).
Budowa chodnika o szerokości 1m wzdłuż ul. Podchorążych począwszy od
skrzyżowania z ul. Legnicką do wysokości ul. Podchorążych 77 - łącznie 850 m. Taka
długość chodnika podyktowana małą kwotą jaka przewidziana jest na osiedle Złotno
-jeśli kwota może być zwiększona przedłużenie budowy chodnika o jak największą
długość w stronę ulicy Szczecińskiej). Chodnik przeznaczony tylko dla ruchu
pieszych, bez konieczności stawiania ławek, drzewek itd. Minimalna dopuszczalna
szerokość chodnika 1m jest wystarczająca. W celu zmniejszenia kosztów budowy
można wykonać nawierzchnię utwardzaną tłuczniem bez kostki czy płyt
chodnikowych.
Budowę
powyższego
chodnika
można
by
połączyć
z planowaną budową kanalizacji na ulicy Podchorążych zaplanowanej na rok
2017/2018 (zgodnie z informacją podaną przez ŁSI).
Położenie chodnika na ul. Poniatowskiego od ul. Złotno do ul. Parafialnej oraz
wybudowanie miejsc parkingowych.
ul. Poniatowskiego od ul. Złotno do ul. Parafialnej.
Położenie chodnika o szerokości 1 m w miejsce istniejącego po obu stronach
ul. Poniatowskiego od ul. Parafialnej oraz budowa 4 miejsc parkingowych w okolicy
ul. Złotno dla taksówek lub klientów pobliskiej Poczty Polskiej.
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Bezpieczne skrzyżowanie Rąbieńska-Wykowa.
Skrzyżowanie ul. Rąbieńskiej z Wykową i Wojskową.
Poprawienie drogi na skrzyżowaniu Rąbieńska-Wykowa-Wojskowa, zrobienie
objazdu stacji transformatorowej, oznaczenie przejścia dla pieszych, instalacja
4 lamp, oświetlenia.
Stacja Łódzkiego Roweru Publicznego na osiedlu Złotno przy SP 169.
Skrzyżowanie ul. Podchorążych i ul. Napoleońskiej przy SP 169.
Lokalizacja na terenie osiedla stacji dokującej wraz z rowerami w systemie
Łódzkiego Roweru Publicznego.
Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Złotno.
Działka P4-121/10 skrzyżowanie ul. Napoleońskiej i Podchorążych, działka P5378/7 skrzyżowanie ul. Bronowej i Siewnej.
Powstanie 2 terminali po 10 stojaków z 10 rowerami.
Oświetlenie ul. Rąbieńskiej.
ul. Rąbieńska od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej.
Zainstalowanie 77 lamp ulicznych ledowych na ul. Rąbieńskiej (2,7 km).
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Pokaż że żyjesz.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF. Wystawienie
4 spektaklów na terenie osiedla.
Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych na Złotnie.
Osiedle Złotno.
W naszym projekcie chcemy stworzyć na osiedlu Złotno, miejsce w którym będą się
odbywały cyklicznie zajęcia terenowe dla mieszkańców osiedla. Zajęcia te będą
obejmowały naukę gry w gry tradycyjne (podwórkowe), takie jak kubb, molkky,
krokiet, pentaque i inne pochodzące z różnych krajów. Gry takie sprzyjają integracji
obywateli, pozwalają na rodzinne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Są dostępne dla każdego, niezależnie od kondycji fizycznej i wieku.
Stacja roweru miejskiego dla Złotna.
Skrzyżowanie ul. Złotno/Fizylierów.
Budowa stacji roweru miejskiego i podłączenie do sieci rowerów miejskich dla
mieszkańców Złotna.
Wykaz zadań wycofanych oraz niekompletnych

1

P0037RS

2

P0057ZM

3

P0058ZM

Plac zabaw.
ul. Kusocińskiego 154.
Proszę o rozpatrzenie budowy placu zabaw w okolicy ul. Kusocińskiego.
Drzewa owocowe na osiedlu Mania.
Ulice: Owsiana, Perłowa, Grzybowa.
Zasadzenie łącznie 15 drzew owocowych (jabłoń, grusza, czereśnia, śliwa, pigwa),
10 (po dwa z każdego gatunku) na ulicy Owsianej i Perłowej, oraz 5 (po jednym
z każdego gatunku) na ul. Grzybowej.
Stojak na rowery pod siedzibą Rady Osiedla Zdrowie-Mania.
Chodnik przed siedzibą RO, ul. Grzybowa 1.
Ustawienie stojaka na rowery pod siedzibą RO Zdrowie-Mania.
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Budowa chodnika na ul. Żużlowej.
ul. Żużlowa (odcinek między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską), strona północna.
Budowa chodnika na ul. Żużlowej od strony północnej na odcinku między
ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską. Całość prac obejmuje następujące etapy: 1. Ułożenie
chodnika wraz z podbudową. 2. Uporządkowanie terenu.
Remont małego parku przy ul. Żeligowskiego.
ul. Żeligowskiego, na odcinku pomiędzy ulicami Więckowskiego i Zieloną.
Remont/przebudowa pasa zieleni: -) wytyczenie nowych alejek, -) pielęgnacja
istniejącej i nasadzenia nowej zieleni,-) lokalizacja ławek, stojaków na rowery, -)
lokalizacja małego placu zabaw/boiska sportowego -) ustanowienie patrona parku.
Budowa chodnika od przejścia dla pieszych skrzyżowania.
Wyszyńskiego/Retkińska w kierunku bloków przy ul. Hubala i "okrąglaka".
Południowo-zachodni narożnik skrzyżowania al. Wyszyńskiego/Retkińska.
Budowa chodnika szerokości ok. 2,0 m od przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu
al. Wyszyńskiego i Retkińskiej w kierunku bloków mieszkalnych przy ul. Hubala oraz
"okrąglaka".
Ball for All czyli Piłka dla Każdego.
SP 19, ul. Balonowa 1.
Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę, tym samym popularyzowanie
koszykówki jako gry zespołowej. Krzewienie idei zdrowego stylu życia. Uczenie
dzieci i młodzieży zasad sportowego współzawodnictwa.
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Niepotrzebne światła? Skrzyżowanie ul. Gdańskiej z ul. Legionów. Badanie
ruchu i zasadności istnienia sygnalizacji świetlnej.
Skrzyżowanie ul. Gdańskiej z ul. Legionów.
Zadanie polega na zorganizowaniu badania ruchu na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej
z ul. Legionów w celu określenia zasadności wydawania pieniędzy na włączoną
sygnalizację świetlną. Należy również spytać pieszych o opinię w tym zakresie.

ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu promocja kreatywnych form
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
Rowerem przez pasaż Abramowskiego połączenie z ul. Kilińskiego.
Zachodnia strona ul. Kilińskiego w miejscu zakończenia pasażu Abramowskiego, S8141/14.
Podłączenie ślepo zakończonej drogi rowerowej w pasażu Abramowskiego
z ul. Kilińskiego. -wyznaczenie przejazdów (ok. 24mb) - 10000zł -obniżenie
krawężnika przy przejeździe przez Kilińskiego - 1000zł -oznakowanie pionowe 1000zł.
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5

S0036KA
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S0039KA
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S0045WS
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S0046WS
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S0047WS
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S0048WS
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S0049KA
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Rowerem przez Sienkiewicza - bezpiecznie i wygodnie.
ul. Sienkiewicza.
Wymalowanie śluz rowerowych na ul. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z Tuwima
(obie strony) wraz z odcinkiem pasa włączeniowego.
Dwukierunkowa ulica Roosevelta.
ul. Roosevelta.
Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu na ul. Roosvelta. Zablokowanie wjazdu na
Piotrkowską dla aut. Umożliwienie wjazdu rowerom. Budowa placu do zawracania
ulicy przed Piotrkowską (cul de sac).
Remont i modernizacja sali informatycznej i informatyczno-językowej.
XII LO, ul. Anstadta 7.
Remont sali informatycznej oraz sali informatyczno językowej. Zakup
34 komputerów z oprogramowaniem, 34 monitorów, 34 krzeseł, 32 biurek
komputerowych, 2 biurek nauczycielskich, 2 białych tablic oraz tablicy
multimedialnej z rzutnikiem.
Remont i modernizacja poziomu -1 z przeznaczeniem na szatnie, świetlicę
szkolną, dyżurkę i pomieszczenie gospodarcze.
XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Anstadta 7.
Połączenie powierzchni obecnego bufetu oraz szatni poprzez zmodyfikowanie
ściany je oddzielającej. Powstała przestrzeń zostałaby wykorzystana na ustawienie
szafek uczniowskich (548). Niewykorzystane obecnie pomieszczenie zostałoby
wykorzystane na umieszczenie w nim świetlicy z nowym wyposażenie: duże stoły
(7), krzesła (50) oraz sprzęt do nagłośnienia. Pomieszczenie to należy pomalować
i położyć płytki na podłogę.
Bajkowe okna.
Kamienice przy płn-wsch narożniku ulic Kilińskiego i Rewolucji 1905 r., działka nr
S1-282/1.
Okna parterowe kamienic przy ul Kilińskiego 22 i ul. Rewolucji 1905 r. 34
w większości są zabite dyktami lub płytami pilśniowymi. Projekt zakłada poprawę
okolicznej estetyki, przez namalowanie na dyktach i płytach pilśniowych
atrakcyjnych – bajkowych murali. Okienne murale powinny nawiązywać do bajek
wyprodukowanych na terenie łódzkich zakładów filmowych. Motywem przewodnim
mogą być postacie z filmów „Parauszek i przyjaciele” oraz z filmu „Piotruś i wilk”.
Bujaj się – czyli zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i zakup
huśtawek dla dzieci i dorosłych.
Południowo – Wschodni narożnik ulic Rewolucji 1905 r. i Kilińskiego, działki nr:
S1-290/16; S1-290/14.
Projekt zakłada zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i stworzenie miejsca
do aktywnej rekreacji dla okolicznych mieszkańców i studentów pobliskiej uczelni.
Głównym celem projektu jest zakup huśtawki dla dorosłych. Huśtawka umożliwi
aktywną rekreację i skróci czas oczekiwania na autobus – w bezpośrednim
sąsiedztwie lokalizacji zdania znajduję się przystanek MPK.
Parking dla mieszkańców śródmieścia - osiedle Katedralna.
ul. Piotrkowska od skrzyżowania z ul. Wigury do nr 180 - strona parzysta,
ul. Wigury od skrzyżowania z ul. Piotrkowską do nr 8 - strona parzysta.
Wyznaczenie miejsc parkingowych tylko dla posiadaczy rocznego abonamentu dla
mieszkańca na obecnie obowiązujących miejscach parkingowych. Odpowiednie
oznakowanie pionowe i poziome.
Drzewa przy trasie WZ.
ul. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Sienkiewicza.
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 30 drzew wzdłuż trasy WZ. Drzewa
powinny zostać nasadzone w pasach zieleni oddzielających torowisko od drogi dla
samochodów. Nasadzenia powinny osiągnąć wysokość co najmniej 8 metrów.
W przypadku kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych
parametrach np.: ozdobnych.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa i gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawa i gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Zieleń zamiast klepiska w Parku Sienkiewicza.
Park Sienkiewicza w części od strony ulicy Tuwima, działka nr S6-188/11.
Posadzenie bylin i krzewów w części parku, gdzie utrzymywane jest klepisko
ziemne zamiast zieleni. Rośliny na obszar około 1400m2: barwinek, bluszcz
pospolity, konwalia majowa, śnieguliczka okrywowa (chenaulta "brain de soleil"),
1 magnolia "Elizabeth" lub Brooklińska "Yellow bird", 40 szt. tawuł (tawuła
gęstokwiatowa lub japońska "Froebelii"), jaśminowce - 5 szt., śnieguliczka
doorenbosa "Ametyst", pęcherznica kalinolistna "Dart's gold", mahonia pospolita 50 szt.
Wykaz zadań wycofanych oraz niekompletnych

1

S0028WS

2 S0029KA
3 S0034WS
4 S0038WS
5 S0062KA

6 S0064KA
7 S0067KA

Zielone skrzyżowanie Pomorska/Kilińskiego.
Skrzyżowanie Pomorska/Kilińskiego oraz bezpośrednie jego otoczenie, działki nr
S1-128/8,S1-184/8,S1-185/5, S1-234/7, S1-252.
Zazielenienie i rekultywacja zieleni na skrzyżowaniu Pomorskiej z Kilińskiego. Cały
teren musi zostać rekultywowany (przekopany, chwasty i stara trawa wyrwane
z korzeniami, zasadzona nowa trawa, ziemia wyrównana).
Kwiaty w kwietnikach na Placu Wolności.
Plac Wolności, działka nr S1-125/4.
Zasadzenie kwiatów w kwietnikach znajdujących się na 24 latarniach stojących na
Placu Wolności.
Zazieleńmy Rondo Solidarności.
Rondo Solidarności, działki nr S-3/108, S-3/114, S-3/116.
Zadanie polega ma wykonaniu nasadzeń wieloletnich tj. krzewów, bylin, traw na
rondzie solidarności wraz z wymianą podłoża i pielęgnacją.
Uniwersytecka - drzewa zamiast rozjeżdżonych trawników.
Ul. Uniwersytecka - plac przed budynkiem gazowni.
Nasadzenia drzew - 10 sztuk. Słupki zabezpieczające przed wjazdem na trawnik - 20
sztuk.
Na ratunek krzewom przy ul. Traugutta.
Zieleniec przy chodniku - Traugutta 7, działka nr S6-114/3.
Ogrodzenie zieleńca z krzewami niskim ogrodzeniem / słupkami od strony
parkingu, dosadzenie zniszczonych krzewów. 19 m ogrodzenia / 14 słupków, 10 szt.
krzewów takich jak rosnące w tym miejscu.
Pachnący zieleniec przy Zachodniej.
Zieleniec przy ul. Zachodniej wzdłuż nieruchomości Więckowskiego 9, działka nr
S1-295/9.
Posadzenie na skwerze niskich krzewów o pachnących kwiatach. Około 100 szt.
krzewów: -lilak Meyera, jaśminowiec "Biały karzeł", "Mentteau d'Hermine",
- róże okrywowe i parkowe.
Ball for All czyli Piłka dla każdego.
Boisko wielofunkcyjne ZSG ul. Sienkiewicza 88.

156

WIDZEW
Lp.

ID

1

W0004OJ

2

W0005WW

3

W0010ZA

4

W0013SW

5
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W0022DL
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W0023MI

8

W0024NO

Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania
Budowa stacji Łódzkiego Roweru Publicznego w pobliżu przystanku
Zakładowa Odnowiciela.
Przystanek Zakładowa Odnowiciela 1407 lub 1419.
Budowa stacji Łódzkiego Roweru Publicznego w pobliżu przystanku Zakładowa
Odnowiciela.
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Przybyszewskiego - odc.
ul. Czajkowskiego - Rondo Sybiraków.
ul. Przybyszewskiego - odc. ul. Czajkowskiego - Rondo Sybiraków.
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Przybyszewskiego - odc. ul. Czajkowskiego Rondo Sybiraków. Droga o szer. 2 m wraz z włączeniem w DDR na Rondzie
Sybiraków. Zakończenie od str. wschodniej, na wschodnim wjeździe na zajezdnię
autobusową.
Elektroniczne
tablice
na
przystanku
tramwajowym
ŚmigłegoRydza/Zbaraska.
Zespół przystanków tramwajowych MPK Łódź al. Śmigłego-Rydza/Zbaraska
nr 1139 i 1155.
Montaż dwóch elektronicznych tablic Systemu Dynamicznej Informacji
Pasażerskiej wyświetlających rzeczywisty czas odjazdu tramwajów na przystanku
al. Śmigłego- Rydza/Zbaraska w kierunku północnym i południowym.
Remont ulicy Złotej (wymiana nawierzchni, chodników, oświetlenia ulicy,
monitoring).
ul. Złota (160 m długości).
Kompleksowy remont ulicy, wymiana nawierzchni, chodników, oświetlenia,
ewentualny montaż monitoringu miejskiego, 6 ławek, 6 szt. śmietników.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
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Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.
ROBOTYKA W SZKOLE. Budowanie i programowanie robotów. Bezpłatne
warsztaty dla dzieci.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z robotyki na
osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć programowania i budowy robotów w oparciu
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych
form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki.

Aleja Klonów wzdłuż Hetmańskiej.
Al. Hetmańska na odcinku od ul. Zakładowej do ul. Odnowiciela. Działki W35113/20 W35-112/11 W35-111/19 W35-136/5 W35-137/4.
Zasadzenie ok.40 drzew typu klon czerwony, na odcinku ok. 350 metrów, wzdłuż
zachodniej nitki al. Hetmańskiej, pomiędzy ul. Zakładową a ul. Odnowiciela (pas
trawy między jezdnią, a drogą dla rowerów).
"Dywanik asfaltowy" na ul. Skalnej.
ul. Skalna, pomiędzy Dębowskiego a Kasprowy Wierch. Działki: W12-395/11,
W12-395/13.
Propozycja przewiduje położenie asfaltowej nawierzchni (bez modernizacji
podbudowy) na ul. Skalnej od skrzyżowania z ul. Kasprowy Wierch do
ul. Dębowskiego.
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Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania
ŁÓDZKI ROWER PUBLICZNY - STACJE DLA STAREGO WIDZEWA (3 lub
4 stacje: NAWROT, TUWIMA, KILIŃSKIEGO).
Nawrot między Targową a Przędzalnianą; Tuwima między Przędzalnianą
a Kopcińskiego; Kilińskiego między Targową a Tymienieckiego.
Jedna lub dwie przy ulicy Nawrot między Targową, a Przędzalnianą. Proponowane
lokalizacje dla dwóch stacji: Przed Żabką na przeciwko Wodnego Rynku i na
skwerze przy Aptece na rogu Przędzalnianej; dla jednej stacji: ulica Wodna 25 lub
bliżej Złotej, albo skwer między zespołem szkolno-kościelnym Salezjanów,
a Wodnym rynkiem przy głazie upamiętniającym 1 ligowy mecz ŁKS - Turyści, albo
wysepka przy prawoskręcie z Nawrot w Wysoką. Kolejna stacja na Tuwima między
Przędzalnianą a Kopcińskiego (mieszkańcy sugerują lokalizację pod wiaduktem).
Ostatnia na Kilińskiego między Targową a Tymienieckiego. Razem: 3-4 stacje i 2432 rowerów.
Teren zielony (skwer) z placem zabaw, drzewami oraz ławeczkami do
odpoczynku.
Zniszczona pętla autobusowa przy ulicach Janosika, Wyżynna, Spartakusa
naprzeciwko kościoła.
Zastąpienie obecnej, zniszczonej pętli autobusowej mniejszą, konieczną do
sporadycznego zawracania autobusów. Odzyskany teren zostanie uporządkowany
i zagospodarowany jako zieleniec z małym placem zabaw, ławkami, koszami na
śmieci i ogrodzeniem. Teren będzie przystosowany do wypoczynku zarówno
dzieci, jak i dorosłych.
Poprawa estetyki wnętrza Przychodni Lekarskiej Cereo-Med przy ul. Zbocze
18A.
WIDZEW STOKI - SIKAWA - PODGÓRZE, UL.ZBOCZE 18A NZOZ CEREO - MED.
Odremontowanie pomieszczeń Przychodni, modernizacja i poprawa estetyki.
W ramach zadania wykonane będą: malowanie ścian na korytarzach, w gabinetach,
w rejestracji, poczekalnia dla dzieci, na parterze i I piętrze, wymiana drzwi
w całym budynku, zakup ok. 60 krzeseł do poczekalni i 2 przewijaków dla
niemowląt, położenie wykładzin podłogowych.
Plac zabaw w Andrzejowie.
Zadanie realizowane u zbiegu ulic Taborowej i Gajcego (Taborowa 97g).
Zadanie polega na stworzeniu placu zabaw, uwzględniającego potrzeby dzieci
w różnym wieku. Andrzejów jako dość duże osiedle domów jednorodzinnych
posiada niewiele miejsc pozwalających na integrację rodzin z dziećmi. Plac zabaw
zlokalizowany przy ulicy Taborowej wpłynąłby pozytywnie na mieszkańców
osiedla i dał możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.
Nowa od nowa.
Wschodnia strona ul. Nowej od numeru 52 do numeru 46.
Wymiana chodników wraz z wydzieleniem pasu do parkowania oraz utworzeniem
zieleni na odcinku ul. Nowej od numeru 46-52.
Bezpieczne skrzyżowanie Przędzalniana - Tymienieckiego.
ul. Przędzalniana przy skrzyżowaniu z Tymienieckiego.
Zainstalowanie na skrzyżowaniu ulic Przędzalnianej i Tymienieckiego progów
wyspowych i odpowiedniego ich oznaczenia. Odpowiednio na ulicy Przędzalnianej
w obu kierunkach przed skrzyżowaniem z ulicą Tymienieckiego (jeden pas ruchu
kierunek Fabryczna - Tymienieckiego; dwa pasy ruchu kierunek Milionowa Tymienieckiego) oraz na jednym pasie ruchu ul. Tymienieckiego na kierunku
Kilińskiego - Przędzalniana.
Utwardzenie nawierzchni ul. Łukaszewskiej.
Utwardzenie nawierzchni ul. Łukaszewskiej na odcinku od ul. Zjazdowej (pętla
autobusu linii „67") do ul. Nad Niemnem.
Zgłoszone zadanie inwestycyjne poprawi standard życia mieszkańców i innych
użytkowników korzystających z tej ulicy.
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Wygodne i bezpieczne przejście dla pieszych przez Przędzalnianą - precz
z wysokimi krawężnikami.
Przejście dla pieszych przez Przędzalnianą na wysokości numeru 124.
Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych.
Remont chodnika na ulicy Żelaznej.
Zachodnia strona ulicy Żelaznej. Wzdłuż numerów posesji Fabryczna 22 - narożnik
przylegający do Żelaznej; Żelazna 17,15,13,11.
Remont chodnika według standardu obowiązującego w strefie wielkomiejskiej.
Miejsca postojowe na ulicy Żelaznej.
Zachodnia strona ulicy Żelaznej. Wzdłuż numerów posesji Fabryczna 22 - narożnik
przylegający do Żelaznej; Żelazna 17,15,13,11.
Zastąpienie zniszczonego pasa zieleni miejscami postojowymi mieszczącymi się
pomiędzy chodnikiem a ulicą.
Ekrany akustyczne dla rejonu stacji Łódź-Olechów.
Obręb W 37 działka 259/5.
Wykonanie ekranów akustycznych o wysokości 4 m i długości 150 m po stronie
południowo-wschodniej ul. Jędrzejowskiej. Ekrany mają ograniczyć hałas, jakiego
źródłem jest infrastruktura kolejowa, a także co raz większy ruch na
ul. Jędrzejowskiej. Dlatego proponowaną lokalizacją ekranów jest umiejscowienie
ekranów po stronie zabudowań mieszkalnych.
Budowa stacji Łódzkiego Roweru Publicznego w pobliżu Ochotniczej Straży
Pożarnej Łódź-Mileszki.
ul. Pomorska 406.
Budowa stacji Łódzkiego Roweru Publicznego w okolicy budynku OSP ŁódźMileszki oraz przystanku autobusowego linii 54 Pomorska - Iglasta. Stacja
wyposażona w 10 stanowisk.
Plac zabaw dla kotów w parku Widzewska Górka
Park Widzewska Górka.
Nie tylko psy potrzebują wyjść czasem z domu - dlatego uczniowie i uczennice SP
199 pomyśleli o pierwszym w mieście wybiegu dla kotów. W skład projektu
wchodzi wydzielenie terenu o powierzchni 200 metrów kwadratowych
i ogrodzenie go wysoką siatką zabezpieczającą, która uniemożliwiłaby kotom
ucieczkę poza teren wybiegu. Na terenie parku dla kotów zaplanowano ustawienie
przeszkód i zabawek dla zwierząt - przeskoków, pochylni, labiryntu i słupków do
slalomu. Park zostałby także wyposażony w odpowiednio zaprojektowany, duży
drapak, a także kosze na śmieci i kocie odchody, regulamin korzystania z parku
i kocią toaletę - wydzielony kawałek przestrzeni wysypany żwirkiem. Plac zabaw
dla kotów to teren także dla ich właścicielek i właścicieli - na terenie powinny
pojawić się ławki i stoliki pozwalające na odpoczynek i obserwowanie swojego
kota podczas rozmowy ze znajomymi.
Remont chodnika na ul. Nowej na odcinku Nawrot - Tuwima wraz z budową
parkingu przed posesją Nowa 16/18 i 20.
ul. Nowa na odcinku Nawrot - Tuwima.
Kompleksowy remont chodnika na ul. Nowej od Tuwima do Nawrot wraz budową
miejsc parkingowych przed posesją Nowa 16/18 i 20.
Odwodnienie i utwardzenie ul. Brylantowej oraz ul. Koniakowskiej na
odcinku od Herbowej do Brylantowej.
Działki W1-247/2, W1-248/7, W1-265/2.
Ul. Koniakowska na odc. 188 m od ul. Herbowej na północ do Brylantowej oraz
ul. Brylantowa (582 m) są podtapiane i niszczone przez wody opadowe i duży ruch
samochodowy. Okresowo są nieprzejezdne. Konieczne jest utwardzenie
nawierzchni i odprowadzenie wody pochyłością drogi. Nie wymagają chodników.
W górę i w dół Wiączyńską bez dziur.
ul. Wiączyńska od ul. Brzezińskiej do nr 34.
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wiączyńskiej od ul. Brzezińskiej do nr 34.
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Nasz ZARZEW - zniesienie barier architektonicznych w otoczeniu Gimnazjum
31 przy ul. Grota-Roweckiego.
Wejście do budynku Gimnazjum 31 - ul. Grota Roweckiego 1, chodnik.
Zadanie obejmować będzie teren położony na osiedlu Zarzew w rejonie ul. Grota
Roweckiego i dotyczyć będzie poprawy estetyki osiedla poprzez dostosowanie
wizualne chodnika i wejścia do budynku PG nr 31 do odnowionych elewacji
okolicznych budynków mieszkalnych. W zakresie zadania będzie dostosowanie
przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie
podjazdów.
"Aktywny Zarzew!" - nowe boisko dla Gimnazjum 31, ul. Grota-Roweckiego 1.
Istniejące boisko szkolne Gimnazjum nr 31 - ul. Grota-Roweckiego 1.
Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego złożonego z boiska
wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni do gier zespołowych oraz instalacji
typu sport & fitness dla młodzieży i dorosłych.
Komputery w Szkole - pracownia informatyczna w Gimnazjum 31, ul. GrotaRoweckiego 1.
Pracownia informatyczna w budynku Publicznego Gimnazjum nr 31.
Wyposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy, niezbędny do
prowadzenia zajęć z uczniami oraz zajęć dla mieszkańców osiedla. 16 komputerów
z monitorami LCD, telewizor FHD > 60 cali, oprogramowanie.
Budowa Osiedlowej Ścianki Wspinaczkowej na terenie OSP Łódź Nowosolna.
ul. Byszewska 1/2.
Budowa Osiedlowej Ścianki Wspinaczkowej na zamkniętym terenie Ochotniczej
Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna na istniejącej wieży o wysokości około
11 metrów wraz z niezbędną infrastrukturą, szkoleniem i sprzętem niezbędnym
do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, sportowych i szkoleń z zakresu ratownictwa
wysokościowego.
Przystanek "ZARZEW" - pomnik na 50-lecie osiedla.
I Park Podolski - naprzeciw placu zabaw.
Zakup starego autobusu marki Ikarus 260/280, bluszcz, przystanek stylizowany na
lata 70, tablice komunikacyjne w stylu lat 70, 500 m2 chodnika, drzewa i betonowe
kwietniki.
Żyj pasją - sztuka kluczem rozwoju osobistego.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa.
Wypromowanie tańca jako zdrowego trybu życia i zaktywizowanie poprzez niego
społeczeństwa. 1) Pokazy zachęcą do przyjścia na turniej widzów. 2) Zajęcia
pozwolą aktywnie wziąć udział w turnieju 3) Turniej pokaże jakie możliwości
rozwoju daje pasja i taniec
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF. Wystawienie
4 spektaklów dla mieszkańców osiedla.
Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Brzezińska, Marmurowa,
Listopadowa.
Skrzyżowanie ulicy Brzezińskiej z ulicami Marmurowa/Listopadowa.
Zgłoszone zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla
pieszych przez ulicę Brzezińską na wysokości przystanku autobusowego MPK
w stronę Nowosolnej.
Ciąg pieszo-rowerowy Stylonowa-Neonowa.
ul. Józefa 7-7a.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Stylonowej (blok przy ul. Józefa 7a) do
ul. Neonowej 13 wzdłuż parkanu boiska „Orlik” przy SP 37.
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Otwarty Ogród Owocowy - zagospodarowanie skweru przy ulicy Tuwima na
bazie istniejącej tam zieleni.
ul. Tuwima (wolna przestrzeń między numerami 64 i 76). Nr działki: W24-6.
Otwarty Ogród Owocowy to przestrzeń wspólna dla mieszkańców (6 ławek,
latarnia, trawnik, 20 sadzonek owocowych, 2 drzewa owocowe, bluszcz wiecznie
zielony na mury, kranik do mycia owoców, tablica, utrzymanie istniejącej już
zieleni).
Bezpieczne parkowanie przy PM 10.
ul. Przędzalniana 70. Działka W25-136.
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki
wokół PM 10 poprzez poprawę walorów komunikacyjnych oraz stworzenie kilku
miejsc postojowych, co pozwoli bezpiecznie zaparkować pojazdy w pobliżu
przedszkola. Remont powierzchni będzie polegał na usunięciu karpiny, wycięciu
drzew, modernizacji drogi dojazdowej do przedszkola oraz utworzeniu miejsc
postojowych.
Park Andrzejowski jako miejsce wypoczynku i integracji Osiedla Andrzejów.
Plac pomiędzy ul. Rzepichy i Gliszczyńskiego. Działki W40-697/16; W40-697/14;
W40-696/16; W40-696/6: W40-59S/10 W40- 696/11.
Na terenie zalesionej działki należącej do Miasta Łodzi ma powstać nowy park
miejski. Park ma służyć mieszkańcom osiedla Andrzejów do wypoczynku
i integracji więc teren jego powinien być uporządkowany i bezpieczny. Z uwagi na
powyższe powinny w nim znajdować się alejki parkowe, oświetlenia oraz miejsca
relaksacyjne i zabawowe wyposażone w ławeczki i plac zabaw dla dzieci.
BEZPIECZNIE MI I CZYSTO - montaż śmietników i luster w kwadracie ulic
Józefa, Piłsudskiego. Tunelowa, Konstytucyjna.
Osiedle w kwadracie ulic Jozefa, Tunelowa, al. Piłsudskiego, Konstytucyjna. Działki:
W22-3/13, W22-2/27, W22-16. W22-9/2, W22- 9/10, W22-2/27, W22-22/34,
W22-97/53, W22-22/20, W22-22/30, W22-32/7, W22-2/33, W22-35/2. W2297/55, W22-33/1, W22-39/20.
Zadanie ma na celu zakup i montaż 20 śmietników w obrębie ulic wymienionych
we wniosku. Na osiedlu brakuje śmietników, zatem dużo śmieci można znaleźć na
trawnikach oraz wokół bloków. Dodatkowo zakłada się zakup trzech luster
drogowych i umieszczenie ich przy skrzyżowaniach Niciarniana/św. Kazimierza
i Piłsudskiego/Szpitalna.
Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy działkami a Osiedlem Majowym.
Teren od zakrętu utwardzonej płytami/asfaltem ul. Nurta Kaszyńskiego do końca
ogrodzenia Osiedla Majowego (długość około 200-220m). Działki 162/46,162/43,
162/12, 208/4
W ramach zadania istniejąca wąska, słabo utwardzona ścieżka zostanie poszerzona
do szerokości 2,5 m oraz wyłożona asfaltem. Uporządkowany zostanie istniejący
drzewostan, stare nasadzenia zostaną usunięte a w ich miejsce pojawią się nowe.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
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Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla.
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja na
osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod okiem
doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja zdrowego trybu
życia oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Wykonanie sali fizyko-chemicznej i modernizacji sanitariatów w Publicznej
Szkole Podstawowej Mileszki.
Działka UMŁ administrowana przez Publiczną Szkołę Podstawową Mileszki Stowarzyszenia "TOM".
Wnioskujemy o modernizację i rozbudowę budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej Mileszki, aby zapewnić salę fizyko-chemiczna z zamykanym
zapleczem, dodatkowe pomieszczenia sanitarne dla dzieci i nauczycieli oraz
pomieszczenia techniczne dla pracowników administracyjnych. Powstanie
dodatkowa pow. 60 m2, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół Domu Kultury
„Ariadna" ul. Niciarniana 1/3.
ul. Niciarniana 1/3.
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni wokół domu kultury. Stworzenie
dodatkowych miejsc postojowych dla gości domu kultury, wymiana chodników,
rekultywacja trawników i krzewów, kwietniki, stojak na rowery, 2 ławki, instalacja
neonu z nazwą. Aranżacja trawnika przy zachodniej ścianie budynku jako skweru,
mini plac zabaw z urządzeniami max.3, miejsca odpoczynku i relaksu dla
uczestników zajęć i rodziców: 5 ławek, kwietniki.
Teren rekreacyjno - spacerowy.
Rodzinny Ogród Działkowy „Księży Młyn". Teren od strony ul. Milionowej 18 przy
ul. Tatrzańskiej do ul. Tymienieckiego 33 a. Działki W26 140/3, W26 138/2.
Teren rekreacyjno - spacerowy będzie dostępny dla szerokiej społeczności
lokalnej. Stanie się centrum wypoczynku zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.
Zadanie to obejmuje: chodnik z kostki brukowej o długości 510 m, nasadzenia
krzewów ozdobnych, kosze na śmieci. Na wyznaczonej trasie zaplanowany został
plac zabaw dla dzieci z następującymi urządzeniami zabawowymi: karuzela, walec,
podwójny bujak na sprężynie, kółko - krzyżyk z tablicą do rysowania, a także
ławeczki i kosze na śmieci.
Wykorytowanie i utwardzenie ul. Okólnej od ul. Łukaszewskiej do
ul. Bursztynowej, odcinek długości ok. 800 mb.
Obręb W-1.
Drogę należy wykorytować, wykonać podbudowę tłuczniową oraz położyć
warstwę asfaltową.
Żyj pasją.
Placówki oświatowe, ulice, hala sportowa, teatr/scena.
10 pokazów na terenie osiedla. Zajęcia przygotowujące do turnieju w strukturach
Polskiego Związku Tańca Freestyle. Zorganizowanie turnieju PZTF. Wystawienie
4 spektaklów dla mieszkańców osiedla.
Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ROD a Osiedlem Majowym.
Teren znajdujący sie przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych od zakrętu
utwardzonej płytami/asfaltem ul. „Nurta" Kaszyńskiego do końca ogrodzenia ROD
(długość około 230 m). Działki: 162/46,162/43, 162/12, 208/4.
Wykonanie ścieżki o długości ok. 230 metrów, poszerzonej do szerokości 2,5 m
oraz wyłożonej płytą chodnikową lub asfaltem. Istniejący drzewostan kolidujący ze
ścieżką (tj. znajdujący się na planowanej szerokości 2,5 m) pozostanie bez zmian.
Pobocze ścieżki zostanie uporządkowane i wyrównane. Dodatkowo ścieżka z obu
stron zostanie zabezpieczona przed ewentualnym wjazdem samochodów oraz
zaopatrzona w dwa kosze na śmieci.
WOONERF NA ZAGŁOBY "ZIELONYM DO GÓRY" - PROJEKT.
ul. Zagłoby od Ketlinga do Maćka z Bogdańca.
Wykonanie projektu przebudowy ul. Zagłoby na odcinku Ketlinga - Maćka
z Bogdańca mające na celu uspokojenie ruchu kołowego, zazielenienie przestrzeni
w postaci woonerfu.
Nakładka asfaltowa ulicy Obłocznej na odcinku Listopadowa-Kamykowa.
ul. Obłoczna od Listopadowej do Kamykowej.
Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącą drogę utwardzoną szutrową
o szerokości 3 m na długości 170 mb. na ulicy Obłocznej od Listopadowej do
Kamykowej koszt 70 zł / m2.
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Utwardzenie dojazdów z dróg wewnętrznych do ul. Gminnej.
Zadanie obejmuje utwardzenie skrzyżowań ul. Gminnej z drogami wewnętrznymi
na odcinku od ulicy Jędrzejowskiej do ul. Dworcowej. Utwardzenie obejmuje
skrzyżowania dziatki miejskiej numer w38-55/5 (w obrębie której ma zostać
wykonane utwardzenie) z drogami wewnętrznymi usytuowanymi na dziatkach
o numerach: 88/23; 88/25; 103/3; 8/3; 105/12; 22/20; 138/1; 28/10; 116/2; 456
i 134/10 - obręb W 38.
Zadanie obejmuje utwardzenie skrzyżowań ulicy Gminnej z drogami
wewnętrznymi na odcinku od ulicy Jędrzejowskiej do ul. Dworcowej w liczbie
11 sztuk. Na każdym zjeździe powinny zostać wykonane następujące prace:
wykorytowanie, ułożenie krawężników, wysypanie kruszywa i utwardzenie.
Szerokość każdego zjazdu powinna być nie mniejsza niż 4 metry i odpowiednie
wyprofilowanie zjazdów.
Projekt doświetlenia ulicy Goryczkowej - Łódź Mileszki.
Doświetlenie przy ulicy Goryczkowej, od posesji 20 do posesji 48.
Projekt ma na celu montaż 5 lamp oświetleniowych na istniejących słupach
elektrycznych, od posesji 20 do posesji 48, w celu zapewnienia większego
bezpieczeństwa mieszkańców ul. Goryczkowej.
Budowa miejsc parkingowych oraz uporządkowanie terenu przy ul.
Nurta-Kaszyńskiego.
ul. Nurta-Kaszyńskiego na długości od numeru 3a do numeru 9. Obecny teren
nieuporządkowanej zieleni pomiędzy osiedlem Nurta-Kaszyńskiego, a Osiedlem
Majowym. Działki 160/3, 208/3.
Budowa miejsc parkingowych na powierzchni ok. 850 m2 (np. 2 rzędy parkingów
prostopadłych lub pod kątem z wewnętrzną drogą manewrową) wraz
z uporządkowaniem terenu wokół parkingu i stworzenie nowych trawników.
Istniejący drzewostan, który ewentualnie kolidowałby z parkingiem pozostałby
bez zmian. Zadanie dałoby możliwość stworzenia ok. 50 nowych miejsc
parkingowych oraz swobodny przejazd ul. Nurta Kaszyńskiego.
Remont chodnika na ul. Gajcego od nr 35 do ul. Zarembiny.
ul. Gajcego - chodnik.
Wymiana popękanych płyt chodnikowych.
Łódzki Rower Publiczny w Nowosolnej.
Rynek Nowosolna, działka 343/2.
Budowa stacji ŁRP, 15 stanowisk.
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe mieszkańców osiedla Mileszki i okolic.
Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Mileszki.
Przedmiotem projektu jest zakup agregatu pompowego dużej wydajności
fabrycznie nowego.
Siłownia "pod chmurką".
ul. Pomorska naprzeciwko Szkoły Publicznej Mileszki. Działka 235/4 w obrębie
W-44.
Osiedlowa siłownia wyposażona w 6 stanowisk do ćwiczeń, 2 ławki parkowe, kosz
na śmieci, z wydzielonym obszarem i dojściem do urządzeń.
Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Tatrzańskiej
przy ul. Brzechwy.
Przejście dla pieszych na ul. Tatrzańskiej przy ul. Brzechwy. Działka nr 18/76.
Montaż sygnalizacji świetlnej z przyciskami na przejściu dla pieszych na
ul. Tatrzańskiej przy ul. Brzechwy, a także progów zwalniających.

Wykaz zadań wycofanych oraz niekompletnych
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Antysmogowe, zielone i ekologiczne ekrany i płoty z mchu wzdłuż
Zakładowej, Hetmańskiej i Rokicińskiej.
ul. Zakładowa, al. Hetmańska oraz ul. Rokicińska w granicach osiedla Olechów
i Janów, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych.
Zadanie ma na celu ograniczenie smogu poprzez montaż paneli pokrytych mchem
wzdłuż głównych ulic przelotowych na osiedlach. Obecnie m.in. w 11 miastach
europejskich stosuje się podobne rozwiązania. Panel z mchem o powierzchni 4 m2
jest w stanie pochłonąć smog jak 275 drzew (99% mniej miejsca). Najlepszym
rozwiązaniem byłyby panele o wysokości do 1 m zamontowane miejscowo przy
przejściach dla pieszych.
Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku siedziby Rady
Osiedla „Dolina Łódki".
ul. Beskidzka 172.
Zgłoszone zadanie inwestycyjne jest kontynuacją inwestycji pn. „Adaptacja obiektu
położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady
Osiedla i jako miejsce integracji mieszkańców Osiedla „Dolina Łódki" oraz osiedli
sąsiadujących, komisji wyborczych, a w części na lokale użytkowe do najmu,
w szczególności organizacjom pozarządowym w sferze preferowanych
działalności." i polegać będzie na wykonaniu nowych przyłączy, wodnego,
kanalizacyjnego zlokalizowanych na działce o nr 7/20 o pow. 3216,00 m2,
w obrębie W-03 przy ul. Beskidzkiej 172.
Wykonanie nakładki asfaltowej lub nawierzchni z płyt betonowych
ażurowych dla ulic Szczawnicka, Spartakusa odcinek 200 mb.
Odcinek skrzyżowania Janosika/Spartakusa przez Szczawnicką do skrzyżowania
Szczawnicka/Zbójnicka do osiedla "Słoneczny Stok".
Położenie nakładki asfaltowej na ul. Spartakusa od skrzyżowania z Janosika przez
ul. Szczawnicką do skrzyżowania ze Zbójnicką. Przy braku możliwości, położenie
nawierzchni na tym samym odcinku 200 mb. z płyt betonowych ażurowych.
Dojazd do osiedla 18-tu segmentów na osiedlu "Słoneczny Stok", domów
jednorodzinnych, firm, zakładów pracy i kościoła z Janosika.
Pogłębienie i wyłożenie płytą ażurową rowu na wody opadowe
w ul. Kronikarskiej.
Rów w ul. Kronikarskiej od nr posesji 22 do końca w stronę ul. Szaniawskiego.
Istniejący rów na wody opadowe wyczyścić z traw, pogłębić i brzegi umocnić
przed obsypywaniem za pomocą płyty ażurowej.
Łódzki Rower Publiczny - krańcówka JANÓW.
Pętla MPK Janów. Działka 113/2 lub 114/2.
Budowa stacji ŁRP, 15 stanowisk z wyposażeniem.
Bezpieczny rowerzysta, szczęśliwy kierowca.
ul. Frezjowa, działka 246/9.
Wydzielony pas jezdni dla rowerzystów.
Łódzki Rower Publiczny przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM:
Centralny Szpital Weteranów.
ul. Pieniny 30, działka 208/20.
Budowa stacji ŁRP, 10 stanowisk.
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Rowerem wzdłuż Kopcińskiego – umożliwienie przejazdu wzdłuż ulicy na
skrzyżowaniach, wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych.
ul. Kopcińskiego - skrzyżowania z Narutowicza, Nawrot.
• wyznaczenie przejazdu przez ul. Nawrot po stronie zachodniej
• zmiana organizacji ruchu przy Narutowicza- wcześniejsze zakończenie CPR.
Budowa drogi rowerowej w ulicy Kopcińskiego od ul. Nawrot do ul.
Narutowicza.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy
na odcinku od ul. Nawrot do ul. Narutowicza.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy
na odcinku od ul. Nawrot do ul. Narutowicza.
Budowa drogi rowerowej w ul. Kopcińskiego od al. Piłsudskiego do
ul. Nawrot.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy na
odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Nawrót wraz z przejazdem rowerowym przez
skrzyżowanie ul. Nawrot i ul. Kopcińskiego.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy na
odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Nawrot wraz z przejazdem rowerowym przez
skrzyżowanie ul. Nawrot i ul. Kopcińskiego.
Łódź buduje strzelnicę!
P16-33/6 Park na Zdrowiu.
Budowa strzelnicy.
Budowa drogi rowerowej w ul. Kopcińskiego od ul. Narutowicza do Ronda.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy
na odcinku od ul. Narutowicza do Ronda Solidarności wraz z przejazdem
rowerowym przez skrzyżowanie ulicy Narutowicza i Kopcińskiego.
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Kopcińskiego po zachodniej stronie ulicy na
odcinku od ul. Narutowicza do Ronda Solidarności wraz z przejazdem rowerowym
przez skrzyżowanie ulic Narutowicza i Kopcińskiego.
"Zarybienie" podwójnych okien w autobusach MPK - plastikowe rybki
w zalanych wodą oknach.
Autobusy MPK z podwójnymi szybami.
Zadanie polega na umieszczeniu w podwójnych szybach autobusów plastikowych,
kolorowych rybek, napełnieniu ich wodą oraz uszczelnieniu.
Tramwaj bez korków na rondzie Solidarności.
ul. Pomorska przy rondzie Solidarności. Strona wschodnia: na wysokości posesji
Pomorska 106. Strona Zachodnia: na wysokości posesji Pomorska 107/113, 115,
115a, 117.
Wykonanie wydzielonego pasa ruchu dla tramwaju na ulicy Pomorskiej przy
rondzie Solidarności. To pozwoli na usunięcie zatorów i szybszy przejazd
tramwajów na tym odcinku. Należy zwęzić chodnik po wschodniej stronie ronda
o 0,5 m (z 3 m do 2,5 m), a po zachodniej zwężenie powinno wynieść 1 m (z 3,5 m
do 2,5 m). Uzyskaną przestrzeń należy wykorzystać na przesunięcie pasa ruchu dla
aut, aby odseparować go od torowiska. Po zachodniej stronie należy wykonać
dodatkowo tramwajowy przystanek wyniesiony.
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Tandemy do Łódzkiego Roweru Publicznego - dwuosobowy rower dostępny
dla każdego.
Rowery będą funkcjonować na terenie całego miasta, w stacjach które już są
ustawione przez Zarząd Dróg i Transportu. Zatem będą wykorzystywać już
istniejącą infrastrukturą.
Dwuosobowe rowery publiczne „tandem", znane są m.in. z ulic Lublina
i Warszawy. Mogą z nich korzystać także takie osoby które dotychczas różnych
przyczyn samodzielnie nie były w stanie jeździć rowerem. Wystarczy że znajdą
osobę do sterowania rowerem i mogą korzystać z walorów systemu roweru
publicznego. Rower taki można pobrać i odstawić w każdej stacji ŁRP. Zakup 25
takich rowerów.
Rozkwit Arturówka - zagospodarowanie stawu III: postawienie fontanny,
postawienie mostu dla ruchu pieszego, zagospodarowanie i aranżacja
terenu.
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty - Łagiewniki
Postawienie fontanny na stawie uruchamianej w sezonie letnim w celu obniżenia
temperatury wody i jej dotlenienia na okoliczność poprawy jakości wody
w którym jest umiejscowione kąpielisko i zapobiegania występowania sinic
i glonów. Fontanna będzie oświetlona ze zmieniającymi się kolorami światła.
Postawienia mostu (kładki) o szerokości 5 m, łączącym dwa brzegi stawu
o długości całkowitej około 100-110 m, dla ruchu pieszego do spacerów pomiędzy
Plażą a Parkiem Wodnym, Placem Zabaw i Siłownią. Most będzie oświetlony
lampami solarnymi na całej długości, czynny cały rok. Aranżacja terenu plaży
i terenu zielonego przy moście, w tym mała architektura (nawiezienie piasku
plażowego, postawienie ławek- 8 szt. i koszy na śmieci - 4 szt. Postawienie lamp
oświetleniowych solarnych w ilości 10 szt.
Planeta Łodzian - Festiwal Akcji Międzygalaktycznych
EC1/Nowe Centrum Łodzi.
Najazd kosmitów na Łódź w formie iluminacji świetlnej, parada kosmitów po
ulicach Łodzi , kosmiczne disco, kosmiczna uczta, pokazy kultowych filmów
Science Fiction, spotkania z gwiazdami filmów i autorami książek SF, wystawa
robotów, warsztaty pisania opowiadań SF, konkurs z nagrodami na najwspanialsze
kosmiczne dzieło w dowolnej formie.
www.wyszukaj.xyz - szybki dostęp do (pod)miejskich stron internetowych
poprzez zmianę w przeglądarce internetowej strony startowej.
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia",
Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", Bałucki Ośrodek K Kultury "Rondo",
Centrum Kultury Młodych, Centrum Kultury Młodych - Klub "Dąbrowa" - filia, Dom
Kultury "502", Dom Kultury "Ariadna", Dom Kultury "Widok", Łódzki Dom Kultury,
Urząd Miasta Łodzi, Delegatury, CIT-y, PUP-y.
Akcja informacyjna wśród łodzian (w tym pracowników samorządowych)
obejmująca wywieszenie 50 plakatów, wyłożenie 10000 ulotek i rozesłanie
wiadomości e-mail na temat możliwości szybszego dostępu do miejskich stron
internetowych CIT, CKM, ŁDK, MPK, PUP, UMŁ i ZDIT dzięki zamianie
w przeglądarce internetowej domyślnie ustawionej wyszukiwarki internetowej
(strony startowej) na stronę zbudowaną w czynie społecznym www.wyszukaj.xyz.
Pomnik Hanny Zdanowskiej.
Przy bramie starego Lunaparku w parku na Zdrowiu.
Postawienie pomnika Pani Prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej siedzącej
w wagoniku kolejki w podziękowaniu za budżet obywatelski na 2017 r. i uczciwą
realizację wygranych wniosków.
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Sosny na Sosnowej - bezpiecznej i nowej
Otoczenie Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej 9 - sąsiadujące ze szkołą ulice:
Senatorska, Milionowa, Szczucińska, działki nr: G3-30/4, G3-30/6, część działki
G3-30/2, część działki G3-41/7, część działki G3-41/4, część działki G3-42/4, część
działki G3-42/3, część działki G3-47/5, część działki G3-47/6, część działki G347/7.
Projekt przewiduje stworzenie nowego, przyjaznego i bezpiecznego otoczenia
Szkoły Muzycznej przy ul. Sosnowej oraz Parku im. Reymonta, znajdującego się
w sąsiedztwie szkoły. W szczególności projekt zakłada: • posadzenie kilku sosen
na ulicy Sosnowej; • budowę lub odbudowę ok. 250 m2 chodników na
ul. Milionowej, Szczucińskiej, Sosnowej; • posadzenie 3-4 klombów wraz
z okalającymi je ławkami w ramach działek objętych projektem na ul. Sosnowej
i Milionowej; • budowę około 800 m2 parkingu zlokalizowanego w ramach
ul. Milionowej, Senatorskiej, Szczucińskiej i Sosnowej.
Remont Pasażu Schillera - wymiana nawierzchni, ustawienie kolorowych
lamp.
Pasaż Schillera.
Remont nawierzchni pasażu Schillera dostosowanej wyglądem do nawierzchni
ul. Piotrkowskiej. Ustawienie 10 ławek wolnostojących. Nasadzenie 10 drzew
(klony kuliste) oraz ustawienie 6 dużych lamp znanych z Light Move Festiwal
(latarnie zmieniające kolor). Przebudowa fontanny - podświetlane dysze
umieszczone w ziemi na wzór fontanny Czterech Kwartałów w Gdańsku.
Ustawienie 6 koszy na śmieci i 9 stojaków rowerowych.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż północnej jezdni ul. Dąbrowskiego-Etap I.
Projektowana ścieżka położona będzie wzdłuż północnej jezdni ul. Dąbrowskiego,
pomiędzy al. Gen. Rydza -Śmigłego a ul. Podhalańską.
Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przyszłej ścieżki
rowerowej o dł. ca 1 km, o nawierzchni asfaltowej, szerokości ca 2,5 m, pomiędzy
al. Rydza-Śmigłego i ul. Podhalańską.
Grota Solna w kształcie maski Darth'a Vader'a, otoczona przez
szturmowców.
Park nad Jasieniem.
Grota Solna w kształcie maski Darth'a Vader'a ma spełnić zadanie rekreacyjne
i zdrowotne - pobyt w jej wnętrzu to kontakt ze specyficznym mikroklimatem
morskim, który oczyszcza drogi oddechowe chociażby z zanieczyszczeń miejskich.
Ponadto jest to sposób na odprężenie się po całym dniu.
Utworzenie łódzkiej platformy cyfrowej do nauki programowania
komputerowego dla dzieci dostępnej on-line.
EC1 - nowe centrum Łodzi lub inne miejsce.
Utworzenie łódzkiej platformy e-learningowej do nauki programowania
komputerowego dla dzieci, która byłaby dostępna on-line dla mieszkańców Łodzi.
Centralnym punktem projektu jest: 1. Wybór jednego ze skryptowych języków
programowania (Python, C++, Java lub inny), którego nauka byłaby dostępna na
platformie, 2. Rozpisanie konkursu/ przetargu na opracowanie odpowiedniego
oprogramowania dydaktycznego, dostosowanego dla dzieci pierwszych klas szkół
podstawowych, 3. Stworzenie interfejsu platformy e-learningowej, 4. Promocja
platformy poprzez sieć łódzkich podstawówek.
Bezkolizyjny autobus na Przybyszewskiego - wykonanie pasa autobusowotramwajowego od wiaduktu do ul. Lodowej.
ul. Przybyszewskiego od wiaduktu do ul. Lodowej.
Wykonanie dokumentacji projektowej, mającej na celu uzupełnienie istniejącej
dokumentacji projektowej na remont wiaduktu w ciągu ul. Przybyszewskiego,
o wspólny pas autobusowe tramwajowy na odcinku od wiaduktu do ul. Lodowej
(ok. 300 m).
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Wybudowanie strefy „Drop Off" przed żłobkiem nr 13 oraz miejsc
parkingowych w ciągu ulicy Tagore'a.
ul. Tagore’a.
W ramach projektu zostanie wybudowana strefa "Drop Off" przed wejściem do
żłobka numer 13 (furtka od strony ul. Tagore'a) oraz 30 miejsc parkingowych po
przeciwnej stronie ulicy.
Stacja Roweru Publicznego
ul. Rydzowa 22/24 obręb CH - Ryneczku Osiedlowego.
Montaż stacji roweru publicznego dla potrzeb mieszkańców
Budowa (adaptacja) budynku na łaźnię dla osób bezdomnych w Łodzi.
Budynek w okolicy: Nawrot, Kilińskiego, Legionów, Zachodnia, Strzelców Pułku
Kaniowskich. Usytuowanie w centrum miasta, nie peryferia, nie Piotrkowska.
Budynek zaadoptowany mógłby składać się z sali, gdzie zamocowane by były
prysznice, toalety etc. Sala II to pomieszczenie służące zmianie ubrań. Tutaj
w zależności od możliwości mogłyby być pralki lub miejsce oddania brudnych
ubrań. III pomieszczenie to punkt doraźnej pomocy medycznej np.
wykwalifikowana pielęgniarka dla osób bezdomnych z obrażeniami. W budynku
powinien być monitoring i ochrona ( policja, ochroniarze).
Centrum przesiadkowe Łódź - ul. Północna - ożywienie i wykorzystanie pętli
tramwajowej w Parku Staromiejskim.
ul. Północna - Park Staromiejski.
Wybudowanie wjazdu-wyjazdu z kierunku wschodniego torów ul. Północnej na
pętlę tramwajową w Parku Staromiejskim. Dzięki tej zmianie wszystkie tramwaje
w relacji Kilińskiego - Północna - Franciszkańska zatrzymywałyby się na jednym
przystanku, co znacząco ułatwiłoby korzystanie z komunikacji miejskiej przez
mieszkańców osiedla Bałuty Podrzeczna oraz przyczyniłoby się do ożywienia
nieużywanej krańcówki w Parku Staromiejskim. Jednocześnie przystanek
stanowiłby znaczące ułatwienie dla mieszkańców osiedla położonego po północnej
stronie Parku Staromiejskiego, uczniów XIII LO czy 45 SP z uwagi na znacznie
bliższą odległość do przystanku oraz dogodniejsze i bezpieczniejsze dojście.
System Informacji Smogowej - prewencyjny informator antysmogowy.
Łódź.
System Informacji Smogowej składałby się z ogólnodostępnej aplikacji na
urządzenia mobilne i detektorów wykrywających i mierzących natężenie smogu.
Urządzenia te w drodze realizacji projektu zostałyby rozstawione w 30 miejscach
w Łodzi, a z aplikacją łączyłyby się przez moduł bluetooth. Następnie po odebraniu
odczytu aplikacja wysyłałaby informację do serwera, który rozsyłałby ją do innych
urządzeń. Aplikacja byłaby połączona z informatorem turystycznym.
Programowanie jako język przyszłości - szkolenia z programowania dla
szkół podstawowych.
Łódź.
Realizacja zadania zakłada nieodpłatną naukę programowania dla dzieci ze
wszystkich (83) Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Łodzi
z zapewnieniem bezpłatnego udostępnienia potrzebnych materiałów i osób
odpowiedzialnych za szkolenie. Po zakończeniu realizacji zadania będzie możliwe
zorganizowanie kolejnych edycji w przyszłych latach.
Przejezdna ul. Włókniarzy - poprawa organizacji jazdy.
Skrzyżowanie ul. Włókniarzy, Konstantynowska, Legionów.
Wykonanie projektu umożliwi przejazd większej ilości samochodów na jednym
cyklu świateł co zmniejszy korki na jednym z najbardziej nie przejezdnych
skrzyżowań. Powstaną dwa pasy do skrętu z Legionów w Włókniarzy i dwa na
wprost. Na ul Konstantynowskie środkowy pas będzie jednocześnie na wprost
i w lewo. Tak jak działało na ul Bandurskiego przed remontem. Więcej na
zdjęciach.
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Przejezdna droga do szkoły, pracy - wykonanie nakładki asfaltowej na
nieutwardzonych fragmentach ulic Listopadowa, Obłoczna, Hyrna.
ul. Hyrna od Dębowskiego do Listopadowej - 440 mb., ul. Obłoczna od
Listopadowej do Kamykowej oraz do wjazdu na drugie osiedle Hyrna - 290 mb.,
ul. Listopadowa od bloków nr 1 do istniejącego asfaltu przy Czecha - 980 mb.
W podanym rejonie powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Zasiedlają je dziesiątki
rodzin z dziećmi. Niestety drogi w na całym obszarze są nadmiernie zniszczone lub
całkowicie nieprzejezdne jak np. Hyrna. Podróż piesza lub autem do szkoły, sklepu
czy tramwaju to koszmar. Drogi wymagają nakładki asfaltowej - koszt 60 zł / m2.
Konkurs na projekt Starego Rynku.
Stary Rynek.
Projekt zakłada rozpisanie konkursu na projekt Starego Rynku. Prace powinny
zawierać szkic lub wizualizację Starego Rynku po modernizacji. Konkurs ma na
celu wyłonienie interesujących koncepcji, które mogą być podpowiedzią przy
planowanych modernizacjach. Z tego względu w ramach wyróżnień zostanie
przyznanych 15 równorzędnych nagród pieniężnych.
Montaż odświeżaczy powietrza w pojazdach komunikacji miejskiej.
Łódź.
Projekt zakłada montaż i utrzymanie urządzeń do odświeżania powietrza we
wszystkich pojazdach komunikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji.
Utworzenie przystanku tramwajowego dla Politechniki i ZSP nr 19, na
al. Politechniki przy ul. Żwirki.
Al. Politechniki przy ul. Żwirki, w miejscu obecnego przejścia dla pieszych.
Na wysokości przejścia dla pieszych łączącego Park Poniatowskiego z ul. Żwirki
należy wybudować dodatkowy przystanek tramwajowy. Znacząco ułatwi to dojazd
studentom i uczniom ZSP nr 19 do ich uczelni i szkoły.
Wiata przystankowa na rogu Struga/Gdańska.
Róg Struga/Gdańska.
Na przystanku Gdańska-Struga często na tramwaj czeka bardzo dużo osób,
niestety nie istnieje tam żadne miejsce, które pozwoliłoby na chwilowy
odpoczynek, ani żadna osłona od deszczu. Ustawienie wiaty przystankowej,
umożliwi wygodne oczekiwanie na komunikacje miejską.

Modernizacja nawierzchni na ul Telefonicznej.
ul. Telefoniczna od ul. Czorsztyńskiej do ul. Weselnej.
Inwestycja przewiduje wymianę nawierzchni bez modernizacji podbudowy oraz
przebudowę przejazdów przez torowiska tramwajowe na ul. Jesiennej,
Wodospadowej, Chmurnej, Czorsztyńskiej i Zaspowej.

Podwórzec Staromiejski - woonerf i trasa rowerowa od ul. Zachodniej, przez
Stary Rynek do Parku Ocalałych.
ul. Drewnowska na odcinku od ul. Zachodniej do Starego Rynku,
ul.Bojowników Getta Warszawskiego, na odcinku od Starego Rynku do
ul. Franciszkańskiej, aleja wzdłuż południowej strony ul. Wojska Polskiego przy
ogródkach działkowych do istniejącej ścieżki rowerowej u zbiegu ulicy Wojska
Polskiego i Źródłowej.
Przekształcenie odcinka ul. Drewnowskiej od Zachodniej do Starego Rynku oraz
ul. Bojowników Getta Warszawskiego od Starego Rynku do ul. Franciszkańskiej
w podwórzec miejski - woonerf. Wytyczenie trasy rowerowej na odcinku od
ul. Zachodniej wzdłuż ul. Drewnowskiej, Starego Rynku, ul. Bojowników Getta
Warszawskiego i dalej wzdłuż ogródków działkowych po południowej stronie
ul. Wojska Polskiego i włączenie trasy do istniejącego odcinka trasy rowerowej
u zbiegu ul. Wojska Polskiego - Źródłowa.
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Kameralna Skierniewicka.
ul. Skierniewicka od nr 1- 13 na odcinku od ul. Przędzalnianej do al. Śmigłego
Rydza.
Wniosek zakłada remont ul. Skierniewickiej na odcinku od ul. Przędzalnianej do
al. Śmigłego-Rydza. W ramach inwestycji wymiana nawierzchni jezdni, remont
chodnika na działce 28/1. Wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów. Na
ulicy wytyczone miejsca do parkowania. Wymiana latarni na nowe-6szt.. Nowe
przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Skierniewickiej i ul. Przędzalnianej. Na
końcu ul. Skierniewickiej stworzenie gazonów betonowych 4 szt. z nasadzeniami
roślin. Wykonanie nowych trawników w miejsce istniejących przy pasie
drogowym wraz z ich ogrodzeniem. Likwidacja trawników bezpośrednio
znajdujących się przy elewacji nieruchomości i ich ogrodzeniach. Postawienie
koszty na odpady (po załatwianiu potrzeb fizjologicznych psów ) w ilości 4 szt.
Wstydliwy Lublinek?
Dworzec PKP Lublinek.
Jadąc pociągiem od Wrocławia mijamy stację "Lublinek" co to jest? jakaś
podłódzka miejscowość? wieś? Nie, to część Łodzi. Chyba się Łódź jej wstydzi
(bo do lotniska za daleko?) i się do niej nie przyznaje. Jak tablicę się zmieni na
"Łódź Lublinek" to może i większa motywacja będzie by zadbać o to miejsce.
"Fabryczny" - dworzec dostępny dla pieszych.
Między wschodnim wyjściem z Dworca Łódź Fabryczna, a ul. Nowotargową.
Brak jest możliwości dostać się pieszo na dworzec Łódź Fabryczna od strony
Starego Widzewa, czyli od strony ul. Nowotargowej od południa. Tu poniżej jest
monumentalne wyjście wschodnie na które można się dostać zjazdami tylko
taksówką lub samochodem, pieszy musi nadrobić kilkaset metrów albo Targową
przez teren EC1 i błotnistą ścieżką potem przez plac do bocznego wejścia
w środkowej części dworca, albo obejść bryłę dworca Nowotargową potem
Nowowęglową i zejść przez dworzec PKS. Konieczne są schody w dół w stronę
placu przed wschodnim wejściem dworca.
Estetyczna i funkcjonalna ulica przed wejściem do Muzeum Kinematografii
i do Parku Źródliska.
Fragment pl. Zwycięstwa - ulica łącząca ul. Targową z al. Piłsudskiego,
zlokalizowana wzdłuż posesji pl. Zwycięstwa 1 i 2.
Modernizacja ulicy niezwykle często odwiedzanej przez turystów
przyjeżdżających do Łodzi i mieszkańców. Uliczka przebiega przed Muzeum
Kinematografii, Fabryką Scheiblera i prowadzi do Parku Źródliska - jest
w fatalnym stanie technicznym i nie spełnia wymagań funkcjonalnych, ani
estetycznych. Brak estetyki oraz miejsc do parkowania samochodów i autokarów.
Pora na zmianę i przebudowę. '
Ścieżka rowerowa przy ul. Rąbieńskiej.
ul. Rąbieńska od Krakowskiej do Szczecińskiej (3400m).
Wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów wzdłuż ul. Rąbieńskiej.

Termomodernizacja schroniska dla kobiet i dzieci.
ul. Kwietniowa 2/4, Łódź.
Rewitalizacja i remont budynku wolnostojącego do schroniska dla kobiet i dzieci
im. św. Brata Alberta. Wniosek rozkłada odnowienie wnętrza, jak: ocieplenie
budynku.
Specjalistyka w Łodzi dostępna od zaraz.
Łódź.
Celem projektu jest opracowanie aplikacji, która zoptymalizuje czas czekania na
wizytę u lekarza specjalisty oraz usprawni umawianie się na wizyty w placówkach
medycznych. Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji 5 zadań, wśród
których 3 skupiają się na badaniach i opracowaniu odpowiednich algorytmów,
które zautomatyzują proces umawiania wizyt, jedno zadanie dotyczy
zaprojektowania interfejsu aplikacji, a ostatnie zadanie wdraża i udostępnia ją
mieszkańcom Łodzi.
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Boisko Wielofunkcyjne i wyposażenie Siłowni hali sportowej „Anilana”.
ul. Sobolowa 1 – Hala „Anilana”.
Zbudowanie boiska wielofunkcyjnego przy hali na terenie starego boiska
asfaltowego. Wyposażenie siłowni w hali sportowej w: 3 atlasy, bramę
z wyciągiem, 3 kompleksowe ławeczki do ćwiczeń, zestaw hantli ze stojakiem,
gryfy z obciążeniem, trzy bieżnie, maty do ćwiczeń, piłki lekarskie.
Remont Chodnika.
ul. Lipowa, od ul. 6 Sierpnia do Struga.
Remont starego chodnika, nowe płyty, krawężniki.
Ekrany akustyczne dla autostrady Al na odcinku Stryków - Tuszyn.
Działka numer 287/29 w obrębie W-38 położona bezpośrednio przy nowym
odcinku autostrady Al na odcinku Stryków-Tuszyn na wysokości całej dzielnicy
Łódź-Widzew.
Wykonanie ekranów akustycznych o wysokości 5 metrów o długości 250 metrów
wzdłuż nowo powstałego odcinak autostrady Al na odcinku Stryków - Tuszyn.
Hospicjum dla Łodzian.
Zadanie będzie realizowane na teranie przy ul. Pojezierska 45/51.
Wykonanie niezbędnych prac związanych z przystosowaniem wejść do budynku
hospicjum stacjonarnego - z myślą o osobach niepełnosprawnych, przewlekle
chorych: dobudowanie szybu windowego wraz z windą przystosowaną do
transportu chorych leżących, wybudowanie pochylni, wykonanie poręczy,
zadaszeń itp. Przygotowanie drogi wewnętrznej i podjazdów dla karetek
i transportu sanitarnego, miejsc parkingowych dla rodzin pacjentów hospicjum
stacjonarnego. Uporządkowanie i estetyczne wykończenie pozostałych elementów
terenów zielonych.
Wielkie szaleństwo - festiwal zabawy dla najmłodszych.
Plac Dąbrowskiego.
Festiwal zabawy i malowania dla najmłodszych. Dzień podczas którego dzieci
z całego miasta mogą się spotkać i wyszaleć plastycznie. Główną atrakcją będzie
labirynt i domki wykonane z kartonów po których dzieci będą mogły rysować
i malować. Zdjęcia unaoczniające przygotowywane atrakcje w załączniku oraz na
stronie bolodz.vgh.pl.
Kosmiczny Fabryczny.
Front dworca fabrycznego od ul. Kilińskiego.
Zamontowanie niebieskiego oświetlenia (ledowego?) na krawędzi dachu frontu
dworca od ul. Kilińskiego podobnie jak miało to wyglądać na jednej
z pierwszych wizualizacji dworca. Wizualizacje w załączniku, a na stronie
bolodz.vgh.pl dodatkowe zdjęcia dotyczące zadania.
Budowa parkingu Kolorowego Centrum.
Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, ul. Żabia 10/12.
Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu dla samochodów w ilości 28 miejsc
parkingowych oraz budowie drogi wewnętrznej i chodnika od wjazdu z ul. Żabiej
do miejsc parkingowych.
Nowoczesna Aleja Schillera.
al. Schillera.
Konsultacje społeczne były farsą, a miasto przedstawiło bardzo słabą koncepcję
zagospodarowania tego terenu dlatego. Projekt ma za zadanie wymóc na władzy
miasta umieszczenie w al. Schillera nowoczesnych rozwiązań zamiast
standardowych ławek. Bardzo ważne są zdjęcia dlatego proszę przeczytać opis
szczegółowy lub odwiedzić www.bolodz.vgh.pl.
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SMOG w Łodzi Łódzki Alarm Smogowy.
Obok dworca Łódź Fabryczna oraz EC1 gdzie mieści się centrum nauki i techniki.
W centrum Łodzi niech powstanie wieża przetwarzająca smog w diamenty "SMOG
FREE PROJECT". Całoroczne urządzenie przetwarzające zanieczyszczone
powietrze w diamenty. Doskonałe połączenie oczyszczania powietrza
z nowoczesną techniką. Mamy szansę stać się pierwszym miastem w Polsce i tej
części Europy, w którym stanęłoby takie urządzenie. Swoim wyglądem i funkcją
doskonale wkomponuje się w otoczenie EC1 i dworca Fabrycznego.
Bracia i Siostry - program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Warsztaty będą realizowane w szkołach, świetlicach środowiskowych na terenie
Łodzi, w instytucjach kultury m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Dialogu im.
Marka Edelmana, w przestrzeni publicznej, w parkach.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi. Zakłada współpracę szkół, świetlic
środowiskowych oraz innych placówek wychowawczych z instytucjami kultury
wysokiej, znajdującymi się w sąsiedztwie: m.in. Muzeum Sztuki (ms2) i Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana. Projekt opiera się o cykl warsztatów oraz działań
z zakresu kreatywnej edukacji, prowadzonych przez artystów, animatorów
kultury, edukatorów z Muzeum Sztuki i Centrum Dialogu. Dzieci zostaną
zaangażowane w działania wspierające i upowszechniające kulturę i sztukę, dzięki
czemu staną się aktywnymi uczestnikami dotychczas obcego dla nich świata
sztuki. Poprzez udział w warsztatach będą one także uwrażliwione na kwestię
różnorodności i współistnienia różnych grup mniejszościowych w społeczności
lokalnej.
Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla młodzieży.
Całe miasto - szkoły.
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z edukacji antydyskryminacyjnej dla
młodzieży i nauczycieli w 20 łódzkich gimnazjach. Szkoła kształtuje postawy
młodzieży, stąd niezbędne jest wprowadzenie do niej zajęć dotyczących
respektowania praw człowieka oraz przeciwdziałania uprzedzeniom
i dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, orientację
seksualną, wyznanie czy status materialny. Celem edukacji antydyskryminacyjnej
jest szkoła, w której każdy może czuć się bezpiecznie.
JUŻ DOBRZE - JESTEM ! - opiekunki dla dzieci z Domu Dziecka dla Dzieci
Chorych.
Dom Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi" ul. Wierzbowa 13.
Fundacja „Dom w Łodzi" prowadzi całodobową placówkę opiekuńczowychowawczą typu specjalistyczno-terapeutycznego dla ciężko chorych,
porzuconych dzieci.
Zapewniamy świetną i fachową opiekę na miejscu. Mamy Wychowawców,
pielęgniarki i specjalistów z zakresu różnych dziedzin rehabilitacji. Ale to nie
wszystko. Dzieci mają dodatkowe zajęcia terapeutyczne i rozwijające -w innych
miejscach Łodzi. Dodatkowo, częste pobyty Dzieci w szpitalach, są związane
z ogromnym stresem. Nie chcemy, by Dzieci były na oddziale same. Wtedy swoją
trudną sytuację przeżywają jeszcze mocniej. Zatrudnione 3 opiekunki, w takich
sytuacjach będą towarzyszyć naszym Dzieciom ale też zapewnią im na co dzień
dużo czułości, zainteresowania i troski.
"Kusocińskiego - wygodna i bezpieczna" - dodatkowe parkingi i przejścia dla
pieszych, uspokojenie ruchu.
ul. Kusocińskiego od pawilonów handlowo usługowych do ul. Hufcowej.
Uspokojenie i reorganizacja ruchu na ul. Kusocińskiego od pawilonów handlowo
usługowych do ul. Hufcowej. 3 nowe przejścia piesze, jedno zmodernizowane jako
wyniesione, jeden przejazd rowerowy, 8 poduszek berlińskich, wyodrębnienie
pasów rowerowych, zatoczki parkingowe 12 sztuk, chodnik 160 m, oznakowanie,
projekt.
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"Deptak Botanik" - Droga pieszo rowerowa Hufcowa - Retkińska przy
Ogrodzie Botanicznym..
Droga gruntowa wzdłuż południowego ogrodzenia "Ogrodu Botanicznego" łącząca
ulice Hufcową i Retkińską równolegle do Kusocińskiego.
Droga dla rowerów i chodnik wraz z ławkami, śmietnikami i oświetleniem.
12 aneksów dla ławek za śmietnikami i latarniami. Śmietniki dla psów 6 sztuk.
DDR - szer. 2 m, dł. 470 m. Chodnik szer. 2 m, dł. 500 m. Projekt.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Niciarnianej.
Boisko przy ul. Niciarnianej pomiędzy torami kolejowymi a ul. Małachowskiego.
Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Niciarnianej. Wymiana nawierzchni na
sztuczną wraz z instalacją 6 bramek (dla boiska pełnowymiarowego, oraz
w poprzek dla 2 małych na połowach boiska).
Witacz Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138.
Teren pomiędzy torami tramwajowymi na al. Piłsudskiego na wysokości stadionu
miejskiego przy Piłsudskiego 138.
Instalacja witacza Stadionu Miejskiego na przestrzeni pomiędzy torami na
al. Piłsudskiego na wysokości Stadionu. Zadaniem witacza będzie informowanie
osób przejeżdżających al. Piłsudskiego o lokalizacji Stadionu Miejskiego oraz
prezentowanie informacji o imprezach odbywających się na Stadionie.
Ulica Kopcińskiego - rowery na buspasy.
ul. Kopcińskiego od al. Piłsudskiego do ronda Solidarności.
1. Wymalowanie nowego oznakowania poziomego na całej długości obu jezdni
ul. Kopcińskiego od al. Piłsudskiego do ronda Solidarności (w kierunku
południowym -od początku bus pasa w okolicy ul, Banacha),2. Wyznaczenie
przejazdów dla rowerzystów wzdłuż ul. Kopcińskiego przez ulice: Nawrót,
Wydawniczą, Narutowicza i Banacha. 3. Usunięcie obecnego oznakowania
pionowego oznaczającego ciąg pieszo-rowerowy i zastąpienie go oznakowaniem
drogi dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym.
Aktywne wakacje - zajęcia w czasie wolnym podczas wakacji - kolonie.
33 Liceum Ogólnokształcące, ul. Kusocińskiego 116.
Aktywne wakacje - aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji. Program
przeznaczony dla dzieci, których rodzice nie chcą wysyłać na wakacje poza miasto.
Chcemy zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Nasze zajęcia
będą opierały się głównie na zajęciach edukacyjnych, zajęciach fizycznych na sali
gimnastycznej czy boiskach szkolnych, wspólnych wyjściach (kino, basen, parki
itp).
Utworzenie linii autobusowej wzdłuż ul. Drewnowskiej, łączącej osiedla:
Zdrowie-Mania, Mireckiego, Złotno z okolicami Manufaktury.
Trasa: Złotno - Krakowska - Biegunowa - Solec - Drewnowska - Zachodnia
Zachodnia - Ogrodowa - Kasprzaka - Długosza - Włókniarzy -Drewnowska - Solec Borowa - Siewna - Złotno.
Utworzenie międzyosiedlowej linii autobusowej wzdłuż ulicy Drewnowskiej,
łączącej osiedla: Zdrowie-Mania, Mireckiego i Złotno oraz Koziny z okolicami
centrum handlowego Manufaktura. Linia o długości 4 km ma połączyć systemy
transportowe pomiędzy dwiema stornami Al. Włókniarzy, która tworzy dziś
wielką dziurę w systemie transportowym. Dodatkową inwestycją będzie
ustawienie
tablic
przystankowych
na
rogu
Drewnowska/Zimna
i Drewnowska/Ossowskiego.
Budowa drogi rowerowej oraz remont chodnika wzdłuż ul. Waltera-Janke na
odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej.
ul. Waltera Janke od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej.
Inwestycja polegająca na budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Waltera-Janke od
ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej, po zachodniej stronie ul. Waltera-Janke oraz
remoncie chodnika od ul. Wyszyńskiego do ul. Pienistej, po zachodniej stronie
ul. Waltera-Janke.
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Budowa drogi rowerowej, remont i budowa chodnika wzdłuż ulic: Pienistej,
Maczka, Sołtyka i Plocka.
Ulice: Pienista, Maczka, Sołtyka i Plocka.
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic: Pienistej, Maczka, Sołtyka i Plocka od
ul. Waltera-Janke do ul. Maratońskiej i remont istniejących chodników wzdłuż ulic
Pienistej i Maczka oraz budowa chodnika wzdłuż ulicy Sołtyka po północnej
stronie i wzdłuż ul. Plocka po stronie zachodniej na długości od ul. Pienistej do
istniejącego chodnika.
Basen dla Chojen.
SP 162 ul. Powszechna 15.
W ramach zadania ma powstać basen przy szkole SP 162 o wymiarach 16 m x 25
m. Budowa takiego obiektu na Chojnach uzupełni bazę sportową przy Szkole
Podstawowej i umożliwi mieszkańcom południowej części Łodzi aktywne
spędzanie czasu nawet przy niesprzyjającej aurze. Pomoże także w procesie
rozwoju młodych sportowców przez naukę pływania.
Laweta dla Straży Miejskiej.
Łódź.
Projekt zakłada zakup profesjonalnej autolawety dla Straży Miejskiej. Autolaweta
może być wykorzystywana do lawetowania w przypadku zaparkowania pojazdu
niezgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym tj. parkingi dla
niepełnosprawnych, miejsca utrudniające ruch komunikacji miejskiej.
Autolaweta powinna być wykorzystywana w codziennych czynnościach Straży
Miejskiej.
„Wyjście z cienia" - ośmielenie uczniów i rozwijanie kreatywności poprzez
teatralną edukację artystyczną.
ul. Babickiego 15 Szkoła Podstawowa ŁSO.
Zajęcia teatralne dla 100 dzieci - 2 grupy wiekowe, dwa razy w tygodniu po
3 godziny. Zajęcia warsztatowe za kulisami teatrów - 4 na grupę. Organizacja
2 spektakli z oprawą scenograficzną, prezentowane dla środowiska lokalnego.
Zakup i montaż nagłośnienia sali teatralnej (8 zestawów mikrofonów, 1 zestaw
akustyczny z 4 głośnikami) i oświetlenie sceny (4 reflektory i rama przesuwna),
montaż 2 kurtyn.
„Roboty na kłopoty" - kreatywne rozwijanie umiejętności informatyczno technicznych poprzez warsztaty z programowania i robotyki.
ul. Babickiego 15 Szkoła Podstawowa ŁSO.
Uczniowie chętni do realizacji projektów w zakresie robotyki i programowania
będą spotykać się raz w tygodniu na warsztatach. Na zajęciach poznawać będą
nowoczesne formy programowania i konstruowania robotów co pozwoli na
zdobywanie i poszerzanie umiejętności informatycznych. Zajęcia prowadzone
przez wykwalifikowanych i przeszkolonych instruktorów w ramach zajęć
pozalekcyjnych na terenie szkoły.
"Łódź w obrazku" Fotoksiążka dokumentująca klimat śródmieścia Łodzi
przed rewitalizacją.
Łódź.
Książka - fotoalbum z wplecionymi wywiadami - ma uchronić od zapomnienia
i uwiecznić klimat centrum Łodzi - przed rewitalizacją. Choć dzisiejszy obraz
zniszczonych kamienic i charakterystycznego środowiska (np. na ul. Wschodniej
czy Włókienniczej) jest daleki od Europejskiego standardu, to za kilka - kilkanaście
lat - już po zmianach w mieście - będzie na pewno z nostalgią wspominany.
Modernizacja ulicy Obywatelskiej odcinek Nowe Sady - Waltera Janke
ul. Obywatelska od ul. Nowe Sady do Waltera Janke.
Modernizacja nawierzchni wraz z budową drogi rowerowej, naprawą chodników
wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku 915 metrów.
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Kwarcowa odNOWA: woonerf na Kwarcowej.
ul. Kwarcowa na całej długości, działki nr: B21-180/3, B21/180/4, B21-180/5.
Remont i przekształcenie ulicy Kwarcowej, zapomnianej perły łódzkiej
architektury powojennej, w woonerf.
Antysmogowa, zielona i ekologiczna trasa WZ - pokrycie antysmogowym
mchem, trawą betonowych zapór i torowiska!
Betonowe zapory tunelu ul. Piłsudskiego od ul. Kilińskiego do ul. Piotrkowskiej strony od chodników.
Zadanie ma na celu pokrycie betonowych zapór tunelu Trasy WZ za pomocą
antysmogowego mchu. Panel z mchem o powierzchni 4 m2 jest w stanie pochłonąć
smog jak 275 drzew, zajmując aż 99% mniej miejsca. Dodatkowo na torowisku
zostanie posadzona trawa. Działania te mają na celu także poprawę wyglądu
centrum.
Akademia Bezpiecznego Rowerzysty - krótkie kursy w stacjach roweru
miejskiego.
Stacje roweru miejskiego.
Zadanie polega na stworzeniu krótkiego kursu ruchu drogowego zwłaszcza
z udziałem rowerzystów w formie trzech pytań z odpowiedziami, które będą
wyświetlały się przed wypożyczeniem roweru. Wyświetlane pytania będą
rotacyjne z bazy zawierającej kilkadziesiąt pytań.
Atrakcja dla dzieci i dorosłych zielony skwer przy zbiegu ul. Brukowej
i Nefrytowej na Radogoszczu.
Działka nr B4-51/27, u zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej.
Budowa zielonego skweru wraz z placem zabaw dla mieszkańców okolicznych
osiedli, w szczególności Liściasta A i B. Ustawienie 5 zabawek dla dzieci. Zadanie
poprzedzone będzie uporządkowaniem terenu i eliminacją krzaków porastających
działkę.
Likwidacja barier architektonicznych - montaż windy wewnętrznej dla
pacjentów Przychodni CEREO - MED. ul. Zbocze 18A.
NZOZ CEREO - MED., ul. Zbocze 18A, działka nr W12-398/26.
Budowa dźwigu windowego wraz z infrastrukturą (szyb windowy wewnętrzny).
CICHA NOC - ograniczeni prędkości ciężarówek w nocy do 30 km/h w celu
zmniejszenia hałasu drogowego.
Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe na terenie Łodzi.
Zadanie polega na rozmieszczeniu w mieście przy ulicach rangi dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych odpowiednich znaków drogowych ograniczających
dozwoloną prędkość samochodów ciężarowych do 30 km/h w godzinach nocnych
- od godziny 20.00 do 6.00. Chodzi o to, by na wzór wielu miast europejskich
ograniczyć w nocy hałas powodowany przez szybko jadące ciężarówki. Hałas
komunikacyjny jest uznawany na równi z zanieczyszczeniem powietrza za
najbardziej dokuczliwy i szkodliwy dla zdrowia ludzkiego czynnik wpływający na
jakość życie ludzi w mieście.
Depresja - dostrzegam, rozumiem pomagam!
Lokalizacja - wybrane (chętne) szkoły podstawowe- klasy 6 i 7, gimnazja - klasy
2 i 3).
Blok zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, oddzielnie dla nauczycieli
i rodziców, który ma uświadomić, że osoby z depresją żyją wśród nas, że warto im
pomóc że nie należy bać się tej choroby.
Park Golf Łódź.
Teren pomiędzy ulicami : Konstantynowska-Kusocińskiego, Błonia Łódzkie.
Budowa miejskiego 9-dołkowego pola golfowego ze strzelnicą golfową wraz
z niezbędną infrastrukturą. Docelowo rozbudowa pełnowymiarowego
18-dołkowego jako terenu rekreacji i sportu.
Nowy przystanek tramwajowy i bezpieczne przejście na jezdnię,
Piotrkowska 293/305, działka nr G3-23/23.
Nowy przystanek tramwajowy, bezpieczne przejścia dla pieszych.
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Alkomaty w stacjach roweru miejskiego - trzeźwi rowerzyści i kierowcy.
Stacje roweru miejskiego.
Zadanie przewiduje montaż alkomatów bezustnikowych w stacjach roweru
miejskiego. Wypożyczenie roweru będzie możliwe tylko przez osoby trzeźwe po
badaniu alkomatem. Dodatkowo w stacjach stan trzeźwości będą mogli sprawdzić
kierowcy. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na łódzkich ulicach,
zwłaszcza wśród kierowców i rowerzystów oraz zmniejszenie uszkodzeń
rowerów miejskich.
Remont ulicy Krakowskiej od ul. Złotno do Biegunowej.
ul. Krakowska od ul. Złotno do Biegunowej, działka nr 263/18, 261/1, 261/3,
263/3, 263/20, 263/6, 263/2.
Remont ul. Krakowskiej od ul. Złotno do Biegunowej.
Budowa przejścia i ścieżki rowerowej nad rzeką Bałutką.
Rejon skrzyżowania ulic Siewna, Krakowska, Złotno równoległe do mostu na
ul. Siewnej.
Budowa przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przez rzekę Bałutkę w rejonie
skrzyżowania ulic Siewna, Złotno, Krakowska.
Przebudowa ul. Traktorowej na odcinku między ul. Aleksandrowską
a ul. Rojną.
Ciąg jezdny ul. Traktorowej na odcinku między ul. Aleksandrowską, a ulicą Rojną,
działki nr: B34-84/23, B34-84/29, B34-84/24, B42-54/33, B42-54/34, B4254/41, B42-54/25, B42-54/26, B42-54/27, B42-54/27, B42-54/35, B42-54/36,
B42-54/11, B42-54/43, B42-54/30, B42-54/31, B42-54/46, B42-54/51, B4231/6.
Zadanie zakłada przebudowę ulicy Traktorowej na odcinku między ulica
Aleksandrowską a ulicą Rojną. Ponadto utworzenie ronda na skrzyżowaniu z ulicą
Łanową. Z przebicia al. Wszędyrównego w stronę ul. Pabianickiej oraz utworzenie
przejścia dla pieszych w powyższej lokalizacji. Jak również zakłada wyznaczenie
miejsc postojowych.
Świetlisto-muzyczne kamienice - koncerty muzyczne z pokazami świetlnymi.
Kamienice miejskie najlepiej przy ul. Piotrkowskiej lub przecznicach przy niej.
Zadanie polega na organizacji koncertów muzycznych z pokazami świetlnymi
przez cały rok na miejskich kamienicach. W tygodniu odbywałyby są koncerty
odtwarzane z płyt, natomiast w piątki i w sobotę występowaliby łódzcy artyści na
żywo. Na kamienicach zostałoby zamontowane oświetlenie LED o zmiennych
kolorach.
Modernizacja Siedziby Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi (dawnego więzienia politycznego przy ul. Gdańskiej) przygotowanie dokumentacji.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Siedziba Główna, ul. Gdańska 13.
Pełnobranżowy projekt przebudowy i remontu konserwatorskiego Siedziby
Głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej jest
niezwykle ważnym przedsięwzięciem ze względu na historyczność miejsca i wagę
w kształtowaniu tożsamości Łodzian. Wstępnym zadaniem umożliwiającym
rozpoczęcie procesu modernizacji jest przygotowanie dokumentacji: 1.Program
prac konserwatorskich 2. Pełnobranżowy projekt budowlano architektoniczny
przebudowy, remontu konserwatorskiego wraz z audytem energetycznym oraz
projektem wykonawczym przebudowy i remontu konserwatorskiego.
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15x10 - zakup 15 namiotów typu harcerskiego dla ZHR w Łodzi dla 100
dzieci i młodzieży.
Siedziba ZHR w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9 lok 35 (z namiotów korzystać
będą dzieci i młodzież z wszystkich dzielnic miasta, a namioty przekazane będą
opiekunom, których drużyny działają w różnych dzielnicach).
Zadanie polega na doposażeniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręgu
Łódzkiego 15 namiotów „10-osobowych" typu harcerskiego z osprzętem, co
umożliwi stowarzyszeniu, które dzięki wolontariatowi całej kadry organizuje
najtańsze wyjazdy w Łodzi, zwiększenie możliwości wyjazdowych o dodatkowe
100 dzieci i młodzieży z Łodzi. Z namiotów korzystać będą dzieci i młodzież
z różnych dzielnic naszego miasta (w tym z niezamożnych rodzin).
Zintegrowany Program Rozwoju Tanecznego Łodzi.
90 do 120 placówek oświatowych, Szkoły Tańca należące do Polskiego Związku
Tańca Freestyle, Teatr, Hale, sale taneczne.
Program składa się z 6 uzupełniających się wzajemnie części: 1) Roczne
(10 miesięcy) bezpłatne zajęcia w 30 wybranych placówkach oświatowych.
Poziom podstawowy 2) Zorganizowanie 4 turniejów tańca Polskiego Związku
Tańca Freestyle i udział w nich tancerzy 3) Wystawienie 8 spektaklów 4)
Stworzenie 4 łódzkich mistrzowskich grup tanecznych w strukturach IDO i PZTF
5) Szkolenia łódzkiej kadry instruktorskiej 6) 90 pokazów tanecznych
w placówkach oświatowych.
Scalmy ze sobą drogi rowerowe!
Ulice: Kopcińskiego od Piłsudskiego do Pomorskiej, Palki od Pomorskiej do
Telefonicznej, Jaracza od Kopcińskiego do Wierzbowej, park im. Stanisława
Staszica, ul. Uniwersytecka od parku im. Stanisława Staszica do Narutowicza,
ul. Traugutta od Kilińskiego do Piotrkowskiej, Ulica 6 Sierpnia od Piotrkowskiej do
Żeligowskiego.
Wykonanie projekty budowy dróg rowerowych: po obu stronach drogi w ciągu
ulicy Kopcińskiego i Palki, po jednej stronie drogi na ulicy Jaracza od Kopcińskiego
do parku im. Stanisława Staszica, pojedyncza w ciągu ul. Uniwersyteckiej od parku
im. Stanisława Staszica do Narutowicza, pojedyncza w ciągu ulic Traugutta
i 6 Sierpnia od Kilińskiego do Żeligowskiego. Wszędzie z podłączeniem do
istniejącej infrastruktury.
Koszykówka w przedszkolu.
Jedno przedszkole w każdej dzielnicy.
Koszykówka w przedszkolu - Program rozwoju aktywności ruchowej u dzieci
w oparciu o zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki. Program
skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lata. Jego głównym celem jest
wykształcenie nawyku aktywności ruchowej oraz pokazanie dzieciom i ich
rodzicom, że sport może być ciekawym sposobem na aktywne spędzanie wolnego
czasu.
Organizacja miejskiego sylwestra 2017/2018.
Plac w centrum Łodzi.
Zadanie polega na zorganizowaniu miejskiego sylwestra. Wydarzenie miałoby
odbyć się na jednym z placów zlokalizowanych w centrum Łodzi, wskazanym
przez urzędników lub łodzian. Wydarzenie będzie bezpłatne dla wszystkich
zainteresowanych.
Przebudowa ulicy Sztormowej - Osiedle, Pienista Retkinia.
ul. Sztormowa od rondo 32A, od przejazdu PKP przy ul. Obywatelskiej do nr 32A.
Demontaż płyt, wykonanie projektu technicznego położenia dywanika asfaltowego
oraz wąski chodnik po jednej stronie.
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Pasy nie dla rowerów.
Łódź.
Rowerami jeździmy nie tylko ścieżkami rowerowymi, a na małych skrzyżowaniach
o niewielkim ruchu, zwłaszcza tych bez świateł nie ma możliwości przejechać
rowerem, to niebezpieczne, bo pasy nie są dla rowerów. Trzeba zejść z roweru
i go przeprowadzić. Ale jest inne rozwiązanie, z boku pasów i wzdłuż nich
wymalować białą linię (lub wydzielić z pasów je zawężając, gdy brak miejsca - od
strony wewnętrznej skrzyżowania, by rowerzyści byli lepiej widoczni dla
kierowców)
i oznaczyć jako drogę dla rowerów. Nie trzeba będzie już ani schodzić z roweru,
ani wjeżdżać na pasy.
Tężnie solankowe w parku „Nad Jasieniem".
Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.
Budowa dwóch podświetlanych tężni solankowych wzorowanych na tej
w Ciechocinku, lecz mniejszej długości około 11 m i wysokości około 3,5 m.
Zadanie ma na celu stworzenie mikroklimatu leczniczego w Parku „Nad
Jasieniem". Wokół tężni postawimy kilkanaście ławek, oraz nowe nasadzenia, by
każdy mógł odpocząć wdychając zdrowe powietrze. W ten sposób zapewnimy
mieszkańcom osiedla w „mini" uzdrowisko.
"Nowoczesne twórcze przedszkole" - interaktywna pracownia mobilna dla
każdego przedszkola.
Wszystkie łódzkie przedszkola.
Wsparcie 100% dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do łódzkich przedszkoli.
Dzięki doposażeniu 150 przedszkoli w 30 multidyscyplinarnych pracowni
mobilnych wraz z robotami i oprogramowaniem możliwe będzie prowadzenie
atrakcyjnych zajęć z programowania robotów, angażujących zabaw kształtujących
umiejętności matematyczne oraz wsparcia metod obserwacji i analizowania
zjawisk przyrodniczych. Pracownie mobilne wyposażone będą w oprogramowanie
i gry do prowadzenia nauki języków obcych.
Pasy rowerowe - Miejsce roweru jest na jezdni - edycja 3.
Ulice w całej Łodzi.
Pasy ruchu dla rowerów. Oznakowanie poziome - grubowarstwowe i oznakowanie
pionowe. Łącznie około 33 km pasów.
Razem dla Osiedli - Samoobsługowe Automaty Biletów Kolejowych na
Dworcu PKP Łódź Kaliska.
Dzielnica: Polesie, Nr działki: P17-15/61, Nr działki GUS: 106104_9.00I7.15/61,
Powierzchnia: 0,0316 ha.
Celem projektu jest montaż dwóch samoobsługowych automatów kolejowych na
jednym z dworców kolejowych w Łodzi - PKP ŁÓDŹ KALISKA obejmujące ofertę
przewoźników, PKP INTERCITY, POLREGIO celem odciążenia kolejek pasażerów
kupujących bilety w tradycyjnych kasach.
Parking i postój taxi dla Złotna.
Osiedle Złotno, skrzyżowanie ulicy Złotno/Fizylierów.
Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz postoju taksówek.
Remont ulicy Fabrycznej wraz z chodnikami.
ul. Fabryczna na odcinku od Przędzalnianej do Kilińskiego.
Wymiana nawierzchni jezdni wraz z budową nowych chodników. Prośba
o uwzględnienie miejsc do parkowania.
Montaż "zegarów" czasowych na światłach sygnalizacji miejskiej.
Łódź (całe miasto).
Zegary odmierzające czas do kolejnej zmiany świateł usprawnią przepływ
samochodów, wpłyną na bezpieczeństwo kierowców jak i pieszych.
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Dinozaurowy Park (edukacyjna aglomeracja) z możliwością odpoczynku.
Łódź, jeden z parków wyznaczonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej oraz przez
Urząd Miasta w Łodzi.
Zadanie ma na celu stworzyć miejsce w dużej aglomeracji, które uwypukli Łódź na
arenie innych miast Polski pod względem turystycznym. W ramach zadania należy
dostosować wybrane terytorium pod Dino park, ogrodzić je i wyposażyć
w potrzebną infrastrukturę oraz dinozaury (ok. 15 szt.). Dinozaury są stworzone
ze specjalnego tworzywa, które pod wpływem różnych temperatur, zmian
klimatycznych, działalności ognia nie niszczą się. Przez cały teren przebiegałby
ciąg komunikacyjny z punktami gastronomicznymi (np. budki z napojami). Teren
byłby objęty stałą kontrolą (budka ze strażnikiem).
Remont skrzyżowania.
Remont skrzyżowania ul. Przybyszewskiego/Kilińskiego.
Remont skrzyżowania nawierzchnia + torowisko.
Modernizacja wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Brukowej 22.
Zadanie realizowane będzie na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi
położonej w Łodzi (dzielnica Bałuty) przy ul. Brukowej 22.
Wielofunkcyjna hala sportowa wraz z zapleczem znajdująca się przy ulicy
Brukowej 22 wymaga gruntownej modernizacji polegającej na: modernizacji węzła
c.o, ponieważ jest starego typu i nie spełnia podstawowych parametrów
(ogrzewanie jest nieefektywne, powoduje duże straty ciepła, a tym samym
generuje wysokie koszty za dostarczone ciepło) oraz instalacji wewnętrznej c.o.,
wymianie drzwi wejściowych zewnętrznych (2 sztuki) i oświetlenia hali,
dociepleniu stropodachu i modernizacji zaplecza sanitarno-szatniowego oraz
wewnętrznego ciągu komunikacyjnego (ściany, sufity, posadzki).

Wykaz zadań wycofanych oraz niekompletnych
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L0025

Przejazd
dla
rowerów
przez
al..
Śmigłego-Rydza
w
ciągu
ul. Przybyszewskiego.
Skrzyżowanie al. Śmigłego-Rydza oraz ul. Przybyszewskiego.
Wymalowanie przejazdu dla rowerów przez al. Śmigłego-Rydza, w ciągu
ul. Przybyszewskiego w północnej części skrzyżowania. Włączenie
(oznakowaniem poziomym i pionowym) w istniejącą drogę dla rowerów we
wschodniej i zachodniej części skrzyżowania w celu stworzenia „pełnej pętli"
wokół skrzyżowania.
Tańczące czerwone światło przy „Stajni Jednorożców".
Dowolnie wybrane przejście dla pieszych w okolicy „Stajni Jednorożców".
Zorganizowanie tańczącego czerwonego światła na dowolnym przejściu dla
pieszych przy „Stajni Jednorożców". Zadanie planowane byłoby dla okresu
„wakacyjnego"
(od
1
czerwca
do
np.
30
września).
https://www.youtube.com/watch?v=Q-ziRU9QU8k
Chodnikowa sygnalizacja świetlna na ul. Piotrkowskiej.
Skrzyżowania ul. Piotrkowskiej w ulicami na długości od „Stajni Jednorożców" do
pl. Wolności.
Montaż świetlnej sygnalizacji na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach
ul. Piotrkowskiej z ulicami na odcinku od „Stajni Jednorożców" (wraz ze
wszystkimi przejściami dla pieszych w tej okolicy) do pl. Wolności.
http://businessinsider.com.pl/technologie/firmy/sygnalizacja-swietlna-wchodniku-test-miasta-w-holandii/40dt535
Ul. Admiralska - zakup i montaż lustra drogowego prostokątnego.
Skrzyżowanie ul. Admiralskiej z ul. Gibalskiego.
Montaż lustra drogowego prostokątnego na skrzyżowaniu ul. Admiralskiej
z ul. Gibalskiego.
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Książki dla Górnej - zakup książek dla czytelników bibliotek na Górnej.
MBP Łódź-Górna wraz z podległymi filiami, ul. Paderewskiego 11a.
Postulujemy o zakup książek (nowości wydawniczych), których brak jest bardzo
odczuwalny w bibliotekach publicznych. Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych
w Łodzi jest jednym z najniższych w Polsce.
Animal Patrol - doposażenie w sprzęt i narzędzia niezbędne do ratowania
zwierząt.
Łódź.
Animal Patrol zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi jest zobowiązany do
podejmowania interwencji dotyczących zwierząt w mieście. Jest to program
zwalczania bezdomności zwierząt zgodnie z Ustawą o Strażach gminnych
i miejskich oraz według ustawy o ochronie zwierząt. W związku z tymi zadaniami
niezbędne jest doposażenie sekcji z powodu zwiększenia ilości interwencji.
Dotyczą one zwierząt domowych, egzotycznych, gospodarskich i dzikich.
Budki dla kotów wolnożyjących.
Łódź.
Zakup budek dla kotów wolnożyjących dla poprawy ich bytu, szczególnie
w okresie jesienno-zimowym. Budki byłyby wykonane z drewna,
zaimpregnowane, ścianki, podłoga oraz dach wypełnione styropianem, dach
pokryty papą. Budki występowałyby w następujących wariantach: dla 4 kotów
z 4 komorami i wejściami, dla 2 kotów z 2 komorami i wejściami, dla 1 kota
z 1 wejściem.
Obywatel Rodzic - przystanki z łamigłówkami dla dzieci.
Wybrane przystanki MPK (co najmniej 50 szt.).
W czasie oczekiwania na tramwaj/ autobus dzieci się nudzą! Chcemy aby na
przystankach MPK na wysokości oczu dziecka znajdowały się kolorowe naklejki
z łamigłówkami dla kilkulatków (np. policz czerwone autobusy, przeprowadź
rower przez labirynt itp.).
Animacja Społeczna na ulicach Łodzi.
Miasto Łódź.
Grupy Animacji Społecznej prowadzą w 5 dzielnicach Łodzi zajęcia animacyjne
i profilaktyczne z zakresu pedagogiki ulicy dla młodych mieszkańców miasta
pozostających poza formalnym systemem pomocy i wsparcia.
Poznajmy naszych idoli - spotkania z autorytetami i idolami dla dzieci
i młodzieży.
Jedno z centrów handlowych w centrum Łodzi, bądź przestrzeń publiczna (na
przykład Stary Rynek).
W soboty i w niedziele w godzinach popołudniowych na terenie wybranego
centrum handlowego, przestrzeni publicznej lub domu kultury będą odbywać się
spotkania z idolami młodzieży (piłkarzami, YouTube'rami, muzykami, aktorami).
Wybrani wcześniej w skierowanym do uczniów i uczennic plebiscycie, znani ludzie
będą udzielać wywiadów, odpowiadać na pytania od publiczności, rozdawać
autografy. Założyliśmy, że odwiedzi nas 10 osób w ciągu roku. Dla osób, które będą
spotykały się z idolami przewidziano miejsca siedzące oraz stoisko z lemoniadą,
kebabem oraz daniami wegetariańskimi.
Kaczkomat - zdrowy pokarm dla kaczek.
Park im. Reymonta.
Projekt zakłada zakup i montaż tzw. „Kaczkomatu" czyli urządzenia do dystrybucji
zdrowego pokarmu dla ptaków. W ramach projektu nalepy zakupić pokarm wraz
z witaminami, które powinny być dostosowane do gatunku ptaków korzystających
z akwenu przy Parku Reymonta w Łodzi. 'Każdy mieszkaniec naszego miasta
będzie mógł pobrać z Kaczkomatu plastikową kulkę wypełnioną paszą i wrzucić jej
zawartość na płytką wodę.
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Uniwersytecka 19/21 - 23/35: podwórko odNOWa.
ul. Uniwersytecka 19/21, 23, 25, 27, 29/31, 33, 35, działki nr: S2-133/14, S2133/24, S2-133/25.
Remont ulicy na tyłach posesji przy ul. Uniwersyteckiej 19/21, 23, 25, 27, 29/31,
33, 35 wraz z remontem chodników, rekultywacją zieleni, wyznaczeniem miejsc
parkingowych oraz budową placu zabaw.
Posiłki zawieszone dla potrzebujących - promocja zawieszonych posiłków
wśród potrzebujących i mieszkańców.
Całe miasto.
Celem akcji jest propagowanie idei posiłków zawieszonych, czyli możliwości
zakupu posiłku przy barze i restauracji oraz pozostawienia go dla osoby
potrzebującej. Akcja miałaby zostać rozpromowana przez miasto. W celu pełnej
kontroli i jakości należałoby wdrożyć system wpłacania pieniędzy na konto MOPSu oraz przekazywania talonów z indywidualnym numerem seryjnym na posiłek
dla potrzebujących.
Nie czekaj! Postaw na MŁODYCH ŁODZIAN. Projekt wsparcia dla młodych
osób w pierwszym biznesie.
Łódź.
Projekt ma na celu pomóc młodym łodzianom między 18 a 24 rokiem życia
w zakładaniu oraz prowadzeniu swojego pierwszego biznesu. Promocja całego
projektu odbędzie się w social mediach oraz bezpośrednio w szkołach (licea oraz
uczelnie wyższe). W projekcie będzie można skorzystać m.in. z porad prawnych,
skorzystać z lekcji przeprowadzonych przez trenerów biznesowych oraz pokazać
swoje predyspozycje.
Chcemy mural #MuremZaHanką.
Na nawierzchni przystosowanej pod wykonanie muralu, według uznania Miasta.
Wniosek dotyczy wykonania muralu pt.,, Murem za Hanką " przedstawiający
artystycznie Łodzian z Panią Prezydent.
Poleska Szkutnia.
Lokalizacja wskazana przez właściwy wydział Urzędu Miasta Łodzi w dalszym
etapie realizacji.
Jesteśmy grupą młodych ludzi, instruktorów Hufca ZHP Łódź-Polesie, którzy
zarażają innych swoją pasją. Żeglarstwo to też praca, wytrwałość, szacunek dla
ludzi i przyrody, solidność, sumienność. Wniosek dotyczy pozyskania
i dostosowania lokalu na szkutnię, w którym dzieci i młodzież z całej Łodzi będą
rozwijały swoje umiejętności przy remontach jachtów. Poleska szkutnia ma być
miejscem pracy, zabawy i realizacji wspólnych celów.
Jasne i praktyczne nazwy przystanków MPK.
Np. istniejące przystanki na ul. Tuwima.
Nowe nazwy przystanków na Tuwima są od czapy:
przy Targowej „Tuwima/Planetarium/ECI", przy Kilińskiego „Tuwima/EC1/Łódź"
po pierwsze planetarium nie jest przy przystanku, po drugie jak ktoś szuka
Targowej lub Kilińskiego to już nie wie gdzie wysiąść, po trzecie absurdalne jest
dodawanie do nazw przystanków w centrum Łodzi członu „Łódź".
(„Piotrkowska/Stajnia Jednorożców/Łódź"?)
Proponuję, aby przystanki na Tuwima przy Targowej i Kilińskiego nazywały się:
Tuwima/Targowa/EC1-Planetarium i Tuwima/Kilińskiego/EC1-Zachód (Nazwa
Podstawowa/rozszerzenie).
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i) Wykaz zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 negatywnie
zaopiniowanych przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi, mimo pozytywnej rekomendacji komórki
merytorycznej.
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Rowerem
przez
pasaż
Abramowskiego
połączenie z ul. Kilińskiego.
Zachodnia strona ul. Kilińskiego w miejscu
zakończenia pasażu Abramowskiego, S8-141/14.
Podłączenie ślepo zakończonej drogi rowerowej
w pasażu Abramowskiego z ulicą Kilińskiego.
-wyznaczenie przejazdów (ok. 24mb) – 10000 zł
-obniżenie krawężnika przy przejeździe przez
Kilińskiego – 1000 zł -oznakowanie pionowe 1000zł

Uzasadnienie stanowiska
Komisji
Wniosek
z
pozytywną
rekomendacją
ZDiT
tj.
wydziału
merytorycznego
rozpatrującego
wniosek.
Wniosek
z
negatywną
rekomendacją
wyrażoną
podczas dyskusji przez ZZM
tj. właściwy wydział pod
względem
merytorycznej
zawartości
wniosku.
Przyczyna
zmiany
rekomendacji
zadania
–
zadanie
dotyczy
terenu
wniosku
zrealizowanego
przez Zarząd Zieleni Miejskiej
w
ubiegłorocznej
edycji
budżetu
obywatelskiego.
Wniosek dotyczył utworzenia
terenów
rekreacyjnych,
w tym ścieżek. Tegoroczny
wniosek dotyczy ścieżek
rowerowych, a właściwych
im wymogów nie spełniają
funkcjonujące na tym terenie
ścieżki rekreacyjne.

3. Wyniki głosowania na zadania osiedlowe i ponadosiedlowe do budżetu
obywatelskiego 2017/2018.
Ustalenie wyników głosowania odbyło się przy zachowaniu następujących zasad

ujętych w ww. Zarządzeniu:

„§ 21.1. Ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu ważnie oddanych

głosów na każdą z propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego poddanych

pod głosowanie, oddzielnie dla zadań osiedlowych w każdym rejonie Łodzi i zadań
ponadosiedlowych oraz sporządzeniu list z wynikami, odrębnych dla każdego z podanych
rodzajów zadań, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez propozycje dwóch albo więcej

zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Miejski Zespół
ds. Konsultacji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy propozycje zadań, o których mowa w ust. 2, nie zostały

rekomendowane do realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 22, losowania nie
stosuje się, uznając te propozycje za równorzędne.

§ 22. 1. Rekomendowane do realizacji są te propozycje zadań z list, o których mowa

w § 21 ust. 1, które uzyskały największą liczbę głosów, z zastrzeżeniami określonymi
w ust. 2-6, aż do wyczerpania środków w budżecie obywatelskim przewidzianych dla
zadań na danym osiedlu i dla zadań ponadosiedlowych.

2. W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację propozycji

kolejnego zadania z list, o których mowa w ust. 1, zostaje uwzględniona pierwsza
z propozycji zadań z dalszych miejsc na listach, której szacunkowy koszt nie spowoduje
przekroczenia kwoty środków przewidzianej dla zadań na danym osiedlu albo dla zadań
ponadosiedlowych z zastrzeżeniami z ust. 3-5.

3. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania określonego w ust. 1 i 2, na listach,

o których mowa w § 21 ust. 1, wśród propozycji zadań rekomendowanych do realizacji
znajdą się zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym lub zakupów (innych

niż zakup usług), dotyczące tej samej lokalizacji, to rekomendację, z zastrzeżeniem ust. 4,
zachowuje propozycja tylko tego zadania, która otrzymała największą liczbę głosów,

pozostałe propozycje tracą rekomendację, a środki przewidziane dla nich są rozdzielane
w sposób określony w ust. 1-5.

4. Jeśli wśród propozycji zadań rekomendowanych do realizacji, o których mowa

w ust. 3, będą propozycje zadań osiedlowych i ponadosiedlowych, to rekomendację
zachowuje jedynie propozycja zadania osiedlowego z największą liczbą głosów.

5. Środki przeznaczone w budżecie obywatelskim na zadania osiedlowe,

niewykorzystane mimo zrealizowania dyspozycji, o których mowa w ust. 1-4
albo niewykorzystane ze względu na niewystarczającą liczbę/brak złożonych propozycji

zadań w danym osiedlu, powiększają kwotę środków przeznaczonych na propozycje
zadań ponadosiedlowych.”
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na
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zadań

osiedlowych

do

Budżetu

Obywatelskiego 2017/2018 zgłoszone w rejonie Bałuty.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem.
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Kwota po
weryf.

Liczba głosów
ważne /
wszystkie

rejon Bałuty, osiedle: Bałuty-Centrum
1
2

3

4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14

B0147BC

BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT.
Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.

500 000 zł

1 441 / 1 585

B0152BC

BEZPIECZEŃSTWO MOŻE BYĆ PIĘKNE. REORGANIZACJA TERENU I DOJAZDU
KARETEK W CENTRUM BAŁUT.
Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki nr 13/2, 21/6, 21/25, 22/2, 22/3, 22/4,
22/5, 22/6, 22/7.

350 000 zł

1 329 / 1 465

BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY
B0109BC EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.
Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.

550 000 zł

913 / 963

POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY
B0010BC UL. HIPOTECZNEJ.
Lokalizacja - Park przy ul. Hipotecznej róg ul. Pojezierskiej.

77 000 zł

874 / 926

148 000 zł

706 / 715

BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ,
A UL. DREWNOWSKĄ.
B0022BC
Lokalizacja - Park między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską w miejscu
aktualnego "placu zabaw".

809 275 zł

622 / 630

482 150 zł

506 / 509

108 000 zł

504 / 508

281 000 zł

477 / 486

21 000 zł

467 / 471

B0151BC

B0110BC

ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ,
B0217BC A UL. DREWNOWSKĄ.
Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.
B0100BC

SP 65 - BEZPIECZNĄ, RADOSNĄ I WESOŁĄ.
Lokalizacja - ul. Pojezierska 10.

B0172BC

DRZEWA NA ZACHODNIEJ.
Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.

B0128BC
B0150BC
B0057BC
B0001BC

16

B0101BC

18
19

STWORZENIE MOBILNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 101.
Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.

REMONT, MODERNIZACJA FONTANNY W PARKU IM. A. STRUGA WRAZ
B0113BC Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ.
Lokalizacja - Park im. A. Struga, ul. Sędziowska.

15

17

MEDYCYNA BEZ BARIER W SERCU BAŁUT.
Lokalizacja - ul. Snycerska 1.

FONTANNA, KTÓRA CHCE BYĆ FONTANNĄ.
Lokalizacja - Skwerek przy ul. Tybury 4, naprzeciwko SP 35.

514 000 zł

BUDOWA BIEŻNI CZTEROTOROWEJ PRZY SP 55.
Lokalizacja - Boisko SP 55, ul. Mackiewicza 9.

GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55.
Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.

CHODNIK ZAMIAST BŁOTA - UTWARDZENIE WYDEPTANYCH ŚCIEŻEK
W OKOLICY SKRZYŻOWANIA LUTOMIERSKA / KLONOWA.
Lokalizacja - Okolice przystanku MPK Lutomierska/Klonowa, obszar między
ulicami Lutomierska - Klonowa - Bydgoska - Krotoszyńska.

„TU JESTEM!" - BLIŻEJ BAŁUT. PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS IVVII SP 65.
Lokalizacja - SP 65, ul. Pojezierska 10, instytucje kultury - muzea na terenie
miasta Łodzi, przestrzeń publiczna - parki, okolice danych placówek.

NAPRAWA CHODNIKA.
B0149BC Lokalizacja - Odcinek chodnika na ul. Mackiewicza (wzdłuż boiska „ ORLIK"
usytuowanego przy SP 55).
REMONT PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W CELU
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
B0061BC
NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SENIORÓW.
Lokalizacja - SP 55, ul. Mackiewicza 9.
B0127BC WNIOSEK NA BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.

186

400 000 zł

UPOWSZECHNIANIA
WŚRÓD UCZNIÓW,

178 000 zł
123 000 zł

1 377 / 1 516

471 / 475
413 / 423

406 / 414

39 200 zł

400 / 408

30 000 zł

350 / 354

62 400 zł

307 / 311

148 000 zł

293 / 302

1 527 120 zł

276 / 287

20

21

22

23

24
25
26
27

28

29
30
31
32
33

34

35

Lokalizacja - SP 166, ul. Szamotulskiej 1/7.

PARKUJ I CHODŹ BEZPIECZNIE - WYMIANA CHODNIKA I MIEJSC
B0031BC PARKINGOWYCH PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Sierakowskiego (od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50a).

60 000 zł

269 / 272

ZAKUP NOWOŚCI W TYM AUDIOBOOKÓW, ZESTAWU KOMPUTEROWEGO,
B0183BC KSEROKOPIARKI WIELOFUNKCYJNEJ.
Lokalizacja - MBP Filia nr 17 ul. Mackiewicza 35.

11 000 zł

215 / 217

14 000 zł

209 / 209

195 300 zł

205 / 210

1 680 000 zł

186 / 188

6 000 zł

174 / 175

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY KS. BRZÓSKI 36.
B0054BC Lokalizacja - Plac zabaw przed blokiem ul. Ks. Brzóski 36, działka nr 204/15
obręb B - 28.
TĘCZOWY PLAC ZABAW W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU - BUDOWA PLACU
ZABAW W OGRODZIE PM 43.
B0062BC
Lokalizacja - PM 43 ul. Obornicka 6 - teren ogrodu przedszkolnego pomiędzy
ulicami Obornicką, Malinową, Wolną.
B0130BC

OSIEDLOWY WOONERF NA UL. KOŁODZIEJSKIEJ.
Lokalizacja - ul. Kołodziejska.

B0056BC

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 3 MBP, ul. Osiedlowa 6.

B0046BC
B0077BC

REMONT CHODNIKA PRZY UL. POJEZIERSKIEJ - STR. POŁUDNIOWA.
Lokalizacja - ul. Pojezierska 28.

PM 176 WYKONANIE NOWEGO PLACU ZABAW ORAZ REMONT TARASU.
Lokalizacja - ul. Blacharska 21.

STWORZENIE "MINI PROMENADY" NA TRADYCYJNYM CIĄGU KOMUNIKACJI
LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW.
B0222BC Lokalizacja - ul. Wrocławska pomiędzy numerami 10 a, 12/14/15 z przejściem
do ul. Drukarskiej, na wprost przez teren przylegający do budynku SP 24, aż do
ul. Ciesielskiej.

45 000 zł

280 000 zł

180 / 182
171 / 173

207 000 zł

168 / 168

SKWER ZIELENI Z ŁAWECZKAMI I STOLIKAMI.
B0108BC Lokalizacja - ul. Wrocławska na odcinku między ul. Limanowskiego, a ul.
Osiedlową.

10 500 zł

163 / 163

PRZYJAZNY BERLINEK DLA WSZYSTKICH - INWESTUJEMY W ZIELENIEC PRZY
B0060BC UL. KALINOWEJ.
Lokalizacja - Zieleniec miejski przy ul. Kalinowej.

17 000 zł

161 / 163

140 000 zł

158 / 159

REMONT CHODNIKA ORAZ ZATOCZKI PARKINGOWEJ PRZY UL. POJEZIERSKIEJ
B0047BC STR. PÓŁNOCNA.
Lokalizacja - ul. Pojezierska 29.

5 500 zł

124 / 125

119 700 zł

120 / 124

10 800 zł

103 / 105

200 000 zł

88 / 91

B0090BC

B0026BC

"MOC JEST W NAS" - UTWORZENIE SIŁOWNI W BURSIE SZKOLNEJ NR 11.
Lokalizacja - ul. Drewnowska 153/155.

MINI SKWEREK PRZY UL. JANA.
Lokalizacja - Teren pomiędzy ul. Jana, ul. Pojezierską, a parkanem PM 143.

CHODNIK ZAMIAST BŁOTA - UTWARDZENIE WYDEPTANYCH ŚCIEŻEK PRZY
PRZYSTANKU JULIANOWSKA / CHOPINA / ŻARNOWCOWA.
B0009BC
Lokalizacja - Okolice przystanku Julianowska - Chopina i przejścia dla pieszych
naprzeciwko ul. Żarnowcowej.
B0086BC

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
rejon Bałuty, osiedle: Bałuty-Doły

1
2
3
4
5
6

B0116BD

„MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58".
Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.

1 000 000 zł

B0120BD

„MODERNIZACJA SZATNI W SP 58”.
Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.

31 000 zł

B0119BD
B0118BD

„MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 58".
Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.
„KOLOROWA SZKOŁA 58".
Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.

DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO.
B0107BD Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną,
Przemysłową, Boya-Żeleńskiego.
B0173BD FILMOWY STARY RYNEK.

187

73 000 zł

124 000 zł

220 000 zł
32 000 zł

1 055 / 1 138
969 / 1 050
960 / 1 037
917 / 992
529 / 535
487 / 488

7
8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24

25

26
27
28

Lokalizacja - Stary Rynek.

WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY
B0042BD ASP.
Lokalizacja - Wojska Polskiego - Chryzantem.

250 000 zł

454 / 454

ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC:
CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA.
Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48, 568/77,
549/11.

200 000 zł

409 / 410

38 200 zł

377 / 384

Z BRAM I PODWÓREK NA BOISKA I HALE SPORTOWE -PRZECIWDZIAŁANIE
PATOLOGII SPOŁECZNEJ WŚRÓD NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY
B0180BD
BAŁUTY.
Lokalizacja - SP 30, przy ul. Rysowniczej 1/3.

197 500 zł

377 / 379

DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ.
B0194BD Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego Kowalska.

10 000 zł

338 / 343

75 000 zł

321 / 325

370 000 zł

297 / 302

636 148 zł

273 / 275

47 000 zł

264 / 265

SZKOLNA ŚWIETLICA DLA DZIECI W SOBOTY I FERIE.
B0181BD Lokalizacja - Rejon Starego Rynku; SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego
3.

71 300 zł

258 / 258

B0069BD

68 700 zł

247 / 247

990 000 zł

246 / 251

203 184 zł

240 / 240

8 000 zł

240 / 246

350 000 zł

238 / 238

B0105BD
B0216BD

ROWEREM NA DOŁY - DROGA DLA ROWERÓW NA WOJSKA POLSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Wojska Polskiego od Spornej do Harcerskiej.

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - ZAKUP KSIĄŻEK I SPRZĘTU WYSTAWIENNICZEGO
B0052BD DO BIBLIOTEKI, UL. CHRYZANTEM 2.
Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.

B0176BD

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 153.
Lokalizacja - SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.

SKWER KRAWIECKI DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BAŁUTY-DOŁY.
B0038BD Lokalizacja - Podwórze przy budynkach Krawiecka 4/6/8/10abc, Zawiszy
32/30/28, Franciszkańska 57/59.
B0155BD

INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW
NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA.
Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego, działki nr: B48-104/6, B48104/9, B48-104/10, B48-104-12.
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA WOKÓŁ SP 45 I XIII LO Z INICJATYWY RADY
RODZICÓW.
Lokalizacja - ul. Bojowników Getta Warszawskiego, Zuli Pacanowskiej, okolice
SP45 i XIII LO.

WYMIANA CHODNIKA I NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY PODRZECZNEJ
B0156BD /ZACHODNIA - ZGIERSKA/NOWOMIEJSKA.
Lokalizacja - ul. Podrzeczna - między ulicami Zachodnia/Zgierska/Nowomiejska.

"KOLOROWO NA KWADRACIE" - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ULICY:
B0050BD ZBOŻOWEJ, CZARNIECKIEGO, SZKLANEJ, MARYNARSKIEJ.
Lokalizacja - B-49: 568/43, 568/42.
B0089BD

WIELOPOKOLENIOWA "4".
Lokalizacja - MBP, Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71 a.

B0041BD

REMONT UL. LIBELTA.
Lokalizacja - ul. Libelta.

B0043BD
B0184BD
B0179BD

REMONT UL. HARCERSKIEJ.
Lokalizacja - ul. Harcerska.

REMONT SZATNI W SP 153.
Lokalizacja - SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.

PROFESJONALNA PRACOWNIA NAUK ŚCISŁYCH W SP 153.
Lokalizacja - SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.

350 000 zł

80 000 zł
75 000 zł

MODERNIZACJA UL. RYSOWNICZEJ Z ROZBUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH OD
UL. MARYSIŃSKIEJ DO UL. FRANCISZKAŃSKIEJ.
B0132BD
1 169 400 zł
Lokalizacja - Wskazany w zadaniu fragment ul. Rysowniczej znajduje się
pomiędzy ul. Marysińską a ul. Franciszkańską.
B0121BD

MODERNIZACJA SZATNI W XXIV LO.
Lokalizacja - ul. Marysińska 61/67.

PRZEDSZKOLE ODNOWA – WYMIANA WYPOSAŻENIA W SALACH ZAJĘĆ
B0093BD GRUPOWYCH W PM 49.
Lokalizacja - ul. Marysińska 49.
B0182BD MODERNIZACJA KORYTARZA W SP 45.

188

240 / 240
229 / 232

224 / 226
210 / 210

131 000 zł

209 / 213

72 000 zł

208 / 211

214 000 zł

204 / 204

29
30
31

32

33
34
35
36

37

38

39
40

41

42
43
44

1
2

3

4

5

B0178BD
B0177BD
B0122BD

Lokalizacja - Rejon Starego Rynku; SP 45, ul. Bojowników Getta Warszawskiego
3.
MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 153.
Lokalizacja - SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.

30 000 zł

196 / 198

BEZPIECZNA SZKOŁA - OGRODZENIE BUDYNKU XXIV LO.
Lokalizacja - ul. Marysińska 61/67.

69 000 zł

190 / 192

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W SP 153 I OKOLICY.
Lokalizacja - SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28.

UTWORZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH POMIĘDZY ULICAMI: CZARNIECKIEGO,
SZKLANA, MARYNARSKA, KOSZYKOWA.
B0070BD
Lokalizacja - Plac pomiędzy ulicami: Czarnieckiego, Szklana, Marynarska,
Koszykowa. Działki nr 578/1 i 579 obręb B-49.
B0053BD

BIBLIOTEKA W ZAGAJNIKU PRZYJAZNA DLA CZYTELNIKÓW.
Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty Filia nr 8, ul. Heleny Radlińskiej 2.

B0071BD

BUDOWA PARKINGU OSIEDLOWEGO.
Lokalizacja - Działki nr 568/77, 568/41, 528/11, 535/57.

B0189BD

REMONT CHODNIKA W UL. NIEMOJEWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Niemojewskiego.

REMONT CHODNIKA W UL. JONSCHERA.
B0190BD Lokalizacja - Chodnik zachodni na odcinku od parkingu przy wieżowcu nr 12 do
podstacji trafo w bloku nr 8.

12 000 zł

194 / 198

350 000 zł

184 / 188

8 000 zł

183 / 183

212 000 zł

174 / 175

97 200 zł

177 / 178

MODERNIZACJA BOISKA DO KOSZYKÓWKI PRZY UL. CZARNIECKIEGO
B0037BD I ZBOŻOWEJ.
Lokalizacja - ul. Czarnieckiego i Zbożowej, B49 568/77.

53 200 zł

139 / 141

244 690 zł

137 / 139

WYPOSAŻENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO W BEZPIECZNY I DYDAKTYCZNY
B0161BD PLAC ZABAW W PM 77.
Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.

23 000 zł

132 / 132

35 280 zł

109 / 109

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
B0082BD
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

80 000 zł

108 / 109

200 000 zł

106 / 107

TERMOMODERNIZACJA PM 50 WRAZ Z NAPRAWĄ DACHU I OGRODZENIA
B0078BD WOKÓŁ PRZEDSZKOLA.
Lokalizacja - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 14.
MODERNIZACJA OGRODZENIA PRZEDSZKOLNEGO PM 77.
Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.

345 000 zł

69 / 69

NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77.
Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.

48 000 zł

5 970 zł

67 / 67

GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ
B0203BZ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.

440 000 zł

619 / 626

BUDOWA ALEJEK TYPU PARKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
UDROŻNIAJĄCĄ - TEREN LASKU ROMANOWSKIEGO DLA CELÓW
B0196BZ REKREACYJNYCH.
Lokalizacja - Działka nr 76, ul. Romanowska, Lasek Romanowski w sąsiedztwie
osiedla Zielony Romanów.

5 000 zł

473 / 480

235 000 zł

260 / 261

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
B0081BZ
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

17 900 zł

171 / 174

100 000 zł

101 / 101

PRZYCIĘCIE DRZEW NA UL. SPORNEJ (OD UL. WOJSKA POLSKIEGO DO
B0126BD UL. BRACKIEJ).
Lokalizacja - ul. Sporna.

B0209BD

B0163BD
B0162BD

B0197BZ

PRZYSTOSOWANIE TERENU NA MIEJSCA POSTOJOWE.
Lokalizacja - ul. Rysownicza 39/45, część działki 318/105, obręb B-49.

rejon Bałuty, osiedle: Bałuty-Zachodnie

SZKOŁA BEZ NUDY-WZBOGACENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ SP 116.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.

ULICA CHOCHOŁA PRZYJAZNA PIESZYM - ZAKUP ŁAWEK, KOSZY ORAZ
B0115BZ NASADZENIA DRZEW.
Lokalizacja - ul. Chochoła od ul. Aleksandrowskiej do ul. Bruzdowej.

189

54 / 54

6

REMONT CHODNIKA PRZY UL. HELSKIEJ.
Lokalizacja - ul. Helska na odcinku od nr 10 do ul. Grudziądzkiej.

127 000 zł

86 / 86

60 000 zł

55 / 55

BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM.
Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.

550 000 zł

617 / 623

PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I
B0005JM ROWERZYSTÓW.
Lokalizacja - Park Julianowski.

355 000 zł

518 / 522

REMONT ZNISZCZONYCH ALEJEK W PARKU IM. MICKIEWICZA.
B0142JM Lokalizacja - Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. Jaworowej
na tzw. Cygance.

45 000 zł

504 / 507

205 000 zł

501 / 505

"NAJWAŻNIEJSZY W KAŻDYM DZIAŁANIU JEST POCZĄTEK" - NOWOCZESNA SP
B0045JM 120.
Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40.

44 350 zł

419 / 424

ROWEREM WZDŁUŻ WYCIECZKOWEJ - LIKWIDACJA WYBOJÓW NA DRODZE
B0002JM ROWEROWEJ.
Lokalizacja - ul. Wycieczkowa.

98 569 zł

411 / 416

100 000 zł

404 / 405

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. WYCIECZKOWEJ.
B0136JM Lokalizacja - ul. Wycieczkowa między Klimatyczną a Wypoczynkową, obok
przystanku MPK.

38 000 zł

382 / 387

60 000 zł

283 / 284

BUDOWA OŚWIETLENIA – WZDŁUŻ ALEJKI OD ZBIEGU UL. LESZCZYNOWEJ
I JAWOROWEJ DO STAWU.
B0143JM
Lokalizacja - Alejka od zbiegu ul. Leszczynowej i Jaworowej do stawu w parku
im. A. Mickiewicza.

14 000 zł

265 / 266

317 000 zł

258 / 260

12

B0097JM

112 100 zł

243 / 243

13

B0213JM

RATOWANIE OSIEDLOWYCH ALEI NA MARYSINIE I ROGACH.
Lokalizacja - ul. Warszawska - cała długość po stronie północno - zachodniej,
ul. Centralna - cała długość po obu stronach do ul. Góralskiej, ul. Kryształowa cała długość po obu stronach.
ERGONOMICZNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA PK3.
Lokalizacja - Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15.

OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK
B0211JM W PARKU JULIANOWSKIM (IM. MICKIEWICZA).
Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza (Julianowski).

87 550 zł

195 / 197
157 / 157

B0159JM

REMONT UL. SASANEK NA ODCINKU OD ZGIERSKIEJ DO ŚWIETLANEJ.
Lokalizacja - ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej.

10 000 zł
500 000 zł

131 / 131

B0085JM

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

100 000 zł

94 / 94

PRZYCIĘCIE DRZEW NA UL. JASKROWEJ (NA ODCINKU OD UL. PRZYRODNICZEJ
B0102JM DO UL. BZOWEJ).
Lokalizacja - ul. Jaskrowa.

15 000 zł

30 / 30

PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU - KONTYNUACJA BUDOWY
NOWEJ CZĘŚCI PARKU.

620 000 zł

1 171 / 1 185

7

B0058BZ

PRZYCIĘCIE DRZEW NA UL. POJEZIERSKIEJ NA ODCINKU OD UL. BRUKOWEJ DO
B0103BZ TESCO.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Brukowej do Tesco.
rejon Bałuty, osiedle: Julianów-Marysin-Rogi

1
2

3

4
5
6

7

8

9

10

11

14
15
16

17

18

B0076JM

PARK JULIANOWSKI REMONT BUDYNKU FOLWARKU MARYSIN I BUDOWA
B0012JM ALEJKI DO MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ.
Lokalizacja - Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a.

B0092JM

"SIŁA I MOC JEST W NAS"- SIŁOWNIA PRZY SP 120.
Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40.

„JEŚLI DASZEK ROWER ZNAJDZIE NA CENTRALNEJ BĘDZIE FAJNIEJ"- MONTAŻ
B0079JM ZADASZONYCH STOJAKÓW NA ROWERY PRZY SP 120.
Lokalizacja - SP 120, ul. Centralna 40.
UTWORZENIE „KĄCIKA CZYTELNICZEGO" ORAZ ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DO
B0112JM BIBLIOTEKI.
Lokalizacja - Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15.

B0075JM

PROFESJONALNA PRACOWNIA CHEMICZNO - FIZYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM.
Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.

rejon Bałuty, osiedle: Radogoszcz

1

B0011RA

190

98 000 zł

117 / 119

Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.

2

3
4
5
6

7

8

9
10
11

12

13
14

15

REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA
WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI.
B0160RA Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu,
zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b),
działki nr: B8-1/93, B8-246/9.

455 200 zł

1 022 / 1 028

ROLKI, ROWER, LODOWISKO - NASZE WIELOFUNKCYJNE BOISKO.
B0049RA Lokalizacja - Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul. Jesionowej,
przy dojeździe do posesji Jesionowa 36, koło siłowni.

479 900 zł

894 / 901

MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ
B0187RA ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA.
Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.

550 000 zł

825 / 842

60 000 zł

790 / 801

500 000 zł

675 / 680

56 000 zł

662 / 673

17 600 zł

623 / 627

125 000 zł

572 / 577

530 000 zł

531 / 534

25 000 zł

495 / 501

234 000 zł

477 / 485

125 600 zł

458 / 463

B0066RA

B0029RA
B0186RA

REMONT KUCHNI DLA PM 231 SP 184.
Lokalizacja - PM 231 ul. Syrenki 19a.

ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SP 122.
Lokalizacja - ul. Jesionowa 38.

ROZPOWSZECHNIENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH
WŚRÓD UCZNIÓW, NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I RODZICÓW ORAZ
ŚRODOWISKA LOKALNEGO.
Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.

RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH.
B0195RA
Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki,
Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.
B0153RA
B0055RA

RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122.
Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 10 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.

WYKONANIE REMONTU CHODNIKA IDĄCEGO WZDŁUŻ 11 LISTOPADA OD
B0114RA MACIERZANKI DO 11 LISTOPADA 77.
Lokalizacja - ul. 11 Listopada.
PRZYRODNICZY - EDUKACYJNY PLAC ZABAW NA ZIELEŃCU PRZY
UL. ŁOSOSIOWEJ.
B0025RA
Lokalizacja - Działka nr 321/6 w obrębie B-8 (zieleniec miejski przy
ul. Łososiowej).
PLAC ZABAW DLA PM 235, UL.
B0023RA NA RADOGOSZCZU.
Lokalizacja - PM 235, ul. Stawowa 28.
B0030RA

STAWOWA

28

-

NAJWIĘKSZEGO

PRACOWNIA KOMPUTEROWA NA MIARĘ XXI WIEKU.
Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.

RADOGOSZCZ - STREFA CICHA - WAŁ ZIEMNY Z GABIONAMI CHRONIĄCY
PRZED HAŁASEM.
B0138RA
1 030 000 zł
Lokalizacja - Po południowej stronie Al. Sikorskiego - od ul. Świtezianki (od
przejścia dla pieszych) do ul. Bema.
B0106RA

ROWEROWY RADOGOSZCZ - DROGA DLA ROWERÓW NA UL. NIEZAPOMINAJKI.
Lokalizacja - ul. Niezapominajki na odcinku od Stawowej do 11 Listopada.

18

B0084RA

19

B0099RA

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

16
17

20

1
2

10 000 zł

B0212RA

B0024RA

REKREACJA NA LIŚCIASTEJ.
Lokalizacja - ul. Liściasta 44 (teren między osiedlami naprzeciw kościoła).

BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY PM 97.
Lokalizacja - ul. Bema 6.

EDUKACJA LEŚNA (DRZEWA, PTAKI, GRZYBY) DLA DZIECI PM 235.
Lokalizacja - PM 235, ul. Stawowa 28.
rejon Bałuty, osiedle: Teofilów-Wielkopolska

"OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU
B0144TW REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SP 56.
Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.
B0074TW

SZKOŁA XXII WIEKU.
Lokalizacja – SP 71, ul. Rojna 58c.

191

564 / 566

414 / 417

81 000 zł

401 / 402

150 000 zł

197 / 197

153 000 zł

176 / 177

756 000 zł

4 286 / 4 496

580 000 zł

2 088 / 2 277

100 000 zł

22 000 zł

340 / 347

174 / 175

3

4

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22

23
24

B0225TW

ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ
Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ.
Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer
działki: B40-559/2.

ODNOWA TEOFILOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE - EDYCJA
II.
B0227TW
Lokalizacja - Boisko tzw. Elty przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul.
Kaczeńcową, i al. Odrowąża.

294 200 zł

1 153 / 1 175

50 000 zł

1 114 / 1 127

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH
INSTALACJI, WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ, I C.O. ORAZ
B0164TW
1 242 000 zł
UTWARDZEŃ.
Lokalizacja - SP 182, ul. Łanowa 16, działki nr: 44/1, 44/2, 44/3.
ODNOWA
TEOFILOWA:
TABLICE
INFORMACJI
PASAŻERSKIEJ
NA
PRZYSTANKACH OSIEDLA TEOFILÓW WIELKOPOLSKA.
B0208TW Lokalizacja - Przystanki tramwajowe: Aleksandrowska – Warecka (0012),
Aleksandrowska – Traktorowa (0010), Aleksandrowska – Kaczeńcowa (0008),
Aleksandrowska – Szparagowa (0007).

981 / 1 030

400 000 zł

966 / 988

ODNOWA TEOFILOWA: MODERNIZACJA UL. ŁANOWEJ - ZIELONE MIEJSCA
B0226TW POSTOJOWE.
Lokalizacja - ul. Łanowa.

300 000 zł

942 / 966

ODNOWA
TEOFILOWA:
MODERNIZACJA
PRZYSTANKÓW
PRZY
B0207TW UL. SZCZECIŃSKIEJ, II ETAP.
Lokalizacja - Krańcowy przestanek tramwajowy na ul. Szczecińskiej (0006).

20 000 zł

820 / 846

160 000 zł

692 / 713

RAZEM DLA OSIEDLI - MODERNIZACJA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA
B0230TW POPRAWY KOMFORTU MIESZKAŃCÓW OSIEDLA TEOFILÓW - WIELKOPOLSKA.
Lokalizacja - B44-6/55.

90 000 zł

588 / 627

300 000 zł

588 / 591

220 000 zł

504 / 542

90 000 zł

470 / 474

B0073TW

B0165TW

ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA.
Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.
ŚCIANKA WSPINACZKOWA W SP 182.
Lokalizacja - SP 182.

B0166TW

NOWOCZESNA PRACOWNIA - TABLETY W SZKOLNYCH ŁAWKACH.
Lokalizacja - SP 182.

B0095TW

PRACOWNIA KOMPUTEROWA W SP 3.
Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.

B0072TW
B0034TW
B0080TW
B0087TW

REMONT BUDYNKU, CHODNIKA I TARASU PM 30.
Lokalizacja - ul. Rydzowa 19, działka 5/2, 5/3 w obrębie B-41.

345 000 zł

ZACZYTAJ SIĘ NA ŻUBARDZKIEJ.
Lokalizacja - MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.

10 000 zł

SZATNIA SZKOLNA W SP 3 - BEZPIECZNA I NOWOCZESNA.
Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.

190 000 zł

CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3.
Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.

WZORCOWE PRZEDSZKOLE - BEZPIECZNA I PRZYJAZNA
B0068TW NAJMŁODSZYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU W PM 140.
Lokalizacja - ul. Pułaskiego 12.

EDUKACJA

NAPRAWA OGRODZENIA WOKÓŁ POSESJI POŁOŻONEJ PRZY UL. ROJNEJ 15 –
B0145TW DPS.
Lokalizacja - ul. Rojna 15.
B0039TW

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP FILIA NR 7.
Lokalizacja - MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12.

RENOWACJA
SKWERU
I
WYKONANIE
CHODNIKA
B0141TW UL. BANACHIEWICZA 1-9.
Lokalizacja - Skwer u zbiegu ulic Rojnej i Banachiewicza.
B0083TW

WZDŁUŻ

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

SPRZĘT SPORTOWY NA ZAJĘCIA RUCHOWE DLA SENIORÓW ORGANIZOWANE
B0123TW PRZEZ MOSIR.
Lokalizacja - Pływalnia "Wodny Raj", ul. Wiernej Rzeki 2.
B0013TW

TELESENIOR Z INTERNETU.

ZAKUP

SMART

TV

Z

MOŻLIWOŚCIĄ

192

KORZYSTANIA

60 000 zł

483 / 490

413 / 416
404 / 404
391 / 393

280 000 zł

324 / 328

118 000 zł

316 / 318

5 000 zł

313 / 316

160 000 zł

298 / 315

200 000 zł

271 / 277

8 050 zł

269 / 272

2 700 zł

219 / 219

25

Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.

Z DUCHEM CZASU PODĄŻAMY, WIĘC NA TABLICĘ MULTIMEDIALNĄ CHRAPKĘ
B0210TW MAMY.
Lokalizacja - PM 110, ul. Uniejowska 2a.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH I DYSKUSYJNEGO KLUBU
B0146TW EDUKACYJNEGO „NA PODDASZU".
Lokalizacja - Bałucki Ośrodek Kultury ul. Limanowskiego 166.

8 000 zł

181 / 182

40 000 zł

148 / 155

BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD
POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 ( 9 LAMP) NA TZW.
ŁĄCZNIKU.
B0139WL Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem
niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka
nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północnowschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.

120 000 zł

314 / 348

2

B0140WL

250 000 zł

79 / 84

3

B0125WL

28 000 zł

30 / 31

200 000 zł

168 / 174

48 607 zł

62 / 62

34 000 zł

52 / 56

88 900 zł

44 / 46

42 400 zł

34 / 36

26

rejon Bałuty, osiedle: Wzniesień Łódzkich

1

REMONT UL. OKÓLNEJ NA ODCINKU OK. 230 MB OD POSESJI OKÓLNA 81A
W KIERUNKU UL. MOSKULE SZER. 5 MB.
Lokalizacja - Remont ul. Okólnej wraz z frezowaniem na odcinku ok.230 mb od
posesji Okólna 81A w kierunku ul. Moskule przy szerokości jezdni 5 mb.
NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ!
Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.
rejon Bałuty, osiedle: Łagiewniki

REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61.
B0117LA
Lokalizacja - ul. Okólna 183.

1
2

B0133LA

BUDOWA PLACU ZABAW NA OSIEDLU ŁAGIEWNIKI.
Lokalizacja - ul. Łagiewnicka 312.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU
ŁAGIEWNICKIEGO.
B0157LA
Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr
B15-59/9.

3

WYMIANA WIAT PRZYSTANKOWYCH NA KRAŃCÓWCE AUTOBUSU 51
B0224LA W ŁAGIEWNIKACH.
Lokalizacja - Krańcówka autobusowa 51 w Łagiewnikach.

4

PRZYJAZNY DZIEDZINIEC PRZYKLASZTORNY.
B0158LA Lokalizacja - Dziedziniec przy Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi Łagiewnikach, działka nr B15-124/2.

5
6

B0215LA

7

B0223LA

b) Wyniki

RODZINNA STREFA GIER PODWÓRKOWYCH.
Lokalizacja - Osiedle Łagiewniki.

MONTAŻ PROGU TYPU – PINEZKOWY PRZY SP 61.
Lokalizacja - ul. Okólna przed przejściem dla pieszych obok SP 61.

głosowania

na

propozycje

zadań

200 000 zł

15 182 zł

osiedlowych

do

108 / 109

29 / 31

Budżetu

Obywatelskiego 2017/2018 zgłoszone w rejonie Górna.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem.
Lp.

ID

Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)

Kwota po
weryf.

Liczba głosów
ważne /
wszystkie

rejon Górna, osiedle: Chojny
1
2
3
4

G0068CH
G0027CH

ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170.
Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.
ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4.
Lokalizacja - Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308.

COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA
G0095CH KURCZAKI.
Lokalizacja - Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.
G0159CH

SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY
UL. STRZELECKIEJ 5.

193

120 000 zł

954 / 982

246 500 zł

647 / 647

145 000 zł

543 / 545

10 000 zł

764 / 764

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14
15

16

17

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10

Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.

SP 162 - UTWORZENIE
G0158CH I ARTETERAPII.
Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.
G0066CH

PRACOWNI

DO

AKTYWNOŚCI

PLASTYCZNEJ

REMONT CHODNIKA.
Lokalizacja - ul. Jutrzenki.

ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM
G0010CH PRYSZNICOWYM.
Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.
BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA
G0157CH – SP 162.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.

BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY ULICA SOCJALNA - SP 162.
G0156CH Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż
ul. Socjalnej.
G0106CH
G0160CH

WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ SP 109.
Lokalizacja - ul. Pryncypalna 74.
DROGA DO NAUKI I REKREACJI.
Lokalizacja - ul. Królewska 13/15, ZSO nr 5.

BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA
G0155CH PRZY SP 110.
Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.
G0009CH

ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA TERAPII ZAJĘCIOWEJ.
Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.

G0135CH

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W OBRĘBIE UL. LOTNEJ I UL. BAŁTYCKIEJ.
Lokalizacja - Obręb ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej (obręb G-30).

G0067CH

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA.
Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
G0079CH
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
G0012CH

REMONT, WYMIANA OGRODZENIA.
Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.

rejon Górna, osiedle: Chojny-Dąbrowa

Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP
G0097CD 189.
Lokalizacja - ul. Kossaka 19.

19 110 zł

492 / 492

258 281 zł

489 / 490

35 000 zł

468 / 469

250 000 zł

457 / 458

182 000 zł

401 / 402

235 000 zł

381 / 382

28 593 zł

323 / 324

9 000 zł

295 / 296

313 500 zł

261 / 261

171 320 zł

50 000 zł

G0130CD

KOMPLEKS BOISK PRZY SP 174.
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY XXXI LO DO CELÓW SPORTOWOG0031CD REKREACYJNYCH.
Lokalizacja - Teren szkoły XXXI LO przy ul. Kruczkowskiego 4.
UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM
G0128CD MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174.
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.
G0129CD

PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA - REMONT CHODNIKA PRZY SP 174.
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.

G0161CD

LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64.
Lokalizacja - ul. Anczyca 6.

G0126CD
G0024CD

ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DO SP 174.
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.

REWITALIZACJA SKWERU IM. M. KOLBE.
Lokalizacja - Skwer im. M. Kolbe (rejon ul. Tatrzańskiej i Rydla).
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274 / 274

150 000 zł

210 / 210

60 000 zł

189 / 189

191 000 zł

2 151 / 2 295

MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2.
Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki
G0080CD
1 300 000 zł
Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między
ul. Młynek a Bławatną.
ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ
G0072CD 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ.
Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.

326 / 327

1 951 / 1 962

190 000 zł

1 295 / 1 421

1 150 000 zł

1 130 / 1 139

594 720 zł

953 / 962

152 000 zł

842 / 850

127 000 zł

824 / 830

50 140 zł

719 / 747

32 000 zł

300 000 zł

759 / 767
710 / 712

11
12
13

G0152CD

"Z JĘZYKIEM I KOMPUTEREM W ŚWIAT” – NOWOCZESNA PRACOWNIA
G0008CD JĘZYKOWO-INFORMATYCZNA.
Lokalizacja - SP 38, ul. Krochmalna 21.

43 390 zł

697 / 726

174 000 zł

636 / 655

GOJA PARK – BUDOWA PLACU ZABAW Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA PRZY
UL. GOJAWICZYŃSKIEJ.
Lokalizacja - Teren pomiędzy blokami 326 (ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312
(ul. Makuszyńskiego 7) oraz PM 117 (ul. Kadłubka 38).

43 547 zł

573 / 593

375 000 zł

511 / 515

REMONT ŁAZIENEK W SP 83 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA.
Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.

9 000 zł

312 000 zł

507 / 524

272 200 zł

478 / 479

G0043CD

14

G0054CD

15

G0030CD

16
17
18
19
20

21
22
23

24

25

26
27
28

29
30
31

32
33

„BIBLIOTEKA NA MIARĘ XXI WIEKU"- MODERNIZACJA BIBLIOTEKI W SP 64.
Lokalizacja - ul. Anczyca 6.

G0093CD
G0191CD

"BAJKOWY PLAC ZABAW" - REMONT PLACU ZABAW PRZY SP 190.
Lokalizacja - ul. Malczewskiego 37/47.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII NR 14 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 14 MBP, ul. Lenartowicza 16.
PLAC ZABAW W PARKU IM. J. DĄBROWSKIEGO.
Lokalizacja - Park im. J. Dąbrowskiego.

PLAC ZABAW DLA ZWIERZĄT
G0190CD IM. DĄBROWSKIEGO.
Lokalizacja - Park im. J. Dąbrowskiego.

I

ICH

WŁAŚCICIELI

W

PARKU

485 / 506

95 200 zł

476 / 478

685 600 zł

468 / 476

79 400 zł

453 / 471

63 250 zł

436 / 456

20 000 zł

423 / 444

285 000 zł

402 / 406

26 000 zł

380 / 383

WYMIANA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. RYDLA.
G0023CD Lokalizacja - Chodnik wymagający wymiany zlokalizowany jest wzdłuż ul. Rydla
pomiędzy budynkiem Straży Miejskiej a wejściem do parku (Skwer im. M. Kolbe).

193 000 zł

351 / 353

BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO - ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW ORAZ
G0052CD DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W NOWY SPRZĘT.
Lokalizacja - Filia 10 MBP Górna, ul. Kadłubka 40.

7 000 zł

331 / 351

54 200 zł

313 / 318

53 000 zł

309 / 317

45 500 zł

278 / 292

6 000 zł

273 / 283

83 200 zł

267 / 275

8 000 zł

241 / 247

G0091CD

BUDOWA PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO.
Lokalizacja - ul. Mazurska 44/46.

OAZA NA PODMIEJSKIEJ - ZAGOSPODAROWANIE PATIO PRZY UL. PODMIEJSKIEJ
G0082CD 21.
Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.

MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
G0086CD W SP 83.
Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.
G0076CD

G0124CD

REMONT KLATKI SCHODOWEJ W SP 83 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA.
Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.
ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 12 MBP.
Lokalizacja - ul. Dąbrowskiego 91.

REWITALIZACJA
SKWERKU
WZDŁUŻ
UL.
(OD UL. FELIŃSKIEGO DO UL. ŚLĄSKIEJ).
G0053CD
Lokalizacja - Teren zieleni biegnący wzdłuż ul.
od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej.
G0032CD

G0083CD

Gojawiczyńskiej

-

DOŚĆ ŚLEPEGO ZAKOŃCZENIA – POŁĄCZENIE DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ
AL. OFIAR TERRORYZMU Z RONDEM PRZY TOMASZOWSKIEJ.
Lokalizacja - Wschodnia strona ronda Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września /
Tomaszowska.
STOJAK ROWEROWY PRZY SP 83 IM. STANISŁAWA JACHOWICZA.
Lokalizacja - ul. Podmiejska 21.

PM 102 ŁÓDŹ - OGRODZENIE
G0061CD BEZPIECZEŃSTWO.
Lokalizacja - ul. Kołowa 31.
G0146CD

GOJAWICZYŃSKIEJ

PRZEDSZKOLA

-

PO

PIERWSZE

OGRÓD PRZEDSZKOLNY PRZY PM 130.
Lokalizacja - ul. Podhalańska 18.

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII 16 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA
G0087CD GÓRNEJ.
Lokalizacja - ul Tatrzańska 124.

PM 102 ŁÓDŹ - TARAS - NASZYM MIEJSCEM DO ODPOCZYNKU, ZABAWY,
G0060CD DOŚWIADCZEŃ.
Lokalizacja - ul. Kołowa 31.
G0029CD

KSIĄŻKA DLA WSZYSTKICH: OD NOWORODKA DO SENIORA.
Lokalizacja - Filia nr 7 MBP, ul. Łączna 29/31.
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5 000 zł

404 / 415

34
35
36
37
38
39
40
41

G0192CD

MODERNIZACJA TARASU I ZEWNĘTRZNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
G0050CD PRZY PM 118.
Lokalizacja - ul. Zapolskiej 54.
G0179CD

48
49

60 000 zł

182 / 184

G0089CD

UTWARDZENIE TERENU PRZY UL. MAZURSKIEJ 31.
Lokalizacja - ul. Mazurska 31.

105 000 zł

169 / 173

G0088CD

NAPRAWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO I BUDOWA PARKINGU.
Lokalizacja - ul. Mazurska 36.

111 120 zł

162 / 165

G0047CD

G0105CD
G0180CD
G0131CD

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 13 MBP.
Lokalizacja - ul. Podhalańska 1.

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
NAPRAWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO I BUDOWA PARKINGU.
Lokalizacja - ul. Odyńca 41.

5 000 zł

163 / 165

148 / 148

96 280 zł

142 / 143

42 500 zł

134 / 142

156 000 zł

MODERNIZACJA TARASU I OGRODZENIA PM 76.
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 9.

175 000 zł

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ NA TERENIE BOISKA ZSS 7.
Lokalizacja - ul. Siarczana 29/35.

180 / 180

200 000 zł

ZAGOSPODAROWANIE OGRODU PM 159.
Lokalizacja - ul. Łączna 53.

WYKONANIE PARKINGU WZDŁUŻ UL. STAFFA.
G0022CD Lokalizacja - Projektowany parking zlokalizowany będzie wzdłuż ul. Staffa,
pomiędzy ul. Rydla a istniejącym chodnikiem.

135 / 135
132 / 133

170 000 zł

128 / 128

10 000 zł

119 / 119

ROZBUDOWA
I
MODERNIZACJA
PARKINGU
DLA
MIESZKAŃCÓW
UL. PRZYBOROWSKIEGO 15 I 14 ORAZ KRASZEWSKIEGO 17A.
Lokalizacja - Parking między blokami przy ul. Przyborowskiego 15 i 14 oraz
Kraszewskiego 17a.

18 555 zł

102 / 103

200 000 zł

96 / 96

REMONT CHODNIKA UL. PRZYBOROWSKIEGO 16 OD STRONY KLATEK
SCHODOWYCH, REWITALIZACJA TRAWNIKÓW WOKÓŁ BLOKU PRZY
G0065CD
UL. PRZYBOROWSKIEGO 16.
Lokalizacja - ul. Przyborowskiego 16.

53 000 zł

93 / 94

52 613 zł

70 / 70

358 100 zł

1 631 / 1 755

G0189CD

PM 38 - ODNOWA.
Lokalizacja - ul. Jachowicza 1.

REWITALIZACJA TERENU PRZED BLOKIEM NA UL. FELIŃSKIEGO 1.
G0114CD Lokalizacja - Zagospodarowanie terenu przed blokiem (nr 230) na ul. Felińskiego
1, od strony wejść do klatek schodowych (strona północna).

50

G0064CD

51

G0181CD

52

213 / 214

173 / 174

G0075CD

47

128 000 zł

419 000 zł

REMONT CHODNIKA, DROGI I MIEJSC PARKINGOWYCH WZDŁUŻ BLOKU PRZY
G0007CD UL. FELIŃSKIEGO 3.
Lokalizacja - ul. Felińskiego 3.

43

46

221 / 222

127 000 zł

G0077CD

45

MIEJSCA PARKINGOWE.
Lokalizacja - ul. Podhalańska 22.

150 000 zł

REMONT CHODNIKA I BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WZDŁUŻ PM 118.
Lokalizacja - ul. Zapolskiej 54.

G0108CD

42

44

NAŁKOWSKIEJ ODNOWA.
Lokalizacja - ul. Nałkowskiej - plac naprzeciwko marketu Carrefour.

WYKONANIE OGRODZENIA WOKÓŁ BOISKA ZSS 7.
Lokalizacja - ul. Siarczana 29/35.

rejon Górna, osiedle: Górniak

1
2
3
4
5

G0144GO

NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.

G0037GO

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1.
Lokalizacja - Działka G5-286/4.

G0013GO
G0039GO

NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 5 MBP (DLA DZIECI I MŁODZIEŻY).
Lokalizacja - Osiedla Górniak.
ODMALOWANIE OGRODZENIA SOSW NR 1.
Lokalizacja - Działka G5-286/4.

ODNOWIENIE I MODERNIZACJA ELEWACJI W BUDYNKU INTERNATU W SOSW
G0038GO NR 1.
Lokalizacja - Działka G5-286/4.
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6 000 zł
5 500 zł
5 500 zł

100 800 zł

281 / 295
227 / 228
191 / 192
190 / 191

6
7
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

G0041GO

20 073 zł

187 / 188

REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH
G0063GO DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU.
Lokalizacja - Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.

468 100 zł

144 / 146

G0005GO

317 200 zł

143 / 146

460 000 zł

143 / 146

267 200 zł

134 / 136

G0040GO

5

39 000 zł

113 / 114

G0148GO

ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175.
Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.

19 500 zł

108 / 109

G0186GO
G0011GO
G0036GO
G0073GO
G0101GO

OGRÓD OTWARTY- FAMILIJNE MIEJSCE SPOTKAŃ.
Lokalizacja - Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1.

ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 1 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 1 MBP, ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.

2

42 442 zł
6 000 zł

REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW W SOSW NR 1.
Lokalizacja - Działka G5-286/4.

834 400 zł

NASADZENIA KRZEWÓW NA UL. KALISKIEJ.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Kaliskiej.

240 000 zł

REMONT ŚCIEŻKI W PARKU IM. LEGIONÓW.
Lokalizacja - Park im. Legionów.

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

250 000 zł

110 / 113
83 / 84
78 / 78
57 / 58
48 / 48

150 000 zł

46 / 47

35 000 zł

20 / 20

REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ
G0123NN (ETAP 5).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.

40 000 zł

37 / 37

REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ
G0120NN (ETAP 2).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.

50 000 zł

35 / 35

50 000 zł

33 / 33

50 000 zł

33 / 33

50 000 zł

33 / 33

112 000 zł

1 202 / 1 218

PRZYCINKA DRZEW NA UL. KALISKIEJ.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Kaliskiej.

rejon Górna, osiedle: Nad Nerem

REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ
G0116NN (ETAP 1).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ
G0121NN (ETAP 3).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ
G0122NN (ETAP 4).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
rejon Górna, osiedle: Piastów-Kurak

1

180 / 181

GÓRNIAK DLA LUDZI: ZAZIELEŃMY UL. PIOTRKOWSKĄ.
Lokalizacja - ul. Piotrkowska pomiędzy ul. Sieradzką i ul. Przybyszewskiego.

G0103GO

4

46 500 zł

G0150GO

20

3

GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA
OSIEDLU "GÓRNIAK".
Lokalizacja - Osiedle Górniak. Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań:
Przybyszewskiego-Stocka; Przybyszewskiego-Praska; Stocka-Szczucińska.

GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO NA
OSIEDLU „GÓRNIAK". ETAP TRZECI.
G0151GO
Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań: Rzgowska Sieradzka; Zarzewska - Krucza; Zarzewska - Suwalska.

G0078GO

2

BUDOWA PARKINGU NA TERENIE SOSW NR 1.
Lokalizacja - Działka G5-286/4.

GÓRNIAK DLA LUDZI: BUDOWA SYSTEMU MONITORING MIEJSKIEGO NA
OSIEDLU „GÓRNIAK". ETAP DRUGI.
G0149GO Lokalizacja - Projekt będzie realizowany w okolicy skrzyżowań:
Przybyszewskiego - Sosnowa; Brzozowa -Senatorska; Słowiańska - Senatorska;
Grabowa - Przybyszewskiego

19

1

WYMIANA BRAM I FURTEK W OGRODZENIU W SOSW NR 1.
Lokalizacja - Działka G5-286/4

G0118PK
G0058PK

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH.
Lokalizacja - ul. Wiosenna 1.
BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89.
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.
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41 000 zł

1 123 / 1 215

3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

CESIR „9" - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO
G0107PK I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK.
Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.

294 000 zł

1 095 / 1 184

WODNY PLAC ZABAW Z MIEJSCEM DO PLAŻOWANIA I MONITORINGIEM NA
G0137PK TERENIE SKWERU IM. H. DUBANIEWICZA.
Lokalizacja - Skwer im. H. Dubaniewicza.

9 500 zł

1 024 / 1 100

909 640 zł

851 / 864

„PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ"- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7.
Lokalizacja - ul. Smocza 4.

10 000 zł

247 550 zł

740 / 752

ZMIENIAMY STARE NA BEZPIECZNE I NOWE W SP 113.
Lokalizacja - ul. Unicka 6.

900 000 zł

314 / 319

910 000 zł

308 / 313

909 000 zł

244 / 247

17 000 zł

240 / 245

150 000 zł

183 / 184

218 200 zł

114 / 115

515 000 zł

573 / 577

89 000 zł

494 / 524

10 000 zł

418 / 433

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI WRAZ Z SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ
(REJON ULIC: ODRZAŃSKA-UROCZYSKO).
G0125RO
Lokalizacja - Plac zabaw przy ul. Odrzańska-Uroczysko dz. 212/97 w obrębie G23.

20 000 zł

410 / 417

214 000 zł

383 / 401

BUDOWA OŚWIETLENIA CHODNIKA ZA EKRANAMI WZDŁUŻ JANA PAWŁA II –
ODCINEK OBYWATELSKA - PABIANICKA.
G0187RO
Lokalizacja - Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż Jana Pawła II od Obywatelskiej do
Pabianickiej. UWAGA! Zmiana numeru ewidencyjnego działki na G10-4/169.

31 000 zł

369 / 374

200 000 zł

284 / 286

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH NA UL. CIESZKOWSKIEGO.
G0096RO Lokalizacja - Przejście dla pieszych wzdłuż ul. Cieszkowskiego wraz
z przecinającymi ją ulicami.

115 000 zł

273 / 278

185 885 zł

254 / 255

31 780 zł

252 / 256

26 673 zł

236 / 237

G0059PK

G0045PK
G0035PK

BEZPIECZNE WEJŚCIE DO PM 89.
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.

ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. PADEREWSKIEGO 11A.
Lokalizacja - MBP przy ul. Paderewskiego 11a.

PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA W UL. ASTRONAUTÓW, WYKONANIE MIEJSC
G0140PK POSTOJOWYCH ORAZ MIEJSCOWA PRZEBUDOWA CHODNIKÓW.
Lokalizacja - ul. Astronautów.
G0048PK

BUDOWA
KOMPLEKSU
REKREACYJNO-SPORTOWEGO
G0046PK Z OGRODZENIEM TERENU ZSEIU UL. ASTRONAUTÓW 19.
Lokalizacja - ul. Astronautów 19.

ŁĄCZNIE

“KOLOROWA BIBLIOTEKA MAŁEGO CZŁOWIEKA”. DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI
G0026PK I ZAKUP KSIĄŻEK DLA FILII NR 6 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24.
G0081PK

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

REMONT PODWÓRKA POMIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. PADEREWSKIEGO 31C I
G0113PK 31D.
Lokalizacja - Podwórko pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego 31C i 31D.
rejon Górna, osiedle: Rokicie

1
2
3
4

5

6

7

8
9
10
11

G0138RO

PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE.
Lokalizacja - Park Sielanka.

ZAPRASZAMY
DO
WYREMONTOWANEJ
PRZYCHODNI
G0069RO UL. CIESZKOWSKIEGO 6.
Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.
G0094RO

PRZY

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW FILII 8 MBP.
Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego 11a.

„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW
G0004RO BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ.
Lokalizacja - Filia nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.

LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO
G0006RO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY.
Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.

G0153RO

G0102RO

„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101.
Lokalizacja - ul. Rejtana 10.
BLIŻEJ ŚWIATA - MULTIMEDIA W PM 101.
Lokalizacja - Działka Nr 187/5.

DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA JANA
G0003RO PAWŁA II/OBYWATELSKA.
Lokalizacja - Skrzyżowanie Jana Pawła II/Obywatelska.

198

347 / 352

12

G0057RO

13

G0174RO

14

G0056RO

16

G0139RO

18

19

20

REMONT CHODNIKA NA ULICY TAGORE.
Lokalizacja - Rejon ul. Tegore.

RESTRUKTURYZACJA DZIAŁKI GL-321/75 - NAPRAWA DROGI, STWORZENIE
MIEJSC
PARKINGOWYCH,
ORGANIZACJA
ZIELENI,
USUNIĘCIE
NIEBEZPIECZNEGO PUSTOSTANU.
G0098RO
Lokalizacja - Działka przy ul. Obywatelskiej, pomiędzy budynkami 31/43 ,
31/43a ,31/43b Dzielnica: Górna Nr dziatki: Gl-321/75 Nr dziatki GUS: 106103
9.0001.321/75 Powierzchnia: 0,3737 ha.

15

17

REMONT CHODNIKA I BUDOWA NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH NA
UL. TAGORE NA WYSOKOŚCI ŻŁOBKA 13 (NOWE ROKICIE).
Lokalizacja - ul. Tagore 3 (na wysokości Żłobka 13) Cześć drogi od strony żłobka,
północna strona drogi.

G0055RO
G0172RO

NOWE MIEJSCA PARKINGOWE I TRAWNIK NA UL. ROGOZIŃSKIEGO (NOWE
ROKICIE).
Lokalizacja - ul. Rogozińskiego na długości od numeru 1 do 5 strona zachodnia
drogi (na wysokości Żłobka 13 i PM 88).
BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.

REMONT CHODNIKA NA UL. TAGORE 2 NA OSIEDLU NOWE ROKICIE.
Lokalizacja - ul.Tagore (na wysokości bloku Tagore 2 strona północna drogi).

95 020 zł

201 / 207

218 750 zł

201 / 207

649 920 zł

171 / 172

144 060 zł

162 / 165

2 409 zł

153 / 153

28 000 zł

107 / 107

49 000 zł

ZAKUP I USTAWIENIE GAZONÓW PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 4.
Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego 4.

149 / 155

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. KOMFORTOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ
NAWIERZCHNI JEZDNI.
G0183RO
Lokalizacja - ul. Komfortowa na odcinku od ul. Rogozińskiego do
ul. Brzozowskiego.

328 000 zł

98 / 104

G0084RO

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

150 000 zł

76 / 76

STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V".
G0111RU Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką,
Farną, Patriotyczną i Głębinową.

395 000 zł

718 / 732

KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO.
G0109RU Lokalizacja - Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką,
Farną, Patriotyczną i Głębinową.

126 000 zł

582 / 615

70 000 zł

478 / 483

15 000 zł

371 / 377

105 000 zł

325 / 331

100 000 zł

158 / 161

15 000 zł

62 / 62

20 000 zł

29 / 29

59 000 zł

198 / 198

50 000 zł

180 / 181

rejon Górna, osiedle: Ruda

1
2
3

4
5
6

7

8

9

G0169RU

KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125.
Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.

ZAKUP LEKTUR SZKOLNYCH I NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEKI
G0034RU PUBLICZNEJ PRZY UL. RUDZKIEJ 7.
Lokalizacja - MBP Filia nr 17 ul. Rudzka 7.
G0085RU
G0127RU

STWORZENIE CENTRUM MULTIMEDIALNEGO W SP 143.
Lokalizacja - ul. Kuźnicka 12.

PLAC ZABAW I REKREACJI: BRYDŻOWA - KAROWA.
Lokalizacja - Zadanie dotyczy terenu leżącego u zbiegu ulic: Brydżowej i Karowej.

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
G0090RU
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

PRZYCINKA DRZEW NA UL. PRZESTRZENNEJ NA ODCINKU OD UL. HALKI DO
G0099RU PAŃSKIEJ.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Przestrzennej.
PRZYCINKA DRZEW NA UL. MIERZYŃSKIEGO
G0100RU UL. PRZEWODNIEJ DO WOŹNICZEJ.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Mierzyńskiego.

NA

ODCINKU

OD

rejon Górna, osiedle: Wiskitno

1
2

G0049WI

MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130.
Lokalizacja - ul. Gościniec 1.

ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA
G0051WI OSP WISKITNO.
Lokalizacja - ul. Kolumny 312.

199

85 000 zł

320 / 324

3

G0115WI

NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE!
Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.

INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA
PIESZYCH NA UL. KOLUMNY.
G0143WI Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych,
pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574547.

4

c) Wyniki

głosowania

na

propozycje

zadań

28 000 zł

63 / 63

16 316 zł

59 / 59

osiedlowych

do

Budżetu

Obywatelskiego 2017/2018 zgłoszone w rejonie Polesie.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem.
Lp.

ID

Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)

Kwota po
weryf.

Liczba głosów
ważne /
wszystkie

rejon Polesie, osiedle: Karolew-RetkiniaWschód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

P0182KR

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41.
Lokalizacja - ul. Rajdowa 18.

620 000 zł

817 / 822

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137.
Lokalizacja - ul. Florecistów 3b.

7 800 zł

789 / 790

555 000 zł

720 / 722

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ PRZY SP 137.
Lokalizacja - ul. Florecistów 3b.

200 000 zł

692 / 730

149 000 zł

688 / 690

149 900 zł

666 / 668

54 000 zł

638 / 675

71 700 zł

559 / 561

DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ
P0046KR SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY.
Lokalizacja - ul. Retkińska 129.
P0054KR

ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ
P0070KR SALĘ TRZEBA MIEĆ.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 24a.
P0055KR

MULTIMEDIALNA SZKOŁA (MODERNIZACJA SAL MULTIMEDIALNYCH W SP
P0056KR 137).
Lokalizacja - ul. Florecistów 3b.
P0069KR

NIECH TE DRZWI BĘDĄ GOŚCINNE – CZYLI NOWE, LEPSZE, INNE.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 24a.

P0053KR

MODERNIZACJA SZATNI SZKOLNYCH.
Lokalizacja - SP 137, ul. Florecistów 3b.

P0196KR
P0183KR
P0181KR
P0052KR
P0064KR
P0067KR

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie Filia Nr 7, ul. Kostki Napierskiego 4.
NOWOCZESNA PRACOWNIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SP 41.
Lokalizacja - ul. Rajdowa 18.

20 000 zł
98 500 zł

PLAC ZABAW PRZY SP 41.
Lokalizacja - ul. Rajdowa 18.

292 900 zł

NA PLACU ZABAW DZIECI FIGLUJĄ – NIECH DOROŚLI NAM ZBUDUJĄ!
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 24a

170 000 zł

REMONT ul. WYSZYŃSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Bandurskiego do ul. Rajdowej.
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY SP 164.
Lokalizacja - ul. Wróblewskiego 65.

BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM.
P0039KR
Lokalizacja - ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości
numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.

900 000 zł
1 186 000 zł

633 / 646
557 / 557
554 / 555
531 / 533
521 / 554

486 / 488

8 500 zł

446 / 448

INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP
P0014KR 11.
Lokalizacja - ul. Hufcowa 20a.

53 000 zł

419 / 422

EINSTEIN W „JEDENASTCE” - UTWORZENIE PRACOWNI INFORMATYCZNEJ DO
NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH W SP 11.

23 900 zł
61 000 zł

400 / 423

P0068KR
P0012KR

MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133.
Lokalizacja - ul .Krzemieniecka 22b.

200

388 / 393

Lokalizacja - ul. Hufcowa 20a.

19

20

21

22
23
24
25
26
27

28

29

30

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. BRATYSŁAWSKIEJ NA ODCINKU OD
UL. WILEŃSKIEJ DO UL. WRÓBLEWSKIEGO.
P0163KR
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Bratysławskiej na odcinku od ul. Wileńskiej do
ul. Wróblewskiego - strona nieparzysta (zachodnia).

580 510 zł

385 / 386

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. WRÓBLEWSKIEGO NA ODCINKU OD
UL. BRATYSŁAWSKIEJ DO WJAZDU NA OSIEDLE - NA WYSOKOŚCI KIOSKU
P0170KR Z PRASĄ.
Lokalizacja - Chodnik w pasie drogowym ul. Wróblewskiego w rejonie
skrzyżowania z ul. Bratysławską.

7 000 zł

374 / 384

24 500 zł

370 / 372

24 500 zł

358 / 362

134 400 zł

357 / 359

7 500 zł

322 / 326

100 000 zł

318 / 320

15 000 zł

318 / 319

280 000 zł

295 / 297

"ZADASZENIE NA KAROLKU" - WIATA NAD SKATEPARKIEM NA "KAROLKU"
I Z DOBUDOWĄ SANITARIATU.
P0185KR
Lokalizacja - Karolek - kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicach
Kusocińskiego-Grodzieńska.

550 000 zł

270 / 270

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. WRÓBLEWSKIEGO NA ODCINKU OD
UL. MIŃSKIEJ W KIERUNKU PRZEJAZDU KOLEJOWEGO PRZY CASTORAMIE DOKOŃCZENIE ZADANIA.
Lokalizacja - Chodnik w pasie drogowym ul. Wróblewskiego - strona nieparzysta.

10 000 zł

231 / 233

152 000 zł

228 / 229

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA ZESPOŁU BIBLIOTEK PUBLICZNYCH IM.
P0035KR J. AUGUSTYNIAKA DO BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZANIA.
Lokalizacja - ul. Wróblewskiego 67.

20 000 zł

218 / 219

MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT NA TERENIE PM
P0034KR 165.
Lokalizacja - PM 165, ul. Hufcowa 14.

20 000 zł

216 / 217

153 500 zł

189 / 194

ZABUDOWA STOJAKÓW NA ROWERY POD C.H. RETKINIA PRZY
UL. MARATOŃSKIEJ 24/32.
Lokalizacja - Okolica skrzyżowania Maratońska/Retkińska oraz C.H. Retkinia
przy ul. Maratońskiej 24/32/.

6 000 zł

168 / 177

18 000 zł

142 / 143

200 000 zł

132 / 132

115 000 zł

123 / 125

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW ORAZ PRENUMERATY CZASOPISM DLA
P0040KR „BIBLIOTEKI Z KOTEM” – FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-POLESIE.
Lokalizacja - ul. Wileńska 59.

„WĘDRUJĄCE
TABLETY”
–
UTWORZENIE
MOBILNEJ
PRACOWNI
P0013KR INFORMATYCZNEJ DO NAUCZANIA NA I I II ETAPIE EDUKACJI W SP 11.
Lokalizacja - ul. Hufcowa 20a.
P0066KR
P0077KR

P0065KR

REMONT CHODNIKA ORAZ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA PRZEDŁUŻENIU
UL. BALONOWEJ W KIERUNKU PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH SKRZYŻOWANIA
MARATOŃSKA/RETKIŃSKA.
P0165KR
Lokalizacja - Chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy (CPR) na przedłużeniu
ul. Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania
Maratońska/Retkińska.

P0041KR

32

P0166KR

35

36

37
38

WSPÓLNIE DLA SKWERU PRZY UL. WILEŃSKIEJ.
Lokalizacja - Skwer mieszczący się w obrębie ulic: Wileńska, Krzemieniecka.

NOWE MIEJSCA PARKINGOWE NA KAROLEWIE - UL. WRÓBLEWSKIEGO
P0174KR PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA MIESZKAŃCÓW - NIE DLA SZYKAN NA JEZDNI.
Lokalizacja - ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul. Bratysławskiej.

P0164KR

34

SALA JĘZYKOWA DLA UCZNIÓW SP 164.
Lokalizacja - ul. Wróblewskiego 65.

SIATKÓWKA W JEDENASTCE – ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKÓW DO SIATKI W SALI
P0015KR GIMNASTYCZNEJ W SP 11.
Lokalizacja -ul. Hufcowa 20a.

31

33

REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 164.
Lokalizacja - ul. Wróblewskiego 65.

P0032KR
P0167KR

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 1 MBP ŁÓDŹ-POLESIE.
Lokalizacja - ul. Tomaszewicza 2.

USTAWIENIE WIATY NA PRZYSTANKU MARATOŃSKA/OBYWATELSKA (0545).
Lokalizacja - Przystanek Maratońska/Obywatelska (0545).

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 14 MBP ŁÓDŹ-POLESIE.
Lokalizacja - ul. Rajdowa 8.

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
P0071KR
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

P0131KR DOPOSAŻENIE PM 144 W ZABAWKI ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE I SPRZĘT

201

75 000 zł

332 / 333

39
40

1
2
3

4

5

6

7
8
9

10

11

P0132KR

SPORTOWY.
Lokalizacja - ul. Olimpijska 6.

MODERNIZACJA CAŁEGO PIONU ŻYWIENIA W PM 144.
Lokalizacja - ul. Olimpijska 6.

231 000 zł

80 / 81

487 500 zł

1 442 / 1 586

14 800 zł

1 048 / 1 179

12 000 zł

954 / 1 051

10 000 zł

938 / 1 026

35 000 zł

826 / 924

460 000 zł

578 / 585

200 000 zł

421 / 425

PLAC ZABAW - KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO.
P0149KO Lokalizacja - Teren przed blokiem przy ul. Długosza 12, miedzy ulicami Górną i
Waryńskiego.

63 000 zł

332 / 338

379 000 zł

286 / 291

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
P0072KO
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

5 000 zł

203 / 208

100 000 zł

88 / 89

P0084KR

NOWY CHODNIK NA CHODKIEWICZA.
Lokalizacja - ul. Chodkiewicza.

rejon Polesie, osiedle: Koziny

MODERNIZACJA
BOISKA
SZKOLNEGO
P0156KO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91.
Lokalizacja - ul. Kasprzaka 45.
P0157KO

360 675 zł

Z

DOSTOSOWANIEM

DO

KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91.
Lokalizacja - ul. Kasprzaka 45.

ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA
P0033KO UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4.

ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI – DZIAŁ
P0044KO UDOSTĘPNIANIA Z OSIEDLA KOZINY.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Długosza 7/9.
OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ.
P0031KO Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego
Zbawiciela.

BEZPIECZNE KOZINY - STWORZENIE MONITORINGU MIEJSKIEGO NA OSIEDLU
KOZINY.
Lokalizacja - Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych
policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź w tych, które mogą
generować sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu
P0192KO
mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy
niedoświetlonych wylotach ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych takich jak
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicy urzędów lub placówek użyteczności
publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje bankowe
i bankomaty.
USPRAWNIENIE RUCHU W OBSZARZE SKRZYŻOWANIA
P0001KO DREWNOWSKA W GODZINACH SZCZYTU KOMUNIKACYJNEGO.
Lokalizacja - Okolice przystanku Kasprzaka/Drewnowska.
P0190KO

KASPRZAKA-

BEZPIECZNY OGRÓD PRZEDSZKOLNY PRZYJAZNY DZIECIOM.
Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.

DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH
P0189KO POMOCY.
Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.

68 / 68

rejon Polesie, osiedle: Lublinek-Pienista

1
2
3
4

5

6

P0016LP

REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK.
Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.

155 000 zł

484 / 484

P0129LP

MINI PARK PRZY UL. DENNEJ - ETAP CZĘŚĆ SPORTOWA.
Lokalizacja - ul. Denna - w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci.

350 500 zł

263 / 263

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD
UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA.
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do
ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.

130 000 zł

234 / 234

91 875 zł

211 / 211

P0047LP
P0127LP
P0145LP

CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PLOCKA.
Lokalizacja - ul. Pienista od ul. F. Plocka.
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW.
Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD
P0142LP UL. WŁ. KRÓLA DO UL. SZTORMOWEJ (PRZEJAZD PKP).
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Wł. Króla do

202

45 000 zł
30 000 zł

345 / 345

260 / 260

ul. Sztormowej (przejazd PKP), strona nieparzysta.

7

8

9

BUDOWA CHODNIKA MIĘDZY PRZYSTANKIEM AUTOBUSOWYM "NOWE
SADY/WALTERA-JANKE" A PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH NA TYM
P0144LP SKRZYŻOWANIU.
Lokalizacja - Chodnik od przystanku autobusowego "Nowe Sady/Waltera-Janke"
do przejścia dla pieszych na tym skrzyżowaniu.

28 375 zł

132 / 132

36 250 zł

116 / 116

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

100 000 zł

66 / 66

TĘŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI-ZACHÓD.
P0120RS Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko
Retkinia ul. Popiełuszki 13b.

245 200 zł

1 165 / 1 174

ZIELONE SMULSKO II - BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY
P0137RS UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.
Lokalizacja - Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.

710 000 zł

887 / 890

288 000 zł

745 / 753

ZIELONE SMULSKO II - BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY
P0138RS UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.
Lokalizacja - Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.

10 000 zł

693 / 695

260 000 zł

643 / 650

UTWORZENIE POLESKIEGO STUDIA NAGRAŃ W PAŁACU MŁODZIEŻY
P0195RS IM. J. TUWIMA.
Lokalizacja - Al. Wyszyńskiego 86.

332 500 zł

587 / 591

58 000 zł

572 / 580

1 300 zł

529 / 534

150 000 zł

391 / 395

124 000 zł

347 / 353

125 000 zł

276 / 277

125 000 zł

268 / 269

150 000 zł

180 / 181

7 000 zł

178 / 180

5 850 zł

55 / 55

BUDOWA
CHODNIKÓW
DO
PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO
NR
1291(WALTERA-JANKE/WIADUKT).
P0143LP
Lokalizacja - Chodniki od przystanku autobusowego do istniejącego ciągu
pieszego wzdłuż al. Waltera-Janke w śladzie wydeptanych ścieżek.
P0076LP

rejon Polesie, osiedle: Retkinia Zachód-Smulsko

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10
11
12

13

14
15
16
17

DBAMY O KONDYCJĘ W CIEPŁEJ I BEZPIECZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ SP 19
P0078RS I PG 21.
Lokalizacja - ul. Balonowa 1.

P0038RS

P0180RS

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP ŁÓDŹ-POLESIE FILIA NR 8.
Lokalizacja - ul. Popiełuszki 17
REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6.
Lokalizacja - ul. Kusocińskiego 116.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OKOLICY SZKOŁY
P0017RS UL. KUSOCIŃSKIEGO.
Lokalizacja - Działka P22-73 w okolicach bramy do orlika.

I

ORLIKA

NA

„ESTETYCZNE OSIEDLE I BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI” – WYMIANA
P0063RS OGRODZENIA WOKÓŁ TERENU PRZEDSZKOLA NR 55
Lokalizacja - ul. Wyszyńskiego 41.
BEZPIECZNY OGRÓD-BEZPIECZNA ZABAWA.
P0099RS OGRODZENIA, PM 173.
Lokalizacja - ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 62.
P0100RS

CAŁKOWITA

WYMIANA

REMONT TARASÓW I CHODNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OGRODZIE PM 170.
Lokalizacja - ul. Popiełuszki 13a.

"RETKINIA NA SPORTOWO" - ROZGRYWKI SPORTOWE, NA OBIEKTACH
P0101RS LOKALNYCH, DLA AMATORÓW PRZEZ CZTERY PORY ROKU.
Lokalizacja - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko.
MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
P0075RS
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
P0151RS

PRZEDSZKOLIADA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.
Lokalizacja - Orlik sportowy - pomiędzy SP 6 a LO XXXIII, ul. Kusocińskiego 116.

P0154RS

TRENING Z MISTRZYNIĄ.
Lokalizacja - SP 6, ul. Kusocińskiego 116.

P0152RS
P0153RS

KOSZYKÓWKA DLA NAJMŁODSZYCH.
Lokalizacja - XXXIII LO, SP 6, ul. Kusocińskiego 116.

75 000 zł

TURNIEJ MINI KOSZYKÓWKI DLA NAJMŁODSZYCH - KRASNALE NA BOISKO.
Lokalizacja - SP 6, ul. Kusocińskiego 116.

13 900 zł

rejon Polesie, osiedle: Stare Polesie

203

125 / 125
44 / 44

1
2
3

P0008SP

EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE
Lokalizacja - ul. Pogonowskiego 27/29 - SP 26

P0010SP

98 000 zł

629 / 657

TAJEMNICZY OGRÓD
Lokalizacja - ul. Legionów 39

100 000 zł

491 / 493

REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO –
GDAŃSKA).
Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do
ul. Gdańskiej)

557 700 zł

463 / 481

367 200 zł

425 / 427

MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO W SP 152.
Lokalizacja - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.

105 200 zł

409 / 441

ENTLICZEK-ŚWIETLICZEK – ŚWIETLICA DLA UCZNIÓW SP 46.
Lokalizacja - ul. Żwirki 11/13.

210 000 zł

286 / 296

STARE POLESIE - SPOŁECZNY DOM KULTURY - MIEJSCE AKTYWNOŚCI
MIESZKAŃCÓW.
Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie w zakresie pracy mobilnej - ul. 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich 9 - w zakresie pracy stacjonarnej.

210 000 zł

278 / 279

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA TERENIE OSIEDLA STARE POLESIE
PRZY ZSS NR 2, UL. KAROLEWSKA 30/34.
Lokalizacja - Teren przy ZSS nr 2, ul. Karolewska 30/34.

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI
P0009SP FIZYCZNEJ SENIORÓW.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.

670 000 zł

242 / 249

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 9 MBP
ŁÓDŹ-POLESIE Z OSIEDLA STARE POLESIE.
Lokalizacja - ul. Zielona 77.

15 500 zł

232 / 240

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe Politechniki Łódzkiej, Hala MOSiR ul. Skorupki
21, Park im. Poniatowskiego, Park im. Klepacza.

4 000 zł

217 / 219

200 000 zł

183 / 184

OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK
W PARKU PONIATOWSKIEGO.
Lokalizacja - Park im. Poniatowskiego.
SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWO-JĘZYKOWY
SKIEROWANY DO DZIECI I MŁODZIEŻY.
Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Struga 86.

10 000 zł

181 / 184

ODNOWIENIE DZIEDZIŃCA DLA SENIORÓW- ZŁOTA JESIEŃ W PRZESTRZENI 2GO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ.
Lokalizacja - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32.

63 000 zł

180 / 188

129 000 zł

176 / 179

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 4 MBP ŁÓDŹPOLESIE.
Lokalizacja - ul. Legionów 71/73.

29 913 zł

159 / 160

POLESKA GALERIA SZTUKI.
Lokalizacja - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71.

5 000 zł

127 / 130

21 600 zł

111 / 111

SPRZĘT SPORTOWY NA ZAJĘCIA RUCHOWE DLA ŁODZIAN ORGANIZOWANE
PRZEZ MOSIR.
Lokalizacja - Hala Sportowa, MOSiR ul. Ks. Skorupki 21.

10 000 zł

97 / 97

26 900 zł

93 / 96

27 000 zł

80 / 109

P0098SP

4

P0050SP

5

P0081SP

6

P0097SP

7
8
9

P0148SP
P0045SP
P0194SP

10

P0186SP

11

P0030SP

12

13

P0043SP

14

P0074SP

15

P0115SP

16

P0049SP

17

P0018SP

18

P0006SP

19

P0020SP

20

P0134SP

21

P0007SP

22

P0079SP

23

P0176SP

OTULENI ZIELENIĄ.
Lokalizacja - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO
MIESZKAŃCÓW 60+.
Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.

ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ.
Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.
BAJKOWY PLAC ZABAW.
Lokalizacja - ul. Żeromskiego 105.

CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI.
Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 10 MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-POLESIE
Lokalizacja - ul. Więckowskiego 32
MODERNIZACJA PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 160.
Lokalizacja - ul. Struga 24a.

204

98 000 zł

85 000 zł
40 000 zł

601 / 633

352 / 353

284 / 286

P0175SP

SZKOŁA XXI WIEKU - UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 160.
Lokalizacja - ul. Struga 24a.

83 650 zł

74 / 100

26

P0029SP

12 000 zł

59 / 59

27

P0128SP

ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA
UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI FANTASTYCZNEJ NA PIĘTRZE NA STARYM
POLESIU.
Lokalizacja - MBP Łodź-Polesie, Filia nr 18, Al.Politechniki 3A.
REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNKU FRONTOWEGO I OFICYNY ORAZ
PRZEŚWITU BRAMOWEGO W BUDYNKU FRONTOWYM.
Lokalizacja - al. 1 Maja 34.

111 600 zł

46 / 46

WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 7/9.

140 000 zł

189 / 218

10 000 zł

177 / 201

21 500 zł

132 / 146

17 600 zł

130 / 141

NOWOCZESNA STREFA REKREACJI W PARKU NA ZDROWIU - BUDOWA
P0086ZM SILOWNI PLENEROWEJ.
Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego.

6 000 zł

123 / 132

310 000 zł

113 / 113

UPORZĄDKOWANIE TERENU I UTWORZENIE PRZESTRZENI REKREACYJNEJ
DLA MIESZKAŃCOW OS. ZDROWIE-MANIA.
P0178ZM
Lokalizacja - Teren pomiędzy rzeką Bałutką a terenem dawnych zakładów Vera
(nieużytki przylegające do rzeki Bałutki - do ul. Siewnej).

310 000 zł

113 / 113

220 000 zł

109 / 110

79 800 zł

95 / 99

ŁÓDZKI ROWER PUBLICZNY DLA DZIECI - PARK NA ZDROWIU.
Lokalizacja - Park na Zdrowiu przy ul. Srebrzyńskiej.

120 500 zł

81 / 81

ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.

10 000 zł

54 / 54

10 200 zł

49 / 50

USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH.
Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175,
2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502);
ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258)

84 000 zł

278 / 281

POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE
DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ.
Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.
OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW.
Lokalizacja - ul. Czwartaków, obszar P-41.

82 500 zł

272 / 274

SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169.
Lokalizacja - ul. Napoleońska 7/17.

35 000 zł
64 000 zł

208 / 214

131 700 zł

197 / 200

24
25

1
2

3

4

5

6
7

8

P0187SP

P0087ZM

ZAKUP APARATU DO TERAPII SKOJARZONEJ DLA DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA
P0088ZM PAWŁA II.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 7/9.

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI ĆWICZEŃ DLA DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA
P0090ZM PAWŁA II.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 7/9.
ZAKUP AUTOMATYCZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY DLA DPS "WŁÓKNIARZ"
P0091ZM IM. JANA PAWŁA II.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 7/9.

P0125ZM

P0062ZM

10

P0184ZM

12
13

P0147ZM
P0085ZM

P0177ZL

2

P0048ZL

3

P0103ZL

5

KRAŃCOWKA NA ZDROWIU RACZKUJE W XXI WIEK.
Lokalizacja - Pętla tramwajowa Zdrowie.

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI
DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską
i Grzybową.

OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK
P0114ZM W PARKU "NA ZDROWIU".
Lokalizacja - Park "na Zdrowiu".

1

4

rejon Polesie, osiedle: Zdrowie-Mania

ZAKUP MASZYNY MYJĄCEJ DO DUŻYCH POWIERZCHNI DLA DPS "WŁÓKNIARZ"
P0089ZM IM. JANA PAWŁA II.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 7/9.

9

11

STARE POLESIE - OSIEDLOWY KANAŁ INFORMACYJNY.
Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.

P0130ZL
P0036ZL

REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM.
Lokalizacja - ul. Konstantynowska 28-32.

rejon Polesie, osiedle: Złotno

ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI.

205

30 000 zł

68 250 zł

70 / 70

48 / 48

205 / 207

6

P0155ZL

7

P0095ZL

8

9

P0150ZL
P0073ZL

Lokalizacja - ul. Konstantynowska 115.

RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE
SZKOLNEJ SP 169.
Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleońska 7/17.

1 950 zł

180 / 182

20 000 zł

167 / 169

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

100 000 zł

93 / 93

STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40.
Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.

129 400 zł

285 / 296

255 000 zł

265 / 276

10 000 zł

109 / 109

PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503).
Lokalizacja - Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.
BIBLIO CAFE "ZŁOTNIANKA".
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Garnizonowa 38.

14 500 zł

164 / 167

rejon Polesie, osiedle: im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

1
2

3

4

P0159MM
P0158MM

ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.
Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.

11 700 zł

BEZPIECZNE MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO - STWORZENIE MONITORINGU
MIEJSKIEGO NA OSIEDLU MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO.
Lokalizacja - Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych
policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź w tych, które mogą
P0193MM generować sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu
mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów nocnych (monopolowych), przy
niedoświetlonych wylotach ulic, zaułkach, terenach rekreacyjnych takich jak
place zabaw, boiska, skwery, oraz w okolicy urzędów lub placówek użyteczności
publicznej, szkół publicznych.
ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW MBP FILII NR 3
P0019MM Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO.
Lokalizacja - ul. Perla 9.

d) Wyniki

głosowania

na

propozycje

zadań

osiedlowych

276 / 287

do

Budżetu

Obywatelskiego 2017/2018 zgłoszone w rejonie Śródmieście.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem.
rejon Śródmieście, osiedle: Katedralna

1

S0042KA

2

S0052KA

3

S0051KA

4

S0017KA

5

S0025KA

6

S0027KA

7

S0015KA

8

S0013KA

9

S0033KA

ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT,
ŁODZIANIE.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego, działka nr S8-139/29.

ZDROWI

MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU
PRZY SP 23.
Lokalizacja - SP 23, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.
SALA ZABAW I RELAKSU W SP 23 - "RADOSNY ZAKĄTEK".
Lokalizacja - SP 23, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.

POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ
PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.
SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.
Lokalizacja - Teren SP 2, ul. Sienkiewicza 137/139.
REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA
UL. ABRAMOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.

MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.
MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SP 14.
Lokalizacja - SP 14, ul. Wigury 8/10.

PASÓW
WOKÓŁ

ZIELENI

PRZY

PRZYCHODNI

ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 5 MBP
ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE.

206

248 000 zł

818 / 824

120 000 zł

811 / 916

60 000 zł

781 / 884

30 000 zł

622 / 654

310 000 zł

604 / 609

140 000 zł

568 / 569

350 000 zł

542 / 567

125 000 zł

488 / 493

6 000 zł

453 / 473

10
11
12
13

S0053KA

S0026KA
S0002KA

S0011KA

14

S0009KA

15

S0050KA

16

S0032KA

17

S0008KA

18

S0040KA

19

S0012KA

20

S0019KA

21

S0022KA

22

S0037KA

23
24

S0066KA
S0058KA

1

S0016WS

2

S0001WS

3

S0014WS

4

S0031WS

5

S0055WS

6

S0004WS

7

S0035WS

8

S0007WS

Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście Filia nr 5dla Dorosłych, ul. Wschodnia 42.
ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.
Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.
SP 2- BUDOWA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ TERMINALOWEJ.
Lokalizacja – SP 2, ul. Sienkiewicza 137/139.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII NR 11 MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Próchnika 7.

ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 2 MBP ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia nr 2, ul. Sienkiewicza 67.

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania,
Udostępniania i Informacji, ul. Struga 14.

120 000 zł

451 / 452

5 000 zł

299 / 306

40 000 zł

5 000 zł

422 / 425
278 / 291

5 000 zł

228 / 242

7 000 zł

205 / 207

5 000 zł

201 / 215

10 000 zł

187 / 198

2 100 zł

173 / 173

5 000 zł

168 / 172

10 000 zł

164 / 165

200 000 zł

149 / 149

ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW.
Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.

16 133 zł

112 / 112

KULTURALNIE - TEATRALNIE.
Lokalizacja - zajęcia - osiedle Śródmieście-Katedralna, spektakle - cała Łódź.

12 690 zł

84 / 84

DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205
W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.
BIBLIOTEKA UCZY - ZAKUP KSIĄŻEK EDUKACYJNYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, ul. Andrzeja
Struga 14.

ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży, ul. A. Struga
14.
STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO
PARKOWANIA.
Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.
ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia nr 10, ul. Brzeźna 10.

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 9
DLA DOROSŁYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.
MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW .
Lokalizacja - obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla.
WARSZTATY TKACKIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KATEDRALNA.
Lokalizacja - Śródmieście - katedralna.
rejon Śródmieście, osiedle: Śródmieście-Wschód

18 800 zł

85 / 85

ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNOPOŁOŻNICZEGO
Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.

120 000 zł

544 / 578

ZAKUP CYFROWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO WRAZ Z NIEZBĘDNYM
WYPOSAŻENIEM DLA PRZYCHODNI AKADEMICKIEJ "PALMA".
Lokalizacja - ul. Lumumby 14, działka nr S3-66/6.

220 000 zł

513 / 518

700 000 zł

465 / 498

163 000 zł

435 / 440

5 000 zł

428 / 432

70 000 zł

418 / 419

5 000 zł

405 / 412

WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI
I ZIELEŃ.
Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.
PLAC ZABAW W PARKU STASZICA.
Lokalizacja - Park Staszica, S-288/9.

ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.
Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.

ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE - FILII NR
7.
Lokalizacja - ul. Lumumby 12.

ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO
CENTRUM.
Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.

ZAKUP KSIĄŻEK – NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3 MBP
ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE.

207

120 000 zł

433 / 433

9

S0068WS

10

S0018WS

11

S0059WS

12

S0024WS

13

S0057WS

14

S0030WS

15
16

S0020WS
S0041WS

17

S0056WS

18

S0065WS

19

S0023WS

20

S0043WS

21

S0021WS

Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia nr 3 dla Dorosłych ul. Rewolucji 1905 r.
nr 84.
BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki
nr: S2-1/29, S2-12/1.

16 680 zł

399 / 403

MINI PARK WIERZBOWA: ODNOWA I ZAGOSPODAROWANIE PARKU OSIEDLOWEGO
W OBRĘBIE ULIC : WIERZBOWA, ŹRÓDŁOWA, POMORSKA.
Lokalizacja - Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska - Źródłowa
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94,
96, 96A), działka nr S2-96/69.

78 000 zł

365 / 400

118 930 zł

357 / 358

MINI PARK WIERZBOWA: ODNOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI I BUDOWA SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ DLA MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SENIORÓW.
Lokalizacja - Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska - Źródłowa
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94,
96, 96A), działka nr S2-96/69.

188 485 zł

341 / 350

162 900 zł

292 / 293

BEZPIECZNE ZACISZE- ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO.
Lokalizacja – ul. Zacisze, działka nr 116/8.

257 000 zł

284 / 288

NA OSIEDLU RADIOSTACJA- WYMIANA NAWIERZCHNI, REKULTYWACJA ZIELENI,
PARKINGI DLA ROWERÓW.
Lokalizacja - ul. Tkacka 12/14.

230 000 zł

204 / 205

261 250 zł

184 / 185

PRZEDSZKOLAKI NOWOCZEŚNIAKI - MODERNIZACJA I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO
PM 125.
Lokalizacja - PM 125, ul. Małachowskiego 14/20, działki nr: S5-203/1, S5-203/3, S5203/4.

263 900 zł

171 / 171

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH - REMONT I DOPOSAŻENIE SALI
GIMNASTYCZNEJ W VIII LO.
Lokalizacja - ul. Pomorska 105, działka nr S2-126/4.

10 850 zł

118 / 118

455 000 zł

114 / 115

150 000 zł

99 / 99

GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ
PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.

REMONT I WYPOSAŻENIE KUCHNI W BUDYNKU NOWOTWORZONEJ SP 94 OBECNIE
GIMNAZJUM NR 3.
Lokalizacja - ul. Zacisze 7/9 działki nr : S2-120/24, S2-120/26.

CHCEMY CZYTAĆ WIĘCEJ NOWOŚCI.
Lokalizacja - ul. Narutowicza 91a.

MINI PARK WIERZBOWA: PARKINGI DLA SAMOCHODÓW. WYZNACZENIE STREF
PARKOWANIA NA TERENACH ZIELONYCH.
Lokalizacja - Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska - Źródłowa
między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94,
96, 96A), działka nr S2-96/69.

UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA
PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA.
Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW .
Lokalizacja - obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie
osiedla

6 000 zł

250 / 251

e) Wyniki głosowania na propozycje zadań osiedlowych zgłoszonych do Budżetu
Obywatelskiego 2017/2018 w rejonie Widzew.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem.
rejon Widzew, osiedle: Andrzejów

1

W0034AN

2

W0171AN

3

W0038AN

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204.
Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.

DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓŁNOC OD
UL. ROKICIŃSKIEJ.
Lokalizacja - Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany
przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.
ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, LEKTUR ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

208

157 500 zł

341 / 345

62 000 zł

288 / 297

36 000 zł

267 / 270

4

W0179AN

5

W0059AN

6

W0181AN

7

W0064AN

8

W0017AN

1

W0170DL

2

W0053DL

1

W0155MI

2

W0110MI

1

W0079NO

2

W0057NO

3

W0134NO

4

W0114NO

DLA BIBLIOTEKI W ANDRZEJOWIE.
Lokalizacja - ul. Szaniawskiego 5a.

REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58.
Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji
Gajcego 58.

36 750 zł

181 / 181

100 000 zł

120 / 121

UTWARDZENIE MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SKRZATÓW 12 - OKOLICE
PRZEDSZKOLA.
Lokalizacja - Pobocza ul. Skrzatów - przy przedszkolu sióstr zakonnych - róg
z ul. Zarembiny.

24 000 zł

99 / 100

DOŚWIETLENIE ULICY CHMIELNEJ - ŁÓDŹ ANDRZEJÓW.
Lokalizacja - Doświetlenie przy ul. Chmielnej 11 i 15.

80 000 zł
20 000 zł

72 / 72

190 050 zł

46 / 48

60 869 zł

12 / 12

179 200 zł

80 / 82

28 000 zł

50 / 51

325 000 zł

227 / 228

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

100 000 zł

112 / 113

FILMOWA NOWOSOLNA - CYKL 10 SEANSÓW FILMOWYCH POD CHMURKĄ NA
OSIEDLU NOWOSOLNA.
Lokalizacja - ul. Grabińska 3.

42 400 zł

109 / 110

60 000 zł

107 / 108
50 / 50

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

DOŚWIETLENIE ULICY SZANCERA (OSIEDLE ANDRZEJÓW).
Lokalizacja – ul. Szancera, osiedle Andrzejów, dzielnica Widzew.
rejon Widzew, osiedle: Dolina Łódki

INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ.
Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do
ul. Łupkowej.

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA
ŁÓDKI".
Lokalizacja - ul. Beskidzka 172.
rejon Widzew, osiedle: Mileszki

WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY
PUBLICZNEJ SP MILESZKI.
Lokalizacja - ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.
TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH.
Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.
rejon Widzew, osiedle: Nowosolna

PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ
INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA.
Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania
Nowosolna.

RODZINNA STREFA GIER PODWÓRKOWYCH.
Lokalizacja - Osiedle Nowosolna.

rejon Widzew, osiedle: Nr 33

39 / 39

W0032NR

BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ.
Lokalizacja - Przy ul. Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.

200 000 zł

1

W0045OJ

393 000 zł 1 378 / 1 385

2

W0063OJ

OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY.
Lokalizacja - Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym
realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę
działek, składających się na teren 3ZP - teren zieleni urządzonej. Pozostałe
fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi
publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których
funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.

3

W0185OJ

ZIELONY SKWER, A NIE SZARY BETON.
Lokalizacja - Teren usytuowany pomiędzy ulicami: Zakładową - H. Brodatego Hetmańską od strony wschodniej budynków nr 155 i 160. Działka 51/10.

250 000 zł

1

rejon Widzew, osiedle: Olechów-Janów

CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU.
Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.

209

415 000 zł 1 166 / 1 171
798 / 804

4

W0176OJ

5

W0082OJ

6

W0002OJ

7

W0080OJ

8

W0066OJ

9

W0014OJ

10

W0105OJ

11

W0019OJ

12

W0036OJ

13

W0091OJ

14

W0037OJ

15

W0003OJ

SKATEPARK – PUMPTRACK – SKWER GIER MIEJSKICH DLA OSIEDLA OLECHÓWJANÓW ETAP I.
Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.

400 000 zł

641 / 646

200 000 zł

586 / 589

KŁADKA DLA PIESZYCH Z PODJAZDEM DLA WÓZKÓW.
Lokalizacja - Działki W35-215/5; W35-37/14; W35-38/22; W35-37/23; W3538/21.

37 000 zł

572 / 574

250 000 zł

566 / 569

NOWE KSIĄŻKI, AUDIOBOOKI, KOLOROWE KSERO I TABLICA SUCHOŚCIERALNA
DLA BIBLIOTEKI NA JANOWIE.
Lokalizacja - Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania MBP Łódź-Widzew,
ul. Ketlinga 21.

50 000 zł

407 / 412

40 500 zł

361 / 365

REMONT CHODNIKA OD STRONY ZACHODNIEJ UL. P. KOŁODZIEJA OD
UL. H. BRODATEGO DO UL. KS. KINGI ORAZ BUDOWA PARKINGU OD STRONY
WSCHODNIEJ OD UL. H. BRODATEGO DO DĄBRÓWKI.
Lokalizacja - Chodnik od strony zachodniej ul. P. Kołodzieja od ul. H. Brodatego do
ul. Ks. Kingi. Parking na terenie zielonym od strony wschodniej ul. P. Kołodzieja od
ul. H. Brodatego do ul. Dąbrówki.

350 000 zł

310 / 311

UTWARDZENIE ODCINKA 110 M ULICY WOJEWÓDZKIEGO.
Lokalizacja - ul. Wojewódzkiego na wysokości Cynarskiego 5 i 7. Działka W3565/16.

10 000 zł

296 / 296

640 000 zł

228 / 228

150 000 zł

191 / 194

861 000 zł

100 / 101

88 000 zł

85 / 88

NOWE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE (ZADASZONE I Z ŁAWKAMI) WZDŁUŻ
AL. HETMAŃSKIEJ, UL. ZAKŁADOWEJ I AL. KSIĄŻĄT.
Lokalizacja - Hetmańska - Juranda ze Spychowa nr 1811 wiata 4-przęsłowa z ławką
na trzech przęsłach, Hetmańska - Zagłoby nr 1809 wiata 4-przęsłowa z ławką na
trzech przęsłach, Hetmańska - Dąbrówki nr 1827 wiata 4-przęsłowa z ławką na
trzech przęsłach, Zakładowa - Hetmańska nr 1418 wiata 4-przęsłowa z ławką na
trzech przęsłach, Zakładowa - Hetmańska nr 1408 wiata 3-przęsłowa z ławką na
dwóch przęsłach, Zakładowa - Olechowska nr 1420 wiata 3-przęsłowa z ławką na
dwóch przęsłach, Zakładowa - Książąt Polskich nr 1421 wiata 3-przęsłowa z ławką
na dwóch przęsłach, Książąt Polskich - Zakładowa nr 0418 wiata 3-przęsłowa
z ławką na dwóch przęsłach.
BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI.
Lokalizacja - Po zachodniej stronie obecnego placu zabaw.

LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ
Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.

NOWOŚCI WYDAWNICZE, AUDIOBOOKI I POMOCE DYDAKTYCZNE
CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 50.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50.

DLA

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKRACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.
NIE DLA WĄSKICH, OSIEDLOWYCH ULICZEK - POWIEDZMY "TAK" KOMUNIKACJI
PUBLICZNEJ NA UL. ZAGŁOBY!
Lokalizacja – ul. Zagłoby.
REMONT UL. BOLKA ŚWIDNICKIEGO.
Lokalizacja - ul. Bolka Świdnickiego na wysokości numerów 17-27.
rejon Widzew, osiedle: Stary Widzew

W0001SW

"MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM.
Lokalizacja - Park Widzewski.

700 000 zł

785 / 813

3

W0193SW

195 000 zł

569 / 595

4

W0048SW

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAKUP SPRZĘTU GIMNASTYCZNEGO
DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ NA OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY MAŁACHOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Małachowskiego 7.
ROWEREM DO PARKU ŹRÓDLISKA - DROGA DLA ROWERÓW NA PIŁSUDSKIEGO.
Lokalizacja - al. Piłsudskiego.

173 000 zł

685 710 zł

434 / 466

80 000 zł

346 / 380

1
2

5
6
7
8

W0049SW

W0075SW
W0020SW
W0154SW

W0118SW

PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4.
Lokalizacja - SP 4, al. Piłsudskiego 101.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW" PRZYJAZNE PACJENTOWI.
Lokalizacja - al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.
URZĄDZAMY SIŁOWNIĘ W XXIII LO.
Lokalizacja - XXIII LO, al. Piłsudskiego 159.

DRZEWA PRZY TRASIE WZ.
Lokalizacja - al. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej.
MIEJSCA DO GRILOWANIA W PARKU „NAD JASIENIEM"
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99 100 zł

127 440 zł
171 000 zł

598 / 626

415 / 416
345 / 346
337 / 341

9

W0130SW

10

W0153SW

11

W0011SW

12
13

W0096SW
W0158SW

14

W0161SW

15

W0106SW

16

W0132SW

17

W0159SW

18

W0041SW

19

W0072SW

20

W0087SW

21

W0131SW

22
23

W0077SW
W0107SW

24

W0163SW

25

W0141SW

26
27
28
29
30
31
32
33
34

W0189SW

W0016SW
W0164SW
W0098SW
W0188SW
W0033SW
W0084SW
W0136SW
W0138SW

Lokalizacja - Park „Nad Jasieniem" w obecnie wyznaczonej strefie do grillowania.
TRZEPAK 2.0. STACJA STREET WORKOUT W PARKU ŹRÓDLISKA.
Lokalizacja - Park Źródliska.

KOLOROWA SZATNIA W SP 170 - W TYCH PODZIEMIACH NIE STRASZY.
Lokalizacja - Szatnia uczniowska usytuowana jest w piwnicy SP 170, ul. Miedziana
1/3.
ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.

139 000 zł

312 / 315

385 200 zł

277 / 283

5 000 zł

269 / 271

5 000 zł

237 / 238

SZKOŁA XXI - NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA W SP 29.
Lokalizacja - ul. Przędzalniana 70. Działka W25-136.

72 100 zł

REMONT CHODNIKA NA UL. KAZIMIERZA.
Lokalizacja - Chodnik przed blokiem na ul. Kazimierza 9 oraz pas zieleni pomiędzy
blokami ul. Kazimierza 9 a 11.

82 340 zł

224 / 224

ZIELONO, CZYSTO I WYGODNIE NA NASZYM OSIEDLU.
Lokalizacja - Kwadrat ulic: Niciarniana – Józefa – Tunelowa – św. Kazimierza.

11 500 zł

223 / 237

150 000 zł

219 / 219

REMONT, MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU WRAZ Z WYMIANĄ OGRODZENIA,
NAWIERZCHNI PSM I ST. IM. A. TANSMANA.
Lokalizacja - ul. Szpitalna 5/7.

37 500 zł

215 / 216

530 000 zł

212 / 215

PORZĄDKOWANIE OSIEDLOWEJ PRZESTRZENI - BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
PRZY ULICY GOŁĘBIEJ.
Lokalizacja - ul. Gołębia. Działka W-25 142/12.

15 200 zł

201 / 201

149 840 zł

181 / 181

12 500 zł

175 / 175

57 350 zł

164 / 166

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA KSIĘŻYM MŁYNIE.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7.
LICEALISTA REDAKTOREM. SZKOLENIA DZIENNIKARSKIE
ZESPOŁU SZKOLNEGO RADIA TISCHNERÓWKI.
Lokalizacja - al. Piłsudskiego 159, XXIII LO.

DLA

UCZNIÓW

PRACOWNIA KULTYWOWANIA PAMIĘCI HISTORYCZNEJ I PIĘKNA MOWY
OJCZYSTEJ.
Lokalizacja - SP 29, ul. Przędzalniana 70. Działka W25-136.
WYPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY FABRYCZNEJ 19.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Fabryczna 19.
PROSTO CHODNIKIEM NA UL. JÓZEFA 19.
Lokalizacja - ul. Józefa 19.

DRZEWA PRZY MILIONOWEJ.
Lokalizacja - ul. Milionowa od Kilińskiego do Przędzalnianej.
PRACOWNIA JĘZYKOWA NA 6-TKĘ W SP 37.
Lokalizacja - SP 37, ul Szpitalna 9/11.

24 300 zł

268 / 270

167 / 167

STREET WORKOUT PARK - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA TERENIE BOISKA
SZKOLNEGO PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54.
Lokalizacja - ul. Kopcińskiego 54 - teren boiska szkolnego. Działka W23-14/3.

116 307 zł

156 / 163

REMONT OGRÓDKA WEWNĘTRZNEGO W PM 138.
Lokalizacja - ul. Przędzalniana 40.

25 000 zł

102 200 zł

139 / 140

15 000 zł

126 / 127

WODA DLA WSZYSTKICH - INNOWACYJNY SYSTEM POIDEŁEK W SP 37.
Lokalizacja – ul. Szpitalna 9/11, DZIAŁKA NUMER: W22-15/2.
ZAKUP KSEROKOPIARKI DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.

PRACOWNIA JĘZYKOWA W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54.
Lokalizacja - ul. Kopcińskiego 54. Działka W23-14/3.
REMONT CHODNIKA OD STRONY WSCHODNIEJ.
Lokalizacja - ul. Niciarniana 22, działka 38/18 obręb W-22.

DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54.
Lokalizacja - ul. Kopcińskiego 54. Działka W23-14/3.
BEZPIECZNE MIEJSCE PARKOWANIA DLA PACJENTA.
Lokalizacja - ul. Milionowa 12B. Działka W25-168/3.

MIEJSCA POSTOJOWE NA ULICY FABRYCZNEJ.
Lokalizacja - Po przeciwnej stronie posesji Fabryczna 22.

WYKONANIE STUDZIENKI DESZCZOWEJ NA UL. PRZĘDZALNIANEJ 70.
Lokalizacja - ul. Przędzalniana 70 przy wjeździe do PM 10.
PROFESJONALNY GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ W PM 10.
Lokalizacja - ul. Przędzalniana 70, PM 10. Działka W25 - 131/1.
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32 000 zł
93 250 zł
51 979 zł

500 000 zł
121 000 zł

45 000 zł
79 000 zł

135 / 136
124 / 130
107 / 110
107 / 113
105 / 115
101 / 102
101 / 101
72 / 72

35

W0061SW

36

W0078SW

1

W0050ST

2

W0054ST

3

W0044ST

4

W0090ST

5

W0190ST

6

W0051ST

7

W0128ST

8

W0060ST

9

W0043ST

10

W0070ST

1

2

3
4
5

rejon Widzew, osiedle: Stoki-Sikawa-Podgórze

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139.
Lokalizacja - Teren SP 139.

W0111WW
W0046WW

W0182WW
W0047WW

51 / 52

520 zł

26 / 26
797 / 803

60 000 zł

581 / 585

ZAKUP KSIĘGOZBIORU DLA BIBLIOTEKI NA STOKACH - DZIECI I MŁODZIEŻ.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew, Filia nr 7, ul. Skalna 2.

10 000 zł

414 / 416

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI PLENEROWEJ DLA MIESZKAŃCÓW
OSIEDLA STOKI.
Lokalizacja - ul. Potokowa 12. Działka 403/43, obręb W-12.
"DYWANIK ASFALTOWY" NA UL. DĘBOWSKIEGO.
Lokalizacja – ul. Dębowskiego między ul. Zbocze a ul Potokową.

79 200 zł

362 / 367

262 582 zł

227 / 229

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

70 000 zł

218 / 218

100 000 zł

128 / 128

26 000 zł

128 / 129

5 000 zł

81 / 81

WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
ŁÓDŹ-SIKAWA
GWARANCJĄ
POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA
WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW.
Lokalizacja - ul. Janosika 158 (dz. 27 W-9).
NOWOŚCI KSIĄŻKOWE DLA BIBLIOTEKI DLA DOROSŁYCH NA STOKACH.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 1, ul. Skalna 2.

SIŁOWNIA W PARKU NA SIKAWIE - URZĄDZENIA GIMNASTYCZNE DO "STREET
WORKOUT".
Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Junackiej.

MIEJSCA POSTOJOWE PRZY UL. TELEFONICZNEJ 31.
Lokalizacja - ul. Telefoniczna 31. Działka 103.
RONDO IM. GREMBACH.
Lokalizacja - Rondo na
Małachowskiego.

skrzyżowaniu

ulic

Niciarniana/Czechosłowacka/

rejon Widzew, osiedle: Widzew-Wschód

MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12.
Lokalizacja - ul. Jurczyńskiego 1/3.

PRZYCHODNIA BATORY, UL. GORKIEGO 21A - PRZYJAZNA PACJENTOM.
Lokalizacja - ul. Gorkiego 21 a.

"MAŁY SPORT - WIELKA RADOŚĆ" W SP 199, UL. ELSNERA 8 - REMONT
W0094WW I MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ.
Lokalizacja - ul. Elsnera 8.

7

150 000 zł

580 000 zł

POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA
DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU.
W0186WW
Lokalizacja - Park Widzewska Górka, który znajduje się między ulicami Milionowa,
Czernika, Bartoka i św. Brata Alberta Chmielowskiego.

W0018WW

9

ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK.
Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa
i w kierunku Miasta.

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ.
W0167WW Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do
formularza mapce.

6

8

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ KOLOROWEJ KSEROKOPIARKI WRAZ
Z TONEREM I USŁUGĄ SERWISOWANIA NA CAŁY OKRES GWARANCJI DO
BIBLIOTEKI PRZY UL. GORKIEGO 63.
Lokalizacja - Biblioteka, ul. Gorkiego 63.
ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 8 ul. Bartoka 27.

PRZYCHODNIA BATORY, UL. ELSNERA 19 - PRZYJAZNA PACJENTOM.
Lokalizacja - ul. Elsnera 19.

PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W SP 199 - REMONT I MODERNIZACJA
W0095WW KUCHNI SZKOLNEJ.
Lokalizacja - ul. Elsnera 8.

212

15 000 zł

406 / 410

540 000 zł 2 989 / 3 144
459 500 zł 2 304 / 2 380
506 190 zł 2 260 / 2 501
143 000 zł 1 450 / 1 550

553 000 zł 1 145 / 1 164
20 000 zł 1 142 / 1 217
7 000 zł 1 016 / 1 064

185 000 zł 1 012 / 1 059
147 000 zł

951 / 970

10
11
12

13

14
15
16
17

18

19
20

21

22
23

24

BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW W CIĄGU UL. PRZYBYSZEWSKIEGO - ODC.
W0007WW UL. AUGUSTÓW - UL. CZAJKOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego - odc. ul. Augustów - ul. Czajkowskiego.

250 000 zł

944 / 957

127 440 zł

931 / 942

REMONT (WYMIANA) NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY BARTOKA WRAZ Z WYMIANĄ
NAWIERZCHNI CHODNIKÓW NA PŁYTKI BETONOWE I MIEJSC POSTOJOWYCH NA
KOSTKĘ AŻUROWĄ.
W0187WW
1 496 000 zł
Lokalizacja – ul. Bartoka na długości ok. 400-500 m od budynku nr 67, tj. budynku
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, aż do nieruchomości blok nr 448
przy ul. Adwentowicza 8, zgodnie z załączoną mapką (załącznik nr 1).

829 / 842

W0068WW
W0192WW

WIDZEW-WSCHÓD MA ZIELONĄ TRASĘ.
Lokalizacja - ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.
DRZEWA PRZY TRASIE WZ.
Lokalizacja - ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów.

63 720 zł

847 / 852

W0102WW

CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 114.
Lokalizacja - ul. Milionowa 64

26 000 zł

627 / 667

W0103WW

SZAFKI UCZNIOWSKIE DLA KLAS I - III W SP 114.
Lokalizacja - ul. Milionowa 64.

26 910 zł

566 / 602

W0104WW

MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114.
Lokalizacja - ul. Milionowa 64.

34 500 zł

REALIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU PRZY PM 206 Z ODDZIAŁAMI
W0166WW INTEGRACYJNYMI - ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE SAL.
Lokalizacja - PM 206 z oddziałami integracyjnymi, Lermontowa 7.

577 / 617

42 000 zł

552 / 578

103 750 zł

540 / 579

20 000 zł

491 / 498

MODERNIZACJA DWÓCH PRACOWNI KOMPUTEROWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1.
Lokalizacja - Zadanie będzie realizowane w budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1, przy ul. Czajkowskiego 14.

8 000 zł

480 / 490

144 769 zł

459 / 474

BEZPIECZNA SZKOŁA, OSIEDLE - PODSTAWĄ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW W0129WW CYKL KURSÓW NA RATOWNIKÓW I INSTRUKTORÓW PIERWSZEJ POMOCY.
Lokalizacja - XXXII LO, ul. Czajkowskiego 14. Działka W20-9/65.
BEZPIECZNE GARAŻE ROWEROWE NA WIDZEWIE.
Lokalizacja - ul. Rokicińska, pod estakadą na wysokości ul. Gogola.

200 800 zł

277 / 290

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

109 000 zł

221 / 223

200 000 zł

210 / 213

MODERNIZACJA ZSO 8. WYMIANA
W0172WW FRONTOWYCH I BOCZNYCH PAWILONU.
Lokalizacja - ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3.

STOLARKI

OKIENNEJ

W

OKNACH

BUDOWA PRZEJAZDU ROWEROWEGO I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU
W0006WW UL. PRZYBYSZEWSKIEGO NA SKRZYŻOWANIU Z UL. HAŚKA.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego, ul. Haśka.
W0015WW
W0157WW

W0009WW
W0058WW

ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30A.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew, Filia nr 3, ul. Jurczyńskiego 30A.

rejon Widzew, osiedle: Zarzew

1
2
3
4
5

W0120ZA

CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA.
Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.

W0035ZA

KOLOROWE KLASY W SP 193.
Lokalizacja - SP 193, ul. Standego 1.

W0083ZA
W0040ZA
W0039ZA

6

W0184ZA

7

W0183ZA

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193.
Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ul. Standego 1.
BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA.
Lokalizacja - SP 193, ul. Standego 1, biblioteka szkolna.
Z TABLICĄ INTERAKTYWNĄ ZA PAN BRAT.
Lokalizacja - SP 193, ul. Standego 1.

WIELOFUNKCYJNA SALA DO ZABAW I TERAPII DLA DZIECI PRZY PM 137 INTEGRACYJNYM.
Lokalizacja - PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10
obręb W-30.
ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 INTEGRACYJNYM.
Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10
obręb W-30.
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340 000 zł 1 653 / 1 685
235 000 zł

955 / 1 004

46 000 zł

783 / 829

76 000 zł
40 000 zł

861 / 908
776 / 823

900 000 zł

650 / 681

29 000 zł

578 / 609

8

W0012ZA

9

W0123ZA

10

W0088ZA

11

W0124ZA

12

W0089ZA

13

W0097ZA

14

W0099ZA

15

W0101ZA

16

W0100ZA

17

W0055ZA

DOMKNIĘCIE
PRZEJAZDÓW
ROWEROWYCH
WOKÓŁ
PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA.
Lokalizacja
Skrzyżowanie
Przybyszewskiego
/
Przybyszewskiego / Tatrzańska.

SKRZYŻOWANIA

36 097 zł

541 / 544

SKWER IM. DARII "DUŚKI" TRAFANKOWSKIEJ W ŁODZI.
Lokalizacja - I Park Podolski okręg: (Śmigłego Rydza, Zbaraska, Tatrzańska). Działki
W30-17/44, W30-17/45, W30-17/50.

515 840 zł

515 / 517

MŁODY CZY STARSZY DOROSŁY, JAKA TO RÓŻNICA? NOWE KSIĄŻKI DLA MBP NR
10 ŁÓDŹ WIDZEW.
Lokalizacja – MBP nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63.

6 500 zł

427 / 447

15 550 zł

394 / 401

„TWOJE MIEJSCE" - REKREACYJNA PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA. BUDOWA ŚCIANKI
WSPINACZKOWEJ.
Lokalizacja - ul. Częstochowska 36 - teren Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr
3.

30 800 zł

387 / 411

315 000 zł

328 / 332

SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE
ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.

5 000 zł

248 / 250

30 000 zł

243 / 244

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

19 000 zł

221 / 223

150 000 zł

162 / 163

Śmigłego-Rydza,

TRZEŹWA MYŚL.
Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.
PIKNIK INTEGRACYJNY.
Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.

SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU
FRONTOWEGO.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.
DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO - POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA.
Lokalizacja - Nie dotyczy.

f) Wyniki głosowania na propozycje zadań ponadosiedlowych zgłoszonych do
Budżetu Obywatelskiego 2017/2018.
Uwaga: zadania rekomendowane do realizacji zostały oznaczone żółtym tłem.
Lp.

ID
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6
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7
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Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)

Kwota po
weryf.

Liczba głosów
ważne /
wszystkie

ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
I WŁAŚCICIELSKICH.
1 350 000 zł 9 659 / 9 724
Lokalizacja - Miasto Łódź.
POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH.
Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).

42 000 zł 7 882 / 7 944

MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ.
Lokalizacja - Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 1 860 000 zł 5 876 / 5 958
73/3, 75, 76/1, i 81/11.
NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA
ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE
1 980 000 zł 5 141 / 5 156
ZJEŻDŻALNIAMI.
Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego.
MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM
STACJONARNEGO.
Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki
Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.
NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM.
Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.

139 536 zł 5 023 / 5 073
420 000 zł 5 009 / 5 032

MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE
1 500 000 zł 4 500 / 4 774
SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE.
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Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie,
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM
MEDYCZNE im. L. Rydygiera.
POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE
KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA.
Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.
DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
ZWIERZĄT.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki,, ul. Wycieczkowa 103.

SZROTÓWKIEM

REHABILITACJI

DZIKICH

NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA
STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ.
Lokalizacja - Całe miasto.
WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI.
Lokalizacja - Łódź.

LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.

ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZY UL. ROJNEJ
18A.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej
18a.

REMURALE:
ODNOWIENIE
ŁÓDZKICH
STARYCH
MURALI
WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO.
Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska,
działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia
Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1),
http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).

75 000 zł 4 285 / 4 302
460 000 zł 4 028 / 4 044
118 900 zł 3 940 / 3 974
330 000 zł 3 741 / 3 756
245 000 zł 3 075 / 3 088
9 500 zł 2 920 / 2 945

60 000 zł 2 848 / 2 852

TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH.
Lokalizacja - ul. Drużynowa 3/5.

800 000 zł 2 726 / 2 737

DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ.
Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.

528 700 zł 2 595 / 2 632

WYSPA DLA LEMURÓW WARI.
Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.
OGRÓD RÓŻANY W WIKTORIAŃSKIM STYLU. WEDŁUG ISTNIEJĄCEGO PROJEKTU.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny.

USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW
ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI,
POGONOWSKI, JARACZ?
Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.

ZDROWE ZĘBY - PIĘKNY UŚMIECH - PROFILAKTYKA WYKRYWANIA PRÓCHNICY
I WAD ZGRYZU ŁÓDZKICH DZIECI REALIZOWANA PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM
MEDYCZNE „GÓRNA" W ŁODZI.
Lokalizacja - Miejskie Centrum Medyczne „Górna" w Łodzi z siedzibą Łódź,
ul. Felińskiego 7. Zadanie będzie realizowane na terenie Miasta Łodzi.

390 000 zł 2 617 / 2 650
1 900 000 zł 2 342 / 2 353
40 000 zł 2 321 / 2 330
730 000 zł 2 289 / 2 393

ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA - POIDEŁKA.
Lokalizacja - Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego),
Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).

125 000 zł 2 273 / 2 282

TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI.
Lokalizacja - Miasto Łódź.

146 000 zł 2 203 / 2 213

ŚCIEŻKA ROWEROWA W LESIE ŁAGIEWNICKIM.
Lokalizacja - ul. Wycieczkowa, działki 42/1, 42/2, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8 1 000 000 zł 2 241 / 2 252
w obrębie B-16.
TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH.
Lokalizacja - ul. Lniana 9.

"PIT STOPY DLA ROWERÓW".
Lokalizacja - Cała Łódź ( minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej
uczęszczanych rowerowych trasach).
PSI PARK.
Lokalizacja - Park im. R. Baden-Powella, działka nr W15-5/10.

PROGRAM „WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAM - KONTYNUACJA SPRAWDZONYCH
DZIAŁAŃ".
Lokalizacja - Miasto Łódź.
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800 000 zł 2 186 / 2 196
45 000 zł 2 140 / 2 145
140 000 zł 2 138 / 2 151
324 200 zł 2 096 / 2 107
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ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK
JULIANOWSKI).
Lokalizacja - Park Julianowski (park im. Mickiewicza).
BIEGÓWKI NA ZDROWIU.
Lokalizacja - Park im. Józefa Piłsudskiego.
KAJAKI NA ZDROWIU.
Lokalizacja - Park im. J. Piłsudskiego.

90 000 zł 1 915 / 1 934
80 000 zł 1 908 / 1 921

150 000 zł 1 892 / 1 904

PARK HELENÓW POWRÓT DO XIX W.
Lokalizacja - Park Helenów.

REKREACJA I WYPOCZYNEK W LESIE ŁAGIEWNICKIM.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.

NOWOCZESNA TOALETA PUBLICZNA W PARKU NA ZDROWIU.
Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.

LOVELAS - Z MAPĄ PO LESIE ŁAGIEWNICKIM.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki - północna część, na północ od ul. Okólnej.
BEZOBSŁUGOWA ŚCIANKA WSPINACZKOWA W PARKU PODOLSKIM.
Lokalizacja - Park Podolski - Zarzew.

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI NA SKWERZE PRZY DWORCU ŁÓDŹ-KALISKA.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Bandurskiego, al. Włókniarzy i ul. Karolewskiej.

1 100 000 zł 1 810 / 1 821
120 000 zł 1 771 / 1 777

425 000 zł 1 696 / 1 707
16 000 zł 1 660 / 1 667

360 000 zł 1 624 / 1 633

60 912 zł 1 578 / 1 585

UTWARDZENIE PARKINGU POD CM. ZARZEW OD STRONY UL. LODOWEJ - ETAP 1.
Lokalizacja - Parking przy cmentarzu na Zarzewie wzdłuż ul. Lodowej - od 1 200 000 zł 1 552 / 1 583
Papierniczej do stoisk handlowych przy głównym wejściu.
PRZYJAZNY LAS ŁAGIEWNICKI DLA ROWERZYSTÓW I PIESZYCH.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki.

90 000 zł 1 535 / 1 545

ĆWICZYĆ PO ŁÓDZKU - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE DLA
MIESZKAŃCÓW ŁODZI.
1 000 000 zł 1 518 / 1 526
Lokalizacja - Łódź - obiekty sportowe i rekreacyjne, parki.
REMONT KŁADKI DLA PIESZYCH NAD AL. WYSZYŃSKIEGO NA WYSOKOŚCI ULIC:
HUBALA ORAZ TOMASZEWICZA.
Lokalizacja - W pasie drogowym al. Wyszyńskiego.

200 000 zł 1 468 / 1 472

ZIELEŃ NA SKRZYŻOWANIU MARSZAŁKÓW.
Lokalizacja - Chodnik oraz pasy zieleni przy al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza, ul.
Kopcińskiego w okolicy skrzyżowania marszałków.

85 752 zł 1 433 / 1 437

ŚMIECI DO KOSZA - STOP ROZLEPIANIU ULOTEK NA MIEŚCIE!
Lokalizacja - Całe miasto.

PARKING W CENTRUM ŁODZI + 20 DRZEW + NOWE MIEJSCA DO PARKOWANIA.
Lokalizacja - Plac Komuny Paryskiej - parking

SYMBOL ŁAGIEWNIK - ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DREWNIANYCH
KAPLICZEK W LESIE ŁAGIEWNICKIM.
Lokalizacja - ul. Wycieczkowa 77.
PIESZE METRO.
Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.

70 000 zł 1 466 / 1 475

280 000 zł 1 393 / 1 401
920 000 zł 1 321 / 1 325
2 000 zł 1 311 / 1 316

CALIFORNIA OD NOWA! BUDOWA SKATEPARKU I REWITALIZACJA
TERENU/ZIELENI W OBRĘBIE PARKU PODOLSKIEGO.
Lokalizacja - Teren dawnego skateparku "California". Ulokowany w pobliżu ulic
Władysława Strzemińskiego i Zapadłej, przy Parku Podolskim, nr działki: W3054/9.

980 000 zł 1 290 / 1 297

WORKOUT PARK WIDZEW - INSTALACJA KALISTENICZNA.
Lokalizacja - Środkowa część parku Baden Powella w pobliżu górki.

100 000 zł 1 192 / 1 209

PRZYJAZNY PARK JULIANOWSKI DLA ROWERZYSTÓW I PIESZYCH.
Lokalizacja - Park Julianowski.
UPIĘKSZMY ŁÓDŹ - EDYCJA 2 (ULEPSZONA).
Lokalizacja - Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji.

300 000 zł 1 259 / 1 269
35 500 zł 1 176 / 1 178

WORKOUT PARK JULIANOWSKI - INSTALACJA KALISTENICZNA.
Lokalizacja - Parku im. Mickiewicza (Julianowski) - wydzielony plac zabaw
z urządzeniami fitness w północnej (leśnej) części parku.

120 000 zł 1 154 / 1 161

NOWE "STARE" ŚCIEŻKI W PARKU NA ZDROWIU - UTWARDZENIE I OŚWIETLENIE
DROGI DO STREFY REKREACJI I WYPOCZYNKU.

620 000 zł 1 149 / 1 151

PARK JULIANOWSKI - DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW.
Lokalizacja - Chodnik i pasy zieleni po północnej stronie i jezdnię na działkach 1 535 000 zł 1 152 / 1 160
551/12 i 551/3 w obr. B-26.
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Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego.

BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI
DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY.
Lokalizacja - Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.

1 500 zł 1 099 / 1 102

"KOTY NA KOCIM SZLAKU" - NOWA ATRAKCJA TURYSTYCZNA KSIĘŻEGO MŁYNA.
Lokalizacja - Nowy koci szlak i tereny do niego przylegające, działki nr : W25-91/2,
W25-89/1, W25-84/2.

74 800 zł 1 074 / 1 081

STOP BUDOWIE ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, KTÓRE OGRANICZAJĄ SZEROKOŚĆ
JEZDNI! BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ.
Lokalizacja - Nie dotyczy.

19 999 zł 1 033 / 1 036

ŁÓDZKA PRZYSTAŃ MOTOCYKLOWA.
Lokalizacja - ul. Maratońska (obok C.H. RETKINIA).

SZKOŁA POD CHMURAMI.
Lokalizacja - Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a.

WCZESNE WYKRYWANIE I KORYGOWANIE WAD POSTAWY U MAŁYCH DZIECI.
Lokalizacja - Żłobki Miejskiego Zespołu Żłobków.
NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH DLA DZIECI NA LODOWISKU RETKINIA.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.
CAŁOROCZNA HALA ŁUKOWA NAD KORTEM TENISOWYM.
Lokalizacja - SP nr 34 przy ul. Ćwiklińskiej 9.
REMONT AMFITEATRU W PARKU IM. J. PIŁSUDSKIEGO.
Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego.

48 900 zł 1 042 / 1 043

940 000 zł

999 / 1 039

72 125 zł

975 / 977

366 000 zł
340 000 zł
560 000 zł

MONITORING WYSTĘPOWANIA ZAGROŻEŃ CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI,
NOWOTWORAMI I RYZYKIEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ŁODZI.
1 919 763 zł
Lokalizacja - Cała Łódź.

990 / 995

948 / 986
910 / 929
887 / 893

MIEJSKIE CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA.
Lokalizacja - Lokalizacja zostanie wskazana po rozstrzygnięciu otwartego konkursu
w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

179 000 zł

870 / 879

POZNAJ PRZYJACIÓŁ Z DZIECIŃSTWA - ROZBUDOWA I PROMOCJA SZLAKU
TURYSTYCZNEGO „ŁÓDŹ BAJKOWA".
Lokalizacja - Działka nr S2-281/8 lub S2-285.

900 000 zł

847 / 886

81 800 zł

834 / 842

1 950 000 zł

820 / 834

15 000 zł

794 / 801

19 999 zł

794 / 795

SKRÓĆMY CZAS REALIZACJI INTERWENCJI- ZAKUPMY SAMOCHODY DLA STRAŻY
MIEJSKIEJ.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
REWITALIZACJA UL. KAMIŃSKIEGO.
Lokalizacja – ul. Kamińskiego na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rewolucji 1905 r.
REMONT SZATNI WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM NA LODOWISKU RETKINIA.
Lokalizacja - Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b.

PODJAZD DLA WÓZKÓW DZIECIĘCYCH NA KŁADCE.
Lokalizacja - Kładka nad torami łącząca ulicą Maratońską z ul. Czerwonego
Kapturka i Sztormową.

STOP TWORZENIU STREF „TEMPO 30" I OBNIŻANIU DOZWOLONYCH PRĘDKOŚCI
DLA AUT! BADANIE OPINII ŁODZIAN.
Lokalizacja - Nie dotyczy.

330 000 zł

BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH
INSTALACJI, WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I C.O. ORAZ
1 242 000 zł
UTWARDZEŃ.
Lokalizacja - SP 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", ul. Łanowa 16.
CHCEMY MOŻLIWOŚCI NEGATYWNEGO GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO!
Lokalizacja - Nie dotyczy.

814 / 815

767 / 786

REWITALIZACJA PARKU „NAD JASIENIEM" ETAP 1 - NOWE ALEJE.
Lokalizacja - Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.

19 999 zł

762 / 763

646 000 zł

738 / 742

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU UL. LUTOMIERSKIEJ
I PIWNEJ.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Lutomierskiej i Piwnej 229/27, działka nr B46.

100 000 zł

734 / 737

498 855 zł

734 / 738

360 000 zł

726 / 729

LED LATARNIE - BARDZIEJ NATURALNE I ENERGOOSZCZĘDNE ŚWIATŁO
Z LATARNI MIEJSKICH NA UL. PIOTRKOWSKIEJ.
Lokalizacja - ul. Piotrkowska na odcinku od Placu Wolności do ul. Rewolucji 1905 r.
MPK DLA LEPSZYCH WIDOKÓW.
Lokalizacja - Łódź.
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OŚWIETLENIE W PARKU IM. A. MICKIEWICZA - REJON ALTANY ORAZ AL. OD
UL. ZGIERSKIEJ DO FOLWARCZNEJ.
Lokalizacja - Pn. część parku im. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od
ul. Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany.

747 000 zł

697 / 698

WIATY NA ROWERY NA OSIEDLACH.
Lokalizacja - Różne lokalizacje, całe miasto. Osiedla mieszkaniowe składające się
z bloków lub kamienic bez wind.
ZAKUP AUTOMATYCZNEJ TOALETY.
Lokalizacja - Teren obiektu rekreacyjnego Arturówek w Łodzi.

137 000 zł

679 / 684

WIELOFUNKCYJNA MASZYNA DO PRZESADZANIA DRZEW.
Lokalizacja - Miasto Łódź.

345 000 zł
650 000 zł

671 / 676

1 246 250 zł

664 / 666

BOISKO WIELOFUNKCYJNE W PARKU „NAD JASIENIEM".
Lokalizacja - Park „Nad Jasieniem", osiedle Stary Widzew.

ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS - ZAKUP ŁAWEK DLA ZWIEDZAJĄCYCH.
Lokalizacja - ul. Konstantynowska 115.

„OD JUNIORA DO SENIORA" - MAŁY KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY.
Lokalizacja - SP 1 przy ul. Sterlinga 24.
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W XXIII LO.
Lokalizacja - XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, Al. Piłsudskiego 159.
PROSTO MILIONOWĄ.
Lokalizacja - Chodnik na Milionowej od Tatrzańskiej do Urzędu Pracy.

12 000 zł

839 500 zł
721 000 zł

18 000 zł

670 / 670
664 / 670
654 / 660
651 / 674
634 / 636

ŚCIEŻKA DLA BIEGACZY WZDŁUŻ UL. WYCIECZKOWEJ.
Lokalizacja - ul. Wycieczkowa od ul. Warszawskiej do ul. Strykowskiej.

660 000 zł

ŚWIĘTO SAN ESCOBAR.
Lokalizacja - ul. Piotrkowska.

62 020 zł

608 / 611

527 300 zł

601 / 603

70 000 zł

594 / 613

W POKOLENIACH SIŁA - PLACE ZABAW I SIŁOWNIE PLENEROWE W PARKU
BADEN-POWELLA W ŁODZI.
Lokalizacja - Park Baden-Powella, działka nr W15-5/10, Stoki.

8 000 zł

545 / 548

455 136 zł

544 / 547

SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ OBEJMUJĄCE
PRACOWNIKÓW MZŻ W ŁODZI ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI.
Lokalizacja - Szkolenia dla rodziców/opiekunów i pracowników 30 żłobków
wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi przeprowadzone będą
na terenie Łodzi w salach zapewnionych przez organizatora.

480 000 zł

538 / 543

238 500 zł

537 / 538

100 000 zł

511 / 512

169 000 zł

510 / 513

"AKADEMIA WOLONTARIATU SENIORA".
Lokalizacja - Lokalizacja zostanie wskazana po rozstrzygnięciu otwartego konkursu
w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.
PRACOWNIA TOMATISA - MODERNIZACJA GABINETU LOGOPEDYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 6 W ŁODZI.
Lokalizacja - ul. Roosevelta 11/13.
KAMIENIE PAMIĘCI. POMNIK ŁODZIAN OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Lokalizacja - Rejon ul. Próchnika, Piotrkowskiej, Pomorskiej, Wólczańskiej.

BUDOWA OŚWIETLENIA W ALEI ZDROWIE OD KRAŃCÓWKI TRAMWAJOWEJ DO
UL. JARZYNOWEJ W PARKU NA ZDROWIU.
Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego.

PRZYCIĘCIE DRZEW WZDŁUŻ UL. SZCZECIŃSKIEJ NA BAŁUTACH.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Zadraż do granicy ze
Zgierzem.

ŁODZIANIE GRAJĄ W BULE.
Lokalizacja - Park Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ul. Zgierskiej obok
istniejących już boisk do tenisa i siatkówki lub boiska do koszykówki.

UNIWERSYTECKA ODNOWA. ETAP I: REMONT CHODNIKÓW OD RONDA
SOLIDARNOŚCI DO PLACU POKOJU PO OBU STRONACH.
Lokalizacja - ul. Uniwersytecka: strona nieparzysta (numery 19/21, 23, 25, 27, 1 000 000 zł
29/31, 33, 35) oraz parzysta (od placu Pokoju i posesji przy Wierzbowej 16,
Uniwersytecka 38/40, 42/44 oraz 46/48).
RADOŚĆ DZIECKA II.
Lokalizacja - ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54, teren SP 152.

WYKONANIE SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z OBSŁUGĄ GEODEZYJNĄ W BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7.
Lokalizacja - Zespół Szkół Specjalnych nr 7, ul. Siarczana 29/35.

ŚWIATŁO DLA ZDROWIA CZ 1. - CZYLI UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA PRZY
RONDZIE ORLICZ-DRESZERA W PARKU NA ZDROWIU.
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609 / 617

507 / 511

45 000 zł

499 / 518

428 000 zł

495 / 506

100 000 zł

472 / 475

99

L0048

100

L0126

101

L0036

102

L0248

103
104
105

L0192
L0097
L0136

106

L0235

107

L0210

108

109

L0196
L0234

110

L0233

111

L0085

112

L0226

113

L0089

114
115
116

L0017
L0101
L0242

117

L0076

118

L0171

119

L0251

120

L0065

Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego.

GREMBACH - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.
Lokalizacja - Widzew: Niciarniana, Czechosłowacka, Kresowa, Pograniczna.

22 000 zł

444 / 444

46 500 zł

442 / 446

BUDOWA WINDY W ŁCDNIKP DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.
Lokalizacja - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, Kopcińskiego 29.

465 300 zł

435 / 441

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54.
Lokalizacja - ul. Kopcińskiego 54.

23 000 zł

650 000 zł

433 / 434

74 000 zł

423 / 426

Z WIRTUALU DO REALU - GRY W TERENIE DLA MŁODZIEŻY.
Lokalizacja - Łódź i okolice Łodzi - w odniesieniu do miejsca realizacji zajęć,
dzielnica Bałuty- w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników -szczególnie
uczniowie i absolwenci ze SP 48, SP 54, SP 55, SP 56, SP 71, SP 101, SP 116, SP 120,
SP 122, SP 142, SP 153, SP 166.
SŁOWIAŃSKA INSPIRACJA - GRA TERENOWA.
Lokalizacja - Nad Nerem.

NOWE ŁAWECZKI – ESTETYCZNY AMFITEATR W PARKU IM. PIŁSUDSKIEGO.
Lokalizacja - Park im. Marszałka Piłsudskiego.

LUMUMBOWO ODNOWA.
Lokalizacja - ul. Patrice Lumumby - od Pomorskiej do Porannej (około 130 1 500 000 zł
metrów).
"TYMIENIECKIEGO OD NOWA 3" - PRZEBUDOWA UL. TYMIENIECKIEGO ODC. POS.
16D - UL. KILIŃSKIEGO.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku od posesji nr. 16D do 1 720 000 zł
ul. Kilińskiego bez skrzyżowania wraz z zieleńcem na północno-zachodnim
narożniku tego skrzyżowania oraz zieleńcem przed pos. 16D.
UPAMIĘTNIENIE ŁÓDZKICH WŁÓKNIAREK.
Lokalizacja - Łódzkie Szkoły.

427 / 435

420 / 420
417 / 417

350 000 zł

416 / 422

"TYMIENIECKIEGO OD NOWA 2" - PRZEBUDOWA UL. TYMIENIECKIEGO ODC. POS.
12 DO KOŃCA WJAZDU DO LIDLA.
1 970 000 zł
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku od posesji nr 12 do końca
wjazdu do Lidla włącznie oraz działka przed budynkiem Tymienieckiego 16.

410 / 411

KOLOROWE PM 123.
Lokalizacja - Rojna 24, oś. Teofilów, Bałuty.

146 000 zł

415 / 418

"TYMIENIECKIEGO OD NOWA 1" - PRZEBUDOWA UL. TYMIENIECKIEGO ODC.
PIOTRKOWSKA - POS. 10.
Lokalizacja - Pas drogowy ul. Tymienieckiego na odcinku Piotrkowska (bez 1 735 000 zł
skrzyżowań) - posesja 10 włącznie (ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza) oraz
działka przed posesją nr 10.

407 / 407

CHCEMY W ŁODZI POMNIK TADEUSZA MAZOWIECKIEGO, PIERWSZEGO PO
1989R. PREMIERA WOLNEJ POLSKI. BADANIE OPINII SPOŁECZNEJ.
Lokalizacja - Nie dotyczy.

OGRÓDEK JORDANOWSKI PRZY ULICY JÓZEFA - ETAP 1 (PLAC ZABAW).
Lokalizacja - Przy ul. Józefa.

565 000 zł

383 / 385

MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA NA LODOWISKU „BOMBONIERKA".
Lokalizacja - Lodowisko „Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28.

19 999 zł

379 / 382

150 000 zł

378 / 379

18 400 zł

327 / 328

WYSTAWA PSÓW NIERASOWYCH.
Lokalizacja - ul Piotrkowska/ Pasaż Schillera.
PARKLET WRACA NA ANDRZEJA!
Lokalizacja - ul. Andrzeja Struga.

RAZEM DLA OSIEDLI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
KOMUNALNYM DOŁY.
Lokalizacja - Dzielnica: Bałuty, Nr działki: B53-4.

NA

121 180 zł
CMENTARZU

330 / 332

828 200 zł

313 / 319

352 000 zł

311 / 321

DOSTOSOWANIE AULI DO POTRZEB POSZERZENIA OFERTY EDUKACYJNEJ
I KULTURALNEJ PAŁACU MŁODZIEŻY IM. TUWIMA.
Lokalizacja - al. Wyszyńskiego 86, Pałac Młodzieży im. Tuwima.

984 342 zł

290 / 292

DODATKOWE MIEJSCA DO SIEDZENIA PRZY PRZYSTANKU TRAMWAJOWYM -

378 000 zł

4 000 zł

289 / 295

WYMIANA OGRODZENIA TERENU DPS „WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI
PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 7/9 WRAZ Z PIĘCIOMA BRAMAMI WJAZDOWYMI
ORAZ DWIEMA NOWYMI DROGAMI PRZECIWPOŻAROWYMI.
Lokalizacja - DPS im. Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9.
NOWYCH CHODNIK NA JARZYNOWEJ.
Lokalizacja - Osiedle Montwiłła – Mireckiego, ul. Jarzynowa.
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288 / 290

121

L0123

122

L0217

123

L0119

124

L0092

125

L0238

126

L0026

127

L0173

128

L0191

129

L0063

130

L0128

131

L0154

132

L0031

133

L0202

134

L0078

135
136

L0222
L0046

GDAŃSKA/STRUGA.
Lokalizacja - Miejsce obok przystanku tramwajowego - Gdańska/Struga.
MOBILNE WSPARCIE INTERWENCYJNE.
Lokalizacja - MOPS, ul. Kilińskiego 102/102A.

103 280 zł

287 / 289

475 000 zł

286 / 287

ŁÓDZKI PODRÓŻNIK - FIGURKA PODRÓŻNIKA PRZED DWORCEM ŁÓDŹ
FABRYCZNA.
Lokalizacja - Wejście do dworca od strony ul. Kilińskiego.

200 000 zł

271 / 287

MODERNIZACJA
(REMONT)
DROGI
OSIEDLOWEJ,
UTWARDZENIE
(UPORZĄDKOWANIE) MIEJSC PARKINGOWYCH.
Lokalizacja - Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej nr
39/41, 45/47, 49/51 i ulica Ossowskiego 10,12,14.

30 000 zł

266 / 269

579 000 zł

263 / 263

ORIENTACYJNE TABLICE INFORMACYJNE NA SKRZYŻOWANIU ULIC MICKIEWICZA
ORAZ ŻEROMSKIEGO.
Lokalizacja - Przejście podziemne na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza oraz
Żeromskiego między przystankami zlokalizowanymi na tymże węźle
komunikacyjnym, działki nr P28-41/27, P28-41-26, P28-41/2, P28-41/34, P2841/22, P28-41/21, P28-41/24.

498 855 zł

260 / 264

4 045 zł

228 / 230

300 000 zł

226 / 226

101 000 zł

204 / 204

8 000 zł

180 / 183

130 000 zł

162 / 162

70 000 zł

123 / 126

49 000 zł

99 / 100

10 000 zł

57 / 57

MODERNIZACJA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W HALI SPORTOWEJ
Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OBIEKCIE
SPORTOWYM PRZY UL. KARPACKIEJ 61.
Lokalizacja - Teren Obiektu Sportowego przy ul. Karpackiej 61.

JĘZYK OBCY NIE TAKI OBCY - ĆWICZENIA I ZADANIA EDUKACYJNE NA TABLICY
MULTIMEDIALNEJ.
Lokalizacja - PM 71, ul. Rewolucji 1905r nr 19.

BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ - BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY I PRACY.
Lokalizacja - W obrębie skrzyżowania ulic Lutomierskiej i Piwnej.

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ
AUTOKARÓW.
Lokalizacja - Teren obiektu sportowego przy ul. Karpackiej 61.
CZARODZIEJSKIE PODWÓRKO.
Lokalizacja - Więckowskiego 32.

OBYWATEL RODZIC - Z DZIECKIEM NA ŚWIĘCIE ŁODZI.
Lokalizacja - Teren Święta Łodzi (np. pasaż Schillera i pasaż Rubinsteina).

DODATKOWE ŁAWKI NA PRZYSTANKU ŻEROMSKIEGO - SZPITAL IM. WAM (1519),
DLA STUDENTÓW I NIE TYLKO.
Lokalizacja - Przystanek autobusowy Żeromskiego - szpital im. WAM (1519).
REMONT I MODERNIZACJA PODJAZDU.
Lokalizacja - 3 Dom Pomocy Społecznej ul. Paradna 36.

STWORZENIE SIŁOWNI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNOTURYSTYCZNO-HOTELARSKICH IM. WŁ. GRABSKIEGO.
Lokalizacja - Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Grabskiego,
ul. Drewnowska 171.
JEMY ZDROWO KOLOROWO W PAŁACOWYCH WNĘTRZACH.
Lokalizacja - Nr działki: P20-116/7, Żeromskiego 105.

ZBIORCZA 11 NA NOWO!
Lokalizacja - ul. Zbiorcza, blok - Zbiorcza 11, osiedle Stary Widzew.

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAKRESU I PRZEBIEGU TRASY KARSKIEGO NA STARYM
POLESIU.
Lokalizacja - Mieszkańcy Miasta Łodzi.

5 000 zł

141 840 zł

194 / 195

88 / 88

4. Podsumowanie wyników konsultacji.
W konsultacjach budżetu obywatelskiego 2017/2018 zgłoszono 1131 wniosków,

z tego – po analizie – 730 wniosków zostało zweryfikowanych pozytywnie, 338

negatywnie, 13 nie spełniało wymogów formalnych, a 50 zostało wycofanych. Najwięcej

pozytywnie zaopiniowanych wniosków dotyczyło zadań na Bałutach – 160, a w dalszej
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kolejności na Górnej – 140, ponadosiedlowych – 136, na Polesiu – 130, na Widzewie – 119
i w Śródmieściu – 45.

Poniższa tabela przedstawia liczbę wniosków złożonych dla poszczególnych osiedli:

Rejon

Ogólna
liczba
wniosków

Nazwa osiedla

Bałuty-Centrum (BC)
Bałuty-Doły (BD)
Bałuty

230

Bałuty Zachodnie (BZ)

Julianów-Marysin-Rogi (JM)
Łagiewniki (LA)

Górniak (GO)

Nad Nerem (NN)

Piastów-Kurak (PK)
Rokicie (RO)

Wiskitno (WI)
Karolew-Retkinia Wschód
(KR)
Koziny (KO)

Lublinek-Pienista (LP)
im. J. Montwiłła Mireckiego
(MM)
Retkinia Zachód-Smulsko (RS)
Stare Polesie (SP)

Zdrowie-Mania (ZM)
Śródmieście
Widzew

67

197

15

600 000

1 330 000

Ruda (RU)

194

260 000

440 000

Chojny (CH)

Chojny-Dąbrowa (CD)

Polesie

58

1 290 000

Wzniesień Łódzkich (WL)

192

1 680 000

Radogoszcz (RA)

Teofilów-Wielkopolska (TW)

Górna

Liczba
zgłoszonych
wniosków
1 850 000
49

Kwota dla
osiedla

Złotno (ZL)

Katedralna (KA)

Śródmieście Wschód (WS)
Andrzejów (AN)

Dolina Łódki (DL)
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1 780 000

250 000

1 900 000
860 000

240 000
910 000
800 000
600 000
320 000

13
30
25
35

5

26
59
27

7

18
28
18

9

1 510 000

50

380 000

15

570 000
260 000

13
7

1 140 000

25

460 000

20

1 410 000

310 000

1 540 000
850 000
400 000

270 000

36
28
37
30
17
10

Mileszki (MI)

260 000

10

Olechów-Janów (OJ)

930 000

22

Nowosolna (NO)
Nr 33 (NR)

Stary Widzew (SW)

Stoki -Sikawa-Podgórze(ST)
Widzew-Wschód (WW)
Zarzew (ZA)

PONADOSIEDLOWE

Suma końcowa

340 000

230 000
990 000
580 000

1 550 000
920 000

9 990 000

40 000 000

10

3

50
18
28
29

251

1131

Według raportu z aplikacji wspierającej budżet obywatelski zliczanie wyników –

w terminie przewidzianym na głosowanie – tj. od 16 września do 8 października 2017 r.,
oddano łącznie 138 729 kart do głosowania. Żadna karta nie wpłynęła po terminie.

Wśród oddanych kart do głosowania było 34 316 kart papierowych (wrzucanych do

urn) oraz 104 413 kart interaktywnych (wypełnionych przez internet).

Spośród wszystkich kart do głosowania, 134 522 karty były ważne, natomiast 4 207

nieważnych (3,03 %). Głównymi powodami unieważnienia kart było kilkukrotne
głosowanie przez tę samą osobę oraz brak albo podanie błędnego numeru PESEL na
karcie papierowej do głosowania.

Najwięcej kart do głosowania oddano na zadania ponadosiedlowe – 51 455, a wśród

zadań osiedlowych kolejno: na Bałutach – 25 265 kart, na Górnej – 22 540 karty, na
Widzewie – 18 625 kart, na Polesiu – 14 688 kart, na Śródmieściu – 5 865 kart.
Rejon

Nazwa osiedla
Bałuty Centrum
Bałuty Doły

Bałuty

Bałuty Zachodnie

Julianów-Marysin-Rogi
Łagiewniki

Radogoszcz

Teofilów Wielkopolska
Wzniesień Łódzkich
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Liczba oddanych
kart
4 906
3 640

819

1 805

273

3 518
9 620

440

Chojny

Chojny Dąbrowa
Górna

Górniak

Nad Nerem

Piastów - Kurak
Rokicie
Ruda

Wiskitno

Karolew Retkinia Wschód
Koziny
Polesie

Lublinek Pienista

Montwiłła Mireckiego

Retkinia Zachód Smulsko
Stare Polesie

Zdrowie Mania
Śródmieście

Złotno

Katedralna

Śródmieście Wschód
Andrzejów

Dolina Łódki
Mileszki
Widzew

2 330
9 990
2 367
40

4 084
1 810
1 422

270

4 893
2 105

621
530

2 475
2 822

416
677

3 511
2 317

525
53
91

Nowosolna

265

Nr 33

50

Olechów Janów

2 176

Widzew Wschód

8 274

Stary Widzew

Stoki – Sikawa-Podgórze
Zarzew

Ponadosiedlowe

3 103
1084

2 876

51 455

W powyższej tabeli nie uwzględniono 291 kart do głosowania oddanych bez

wybranych zadań.

W V edycji budżetu obywatelskiego uczestniczyło ogółem 97 983 osoby. W tej

liczbie uwzględniono 95 407 osób głosowało oddając karty ważne i nieważne

z poprawnym numerem PESEL, 1 013 osób głosowało oddając karty nieważne z błędnym

niekompletnym albo brakującym numerem PESEL oraz 1563 osoby, które rozpoczęły

i nie zakończyły głosowania internetowego. O wynikach głosowania rozstrzygnęło 92 216
osób, które głosowały oddając karty ważne.

223

W obecnej edycji budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec Łodzi mógł oddać

swoje głosy na wybrane zadania na dwóch kartach do głosowania: jedna dotyczyła zadań
osiedlowych a druga ponadosiedlowych. Każda z takich wypełnionych i oddanych kart

jest traktowana jako odrębna. Na każdej z tych kart mieszkaniec mógł oddać swoje głosy
na maksimum 5 zadań.

Jedna osoba mogła skorzystać z dwóch kart do głosowania (w przypadku

głosowania papierowego umieszczonych na jednej karcie papieru) i oddać głosy na
maksimum 10 zadań.

W okresie konsultacji nie było postów na forum internetowym prowadzonym na

stronie Urzędu Miasta Łodzi.

W głosowaniu wybrano 233 zadania, w tym 209 osiedlowych i 24 ponadosiedlowe,

na łączną kwotę 39.998.304 zł.

Poniższa tabela prezentuje liczbę zadań wybranych do realizacji w poszczególnych

osiedlach wraz z łącznymi kwotami i zadań ponadosiedlowych z łączną kwotą.
Rejon

Bałuty (38)
Reszta:
124.523,00 zł

Górna (48)
Reszta:
242.011,00 zł
Polesie (52)
Reszta:
176.487,00 zł

Nazwa osiedla
Bałuty Centrum
Bałuty Doły
Bałuty Zachodnie
Julianów-Marysin-Rogi
Łagiewniki
Radogoszcz
Teofilów Wielkopolska
Wzniesień Łódzkich
Chojny
Chojny Dąbrowa
Górniak
Nad Nerem
Piastów - Kurak
Rokicie
Ruda
Wiskitno
Karolew Retkinia Wschód
Koziny
Lublinek Pienista
Montwiłła Mireckiego
Retkinia Zachód Smulsko

Liczba
wniosków do
realizacji
w 2018 roku
7
9
1
2
2
6
9
2
10
7
5
5
7
7
3
4
10
6
4
3
5
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Kwota wniosków
do realizacji w 2018 roku
na danym Osiedlu
[zł]
1.850.000,00
1.678.170,00
440.000,00
595.000,00
248.607,00
1.287.800,00
1.777.900,00
148.000,00
1.325.374,00
1.897.140,00
857.200,00
240.000,00
871.550,00
782.409,00
591.00,00
153.316,00
1.505.200,00
564.300,00
360.000,00
151.100,00
1.135.700,00

Śródmieście
(31)
Reszta:
37.437,00 zł

Stare Polesie
Zdrowie Mania
Złotno

11
5
8

1.405.313,00
308.250,00
433.650,00

Śródmieście Wschód

11

814.530,00

Katedralna

20

Andrzejów
Dolina Łódki
Mileszki
Widzew (40) Nowosolna
Nr 33
Reszta:
Olechów Janów
189.374,00 zł Stary Widzew
Stoki-Sikawa-Podgórze
Widzew Wschód
Zarzew
Ponadosiedlowe (24)

5
2
2
1
1
5
6
1
6
11

24

Łączna kwota na zadania ponadosiedlowe:
10.759.832,00 zł

1.538.033,00
392.250,00
250.919,00
207.200,00
325.000,00
200.000,00
905.000,00
982.620,00
580.000,00
1.540.690,00
896.947,00

10.758.136,00

Łącznie środki niewykorzystane na zadania osiedlowe w wysokości 769.832,00 zł,

zgodnie z przyjętymi zasadami budżetu obywatelskiego, powiększyły kwotę do

rozdysponowania na zadania ponadosiedlowe, która ostatecznie wyniosła 10.759.832,00

zł. W ramach tej kwoty realizowane będą 24 zadania na kwotę 10.758.136,00 zł.

Nierozdysponowane pozostały środki w kwocie 1696,00 zł.

Miejski Zespół ds. Konsultacji Budżetu Obywatelskiego rekomenduje do realizacji

w 2018 roku 209 zadań osiedlowych i 24 zadania ponadosiedlowe (łącznie 233 zadania).
Rekomendowane zadania osiedlowe
Rejon Bałuty, Osiedle Bałuty-Centrum
1

B0147BC

BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT.
Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.

500 000 zł

1 441 / 1 585

3

B0109BC

BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY
EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.
Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.

550 000 zł

913 / 963

2

B0151BC

4

B0010BC

5

B0217BC

MEDYCYNA BEZ BARIER W SERCU BAŁUT.
Lokalizacja - ul. Snycerska 1.

POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY
UL. HIPOTECZNEJ.
Lokalizacja - Park przy ul. Hipotecznej, róg ul. Pojezierskiej.
ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ,
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400 000 zł

1 377 / 1 516

148 000 zł

706 / 715

108 000 zł

504 / 508

A UL. DREWNOWSKĄ.
Lokalizacja - Park pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.

6

B0172BC

1

B0116BD

MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58.
Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.

3

B0173BD

FILMOWY STARY RYNEK.
Lokalizacja - Stary Rynek.

5

B0216BD

6

B0052BD

7

B0194BD

8

B0155BD

9

B0162BD

1

B0203BZ

7

2

4

B0057BC

B0107BD

B0042BD

DRZEWA NA ZACHODNIEJ.
Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.

GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55.
Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.
Rejon Bałuty, Osiedle Bałuty-Doły

DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO.
Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną,
Przemysłową, Boya-Żeleńskiego.

21 000 zł

123 000 zł
1 000 000 zł

220 000 zł

467 / 471
406 / 414
1 055 / 1 138
529 / 535

32 000 zł

487 / 488

ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC:
CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA.
Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48, 568/77,
549/11.

WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY
ASP.
Lokalizacja - Wojska Polskiego - Chryzantem.

250 000 zł

38 200 zł

377 / 384

WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - ZAKUP KSIĄŻEK I SPRZĘTU WYSTAWIENNICZEGO DO
BIBLIOTEKI, UL. CHRYZANTEM 2.
Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.

10 000 zł

338 / 343

DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ.
Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego Kowalska.

75 000 zł

321 / 325

INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW
NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ WOJSKA POLSKIEGO/MARYNARSKA.
Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego, działki nr B48-104/6, B48104/9, B48-104/10, B48-104-12.

47 000 zł

264 / 265

NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77.
Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.

5 970 zł

54 / 54

Rejon Bałuty, Osiedle Bałuty-Zachodnie

454 / 454

GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ
GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.

440 000 zł

619 / 626

BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM.
Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.

550 000 zł

617 / 623

PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU - KONTYNUACJA BUDOWY
NOWEJ CZĘŚCI PARKU.
Lokalizacja - Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską
i ul. Włókniarzy.

620 000 zł

1 171 / 1 185

REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA
WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI.
Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską na Radogoszczu,
zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki
nr B8-1/93, B8-246/9.

455 200 zł

1 022 / 1 028

MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ
ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA.
Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.

60 000 zł

790 / 801

RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH.
Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki,
Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.

17 600 zł

623 / 627

125 000 zł

572 / 577

Rejon Bałuty, Osiedle Julianów-Marysin-Rogi

1
2

B0076JM

B0005JM

PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH
I ROWERZYSTÓW.
Lokalizacja - Park Julianowski.

45 000 zł

504 / 507

Rejon Bałuty, Osiedle Radogoszcz

1

B0011RA

2

B0160RA

3

B0187RA

4

B0195RA

5

B0153RA

RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122.
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6

B0055RA

1

B0144TW

2

B0074TW

4

B0227TW

5

B0073TW

7

B0087TW

3

6
8
9

B0225TW

B0034TW
B0039TW
B0013TW

1

B0139WL

2

B0125WL

1

B0117LA

2

B0157LA

Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 10 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.

10 000 zł

564 / 566

"OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU
REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SP 56.
Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.

756 000 zł

4 286 / 4 496

ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ
Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ.
Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer
działki: B40-559/2.

580 000 zł
294 200 zł

2 088 / 2 277

ODNOWA TEOFILOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE - EDYCJA II.
Lokalizacja - Boisko tzw. Elty przy pływalni Wodny Raj między
ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i al. Odrowąża.

50 000 zł

1 114 / 1 127

ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA.
Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.
ZACZYTAJ SIĘ NA ŻUBARDZKIEJ.
Lokalizacja - MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.

20 000 zł

CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3.
Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.

10 000 zł

820 / 846

60 000 zł

391 / 393

Rejon Bałuty, Osiedle Teofilów-Wielkopolska

SZKOŁA XXII WIEKU.
Lokalizacja – SP 71, ul. Rojna 58c.

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP FILIA NR 7.
Lokalizacja - MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12.

TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.
Rejon Bałuty, Osiedle Wzniesień Łódzkich

BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD
POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW.
ŁĄCZNIKU.
Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem
niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka
nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północnowschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.

5 000 zł
2 700 zł

1 153 / 1 175

413 / 416
313 / 316
219 / 219

120 000 zł

314 / 348

28 000 zł

30 / 31

200 000 zł

168 / 174

ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI
ŁODZIANIE.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego, działka nr S8-139/29.

248 000 zł

818 / 824

MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ
PLACU PRZY SP 23.
Lokalizacja - SP 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S161/12, S1-61/13.

120 000 zł

811 / 916

POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ
PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.

30 000 zł

622 / 654

SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.
Lokalizacja - Teren SP 2, ul. Sienkiewicza 137/139.

310 000 zł

604 / 609

MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI
ŚRÓDMIEŚCIE.

350 000 zł

542 / 567

NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ!
Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.
Rejon Bałuty, Osiedle Łagiewniki

REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61.
Lokalizacja - ul. Okólna 183.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU
ŁAGIEWNICKIEGO.
Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr
B15-59/9.

48 607 zł

62 / 62

Rejon Śródmieście, Osiedle Katedralna

1

S0042KA

2

S0052KA

3

S0017KA

4

S0025KA

6

S0015KA

5

S0027KA

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY
UL. ABRAMOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.
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140 000 zł

568 / 569

7

S0013KA

9

S0053KA

11

S0011KA

12

S0009KA

13

S0050KA

14

S0032KA

15

S0008KA

16

S0040KA

17

S0012KA

19

S0037KA

8

10

18

20

S0033KA

S0002KA

S0019KA

S0066KA

1

S0016WS

2

S0001WS

3

S0031WS

5

S0004WS

4

S0055WS

6

S0035WS

7

S0007WS

Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.

MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SP NR 14.
Lokalizacja - SP nr 14, ul. Wigury 8/10.

125 000 zł

488 / 493

ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.
Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.

120 000 zł

451 / 452

ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 2 MBP ŁÓDŹŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 67.

5 000 zł

278 / 291

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania,
Udostępniania i Informacji, ul. Struga 14.

5 000 zł

228 / 242

DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205
W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Piotrkowska 203/205.

7 000 zł

205 / 207

BIBLIOTEKA UCZY - ZAKUP KSIĄŻEK EDUKACYJNYCH DLA BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, Dział Informacyjno-Bibliograficzny,
ul. Andrzeja Struga 14.

5 000 zł

201 / 215

10 000 zł

187 / 198

STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO
PARKOWANIA.
Lokalizacja - Chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.

2 100 zł

173 / 173

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ
NR 9 DLA DOROSŁYCH MBP ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.

5 000 zł

10 000 zł

168 / 172

WARSZTATY TKACKIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KATEDRALNA.
Lokalizacja - Śródmieście - Katedralna.

16 133 zł
18 800 zł

112 / 112

ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNOPOŁOŻNICZEGO
Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.

120 000 zł

544 / 578

WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI
I ZIELEŃ.
Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.

220 000 zł

513 / 518

PLAC ZABAW W PARKU STASZICA.
Lokalizacja - Park Staszica, S-288/9.

ZAZIELEŃMY UL. NARUTOWICZA.
Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.

163 000 zł
120 000 zł

435 / 440

5 000 zł

428 / 432

ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 5
MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście Filia nr 5 dla Dorosłych,
ul. Wschodnia 42.
ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 11 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Próchnika 7.

ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście
i młodzieży, ul. A. Struga 14.

Filia

nr

14

dla

dzieci

ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia nr 10, ul. Brzeźna 10.

ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW.
Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.
Rejon Śródmieście, Osiedle Śródmieście-Wschód

ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE - FILII
NR 7.
Lokalizacja - ul. Lumumby 12.

ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO
CENTRUM.
Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.

ZAKUP KSIĄŻEK – NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3
MBP ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście Filia Nr 3 dla Dorosłych, ul. Rewolucji 1905
r. nr 84.
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6 000 zł

5 000 zł

453 / 473

299 / 306

164 / 165

85 / 85

433 / 433

70 000 zł

418 / 419

5 000 zł

405 / 412

8

S0068WS

9

S0018WS

10

S0020WS

11

S0023WS

BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta,
działki nr S2-1/29, S2-12/1.

16 680 zł

399 / 403

GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ
PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905 r. nr 54, działka nr S1-270.

78 000 zł

365 / 400

UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA
PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO,
PRZY
UL.
KOPCIŃSKIEGO
RÓG
ZELWEROWICZA.
Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.

6 000 zł

10 850 zł

250 / 251

120 000 zł

954 / 982

CHCEMY CZYTAĆ WIĘCEJ NOWOŚCI.
Lokalizacja - ul. Narutowicza 91a.

118 / 118

Rejon Górna, Osiedle Chojny

1

G0068CH

ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170.
Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.

3

G0095CH

246 500 zł

647 / 647

4

G0159CH

COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA
KURCZAKI.
Lokalizacja - Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.

543 / 545

5

G0066CH

258 281 zł

489 / 490

6

G0010CH

REMONT CHODNIKA.
Lokalizacja - ul. Jutrzenki.

145 000 zł

468 / 469

7

G0157CH

250 000 zł

457 / 458

8

G0156CH

BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA
– SP 162.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.

35 000 zł

401 / 402

9

G0155CH

28 593 zł

323 / 324

10

G0067CH

BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA
PRZY SP 110.
Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.

182 000 zł

50 000 zł

274 / 274

191 000 zł

2 151 / 2 295

2

G0027CH

1

G0097CD

2

G0080CD

3

G0072CD

4

G0128CD

5

G0161CD

7

G0124CD

6

1

G0030CD

G0144GO

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4.
Lokalizacja - Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308.

SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY
UL. STRZELECKIEJ 5.
Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.
ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM
PRYSZNICOWYM.
Lokalizacja - 3 DPS, ul. Paradna 36.
BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY UL. SOCJALNA - SP 162.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ul. Socjalnej.
INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA.
Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.

Rejon Górna, Osiedle Chojny-Dąbrowa

Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP
189.
Lokalizacja - ul. Kossaka 19.

10 000 zł

MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2.
Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki
1 300 000 zł
Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul.
Młynek a Bławatną.
ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ
109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ.
Lokalizacja - MCM „Górna", ul. Felińskiego 7, Filia ul. Tatrzańska 109.
UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM
MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174.
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.
LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64.
Lokalizacja - ul. Anczyca 6.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII NR 14 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 14 MBP, ul. Lenartowicza 16.
ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 12 MBP.
Lokalizacja - ul. Dąbrowskiego 91.

Rejon Górna, Osiedle Górniak

NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.
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764 / 764

1 951 / 1 962

190 000 zł

1 295 / 1 421

152 000 zł

842 / 850

50 140 zł

719 / 747

5 000 zł

404 / 415

9 000 zł

358 100 zł

507 / 524

1 631 / 1 755

2

G0013GO

NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 5 MBP (DLA DZIECI I MŁODZIEŻY).
Lokalizacja - Osiedla Górniak.

4

G0063GO

5

G0148GO

REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH
DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU.
Lokalizacja - Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.

3

1
2
3
4
5

6 000 zł

281 / 295

468 100 zł

144 / 146

19 500 zł

108 / 109

G0123NN

REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.

40 000 zł

37 / 37

G0121NN*

REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.

50 000 zł

33 / 33

G0037GO

G0116NN

G0122NN*
G0120NN*

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1.
Lokalizacja - Działka G5-286/4.

ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175.
Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.

Rejon Górna, Osiedle Nad Nerem

REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.

* Powyższą kolejność zadań ustalił w drodze losowania Miejski Zespół ds. Konsultacji Społecznych.

5 500 zł

50 000 zł
50 000 zł
50 000 zł

227 / 228

35 / 35
33 / 33
33 / 33

Rejon Górna, Osiedle Piastów-Kurak

1

G0118PK

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH.
Lokalizacja - ul. Wiosenna 1.

3

G0107PK

294 000 zł

1 095 / 1 184

4

G0045PK

CESIR „9" - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY IX
LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK.
Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.

247 550 zł

740 / 752

6

G0026PK

„PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ" - REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7.
Lokalizacja - ul. Smocza 4.

10 000 zł

240 / 245

7

G0081PK

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

17 000 zł
150 000 zł

183 / 184

PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE.
Lokalizacja - Park Sielanka.

515 000 zł

573 / 577

89 000 zł

494 / 524

10 000 zł

418 / 433

20 000 zł

410 / 417

31 000 zł

369 / 374

115 000 zł

273 / 278

2

5

G0058PK

G0035PK

BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89.
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.

ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. PADEREWSKIEGO 11A.
Lokalizacja - MBP przy ul. Paderewskiego 11a.

“KOLOROWA BIBLIOTEKA MAŁEGO CZŁOWIEKA”. DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI
I ZAKUP KSIĄŻEK DLA FILII NR 6 MBP.
Lokalizacja - Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24.

112 000 zł

1 202 / 1 218

41 000 zł

1 123 / 1 215

347 / 352

Rejon Górna, osiedle Rokicie

1

G0138RO

2

G0069RO

3

G0094RO

4

G0004RO

5

G0006RO

6

G0153RO

7

G0139RO

ZAPRASZAMY
DO
WYREMONTOWANEJ
PRZYCHODNI
UL. CIESZKOWSKIEGO 6.
Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7, Filia ul. Cieszkowskiego 6.

PRZY

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW FILII 8 MBP.
Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego 11a.

„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI
PRZY UL. PIĘKNEJ.
Lokalizacja - Filia nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.

LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO
POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY.
Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.
„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101.
Lokalizacja - ul. Rejtana 10.

BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.
Rejon Górna, Osiedle Ruda
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2 409 zł

153 / 153

1

G0111RU

2

G0169RU

3

G0109RU

1

G0049WI

2

G0051WI

3

G0115WI

4

G0143WI

STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V".
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką,
Farną, Patriotyczną i Głębinową.

395 000 zł

718 / 732

KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO.
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką,
Farną, Patriotyczną i Głębinową.

126 000 zł

582 / 615

70 000 zł

478 / 483

MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130.
Lokalizacja - ul. Gościniec 1.

59 000 zł

198 / 198

NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE!
Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.

50 000 zł

180 / 181

28 000 zł

63 / 63

16 316 zł

59 / 59

KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125.
Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.

Rejon Górna, Osiedle Wiskitno

ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA
OSP WISKITNO.
Lokalizacja - ul. Kolumny 312.
INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA
PIESZYCH NA UL. KOLUMNY.
Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych,
pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574547.
Rejon Polesie, Osiedle Karolew -Retkinia Wschód

1

P0182KR

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41.
Lokalizacja - ul. Rajdowa 18.

620 000 zł

817 / 822

3

P0054KR

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137.
Lokalizacja - ul. Florecistów 3b.

555 000 zł

720 / 722

5

P0196KR

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie Filia nr 7, ul. Kostki Napierskiego 4.

20 000 zł

633 / 646

7

P0014KR

53 000 zł

419 / 422

8

P0068KR

INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP
11.
Lokalizacja - ul. Hufcowa 20a.
MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133.
Lokalizacja - ul .Krzemieniecka 22b.

7 000 zł

400 / 423

10

P0041KR

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW ORAZ PRENUMERATY CZASOPISM DLA
„BIBLIOTEKI Z KOTEM” – FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-POLESIE.
Lokalizacja - ul. Wileńska 59.

23 900 zł

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 1 MBP ŁÓDŹ-POLESIE.
Lokalizacja - ul. Tomaszewicza 2.

10 000 zł

231 / 233

1

P0156KO

487 500 zł

1 442 / 1 586

2

P0157KO

KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91.
Lokalizacja - ul. Kasprzaka 45.

14 800 zł

1 048 / 1 179

4

P0044KO

10 000 zł

938 / 1 026

5

P0031KO

ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI – DZIAŁ
UDOSTĘPNIANIA Z OSIEDLA KOZINY.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Długosza 7/9.

35 000 zł

826 / 924

2

4

6

9

3

P0046KR

P0070KR

P0039KR

P0040KR

P0033KO

DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ
SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY.
Lokalizacja - ul. Retkińska 129.
ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ
SALĘ TRZEBA MIEĆ.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 24a.
BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM.
Lokalizacja - ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości
numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.

Rejon Polesie, Osiedle Koziny

MODERNIZACJA
BOISKA
SZKOLNEGO
WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91.
Lokalizacja - ul. Kasprzaka 45.

Z

DOSTOSOWANIEM

DO

ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA
UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY.
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4.
OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ.
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7 800 zł

200 000 zł

8 500 zł

12 000 zł

789 / 790

692 / 730

446 / 448

374 / 384

954 / 1 051

6

P0189KO

Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego
Zbawiciela.
DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH
POMOCY.
Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.

5 000 zł

203 / 208

155 000 zł

484 / 484

30 000 zł

260 / 260

Rejon Polesie, Osiedle Lublinek -Pienista

1

P0016LP

REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK.
Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.

3

P0127LP

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW.
Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.

2
4

P0047LP
P0145LP

CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PLOCKA.
Lokalizacja - ul. Pienista od ul. F. Plocka.

45 000 zł

345 / 345

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD
UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA.
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do
ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.

130 000 zł

234 / 234

TĘŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI-ZACHÓD.
Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko
Retkinia, ul. Popiełuszki 13b.

245 200 zł

1 165 / 1 174

ZIELONE SMULSKO II - BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY
UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.
Lokalizacja - Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.

288 000 zł

745 / 753

ZIELONE SMULSKO II - BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY
UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.
Lokalizacja - Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.

10 000 zł

260 000 zł

693 / 695

332 500 zł

587 / 591

98 000 zł

629 / 657
491 / 493

Rejon Polesie, Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko

1

P0120RS

2

P0137RS

3

P0038RS

5

P0180RS

1

P0008SP

EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE
Lokalizacja - ul. Pogonowskiego 27/29 - SP 26.

3

P0010SP

TAJEMNICZY OGRÓD.
Lokalizacja - ul. Legionów 39.

100 000 zł

REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO –
GDAŃSKA).
Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do
ul. Gdańskiej)

367 200 zł

425 / 427

ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ.
Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.

85 000 zł

352 / 353

ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ SENIORÓW.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.

15 500 zł

232 / 240

4

2
4

P0138RS

P0098SP
P0050SP

5

P0081SP

6

P0148SP

8

P0009SP

7

P0194SP

9

P0043SP

10

P0115SP

11

P0006SP

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP ŁÓDŹ-POLESIE FILIA NR 8.
Lokalizacja - ul. Popiełuszki 17.
REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6.
Lokalizacja - ul. Kusocińskiego 116.

Rejon Polesie, Osiedle Stare Polesie

OTULENI ZIELENIĄ.
Lokalizacja - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO
MIESZKAŃCÓW 60+.
Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.

BAJKOWY PLAC ZABAW.
Lokalizacja - ul. Żeromskiego 105.

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 9 MBP ŁÓDŹPOLESIE Z OSIEDLA STARE POLESIE.
Lokalizacja - ul. Zielona 77.
OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK
W PARKU PONIATOWSKIEGO.
Lokalizacja - Park im. Poniatowskiego.
CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI.
Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.

Rejon Polesie, Osiedle Zdrowie-Mania

232

98 000 zł

557 700 zł

40 000 zł

643 / 650

601 / 633
463 / 481

284 / 286

4 000 zł

217 / 219

10 000 zł

181 / 184

29 913 zł

159 / 160

1

P0087ZM

WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II.
Lokalizacja - ul. Krzemieniecka 7/9.

3

P0114ZM

4

P0147ZM

2

5

P0062ZM

P0085ZM

1

P0177ZL

2

P0048ZL

3

P0103ZL

5

P0036ZL

4
6
7
8

P0130ZL
P0155ZL
P0095ZL
P0150ZL

140 000 zł

189 / 218

OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK
W PARKU "NA ZDROWIU".
Lokalizacja - Park "na Zdrowiu".

10 000 zł

54 / 54

REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM.
Lokalizacja - ul. Konstantynowska 28-32.

10 200 zł
68 250 zł

49 / 50

USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH.
Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175,
2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502);
ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258)

84 000 zł

278 / 281

POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE
DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ.
Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.

82 500 zł

272 / 274

OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW.
Lokalizacja - ul. Czwartaków, obszar P-41.

SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169.
Lokalizacja - ul. Napoleońska 7/17.

35 000 zł
64 000 zł

208 / 214

131 700 zł

197 / 200

REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI
DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską
i Grzybową.
ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.
Rejon Polesie, Osiedle Złotno

ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI.
Lokalizacja - ul. Konstantynowska 115.

RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE
SZKOLNEJ SP 169.
Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleońska 7/17.
PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503).
Lokalizacja - Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.
BIBLIO CAFE "ZŁOTNIANKA".
Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Garnizonowa 38.

Rejon Polesie, Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

1

P0159MM

STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40.
Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.

3

P0019MM

ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW MBP FILII NR 3
Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO.
Lokalizacja - ul. Perla 9.

2

P0158MM

ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.
Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.

79 800 zł

1 950 zł

95 / 99

48 / 48

205 / 207
180 / 182

20 000 zł

167 / 169

129 400 zł

285 / 296

10 000 zł

109 / 109

14 500 zł

11 700 zł

164 / 167

276 / 287

Rejon Widzew, Osiedle Andrzejów

1

W0034AN

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204.
Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.

3

W0038AN

4

W0179AN

5

W0059AN

2

W0171AN

157 500 zł

341 / 345

ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, LEKTUR ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO
DLA BIBLIOTEKI W ANDRZEJOWIE.
Lokalizacja - ul. Szaniawskiego 5a.

36 000 zł

267 / 270

36 750 zł

181 / 181

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

100 000 zł

120 / 121

DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓŁNOC OD
UL. ROKICIŃSKIEJ.
Lokalizacja - Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany
przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.
REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58.
Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji
Gajcego 58.

Rejon Widzew, Osiedle Dolina Łódki

233

62 000 zł

288 / 297

1

W0170DL

2

W0053DL

1

W0155MI

2

W0110MI

1

W0079NO

INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ.
Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej
do ul. Łupkowej.

190 050 zł

46 / 48

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA
„DOLINA ŁÓDKI".
Lokalizacja - ul. Beskidzka 172.

60 869 zł

12 / 12

WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY
PUBLICZNEJ SP MILESZKI.
Lokalizacja - ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.

179 200 zł

80 / 82

28 000 zł

50 / 51

PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ
INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA.
Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania
Nowosolna.

325 000 zł

227 / 228

Rejon Widzew, Osiedle Mileszki

TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH.
Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.
Rejon Widzew, Osiedle Nowosolna

Rejon Widzew, Osiedle Nr 33

1

W0032NR

BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY UL. DYSPOZYTORSKIEJ.
Lokalizacja - Przy ul. Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.

200 000 zł

50 / 50

1

W0045OJ

393 000 zł

1 378 / 1 385

2

W0063OJ

OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY.
Lokalizacja - Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym
realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę
działek, składających się na teren 3ZP - teren zieleni urządzonej. Pozostałe
fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi
publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na
których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.

415 000 zł

1 166 / 1 171

4

W0066OJ

50 000 zł

407 / 412

3
5

W0002OJ
W0019OJ

Rejon Widzew, Osiedle Olechów-Janów

CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU.
Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.
BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI.
Lokalizacja - Po zachodniej stronie obecnego placu zabaw.

LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ
Lokalizacja - ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.

NOWOŚCI WYDAWNICZE, AUDIOBOOKI I POMOCE DYDAKTYCZNE DLA
CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 50.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50.
Rejon Widzew, Osiedle Stary Widzew

37 000 zł
10 000 zł

572 / 574

296 / 296

1

W0001SW

"MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM.
Lokalizacja - Park Widzewski.

700 000 zł

785 / 813

3

W0048SW

PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW" PRZYJAZNE PACJENTOWI.
Lokalizacja - al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.

173 000 zł

434 / 466

2
4
5
6
1
1
2

W0049SW
W0011SW
W0158SW
W0078SW
W0050ST

PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4.
Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.

ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.

ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA KSIĘŻYM MŁYNIE.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7.

ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK.
Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa
i w kierunku Miasta.
Rejon Widzew, Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139.
Lokalizacja - Teren SP 139.

Rejon Widzew, Osiedle Widzew-Wschód

W0167WW BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ.
Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do
formularza mapce.

W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA
DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU.
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99 100 zł

5 000 zł
5 000 zł

520 zł

598 / 626
269 / 271
237 / 238
26 / 26

580 000 zł

797 / 803

540 000 zł

2 989 / 3 144

459 500 zł

2 304 / 2 380

Lokalizacja - Park Widzewska Górka, który znajduje się między ulicami
Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego.

3

W0111WW MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12.
Lokalizacja - ul. Jurczyńskiego 1/3.

5

W0182WW ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 8 ul. Bartoka 27.

4

6

W0018WW ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ KOLOROWEJ KSEROKOPIARKI WRAZ
Z TONEREM I USŁUGĄ SERWISOWANIA NA CAŁY OKRES GWARANCJI DO
BIBLIOTEKI PRZY UL. GORKIEGO 63.
Lokalizacja - Biblioteka, ul. Gorkiego 63.
W0015WW ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30A.
Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew, Filia nr 3, ul. Jurczyńskiego 30A.
Rejon Widzew, Osiedle Zarzew

1

W0120ZA

CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA.
Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.

3

W0183ZA

ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 INTEGRACYJNYM.
Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9,
27/10 obręb W-30.

2

W0083ZA

4

W0012ZA

5

W0088ZA

6

W0124ZA

7

W0089ZA

8

W0099ZA

9

W0101ZA

10

W0100ZA

11

W0055ZA

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193.
Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.

DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ
PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA.
Lokalizacja
Skrzyżowanie
Przybyszewskiego
/
Przybyszewskiego / Tatrzańska.

506 190 zł

2 260 / 2 501

7 000 zł

1 016 / 1 064

340 000 zł

1 653 / 1 685

29 000 zł

578 / 609

20 000 zł

8 000 zł

235 000 zł

1 142 / 1 217

480 / 490

955 / 1 004

SKRZYŻOWANIA

36 097 zł

541 / 544

TRZEŹWA MYŚL.
Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej.

6 500 zł

427 / 447

MŁODY CZY STARSZY DOROSŁY, JAKA TO RÓŻNICA? NOWE KSIĄŻKI DLA MBP
NR 10 ŁÓDŹ WIDZEW.
Lokalizacja - MBP nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63.

15 550 zł

394 / 401

PIKNIK INTEGRACYJNY.
Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.

30 800 zł

387 / 411

SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO
NAPISU FRONTOWEGO.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.

5 000 zł

248 / 250

SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE
ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.

30 000 zł

243 / 244

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE
ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na
terenie osiedla.

19 000 zł

150 000 zł

221 / 223

Śmigłego-Rydza,

DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO - POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA.
Lokalizacja - Nie dotyczy.

162 / 163

Rekomendowane zadania ponadosiedlowe
Zadania ponadosiedlowe
Lp.

ID

1

L0203

2

L0020

Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)

Kwota po
weryf.

ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
I WŁAŚCICIELSKICH.
1 350 000 zł
Lokalizacja - Miasto Łódź.
POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW
ONKOLOGICZNYCH.
Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

235

42 000 zł

Liczba głosów
ważne /
wszystkie
9 659 / 9 724
7 882 / 7 944

3

L0145

4

L0208

5

L0019

6

L0152

7

L0069

8

L0010

9

L0049

10

L0050

11

L0030

12
13

L0054
L0088

14

L0180

15

L0071

17

L0027

16

L0094

18

L0155

19

L0141

20

L0093

21

L0169

Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna
36/50).

MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ.
Lokalizacja - Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 1 860 000 zł
73/3, 75, 76/1, i 81/11.
NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA
ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ
1 980 000 zł
ZE ZJEŻDŻALNIAMI.
Lokalizacja - Park im. Piłsudskiego.
MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM
STACJONARNEGO.
Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki
Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.
NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM.
Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.

5 141 / 5 156

139 536 zł

5 023 / 5 073

420 000 zł

5 009 / 5 032

MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE
SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE.
Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, 1 500 000 zł
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera,
CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.
POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM
KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA.
Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.

5 876 / 5 958

4 500 / 4 774

75 000 zł

4 285 / 4 302

460 000 zł

4 028 / 4 044

118 900 zł

3 940 / 3 974

330 000 zł

3 741 / 3 756

9 500 zł

2 920 / 2 945

60 000 zł

2 848 / 2 852

TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH.
Lokalizacja - ul. Drużynowa 3/5.

800 000 zł

2 726 / 2 737

DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ.
Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.

528 700 zł

2 595 / 2 632

DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA
ZWIERZĄT.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103.

REHABILITACJI

DZIKICH

NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA
STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ.
Lokalizacja - Całe miasto.
WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI.
Lokalizacja - Łódź.

LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny.

ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY
UL. ROJNEJ 18A.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy
ul. Rojnej 18a.

REMURALE:
ODNOWIENIE
ŁÓDZKICH
STARYCH
MURALI
WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO.
Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka/Retkińska,
działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia
Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1),
http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).
WYSPA DLA LEMURÓW WARI.
Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.
USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU
NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO
WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ?
Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.

245 000 zł

390 000 zł

3 075 / 3 088

2 617 / 2 650

40 000 zł

2 321 / 2 330

ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA - POIDEŁKA.
Lokalizacja - Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub
Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok.
kościoła).

125 000 zł

2 273 / 2 282

PIT STOPY DLA ROWERÓW.
Lokalizacja - cała Łódź ( minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej
uczęszczanych rowerowych trasach).

146 000 zł

2 203 / 2 213

45 000 zł

2 140 / 2 145

TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI.
Lokalizacja - Miasto Łódź.

236

22

L0200

23

L0001

24

L0104

ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. A. MICKIEWICZA (PARK
JULIANOWSKI).
Lokalizacja - Park Julianowski (park im. Mickiewicza).
PIESZE METRO.
Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.

BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA
PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY.
Lokalizacja - Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.

237

POD

KĄTEM

90 000 zł

1 915 / 1 934

2 000 zł

1 311 / 1 316

1 500 zł

1 099 / 1 102

