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1.  L0037 

Poprawmy ul. Kasprzaka - upłynnienie ruchu przy Drewnowskiej. 
Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską. 
Likwidację powierzchni wyłączonej z ruchu na północ od ul. Drewnowskiej 
(wydłużenie pasa do lewoskrętu) działka B-45 69/33. 
Ogólnodostępne. 

4900,00 

2.  L0121 

Koci kiermasz na Kocim Szlaku. 
Tereny zielone przy dawnych torach kolejowych, za szkołą na Księżym Młynie. 
Projekt przewiduje organizację sześciu jednodniowych kiermaszy związanych z 
tematem „Kot" w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w terminie od maja do 
października. Będzie tu można sprzedawać wyroby artystyczne i rzemieślnicze 
ozdobione wizerunkiem kotów oraz produkty dla tych sympatycznych 
czworonogów. Nie będzie to wystawa żywych zwierząt, ani tym bardziej ich 
sprzedaż. Organizator zajmie się reklamą tych wydarzeń, ustawieniem toalet toi 
toi oraz posprzątaniem terenu po każdym dniu imprezy. O sposób ekspozycji 
swoich produktów zatroszczą się sami wystawcy. 
Ogólnodostępne. 

5000,00 

3.  L0124 

Biblioterapia jest ważna - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 44 BM 
przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego. 
BM, Filia 44, Kopcińskiego 22. 
Biblioteka działa na terenie szpitala. Zakup nowości wydawniczych wzbogaci 
ofertę filii i pomoże w procesie biblioterpii wśród pacjentów. 
Nie dotyczy. 

6000,00 

4.  L0125 

Kiermasz staroci na Księżym Młynie. 
Tereny zielone przy dawnych torach, za szkołą na Księżym Młynie. 
Projekt przewiduje organizację sześciu dwudniowych kiermaszy staroci w 
drugi weekend miesiąca w terminie od maja do października. Organizator 
zajmie się reklamą tych wydarzeń, ustawieniem toalet toi toi oraz 
posprzątaniem terenu po każdym dniu imprezy. O sposób ekspozycji swoich 
produktów zatroszczą się sami wystawcy. 
Ogólnodostępne. 

8000,00 

5.  L0234 

Wirtualna zieleń w Łodzi. 
Cała Łódź. 
Program do projektowania umożliwi pracownikom Zarządu Zieleni Miejskiej w 
Łodzi tworzenie innowacyjnych projektów zieleni w przestrzeni miasta. W 
znaczący sposób ułatwi tworzenie koncepcji zagospodarowania zieleni oraz 
umożliwi mieszkańcom pogląd zaprojektowanej kompozycji -jak będzie 
wyglądała w przyszłości. 
Nie dotyczy. 

8000,00 

6.  L0272 

Zakup wyposażenia - łóżka jednoosobowe z materacami do grupy nocnej 
"oddziału wsparcia". 
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18 a. 
Zakup wyposażenia do grupy nocnej „oddziału wsparcia" dla podopiecznych 
Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a i jego Filii, 
przy ul. Piotrkowskiej 121 - Łóżka jednoosobowe do spania z materacem – szt. 
10. 
Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. 
Rojnej 18a i ul. Piotrkowskiej 121. 

8500,00 

7.  L0164 

Na ratunek szybko i sprawnie - zakup pilarek do drewna dla strażaków z 
OSP ORW Łódź. 
Całe miasto. 
W związku z nawałnicami, które w ubiegłych latach nawiedziły nasze miasto 
podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu profilu działalności o likwidacje skutków 
klęsk żywiołowych. 25 ratowników posiada już przeszkolenie specjalistyczne 

8900,00 
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dopuszczające do udziału w takich akcjach, brakuje nam tylko sprzętu. Zestawy 
odzieży ochronnej udało nam sie już pozyskać, niezbędnym jest jednak zakup 
zestaw 3 kompletów pilarek do drewna.  
Nie dotyczy. 

8.  L0136 

Mural z Arturem Rubinsteinem - naprawa! 
Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza. 
Jeden z najpiękniejszych łódzkich murali został zdewastowany! W dolnej części 
wielkoformatowego obrazu jest widoczne graffiti o niskich walorach 
estetycznych. Projekt zakłada usunięcie nielegalnego graffiti i przywrócenie 
dawnego blasku obrazowi namalowanemu przez brazylijskiego artystę -
Eduadro Kobra. 
Ogólnodostępne. 

12000,00 

9.  L0135 

Łódź nie marnuje jedzenia! - całoroczne warsztaty edukacyjne. 
Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, Łódź ul. Hipoteczna 3/5 
ŁCDNiKP Łódź, ul. Kopcińskiego 29. 
Przeprowadzenie w szkołach podstawowych cyklu 2-godzinnych praktycznych 
lekcji edukacyjnych dotyczących Jadłodzielni jako jednego ze sposobów na 
ograniczenie marnowania żywności i szukania rozwiązań na gospodarowanie 
jej nadwyżkami w życiu codziennym, dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 
uczniów łódzkich szkół podstawowych a także dzieci korzystających z placówek 
wsparcia dziennego oraz wychowanków pieczy zastępczej. Podczas warsztatów 
uczestnicy:  • dowiedzą się, jaka jest skala marnowania jedzenia, poznają błędne 
nawyki konsumpcyjne i wyzwania, jakie stoją przez nami każdego dnia w 
związku z gospodarowaniem jedzeniem; • wykonają projekt plastyczny 
odnoszący się do kształtowania prawidłowych nawyków gospodarowania 
żywnością; • opracują pomysły na wykorzystanie nadwyżek jedzenia, które 
najczęściej marnuje się w domach; • dowiedzą się, że wyrzucanie jedzenia to nie 
tylko marnowanie pożywienia, ale również zasobów Ziemi i produkowanie 
śmieci, które często lądują w naszych rzekach, jeziorach i na podwórkach; 
• wezmą udział w warsztacie kulinarnym. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie: SP nr 174; SP nr 34; SP 
nr 5; SP nr 81; SP nr 153; SP nr 26; SP nr 170; SP nr 101; SP nr 173; SP nr 169; 
SP nr 7; SP nr 184; SP nr 145; SP nr 56; SP nr 54; SP nr 58; SP nr 24; SP nr 199, 
SP nr 1. 

13500,00 

10.  L0289 

Namalowanie przejścia dla pieszych na ulicy Jarzynowej, przy ulicy 
Borowej. 
Ul. Jarzynowa. 
Na ulicy Jarzynowej, przy Borowej zostanie namalowane przejście dla pieszych. 
W tym miejscu znajduje się przejście między 40 SP, a budynkiem CKE, 
prowadzące z osiedla Mania na Mireckiego. Ulicę Jarzynową codziennie 
przechodzi w tym miejscu bardzo dużo nawet małych dzieci. Są one skazane na 
ryzykowne przejście pomiędzy jadącymi rzadko, ale szybko autami. Przejście 
znacząco zwiększy bezpieczeństwo. 
Ogólnodostępne. 

15000,00 

11.  L0277 

Konkurs fotograficzny: „Miejska hala targowa". 
Teren miasta. 
Każdy może wziąć udział w konkursie. Zdjęcia mogą być wykonane w 
dowolnym mieście. Konkurs fotograficzny „Miejska hala targowa" odbyłby się w 
czterech kategoriach: 1. elewacja hali targowej, 2. wnętrze hali, 3. otoczenie - 
plac i ulice przed halą, 4. ludzie, towary, obyczaje. Do każdej kategorii można 
zgłosić maksymalnie po 7 zdjęć. Liczy się głównie wartość dokumentalna zdjęć, 
ale kompozycja, jakość i walory artystyczne będą dodatkowym atutem, 
podobnie jak krótki opis. 
Nie dotyczy. 

19900,00 
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12.  L0102 

Szachy- Organizacja indywidualnych i drużynowych Lig szachowych dla 
dzieci i dorosłych. 
CZP nr 3, ul. Olimpijska 9. 
Projekt ma umożliwić regularne spotkania środowiska szachowego oraz dzięki 
rywalizacji podnieść poziom szachowy w naszym mieście. 8-10 weekendów 
(soboty i niedziele) w roku szkolnym będą odbywać się rozgrywki pomiędzy 
łódzkimi drużynami szachowymi oraz indywidualne. Projekt ma za zadanie 
dotrzeć do wszystkich szachistów z Łodzi, do każdej szkoły i każdego ośrodka 
szachowego. Dla dorosłych przewidziane są nagrody rzeczowe. Dla dzieci 
oprócz nagród rzeczowych będzie możliwość darmowego udziału w zajęciach 
szkoleniowych prowadzonych przez łódzkich trenerów na terenie miasta Łodzi 
np. w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3. 
Wszyscy szachiści z Łodzi. 

25000,00 

13.  L0107 

Stojaki w parkach - Leave and Run. 
Las Łagiewnicki, Park im. J. Piłsudskiego, im. J. Poniatowskiego, Park 
Staromiejski, Park A. Mickiewicza, Park Helenów, Park 3-Maja. 
Montaż ok.15 stojaków (4-stanowiskowych) na rowery na terenie 7 obiektów 
administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

30000,00 

14.  L0230 

Łąka na Łąkowej! 
Ul. Łąkowa miedzy al. Mickiewicza, a ul. Zamenhoffa. 
„Nasze miasta toną w smogu i betonie. Pszczoły masowo wymierają z powodu 
braku różnorodnego pokarmu. Dzieci znają tylko kilka dzikich kwiatów. 
Zmieńmy to razem siejąc łąki kwietne". Projekt polega na utworzeniu miejskiej 
łąki w śladzie ulicy Łąkowej miedzy al. Mickiewicza, a ul. Zamenhoffa. Łąki 
powinny zostać posadzone w miejscach gdzie dziś rośnie trawa. Łąki miejskie 
nie trzeba kosić i nawozić, więc miasto generuje znaczne oszczędności. 
Ogólnodostępne.  

30000,00 

15.  L0140 

Oznakowanie terenu byłego hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży 
przy ul. Przemysłowej. 
Park im. Szarych Szeregów. 
Oznakowanie granic dawnego hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży 
polskiej przy ulicy Przemysłowej poprzez rozmieszczenie informacji o historii 
obozu w postaci tablic informacyjnych wraz, z podajnikami na liszki 
informacyjne do pobierania przez przechodniów lub odwiedzających dawny 
teren obozu. Zostaną one na stałe zamieszczone na cementowanych 
elementach, symbolizujących granice obozu oraz dwóch elementach, które 
stanowią ogrodzenie garaży, a także na postumencie w bliskim sąsiedztwie 
pomnika Pękniętego Serca. Podsumowanie: 7 tablic wraz z podajnikami, w tym 
6 do zamontowania na istniejących cementowych elementach, l do 
zamontowania wraz z postumentem, 4 ławki. 
Ogólnodostępne. 

36000,00 

16.  L0029 

Światełko pamięci - zniczomaty na cmentarzach komunalnych. 
CK Doły, al. Palki 9, CK Szczecińska ul. Hodowlana 28/30, CK Zarzew ul. 
Przybyszewskiego 325. 
Zakup urządzeń do sprzedaży zniczy, wkładów i zapałek. Zniczomaty ustawione 
zostaną na terenie trzech cmentarzy komunalnych w Łodzi. 
Zniczomaty byłyby dostępne podczas całego okresu dostępności nekropolii 
miejskich. 

40000,00 

17.  L0044 

Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do ebooków dla 
użytkowników BM. 
BM z siedzibą al. T. Kościuszki 48,wraz z siecią 73 filii w całym mieście. 
Zadanie polegać będzie na zakupie dostępu do platformy Legimi, oferującej 
zasób 25 000 e-booków i audiobooków. Legimi umożliwia korzystanie z 
różnych wydawnictw cyfrowych w formie abonamentu dla dużych grup 

40000,00 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

czytelników. Najbogatszy w ofercie pakiet umożliwia „przeczytanie" 1250000 
stron, co daje około 6000 książek średniej objętości. Dostęp do usługi uzyskać 
można wprowadzając kod otrzymany od realizatora zadania. W tym samym 
czasie z usługi korzystać może 1000 użytkowników. Realizacja projektu 
umożliwi mieszkańcom miasta czytanie najnowszej literatury bez ograniczeń, w 
dowolnie wybranym miejscu i czasie, na tablecie, smartfonie, komputerze lub e-
czytniku. Zadanie zrealizowane będzie poprzez sieć Filii Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi - instytucji najlepiej przygotowanej, kompetentnej i doświadczonej w 
udostępnianiu książek. Usługa ta dla mieszkańców będzie bezpłatna. Koszt 
zadania to 40 000 zł brutto. 
Nie dotyczy. 

18.  L0168 

Gimnastyka sportowa - Air track. Zakup sprzętu treningowego dla dzieci i 
młodzieży. 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul Karpacka 61. 
Doposażenie specjalistycznej sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Karpackiej 61 w powietrzne zestawy 
treningowe AirTrack dla dzieci i młodzieży: zestaw Air Training Set oraz 
AirTrack TakeOff Plus. Powietrzny zestaw treningowy dla dzieci Air Training 
Set zawiera: • 2x matę powietrzną AirBoard, wymiary: 60xl00xl0cm, • lx kostkę 
powietrzną AirBlock, wymiary: 60xl00x20cm, • lx ścieżkę powietrzną AirFloor, 
wymiary: 300xl00xl0cm • lx wałek powietrzny AirRoll, wymiary: 60xl20cm, 
Powietrzny zestaw AirTrack TakeOff PLUS zawiera: 1. AirTrack - 2 sztuki, 2. 
AirRoll - 2 sztuki, 3. Zestaw AirBox, 4. Stabilizator, wałka, 5. Torba 
transportowa, 6. Manometr, 7. Pompka hitach, 8. Pompka OV-10. 
Ogólnodostępne. 

40600,00 

19.  L0078 

Ustawienie wiaty przystanku autobusowego. 
Obywatelska - Obywatelska 106. 
Wyposażenie przystanku autobusowego w wiatę na nowo wybudowanym 
przystanku. 
Ogólnodostępne. 

45000,00 

20.  L0174 

Radość dziecka II. 
Ul. Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. Teren SP 152. 
Zadanie ma na celu integrację społeczności szkolnej SP 152 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. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 
poprzez założenie monitoringu wizyjnego m.in. w szatniach uczniowskich. 
Uczniowie SP nr 152 oraz okoliczni mieszkańcy. 

45000,00 

21.  L0179  

Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa dla młodzieży. 
Całe miasto - szkoły podstawowe. 
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z edukacji anty dyskryminacyjnej dla 
młodzieży i nauczycieli w 20 łódzkich szkołach podstawowych. Szkoła w dużej 
mierze kształtuje postawy młodzieży stąd niezbędne jest wprowadzenie do niej 
zajęć dotyczący respektowania praw człowieka oraz przeciwdziałania 
uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, 
niepełnosprawność, orientację seksualna, wyznanie czy status materialny. 
Celem edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej jest szkoła, w której 
każdy może czuć się bezpiecznie. 
Ogólnodostępne. 

45000,00 
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22.  L0290 

Rozgrywki koszykówki dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Hala MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 
Zadanie polega na organizacji cyklu comiesięcznych turniejów rozgrywanych w 
weekendy na terenie hali MOSiR przy ul. Małachowskiego 5/7. Raz w miesiącu 
dzieci będą rywalizowały ze sobą  rozgrywając po 2 mecze w systemie każdy z 
każdym. Dzieci będą miały możliwość rywalizowania z rówieśnikami podczas 
widowisk z należytą oprawą, porównywalną ze sportem profesjonalnym. Celem 
projektu jest propagowanie sportu, w szczególności koszykówki jako ścieżki 
rozwoju osobistego i społecznego dzieci. 
Turnieje nieodpłatne, dostępne dla dzieci szkół podstawowych. 

45000,00 

23.  L0010 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner. 
Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner nr tab. 1210, 
1213. 
Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner numery 
taborowe: 1210, 1213 poprzez montaż  siedzeń tapicerowanych, które 
zastąpiono niewygodnymi siedzeniami plastikowymi.  
Ogólnodostępne. 

46000,00 

24.  L0269 

Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych. 
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Ośrodek Pediatryczny, 
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 
terapeutyczna lalka-przyjaciel, któremu można opowiedzieć o tym, co 
najbardziej doskwiera. Zajęcia przedszkolne rozweselą i umilą czas 
najmłodszym pacjentom. 
Ogólnodostępne. 

46000,00 

25.  L0160 

Zakup elektrycznego sprzętu do ratownictwa technicznego na potrzeby 
OSP Łódź Retkinia. 
Teren Miasta Łodzi. 
Projekt zakłada zakup elektrycznego narzędzia combi- nożyco-rozpieracza 
firmy Lukas. Sprzęt do ratownictwa technicznego, wykorzystywany jest 
najczęściej przy wypadkach komunikacyjnych w celu utworzenia dojścia do 
osób poszkodowanych, które zostały uwięzione w pojazdach. 
Nie dotyczy. 

48000,00 

26.  L0151 

Pomóżmy zwierzętom w Łodzi - zakup budek dla ptaków i domków dla 
owadów. 
Drzewa w pasach drogowych w Łodzi. 
Zakup budek dla ptaków (np. sikorek, kowalików) oraz domków dla owadów, 
które będą powieszone w koronach drzew, np. w alejach lipowych. 
Nie dotyczy. 

50000,00 
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27.  L0154 

Smog - wiedza podstawą zmian. Ulotka informacyjna skierowana do 
mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i komunalnej poza centrum 
Łodzi, w dzielnicach o przewadze takiej zabudowy. 
Dzielnice Łodzi poza centrum. Dzielnice o największej kumulacji starej 
zabudowy jednorodzinnej i komunalnej, np. Górna, Ruda, Bałuty. 
Prosta czarnobiała, dwustronna ulotka informacyjną pisana zrozumiałym 
językiem, bez informacji ściśle naukowych, składana na 3 części. Przeznaczona 
do rozpowszechnienia w skrzynkach pocztowych mieszkańców - grupy 
docelowej. Informacja o: co to jest smog, - co tworzy łódzki smog w zimie w 
procentach, - szkodliwość dla ludzi spalania śmieci; - lista rzeczy, których nigdy 
nie należy spalać w domowym piecu, - szkodliwość spalania węgla najgorszej 
jakości i odpadów także dla samego spalającego, jego rodziny i sąsiadów z 
wyszczególnieniem chorób do których może to doprowadzać - wpływ 
zanieczyszczenia powietrza na jakość warzyw z przydomowych ogródków - 
krótki opis prawidłowego rozpalania w piecu węglowym- zmniejszenie 
obciążenia dla środowiska odnośnik do strony internetowej z instrukcją, - 
adresy punktów bezpłatnej zbiórki odpadów w Łodzi (aby nie trafiały do 
pieców), -jeśli nie śmieci to co? Możliwość pozyskania pomocy i dopłaty do 
opału - telefon do Pomocy Społecznej, - sąsiad spala śmieci - telefon 
interwencyjny, - kary finansowe w Łodzi za spalanie śmieci, - informacja o 
kolejnym, najbliższym naborze wniosków do programu dopłat do wymiany 
źródła ogrzewania - wymienione inne działania mieszkańców, które pomogą 
zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w Łodzi, np. oszczędna eksploatacja aut, 
zwiększanie ilości zieleni w mieście itd. 
Nie dotyczy. 

50000,00 

28.  L0233 

Bioróżnorodność. 
Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera sp. z o.o., ul. Sterlinga 13. 
Wprowadzenie niskiej szaty roślinnej, rodzimych gatunków flory, na terenach 
zlokalizowanych wokół miejskich placówek medycznych. Posadzenie i 
konieczna pielęgnacja (w tym podlewanie). W chwili obecnej tereny zieleni 
wokół szpitali stanowią w większości przypadków monokulturę - trawnik ze 
starym, niepielęgnowanym drzewostanem. Wprowadzenie bioróżnorodności o 
dobrze dobranym składzie gatunkowym, podniesie potencjał ekosystemu 
przyrodniczego w mieście. Należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. gatunki 
antysmogowe w przypadku placówek medycznych, zlokalizowanych przy 
arteriach komunikacyjnych. 
 Ogólnodostępne. 

50000,00 

29.  L0235 

Bałucka cebula - kwitnąca Limanka. 
Zachodnia strona skrzyżowania ul. Limanowskiego z al. Włókniarzy. 
Zakup i posadzenie roślin cebulowych (m.in. tulipany, krokusy, żonkile, 
hiacynty). 
Ogólnodostępne. 

50000,00 

30.  L0297 

PSI-STANEK wybieg dla psów. 
Działki nr 284/16 i 279/1 w obrębie B-45. 
Ogrodzony wybieg dla psów na którym znajdą się akcesoria do agility dla psa: 
słupki, tunel i przeszkoda. Będą tam także kosz na śmieci, kosz na psie odchody, 
dwie ławeczki dla właścicieli i tablica na której można zamieścić ogłoszenia np. 
o zgubionych lub znalezionych zwierzakach. 
Ogólnodostępne. 

50000,00 
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31.  L0115 

Dumna Łódź - mural upamiętniający nadanie praw miejskich. 
Ściana szczytowa budynku mieszkalnego przy ul. Limanowskiego 128 (dz. nr 
186/1, obr. B-45). 
Stworzenia muralu upamiętniającego nadanie praw miejskich Łodzi przez króla 
Władysława Jagiełłę w 1423 r. Koszty realizacji zadania uwzględniają opłacenie 
artystów, wykonawców, materiały budowlane, sprzęt i wykonanie tabliczki 
informacyjnej. 
Ogólnodostępne. 

55660,00 

32.  L0130 

Koty na Kocim Szlaku - poszukaj kocich rzeźb na Księżym Młynie. 
Teren Księżego Młyna (famuły i Koci Szlak) ograniczony ulicami: Fabryczna, 
Przędzalniana, Tymienieckiego. 
Zadanie przewiduje projekt, wykonanie i zamontowanie 5 rzeźb naturalnej 
wielkości kotów z brązu. Dopuszczamy również inny surowiec na rzeźby (np. 
kamień), jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. Na lokalizację rzeźb proponujemy: 
1. Koci Szlak, 2. Budynek przy ul. Księży Młyn 12, 3. Zabytkowa pompa 4. Brama 
wjazdowa przy ul. Przędzalnianej 5. Budynek przy ul. Przędzalnianej 63. 
Elementem składowym zadania jest druk ulotek z zaznaczonymi na mapce 
rzeźbami kotów i krótkim opisem najważniejszych obiektów historycznych na 
Księżym Młynie oraz wykonanie okolicznościowych pieczątek. 
Uroczyste otwarcie uświetni zabawa dla całych rodzin - gra miejska. 
Ogólnodostępne. 

56000,00 

33.  L0249 

Ślizgawka i huśtawka w okolicach Lotniska (ul. Maczka). 
Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 
Budowa ślizgawki i podwójnej huśtawki dla dzieci na zielonym terenie - 
Uroczysko Lublinek przy oczku wodnym. 
Ogólnodostępne. 

58100,00 

34.  L0261 

Mobilne Centrum Alzheimerowskie. 
1. 3 Dom Pomocy Społecznej, ul. Paradna 36, 2. 5 Dom Pomocy Społecznej, ul. 
Podgórna 2/14, 3. Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień", ul. Dojazdowa 
5/7, 4. Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz" im. Jana Pawła II, ul. 
Krzemieniecka 7/9, 5. Dom Pomocy Społecznej Fundacji Brata Alberta, ul. 
Helenówek 7, 6. Dom Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114, 7. Dom Pomocy 
Społecznej, ul. Rojna 15, 8. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rudzka 56, 9. Centrum 
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze, Dom Pomocy Społecznej, ul. Przybyszewskiego 
255/267, 10. 2 Dom Pomocy Społecznej, ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 
32, 11.6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10, 12. Dom Pomocy Społecznej 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. im. bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. 
Kosynierów Gdyńskich 20,  13. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" im. 
majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta", ul. Przyrodnicza 24/26, 14. 
Dom Pomocy Społecznej, ul. Spadkowa 4/6. 
Cykl szkoleń i warsztatów w zakresie pracy i opieki nad osobami chorującymi 
na choroby otępienne w tym chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla opiekunów. 
Cykliczne szkolenia w 12 DPSach znajdujących się na terenie Łodzi z zakresu: 
6 godzin szkolenia dotyczącego chorób otępiennych, oraz pracy i komunikacji 
zarówno z chorym jak i z jego opiekunem. 6 godzin szkoleń dla opiekunów 
formalnych i nieformalnych z zakresu warsztatów terapii zajęciowej oraz zajęć 
usprawniających funkcjonowanie poznawcze. W każdym DPSie odbędą się po 
dwa 6 godzinne cykle zajęciowe, co łącznie wyniesie 28 spotkań 6 godzinnych 
dla koło 470 opiekunów formalnych i nieformalnych. Do przygotowania szkoleń 
będzie potrzebne wydanie informatora 1000 sztuk oraz zeszytu ćwiczeń do 
zajęć z podopiecznymi 2500 szt. Promocja przedsięwzięcia. 
Ogólnodostępne. 

60000,00 

35.  L0004 

Rower towarowy dla rewitalizowanej Łodzi. 
Dotyczy obszarów objętych rewitalizacją. 
Powszechny program z którego może skorzystać każdy mieszaniec lub 
przedsiębiorca działający na terenie objętych programem rewitalizacji Lodzi. Z 

65000,00 
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programu dofinansowania zakupu rowerów towarowych (cargo) może 
skorzystać każdy, kto zgłosi się do Urzędu Miasta Łodzi z wypełnionym  
stosownym wnioskiem i zadeklaruje zakup roweru towarowego ułatwiającego 
poruszanie się po mieście i/lub przewóz towarów większych gabarytów. 
Ogólnodostępne. 

36.  L0251 

Zewnętrzna siłownia złożona z 4 elementów w okolicach Lotniska (ul. 
Maczka). 
Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 
Budowa zewnętrznej siłowni składającej się z 4 elementów na zielonym terenie 
przy Uroczysku Lublinek przy oczku wodnym: wyciąg i krzesło, biegacz i ławka, 
surfer i twister, prasa i wioślarz. Przykładowa siłownia: https://bit.ly/2G53sUl 
Elementy siłowni: https://goo.gl/XtcikU. 
Ogólnodostępne. 

68000,00 

37.  L0241 

Raz, dwa, tree - policzmy drzewa w mieście. 
Teren Miasta Łodzi. 
Zakup tabliczek z numerkami w celu inwentaryzacji drzew wraz z młotkiem i 
automatycznym podajnikiem etykiet. 
Nie dotyczy. 

70000,00 

38.  L0099 

Poznaj przyrodę wokół siebie - tablice informacyjne w Parku na Zdrowiu: 
opis drzew, ptaków, zwierząt. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Trwałe tablice z informacjami (min 30) na temat przyrody z podstawową 
informacją: szkic drzewa, zwierzęcia, ptaka, nazwa (w j. polskim, angielskim, 
niemieckim oraz słowackim) jedna dwie ciekawostki -j. polskim. Kod QR 
prowadziłby na stronę, z dokładniejszym opisem (np. zdjęcie drzewa 
jesienią/zimą/wiosną/latem), w przypadku ptaka - zdjęcie oraz film lub 
nagranie jak śpiewa, w przypadku np. wiewiórki - film jak je orzechy. 
Tablice edukacyjne będą na terenie Parku im. J. Piłsudskiego, który jest otwarty 
i ogólnodostępny. 

71000,00 

39.  L0153 

Pomóżmy kasztanowcom - program walki ze szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem który niszczy nasze drzewa. 
Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi. 
Zadanie polega na rozwieszaniu pułapek feromonowych i innych zabiegach 
pozwalających znaczne ograniczenie ilości larw szrotówka, który niszczy liście 
kasztanowców. 
Nie dotyczy. 

75000,00 

40.  L0253 

Las Młodej Łodzi. 
ul. Latawcowa/Ikara. 
Las Młodej Łodzi to akcja w ramach której można posadzić drzewo z okazji 
urodzenia lub adopcji dziecka. Ma za zadanie promować rodzicielstwo i dbanie 
o środowisko naturalne. W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie 
miejsca sadzenia Lasu Młodej Łodzi (drewniane ogrodzenie, ławostoły, kosze, 
utwardzenie fragmentu terenu), przeprowadzenie kolejnych edycji z 
warsztatami ekologicznymi oraz utworzenie strony internetowej akcji m.in. z 
mapą lasu. 
Ogólnodostępne. 

79000,00 

41.  L0202 

Rondo na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza i Konstytucyjnej. 
Skrzyżowanie ulic: Narutowicza i Konstytucyjnej. 
Wyznaczenie ronda na ww. skrzyżowaniu zmieniając organizacje ruchu bez 
zmiany geometrii drogi (przykład ronda Sanitariuszek). 
Ogólnodostępne. 

80000,00 
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42.  L0214 

Wykonanie prac związanych z estetyką ekranów dźwiękochłonnych. 
Na terenie całej Łodzi. Przykładowy odcinek ul. Pabianicka naprzeciw 
kompleksu handlowego "Port-Łódź" i "Ikea". 
Dźwiękochłonny ekran zostałby pokryty folią samoprzylepną zadrukowaną 
leśnym widokiem. Folia byłaby zalaminowana w celu jej wzmocnienia. Pejzaż 
wkomponuje się w otoczenie ładnym, estetycznym wyglądem. Plusem tego 
pomysłu jest zachowanie porządku i czystości ekranów, które zamazywane są 
obraźliwymi wyrazami jak i rysunkami. Poza tym ciągłe czyszczenie ekranów 
generuje wysokie koszty, jakie ponosi miasto. 
Ogólnodostępne. 

84480,00 

43.  L0236 

Zdrowe drzewa w Łodzi. 
Zarząd Zieleni Miejskiej. 
Zakup tomografu do drzew pozwoli sprawdzić stan zdrowotny łódzkich drzew. 
Mieszkańcy Łodzi stojący w obronie drzew będą mogli udowodnić swoim 
sąsiadom, którzy chcą wyciąć konkretne drzewa, że ich stan zdrowotny jest 
dobry, bądź upewnić się, że drzewo stwarza niebezpieczeństwo. Nie wycinajmy 
więcej zdrowych drzew! 
Nie dotyczy. 

84500,00 

44.  L0032 

Organizacja koncertu poezji śpiewanej. 
Park Źródliska I. 
Zadanie zakłada organizację koncertu poezji śpiewanej w Parku Źródliska I w 
okresie sierpnia. Aranżacja koncertu powinna zapewniać nastrój wyjątkowej 
chwili tzn. klimatyczne oświetlenie, leżaki dla słuchaczy. 
Ogólnodostępne. 

89000,00 

45.  L0146 

Biegówki na Zdrowiu. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Kompleksowa organizacja nieodpłatnych i otwartych dla mieszkańców zajęć z 
narciarstwa biegowego lub zajęć na nartorolkach (w przypadku braku śniegu) z 
zapewnieniem bezpłatnego udostępnienia sprzętu. Wytyczenie i utrzymanie 
tras narciarskich. Przeprowadzenie jak największej ilości zajęć, jednak nie 
mniej niż 36 2-godzinnych zajęć narciarskich lub nartorolkarskich. W 
przypadku braku śniegu mogą odbyć się też zajęcia pokazowe z konserwacji 
nart, a także specjalistyczne treningi imitacyjne, podnoszące sprawność ogólną, 
kondycję i wytrzymałość. Zakup nart biegowych oraz nartorolek z butami i 
kijkami, przyczepy na sprzęt a także jej ubezpieczenie i rejestracja. Zakup 
materiałów eksploatacyjnych, stojaków, suszarek do butów, wyciskarek do 
narciarskich tras biegowych, namiotu - przebieralni, ławeczek i stolików oraz 
środków do dezynfekcji obuwia. 
Zajęcia narciarstwa biegowego oraz zajęcia na nartorolkach w Parku im. 
Piłsudskiego mają być zajęciami bezpłatnymi i ogólnodostępnymi, dla 
wszystkich zainteresowanych mieszkańców Łodzi. 

95000,00 

46.  L0266 

Dofinansowania działania punktu konsultacyjno-diagnostycznego. 
Lokal spełniający wymagania KC ds. AIDS do prowadzenia Punktu 
Konsultacyjno-Diagnostycznego. 
Zadanie zakłada: -udzielanie nieodpłatnych porad i nieodpłatnych testów 
przesiewowych w kierunku wirusa HIV dla mieszkańców miasta Łodzi w roku 
2019, -kampania informacyjna dla mieszkańców miasta o możliwości 
bezpłatnego przetestowania się w kierunku zakażeń wirusem HIV. 
Dostępny dla wszystkich łodzian nieodpłatny punkt anonimowego testowania 
osób dorosłych w kierunku HIV działający 2 - 3 dni w tygodniu w wymiarze 12 
godzin tygodniowo. 

99472,00 

47.  L0056 

Rzeka Jasień dla mieszkańców. 
Działki wzdłuż rzeki Jasień od ul. Wólczańskiej do ujścia rzeki Karolewki. 
Posprzątanie śmieci i nasadzenie drzew na działkach wzdłuż rzeki Jasień Od 
Wólczańskiej do ujścia Karolewianki. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 
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48.  L0212 

Oświetlenie ul. Kresowych Stanic. 
Ul. Kresowych Stanic w pobliżu skrzyżowania z ul. Gościniec. 
Projekt i budowa oświetlenia na ul. Kresowych Stanic w pobliżu ul. Gościniec na 
odcinku gdzie pas drogowy ma szerokość pozwalającą na wybudowanie 
oświetlenia 8 szt. słupów z oprawami LED. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

49.  L0250 

Rekreacyjno widokowa górka z ziemi w okolicach Lotniska (ul. Maczka). 
Okolice Lublinka (ul. Maczka) P34 - 41/5. 
Budowa usypanej z ziemi górki na Uroczysku Lublinek przy oczku wodnym na 
wysokość 2-3 piętra. Górka służyłaby do zjazdy na sankach zimą, rowerem - 
latem. Stanowiła by także punkt widokowy na las/lotnisko/oczko wodne. 
Ogólnodostępne. 

108000,00 

50.  L0145 

Międzypokoleniowy Turniej Tańca - Dance 4 Life. 
Miejska instytucje kultury 
Pomysł polega na zorganizowaniu całodniowego Turnieju Tanecznego w 
wynajętych przestrzeniach na terenie Łodzi, propagującego współczesne trendy 
taneczne. Wydarzenie będzie skierowane do wszystkich mieszkańców - 
amatorów i profesjonalistów, którzy chcieliby zaprezentować swoje 
umiejętności w wybranym stylu: street dance (hip-hop, house, popping, locking, 
waackin', breakdance), style współczesne (jazz, balet, taniec współczesny, 
contemporary), showcase (style mieszane). Warunkiem udziału jest 
przygotowanie prezentacji (do 3 min.) z udziałem min. dwóch osób. Turniej 
będzie podzielony na etapy, w zależności od prezentowanego stylu i wybranej 
kategorii: duety, miniformacje, formacje, streetowe bitwy taneczne 2x2, 
streetowe bitwy taneczne 4-10 os. 
Ogólnodostępne. 

114700,00 

51.  L0147 

Letnie zajęcia żeglarskie dla dzieci na Stawach Stefańskiego. 
Stawy Stefańskiego. 
Wnioskowane zadanie ma na celu zorganizowanie 90 dzieciom aktywnego 
wypoczynku nad wodą w miejscu zamieszkania. Jest to cykl bezpłatnych 
wakacyjnych szkoleń żeglarskich skierowanych dla dzieci i młodzieży w wieku 
7-14 lat, które chcą spróbować swoich sił i rozpocząć przygodę z żeglarstwem. 
Zapewniamy obiad oraz inne atrakcje np.: wyjścia, na basen, pływanie na 
kajakach oraz na wake-u. 
Bezpłatne zajęcia dla maksymalnie 90 dzieci. Jedynym kryterium kwalifikacji na 
zajęcia byłoby posiadanie umiejętności pływania. Miejsce jest i będzie otwarte, 
ogólnodostępne dla dzieci i ich rodzin. 

120000,00 

52.  L0080 

Przystanek Ariadna. 
Teren wokół przystanków na ul. Niciarnianej w bliskim sąsiedztwie Fabryki 
Nici, Domu Kultury „Ariadna", a także ścieżki rowerowej. 
Nowa aranżacja przestrzeni wokół przystanków na ulicy Niciarnianej w bliskim 
sąsiedztwie Fabryki Nici Ariadna, Domu Kultury Ariadna, w miejscu ściśle 
związanym z historią i dziedzictwem kulturowym Łodzi. Wykorzystanie 
istniejącej infrastruktury przystanków do zamieszczenia informacji o historii 
tego miejsca, a także, prezentacja pamiątek mieszkańców Łodzi w formie zdjęć. 
Budowaniu tożsamości miejsca, poprzez odwoływanie się do historii, tworzenie 
nowej przyjaznej mieszkańcom przestrzeni. W tym celu w miejscu tym 
powstanie: l .Zdrój uliczny z ozdobnym ujściem nawiązujący architekturą do 
historii miejsca. 2. ławki uliczne. 4. stojaki rowerowe. 4. l kosz na śmieci. 5. 4 
słupki separatora. 6. 3 miejsca parkingowe. 7. Stolik z planszą do gier + 
ławeczki. 8. Nowy chodnik o łącznej powierzchni 100 m2. 9. Rekultywacja 
trawnika o powierzchni 150 m2. 10. Nasadzenia krzewów ozdobnych 10 sztuk. 
11. Tablice informacyjne o historii miejsca i jego znaczenia dla Łodzi - 
przystanek Ariadna (po prawej i lewej stronie ulicy Niciarnianej). 
Ogólnodostępne. 

122200,00 
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53.  L0049 

W drogę - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS Dom 
Kombatanta. 
ul. Przyrodnicza 24/26. 
Zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta 
umożliwi integrację naszych seniorów ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki 
niemu będziemy mogli zabierać na imprezy czy też wycieczki więcej seniorów. 
Wielu z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Zakupimy taki samochód, 
który umożliwi przewóz wózków, a co za tym idzie da szansę tym mieszkańcom 
na zwiedzenie nowych miejsc. Samochód jest nam niezbędny i na co dzień 
wykorzystywany jest do przewozu mieszkańców na konsultacje lekarskie 
(kilkanaście w tygodniu). Średnia wieku mieszkańców - 86 lat. 
Mieszkańcy DPS "Dom Kombatanta". 

125000,00 

54.  L0263 

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a. 
Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 
ruchowo i intelektualnie będących podopiecznymi Domu Dziennego Pobytu dla 
Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18a i Filii ul. Piotrkowska 121. Samochód z 
ilością miejsc: 8 osób + kierowca oraz z możliwością przewozu wózka 
inwalidzkiego. 
Podopieczni Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. 
Rojnej 18a i ul. Piotrkowskiej 121. 

125000,00 

55.  L0070 

Zieleń na skrzyżowaniu marszałków. 
Chodnik oraz pasy zieleni przy al. Piłsudskiego, al. Śmigłego-Rydza, ul. 
Kopcińskiego w okolicy skrzyżowania marszałków. 
Analogicznie do wniosku L0113 zgłoszonego w roku 2017; 10 drzew, 240 
krzewów, 500m2 trawnika, 60m2 kwietników. 
Ogólnodostępne. 

138200,00 

56.  L0265 

Miłość na zdrowie! Opiekunki dla Dzieci z Pałacu Hospicjum 
Stacjonarnego. 
Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. 
Dąbrowskiego 87. 
Hospicjum Stacjonarne nazywane Pałacem 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 
opiekunek odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje dzieckiem, 
a przestaje być jedynie pacjentem! Takiej cudownej opieki nie może im 
zabraknąć! 
Podopieczni hospicjum. 

139536,00 

57.  L0184 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 
Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna. 
Projekt zakłada nasadzenia krzewów lub rabat kwiatowych w miejscach gdzie 
aktualnie znajdują się zdewastowane i nieestetyczne trawniki. Krzewy powinny 
być odporne na miejskie warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia. W ramach 
realizacji projektu zostanie nasadzonych około 595 m2 estetycznych i zielonych 
rabat kwiatowych. W załączeniu mapa przedstawiająca proponowane 
nasadzenia. 
Ogólnodostępne. 

140000,00 

58.  L0204 

Street workout na Retkini. 
Teren między ulicami Waltera Janke i al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego. 
Budowa workout parku w sąsiedztwie ul. Waltera Janke i al. Ks. Kard. S 
Wyszyńskiego. Konstrukcja dużego street workout parku, który spełni 
oczekiwania entuzjastów kalisteniki na Retkini. 
Ogólnodostępne. 

140000,00 

59.  L0197 Przejście dla pieszych przez al. Politechniki miedzy akademikami, a 150000,00 
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Kampusem B Politechniki Łódzkiej. 
Odcinek al. Politechniki miedzy CH Sukcesja a Wróblewskiego, najlepiej na 
wysokości wejścia do Zatoki Sportu i III Domu Studenckiego. 
Zadanie polega na wyznaczeniu przejścia dla pieszych („zebry") między 
akademikami a Kampusem B Politechniki Łódzkiej, możliwie blisko wejścia do 
Zatoki Sportu i na Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. 
Budowa fragmentu chodnika, oznakowanie przejścia i montaż elementów 
ostrzegających kierowców o nowym przejściu. 
Ogólnodostępne. 

60.  L0162 

Pojazd wsparcia technicznego - zakup Busa osobowego dla OSP Łódź 
Mikołajew. 
OSP Łódź Mikołajew ul. Plonowa 18. 
Zadanie polega na zakupie Busa osobowego - 9 osobowego wraz z 
wyposażeniem specjalistycznym (min. Oznakowanie strażackie, akcesoria 
strażackie). Bus musi posiadać pojemną przestrzeń bagażową do przewozu 
(m.in. specjalistycznego sprzętu strażackiego). Pojazd będzie przystosowany i 
oznakowany wg wytycznych Straży Pożarnej oraz wyposażony w radiotelefon 
cyfrowy. Pojazd będzie posiadał sygnalizację świetlno - dźwiękową zgodną z 
specyfikacją pojazdów uprzywilejowanych. 
Nie dotyczy. 

156000,00 

61.  L0196 

Kwitnące Rondo Lotników Lwowskich. 
Rondo Lotników Lwowskich. 
Nasadzenia kwiatów na terenie Ronda Lotników Lwowskich by ubarwić 
podróże po mieście. Będą to głównie łubiny trwałe, a towarzyszyć im będą maki 
wschodnie, szafirki groniaste, czosnki ozdobne, dziewanny mieszańcowe, 
werbeny patagońskie, bodziszki Klarka oraz inne rośliny. 
Ogólnodostępne. 

160000,00 

62.  L0017 

Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C. 
Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C nr tab.: 2499, 
2698, 2699, 2796,2797, 2798, 2799. 
Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C nr tab.: 2499, 
2698, 2699, 2796, 2797, 2798, 2799 poprzez montaż nowych siedzeń 
tapicerowanych, które zastąpiono niewygodnymi siedzeniami plastikowymi. 
Ogólnodostępne. 

161000,00 

63.  L0060 

Łodzianie grają w bule. 
Park Adama Mickiewicza (Park Julianowski) od strony ul. Zgierskiej na 
nieużytkowanym boisku trawiastym do tenisa. 
Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 10-polowego, odwodnionego 
boiska do gry w bule (petanka), jako rozszerzenie oferty rekreacyjnej parku 
obok stołów do ping-ponga, boisk do siatkówki, koszykówki. 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. 
Ogólnodostępne. 

169000,00 
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64.  L0281 

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla Rodzin i Dzieci z FAS. 
Miasto Łódź. 
Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodowych (FASD) to wszelkie zaburzenia 
wynikające z prenatalnego narażenia płodu na działanie alkoholu. Alkohol 
spożywany przez kobietę w okresie ciąży uszkadza płód, powoduje 
powstawanie wad wrodzonych, zaburzenia w rozwoju poszczególnych 
układów, a zwłaszcza układu nerwowego. Dziecko z syndromem FAS nie jest po 
prostu dzieckiem z wadami wrodzonymi i opóźnieniem umysłowym. Jest 
dzieckiem z niepełnosprawnością złożoną, w której ucierpiało wiele narządów, 
dróg sensorycznych. dlatego potrzebuje wieloobszarowej pomocy, niezbędnej 
do prawidłowego funkcjonowania. Stąd leży potrzeba zwrócenia uwagi na 
problem FASD oraz chęć udzielenia wsparcia osobom, których ten problem 
dotyczy. Będzie to miejsce, w którym możliwe będą konsultacje, diagnoza 
przeprowadzona przez zespół interdyscyplinarny oraz praca terapeutyczna z 
dzieckiem i rodziną. 
Z pomocy punktu skorzysta ok. 40 dzieci z zespołem FAS z około 40 rodzin  - 
mieszkańców Łodzi. 

170300,00 

65.  L0118 

Mapa drzew - nowoczesna aplikacja do zarządzania zielenią miejską. 
Teren Miasta Łodzi. 
Aplikacja R3 TREES ułatwi Zarządowi Zieleni Miejskiej gromadzenie oraz 
analizowanie danych o terenach zieleni w mieście Łodzi. Dodatkowo dane o 
zieleni można pozyskiwać w terenie dzięki tabletom z zainstalowaną aplikacją 
mobilną. Edycja danych może odbywać się na urządzeniach stacjonarnych oraz 
urządzeniach mobilnych. Dzięki aplikacji dane o drzewach lub krzewach mogą 
zostać powiązane z ich opisem oraz fotografią cyfrową. Czas na monitorowanie i 
zarządzanie zielenią miejską zostanie znacznie skrócony, co przyczyni się do 
wzrostu bezpieczeństwa oraz poprawy estetyki w mieście Łodzi. 
Nie dotyczy. 

180000,00 

66.  L0225 

Bezpieczne przejścia dla pieszych-budowa oświetlenia przejść na ul. 
Kolumny. 
1. Ul. Kolumny 172 przy przystanku autobusowym Kolumny-Bronisin (0344). 2. 
Ul. Kolumny 146 przy skrzyżowaniu z Bieszczadzką. 3. Ul. Kolumny 112. 4. Ul. 
Kolumny 84 przy przystanku autobusowym. 
Ul. Kolumny - na każde przejście po 2 słupy z oprawami LED dedykowanymi na 
przejścia dla pieszych. Suma: 8 słupów oświetleniowych.  
Ogólnodostępne. 

180000,00 

67.  L0076 

Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi. 
Trasa Turystycznej Linii Tramwajowej: Plac Niepodległości - Piotrkowska - 
Mickiewicza - Kościuszki - Zachodnia - Plac Wolności - Pomorska - Kilińskiego - 
Rodziny Poznańskich - P.O.W. - Narutowicza - Radiostacja. 
Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku, 
kursującym w każdą sobotę i niedzielę od 25 maja do 20 października 2019 
roku, na ustalonej trasie przez 8 godzin w każdą sobotę i niedzielę wraz z 
przewodnikiem. 44 dni x 8 h = 352 godziny. Dodatkowe kursy uzupełniające 
podczas trwania Light Move Festival dla odwiedzających i turystów w dniach 
27, 28, 29 września 2019 roku od 18.30 do 23.30 czyli 3 dni x 5 h = 15 h. Kursy-
te realizowane będą bez przewodnika. Kursy normalne plus kursy 
uzupełniające = 367 godzin. 
Ogólnodostępne. 

182740,00 
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68.  L0101 

Zielony plac zabaw w Ogrodzie Botanicznym. 
Ogród Botaniczny , ul. Krzemieniecka 36/38. 
Założenie kompleksu obiektów z żywej wierzby(posadzone sadzonki), które 
utworzą rosnący plac zabaw dla dzieci. Poszczególne obiekty zostaną 
utworzone z rosnących roślin posadzonych i uformowanych w kształcie np. 
ślimaka, tunelu czy altany z możliwością poruszania się w ich obrębie. 
Posadzone konstrukcje wiosną ożyją wypuszczając liście i pięknie się zazielenią. 
Rosnący plac zabaw przeznaczony będzie dla dzieci w różnym wieku. 
Ogólnodostępne. 

185000,00 

69.  L0045 

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i korytarza piwnicznego. 
Budynek III LO, ul. Sienkiewicza 46. 
Pomieszczenia sanitarne wymagają wymiany sanitariatów, armatury oraz 
płytek ściennych gresu podłogowego. Obecny stan tych pomieszczeń stwarza 
duże problemy z ich użytkowaniem. Nie spełnia współczesnych standardów. 
Korytarz piwniczny/komunikacyjny / wymaga demontażu starych, śliskich 
płytek podłogowych, których stan zagraża bezpieczeństwu uczniów, 
pracowników szkoły oraz innych użytkowników wynajmujących pomieszczenia 
szkolne. 
Uczniowie III LO. 

208000,00 

70.  L0173 

"Bezpiecznie i szczęśliwie - od Juniora do Seniora". 
Łódź. 
Zadanie polega na: prowadzeniu zajęć profilaktycznych ukierunkowanych na 
poprawę bezpieczeństwa, wyeliminowanie negatywnych zachowań, 
zorganizowaniu zajęć podczas wypoczynku letniego i zimowego w formie 
półkolonii, w celu zapewnienia możliwości bezpiecznego, atrakcyjnego i 
aktywnego spędzenia czasu wolnego przez uczniów łódzkich szkół - 
uwrażliwianiu Seniorów na ciągle pojawiające się zagrożenia w ich otoczeniu i 
jak do nich nie dopuszczać. 
Ogólnodostępne. 

216000,00 

71.  L0039 

Łódź bez wraków. 
Miasto Łódź. 
Celem zadania jest usunięcie z ulic pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub 
takich, których stan wskazuje na to, że nie są używane. Takie „wraki" stwarzają 
poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego oraz negatywnie 
wpływają na krajobraz miejski i wizerunek naszego miasta. Dlatego też 
koniecznym jest zintensyfikowanie działań zmierzających do usuwania takich 
pojazdów poprzez doposażenie Sekcji ds. Pojazdów Straży Miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

220000,00 

72.  L0084 

Przebudowa zniszczonych alejek w parku im. Adama Mickiewicza w 
rejonie ul. Pogodnej. 
Park im. Mickiewicza, rejon ul. Pogodnej i Zdrojowej. 
Przebudowa alejek od strony wejścia do parku od ul. Pogodnej o łącznej 
powierzchni 517,6 m2 polegać będzie na rozbiórce alejki o zniszczonej 
nawierzchni asfaltowej i budowie nowej z kostki granitowej w tym samym 
układzie przestrzennym. 
Ogólnodostępne. 

220000,00 

73.  L0227 

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Anstadta i Kościuszki. 
Ul. Anstadta przy XII LO. Ul. Kościuszki w pobliżu nr 52. Ul. Kościuszki przy al. 
Artura Rubinsteina. Ul. Kościuszki przy ul. 6 Sierpnia. 
Budowa oświetlenia przejść dla pieszych: 1. Ul. Anstadta - dwa słupy 
oświetleniowe z oprawami LED dedykowanymi na przejścia dla pieszych. 2. Ul. 
Kościuszki - na każde przejście po 4 słupy z oprawami LED dedykowanymi na 
przejścia dla pieszych. Suma: 14 szt. słupów oświetleniowych. 
Ogólnodostępne. 

222000,00 

74.  L0127 
Parking ogólnodostępny. 
Teren przy ul. Milionowej od strony ogrodu działkowego, na odcinku od ul. 

223365,00 
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Milionowej 18 do ul. Milionowej 22.  
Teren na parking ogólnodostępny znajduje się przy ul Milionowej, która jest 
drogą powiatową Nr 1124 E. Zadanie to obejmuje wyrównanie i utwardzenie 
terenu na odcinku o szerokości 6 m i długości 300 m tj. 1800 m2. 
Ogólnodostępne. 

75.  L0071 

Konserwacja i oświetlenie rzeźby "Retkińska Morela" czyli "Kuli przy 
wiaduktach". 
Zbieg ulicy Maratońskiej i Waltera - Janke. 
Celem projektu jest konserwacja "Retkińskiej Moreli" rzeźby plenerowej na 
trwałe wpisanej w pejzaż Łodzi. Rzeźba obecnie jest zaniedbana, elementy są 
powyginane, zardzewiałe i niszczeją. Oprócz zabezpieczenia samej struktury, 
prace objęłyby atrakcyjne podświetlenie obiektu. 
Ogólnodostępne. 

230000,00 

76.  L0138 

Mapa Julii - aplikacja mobilna, czyli interaktywny przewodnik po Łodzi z 
informacjami o udogodnieniach dla niepełnosprawnych.  
Łódź. 
Mapa Julii - interaktywna mapa i przewodnik po Łodzi, uwzględniający 
informacje o udogodnieniach dla niepełnosprawnych np. w obiektach 
turystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, użyteczności publicznej oraz o 
ciekawych lub przydatnych punktach w pobliżu. Aplikacja ma zapewnić szybki 
dostęp do potrzebnych informacji, umożliwić poznawanie miasta i komfortowe 
poruszanie się po nim niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 
Nie dotyczy. 

235000,00 

77.  L0068 

Wiadukt drogowy na Pomorskiej - poprawa bezpieczeństwa kierowców i 
pieszych. 
Wiadukt w ciągu drogowym ul. Pomorskiej przy ul. Lawinowej i ul. 
Mazowieckiej. 
Remont nawierzchni na wiadukcie drogowym w ciągu ulicy Pomorskiej, 
wymiana ciągów dla pieszych, zainstalowanie barierek energochłonnych i 
ochronnych, wykonanie oznakowania poziomego. 
Ogólnodostępne. 

240000,00 

78.  L0158 

Bezpieczne osiedla. 
Łódź. 
Uzyskana kwota pozwoli na uruchomienie dodatkowych patroli z Oddziału 
Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi. Prewencja odbywać się będzie w miejscach 
wyznaczonych przez mieszkańców Łodzi. 
Ogólnodostępne. 

250000,00 

79.  L0182 

Budowa pracowni zegarmistrzowskiej w zespole szkół rzemiosła. 
Ul. Żubardzka 2. 
Wyposażenie pracowni zegarmistrzowskiej, która będzie przeznaczona do 
nauki zawodu zegarmistrz. Klasa o tym profilu będzie działać od września 2018 
roku w Branżowej Szkole I stopnia nr 21 w Łodzi w Zespole Szkół Rzemiosła. 
Nowy oddział powstaje przy wsparciu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju 
Zegarmistrzostwa. Pracownia zostanie zaopatrzona w specjalistyczne i 
niezbędne do nauki zawodu narzędzia, maszyny, urządzenia pomiarowe i 
diagnostyczne. Konieczna jest również -adaptacja pomieszczeń szkolnych 
przeznaczonych na ww. pracownię. 
Uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła. 

250000,00 

80.  L0064 

Zielony bulwar nad Bałutką. 
Działka nr 20/5, 262/10, 262/25 w obrębie P-6. 
Stworzenie miejsca wypoczynku o charakterze leśno-parkowym wzdłuż 
wschodniej strony rzeki Bałutki: oczyszczenie terenu ze śmieci, gruzu, niwelacji 
gruntu, utworzenie trawników, instalacja ławek (w miejscach widocznych z 
ulicy) i koszy na śmieci. Wykonanie wygodnej szerokiej ścieżki po wschodniej 
stronie rzeki, od. ul Siewnej do mostku na zakręcie ul. Bronowej. Ścieżka o 
szerokości 2,5 m, w typie parkowym (nie asfaltowa) byłaby wspólna dla 

275000,00 
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pieszych, rowerzystów, biegaczy. 
Ogólnodostępne. 

81.  L0050 

Patrol Sekcji Konnej Straży Miejskiej dotrze w każdy rejon Łodzi.  
Miasto Łódź. 
Sekcja Konna Straży Miejskiej pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej. 
Doposażenie Sekcji w niezbędny sprzęt zintensyfikuje jej działania, zwiększy 
efektywność prowadzonych interwencji, pozwoli zrealizować ich większą ilość 
oraz skróci czas ich realizacji. Powyższe pozytywnie wpłynie na zwiększenie 
wśród łodzian poczucia bezpieczeństwa oraz standardu wypoczynku na 
terenach zielonych miasta. 
Ogólnodostępne. 

285000,00 

82.  L0150 

"Łódź dla zwierzaka!" 
Miasto Łódź. 
Dofinansowanie miejskiego programu zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Przeznaczenie środków finansowych za zabiegi sterylizacji i kastracji dla psów i 
kotów, których właścicielami są mieszkańcy Łodzi. 
Ogólnodostępne. 

300000,00 

83.  L0264 

Rehabilitacja dla każdego zapraszamy na porady i zabiegi rehabilitacyjne 
do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna". 
Miejskie Centrum Medyczne „Górna" , ul. Felińskiego 7. 
Projekt zakłada poradę lekarza rehabilitacji zakończoną wystawieniem zlecenia 
na konkretne zabiegi rehabilitacyjne. Pacjenci będą realizować zabiegi w 
poradni rehabilitacyjnej przy ul. Felińskiego 7. 
Porady i zabiegi będą realizowane cyklicznie od marca do listopada 2019 r. 

300000,00 

84.  L0019 

Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla 
OSP Łódź - Łagiewniki. 
Teren całego miasta Łodzi. 
Zadanie polega na zakupie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, który 
będzie dysponowany do działań ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta 
Łodzi. 
Ogólnodostępne. 

310000,00 

85.  L0109 

Wypoczywajmy w Ogrodzie Botanicznym - wymiana ławek parkowych. 
Ogród Botaniczny, ul. Krzemieniecka 36/38. 
Zakup i wymiana ławek parkowych na terenie Ogrodu Botanicznego. 
Demontaż 180 sztuk starych i zniszczonych ławek a na ich miejsce zakup i 
zamontowanie nowych ławek (l80). 
Ogólnodostępne. 

310000,00 

86.  L0157 

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.  
Ogólnodostępne. 

310000,00 

87.  L0180 

„Ekstra podłogi i drzwi w SP 33" - wymiana podłóg i drzwi w pracowniach 
szkolnych. 
SP 33, ul. Lermontowa 7. 
Zadanie polega na wymianie podłóg w 15 klasach i na 2 szkolnych korytarzach 
oraz szatni, 18 kompletów drzwi do klas lekcyjnych i 2 kompletów drzwi 
wyjściowych. 
Uczniowie SP nr 33. 

343240,00 
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88.  L0122 

Nagroda literacka im. Gabriela Garcii Marqueza. 
Stowarzyszenie "Dom Kultury Niezależnej", ul. Więckowskiego 13/4U. 
Nagroda za najlepszą (wydaną w 2018 roku) książkę w kategoriach: debiut 
literacki, proza, poezja oraz książka dla dzieci.  
 Nie dotyczy. 

350000,00 

89.  L0181 

Centrum konferencyjno-widowiskowe. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Żeromskiego 115. 
CKZiU jest ośrodkiem życia edukacyjno-kulturalnego położonym w centrum 
miasta z mieszczącą się wewnątrz budynku głównego zabytkową Aulą. Projekt 
dotyczy: adaptacji i wyposażenia Auli (projekt, prace remontowo - budowlane, 
wzmocnienie parkietu, klimatyzacja, aranżacja wnętrza, rolety -9 , 350 krzeseł) 
modernizację sceny Auli (instalacja elektryczna, oświetlenie, nagłośnienie, 
kotary) modernizację zaplecza technicznego (stanowisko reżysera dźwięku i 
światła, krzesła-10, kulisy, wieszaki, meble do garderoby wymiarowane). 
Uczniowie szkół i instytucje oświatowe. 

352000,00 

90.  L0267 

Wymiana ogrodzenia terenu DPS „Włókniarz" przy ul. Krzemienieckiej 
7/9 wraz z pięcioma bramami wjazdowymi oraz dwiema nowymi drogami 
przeciwpożarowymi. 
Nowe ogrodzenie będzie otaczać teren Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz" 
przy ul. Krzemienieckiej 7/9 o powierzchni ok. 1,5 ha na którym znajduje się 6 
pawilonów wraz z otaczającym ogrodem. 
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 
czterdziestopięcioletniego) 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 P/Poż. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS "Włókniarz". 

352000,00 

91.  L0062 

Bezobsługowa ścianka wspinaczkowa w parku Podolskim. 
Park Podolski - Łódź Zarzew. 
Ścianka do boulderingu wykonana będzie z certyfikowanych trwałych 
materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i ewentualne akty 
wandalizmu. Projekt ten zakłada różne formacje przypominające wyglądem 
naturalną skałę. Preferowany materiał to bloki betonowe, żywice syntetyczne i 
epoksydowe, sklejka wodoodporna do ok. 170m2 paneli (pow. wspinaczkowej). 
Zostanie ona przygotowana wg indywidualnego projektu, tak aby mogły 
korzystać z niej dzieci oraz zaawansowani wspinacze. Obiekt nie wymaga 
bieżącej obsługi i nadzoru. Asekurację stanowi podłoże amortyzujące 
gwarantujące bezpieczeństwo użytkowników. Chcemy bowiem by powstało 
profesjonalne miejsce do wspinania na świeżym powietrzu. 
Ogólnodostępne. 

360000,00 

92.  L0086 

Siłownia plenerowa w nowoczesnej strefie rekreacji w parku na zdrowiu z 
monitoringiem, oświetleniem i zielenią.  
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Nowoczesna siłownia na nawierzchni przepuszczalnej (ekokrata), 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 (ławki, kosz na odpady, stojaki 
na rowery, tablica z regulaminem), monitoring, oświetlenie i nasadzenia zieleni. 
Siłownia zostanie zbudowana w nowoczesnej strefie rekreacji, wypoczynku i 
animacji w parku na zdrowiu (teren dawnego lunaparku) w części południowo-
zachodniej kompleksu. 
Ogólnodostępne. 

370000,00 
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93.  L0073 

Remont ul. Burzliwej na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej. 
Ul. Burzliwa na odcinku od ul. Sztormowej do ul. Falistej. 
Remont ulicy Burzliwej na odcinku od ulicy Sztormowej do ulicy Pienistej na 
terenie administracyjnym Osiedla Lublinek-Pienista, w strefie zurbanizowanej, 
typowej dla zabudowy jednorodzinnej - szeregowej z dostosowaniem do 
kategorii strefy uspokojonego ruchu za pomocą środków inżynieryjnych 
(geometria jezdni, wystrój, organizacja ruchu, elementy małej architektury) 
pozwalających na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa i polepszenia 
przestrzeni, w tym podniesienia walorów estetycznych przy zachowaniu funkcji 
komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

94.  L0103 

Wiele drobnych usprawnień dla jazdy rowerem. 
Drogi na terenie całego miasta. 
Wprowadzenie drobnych zmian w organizacji ruchu oraz niewielkich prac 
remontowych i budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu 
poruszania się rowerem po mieście. Zmiany te polegają m.in. na wyznaczeniu 
brakujących przejazdów rowerowych, fragmentów dróg rowerowych, pasów 
rowerowych, śluz, kontraruchu na osiedlowych ulicach jednokierunkowych, 
dopuszczeniu jazdy rowerem na wybranych chodnikach. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

95.  L0231 

Toaleta całoroczna w Parku Julianowskim. 
Park Julianowski w pobliżu amfiteatru. 
Toaleta całoroczna, odpłatna, samoobsługowa np. taka jak na dworcu 
autobusowym, przy Dworcu Kaliskim lub na stronie 
http://toaletybudotechnika.com.pl/wyposazenie/wc-slim/ Dziennik Łódzki" z l 
.07.2015 pisał: „Koszt zakupu jednej takiej toalety szacowany jest od ok. 40 tys. 
zł do nawet 40 tys. euro. Wszystko zależy od rodzaju wybranego sprzętu. Koszt 
zakupu takich we zamknąłby się w kwocie od 600 tyś. zł do nawet 2 mln zł. 
Wnioskujący radni mają nadzieję, że instalację toalet można by wykonać w 
porozumieniu z miejskimi spółkami wodno - kanalizacyjnymi. - 
Zaproponowaliśmy, by inwestycję rozłożono na dwa lata - dodaje Marcin 
Zalewski. - Nie chcemy bowiem „burzyć" innych planów budżetowych. W takiej 
sytuacji kwota potrzebna na jeden rok nie przekroczyłaby miliona złotych. Rada 
miejska poparła wniosek grupy radnych PiS. Ostateczną decyzję o utworzeniu 
sieci toalet podejmie prezydent Łodzi." Czytaj więcej: 
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3920513.toalefv-publiczne-w-lodzi-
radni-chca-stworzyc-siec-15-automarvcznvch-toaletid.t.html. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

96.  L0105 

Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym - edycja 2. 
Teren całego miasta Łódź. 
Zadanie wprowadzenia w 2019 roku strategii ochrony kotów miejskich, 
zakładające ograniczenie ich populacji oraz opiekę nad nimi: • zabiegi 
sterylizacji kotek wolno żyjących -1 500 sztuk • zabiegi kastracji kocurów 
wolno żyjących - 750 sztuk • leczenie kotów wolno żyjących - 510 sztuk • karma 
sucha dla kotów - 4 125 kilogramów • promocja ochrony kotów wolno żyjących. 
Ogólnodostępne. 

418850,00 

97.  L0030 

Remont nawierzchni alei głównej na cmentarzu komunalnym Zarzew. 
Cmentarz Komunalny Zarzew ul. Przybyszewskiego 325. 
Remont nawierzchni głównego ciągu pieszo-jezdnego na Cmentarzu 
Komunalnym Zarzew polegać będzie na wymianie podbudowy oraz ułożeniu 
obrzeży i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Długość alei około 370 m, 
szerokość 5,00 m. 
Komunikacja aleją główną jest możliwa podczas całej dostępności CK Zarzew. 

430000,00 
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98.  L0058 

Platforma internetowa do komunikacji zgłaszania problemów i wymiany 
informacji mieszkańców, urzędników, radnych wzajemnie ze sobą. 
Nie dotyczy. 
Projekt polega na stworzeniu jednego z modułów portalu miejskiego. W 
pierwszym etapie powstanie aplikacja mobilna na telefony będzie ona 
uzupełnieniem istniejącego portalu miejskiego. Osoba posiadająca aplikację na 
swoim smartfonie otrzymywać będzie informacje na temat miasta np. o 
korkach, remontach, imprezach kulturalnych, zmianach w komunikacji itd. W 
drugą stronę dzięki zalogowaniu się w aplikacji będziemy zyskiwać możliwość 
zgłoszenia wielu spraw np. uschnięte drzewo, dziura w jezdni, posprzątanie 
skweru, zgłoszenie dzikiego wysypiska, incydentów do straży miejskiej itd. Nie 
będziemy przy tym musieli posiadać wiedzy kto zajmuje się danym terenem do 
którego urzędu sprawa powinna być zgłoszona. Wszystko trafi do Łódzkiego 
Centrum Kontaktu z Mieszkańcami. Oni sprawdzają każde zgłoszenie i 
przekazują do odpowiedniej jednostki. Osoba zajmująca się sprawą informuje 
nas o przebiegu zgłoszenia. Druga częścią projektu jest rozreklamowanie 
aplikacji i Centrum Kontaktu z Mieszkańcami wytłumaczenie czym jest ta 
instytucja i co możemy dzięki niej załatwić. Aplikacja musi posiadać opcję 
dodawania nowych funkcji. Mianowicie musi być możliwość zlecenia 
uzupełniających prac deweloperskich na aplikacji. Prawa do aplikacji musi 
posiadać urząd w celu zlecenia prac deweloperskich dowolnej firmie po 
wygaśnięciu gwarancji na utrzymanie. Częściowo funkcję zapisane w projekcje 
można zobaczyć w aplikacji naprawmyto.pl Rozwiązaniem problemu czasu 
potrzebnego na wyłonienie w przetargu wykonawcy jest zatrudnienie 
programisty i grafika na etacie. Biorąc pod uwagę złożoność struktury portali 
urzędu miasta i podległych mu jednostek miejskich rozwiązanie to jest tańsze i 
bardziej skuteczne. 
Ogólnodostępne. 

450000,00 

99.  L0066 

Usiądź i odpocznij sobie. Ławki na przystankach MPK. 
Cała Łódź. 
Montaż ławek na wszystkich przystankach MPK, które do tej pory ich nie 
posiadały do wyczerpania środków finansowych w kwocie 450000,00 brutto. 
Ogólnodostępne. 

450000,00 

100.  L0090 

Park nad Jasieniem - oświetlenie. 
Park nad Jasieniem. 
Montaż 45 latarni oświetleniowych przy alejkach (odległość między latarniami 
35 m). 
Ogólnodostępne. 

450000,00 

101.  L0170 

Plac zabaw. 
Ul. Bracka 51a. 
Plac zabaw to miejsce spotkań przeznaczone do zabawy i odpoczynku dla 
dzieci. Podkreślić należy jednak, że zabawa nie jest jedynie rozrywką, ale formą 
aktywności, która kształtuje rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Zabawy na 
świeżym powietrzu, w których dzieci mogą uczestniczyć na palcu zabaw mają 
ogromny wpływ na ich prawidłowy rozwój. Stworzenie miejsca, które będzie 
skutecznie rywalizować z komputerem, tabletem czy telefonem komórkowym 
jest dziś kluczowym zadaniem. Zależy nam by stworzyć miejsce, gdzie dzieci 
będą mogły rozwijać się ruchowo oraz intelektualnie - uczyć się współdziałać w 
zespole, poznawać zasady fair play, pobudzać swoją pomysłowość oraz rozwijać 
świadomość ekologiczną. 
Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 9.  

450000,00 
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102.  L0254 

Budowa trzech fontann płaskich naziemnych z oświetleniem. 
Wejście do Aquaparku Fala. 
Zadanie ma na celu uświadomienie mieszkańcom Łodzi, że choć jesteśmy 
pozbawieni rzek, możemy cieszyć się wodą, schłodzić w czasie upałów, a w 
szczególności osoby starsze oraz dzieci. Otwarta powierzchnia wody wpływa 
pozytywnie na samopoczucie, oczyszcza powietrze, zagłusza hałas. Zadanie 
uatrakcyjni infrastrukturę parku.  
Ogólnodostępne. 

450000,00 

103.  L0295 

Chodnik wzdłuż ul. Grabińskiej. 
ul. Grabińska na odcinku od W46-401/11 do ul. Podwodnej (okolice przystanku 
autobusowego) - odcinek długości ok. 460 m. 
Chodnik wzdłuż ul. Grabińskiej.  
Ogólnodostępne. 

450000,00 

104.  L0270 

Walczmy z otyłością! Dopasuj dietę do siebie! 
Miejskie Centra Medyczne i inne placówki medyczne zarządzane przez Miasto. 
Badanie dietetyczno-lekarskie oraz badania diagnostyczne oszacowano dla 
grupy 850 mieszkańców miasta Łodzi. W zakres zadania wchodzą: badania 
dietetyczne, badania lekarskie, badania diagnostyczne, wykłady ekspertów 
(cykl 20 wykładów po 7 godzin każdy). 
Zainteresowani mieszkańcy Łodzi zgłoszą się do Miejskiego Centrum 
Medycznego im dr Karola Jonchera. 

454000,00 

105.  L0149 

„Wasza młodzież - nasza przyszłość"- Remont sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem na terenie XXVI LO, ul. Wileńska 22a. 
Ul. Wileńska 22a. 
Zadanie obejmuje remont sali gimnastycznej , zaplecza sanitarnego i 
pozostałego zaplecza sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji 
projektowej i nadzorem inspektorskim. W ramach remontu zostaną 
przeprowadzone prace związane z wymianą instalacji oświetlenia na 
energooszczędną, malowanie ścian, sufitów, naprawa tynków, wykonanie 
posadzek z płyt gresowych, ułożenie płytek ceramicznych, wymiana armatury, 
posadzki parkietowej, wymiana stolarki drzwiowej, doposażenie w sprzęt, 
montaż tablicy wyników gier. 
Uczniowie XXVI LO i mieszkańcy osiedla. 

500000,00 

106.  L0276 

Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. 
Łódź. 
Projekt przewiduje organizacje cyklicznych zajęć, warsztatów i jednodniowych 
wycieczek dla około 700 dzieci (w wieku szkolnym) z domów dziecka i rodzin 
zastępczych. Rodzaje zajęć: 1. edukacyjne, np. informatyka z elementami 
robotyki 2. muzyczno-taneczne 3. rękodzielnicze i arteterapeutyczne 4. 
sportowe, m.in. na basenie 5. hipoterapia i dogoterapia Jednodniowe wycieczki 
do miejsc atrakcyjnych turystycznie. Realizacja - sześć miesięcy. 
Dzieci i młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych. 

500000,00 

107.  L0100 

Taras widokowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy labiryncie 
naturalnym w Ogrodzie Botanicznym. 
Ogród Botaniczny , ul. Krzemieniecka 36/38. 
Stalowy - niezadaszony taras widokowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o 
wysokości 9 metrów, z którego będzie można zobaczyć labirynt naturalny i 
wskazać osobom, które się w nim znajdują drogę do wyjścia. 
Ogólnodostępne. 

505000,00 
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108.  L0087 

Nowoczesna ekologiczna toaleta w parku im. J. Piłsudskiego z 
monitoringiem, oświetleniem i zielenią. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Budowa nowoczesnego, ekologicznego i bezpłatnego szaletu obudowanego 
trejażami pod pnącza i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w 
południowej części nowoczesnej strefy rekreacji, wypoczynku i animacji 
(dawny lunapark) w parku na zdrowiu wraz z utwardzeniem dojścia, 
elementami małej architektury, oświetleniem, monitoringiem i nasadzeniami 
zieleni.  
Ogólnodostępne. 

530000,00 

109.  L0239 

Remont amfiteatru w parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Prace remontowe obejmujące (remont dachu, podłóg wewnątrz, naprawa, 
malowanie tynków, obróbki blacharskie przy dachu, naprawa instalacji wodno-
kanalizacyjnej i elektrycznej). Zgłoszone zadanie obejmuje również 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Korzystanie z wyremontowanego amfiteatru bezie ogólnodostępne i bezpłatne, 
z wyjątkiem wnętrz budynku, które będą udostępniane podmiotom 
wnioskującym o dostęp związany z organizacją imprez plenerowych na terenie 
Parku, za pomocą przekazania kluczy do obiektu. 

560000,00 

110.  L0040 

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. Obecnie teren ten jest 
zniszczonych i zdewastowany. Dodatkowo powstałyby dwie huśtawki 
wahadłowe podwójne, zjeżdżalnia, piramida linowa, karuzela, cztery bujaki 
oraz piaskownica. Zostałoby również zamontowanych około dziesięciu 
ławeczek oraz kosze na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

580000,00 

111.  L0042 

Budowa sygnalizacji świetlnej. 
Obywatelska 106. 
Budowa sygnalizacji świetlnej oraz malowanie pasów przejścia dla pieszych. 
Ogólnodostępne. 

600000,00 

112.  L0187 

Remont kładki dla pieszych na Alei Politechniki, dla was Studenci. 
Aleja Politechniki na wysokości Parku Klepacza. 
Remont kładki dla pieszych, to jest uzupełnienie (lub wymiana) elementów 
skorodowanych i odmalowanie. 
Ogólnodostępne. 

600000,00 

113.  L0205 

Budowa sygnalizacji świetlnej. 
Obręb skrzyżowania ul. Lutomierskiej i ul. Piwnej. 
Sygnalizacja świetlna winna posiadać przyciski dla pieszych oraz sygnalizator 
dźwiękowy dla niewidomych (akustyczny). 
Ogólnodostępne. 

600000,00 

114.  L0021 

Bezpieczniejszy skwerek - oświetlenie skweru przy ul. Julianowskiej i 
Zgierskiej. 
Zieleniec pomiędzy ulicami Zgierska i Julianowska - Działka nr B49-2/3. 
Powierzchnia do remontu - 847 m2, koszt to ok. 338800,00 zł Przy tradycyjnym 
oświetleniu proponuje się rozstawę lamp co 15 m, czyli około 20 lamp. Jedna 
lampa to szacunkowo 12 tys. zł z montażem. Ławka zwykła rurowa z 
podłokietnikami to koszt 1370 zł z montażem i podbudową z kostki szarej 
betonowej. Kosz to wydatek około 470 zł z montażem. 
Ogólnodostępne. 

613000,00 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 
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115.  L0065 

Odkorkujmy Łódź - budowa prawoskrętu z ul. Drewnowskiej w al. 
Włókniarzy. 
Ul. Drewnowska po obu stronach jezdni, długość 50 m na odcinku od Kasprzaka 
do al. Włókniarzy. 
Zadanie polega na poszerzeniu ul. Drewnowskiej o l,5m na odcinku 50 m po obu 
stronach jezdni. Powstaną dodatkowe 3 m szerokości jezdni. Następnie należy 
wyznaczyć i zbudować pas do skrętu w prawo w Al. Włókniarzy (w kierunku 
północnym). Zadanie wymaga przebudowy chodnika, przesunięcia sygnalizacji 
świetlnej, oznakowania pionowego i dostosowanie ich do nowych warunków. 
Należy również dostosować oznakowanie poziome. 
Ogólnodostępne. 

650000,00 

116.  L0247 

Amfiteatr Wenecki w Parku Słowackiego - Centrum Kultury Św. Faustyny 
patronki Łodzi, najsławniejszej Polki na świecie. 
Park im. J. Słowackiego - na placu w miejscu uznanym za miejsce objawień. Tuż 
przy krzyżu, kamieniu pamiątkowym i „drzewie objawień". 
Budowa muszli koncertowej była już projektowana przez UMŁ. Plany projektu 
są w zasobach Miasta. Muszla koncertowa byłaby murowana, zamykana i 
wykorzystywana do celów rozrywkowych i kultu religijnego. A także jako 
miejsce informujące turystów i wiernych o ważnym epizodzie w życiu św. 
Faustyny. Budowa uatrakcyjni punkt wycieczek turystycznych -szlaku Św. 
Faustyny. 
Ogólnodostępne. 

650000,00 

117.  L0123 

"Wyciągamy kulturą". 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy dziecka.  
Zapewnienie środków celowych na rzecz udziału cyklicznego podopiecznych 
domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice) w Łodzi w 
bieżących wydarzeniach kulturalnych. 
Dzieci w wieku szkolnym wychowujące się w łódzkich domach dziecka, a także 
uczęszczające do placówek wsparcia dziennego. 

681300,00 

118.  L0144 

Wyciągamy przez sport! 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) i domy dziecka.  
Zapewnienie środków celowych na rzecz udziału cyklicznego podopiecznych 
domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice) w Łodzi w 
bieżących wydarzeniach sportowych organizowanych na terenie miasta. 
Dzieci w wieku szkolnym wychowujące się w łódzkich domach dziecka, a także 
uczęszczające do placówek wsparcia dziennego. 

681300,00 

119.  L0169 

Przystań wodna Arturówek,  rekreacja i wypoczynek dla wszystkich 
Łodzian.  
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Odnowienie - remont pomostów wodnych wraz z wykonaniem slipów 
(pomostów wodujących sprzęt wodny), modernizacja budynku Przystani 
Wodnej w Arturówku , zakup nowego sprzętu pływającego wraz z osprzętem: 
rowerów wodnych -15 sztuk, kajaków 2 osobowych - 20 sztuk, łódek 
wiosłowych czteroosobowych - 8 sztuk, aranżacja terenu zielonego przy 
przystani wodnej w tym postawienie ławek - 6 sztuk, koszy na śmieci - 4 sztuk, 
postawienie lamp oświetleniowych solarnych - 4 sztuk. 
Ogólnodostępne. 

695000,00 

120.  L0268 

Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego wraz z niezbędnym 
wyposażeniem dla Przychodni Akademickiej „PaLMA". 
Ul. Lumumby 14. 
Zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego ze stołem, wyposażonego w: 
generator, konsolę generatora, statyw, lampę rtg, kolimator ręczny obrotowy, 
uchwyt boczny do kaset (montowany do blatu stołu). Dodatkowo uzupełniony o 
fartuchy ochronne, przyrząd do stabilizacji niemowląt z uchwytem (bobix), 
biurka na komputery. 

700000,00 
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Ogólnodostępne. 

121.  L0025 

Magia Trzech Stawów. 
Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu). 
Rewitalizacja trzech „wyschniętych" stawów - remont / przebudowa mostków 
wraz z całą architekturą służącą funkcjonowaniu stawów, nasadzenie roślin 
wodnych, ustawienie małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie 
kupy). Wyznaczenie naturalnych alejek. 
Ogólnodostępne. 

730000,00 

122.  L0075 

Remont ul. Falistej na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej. 
Ul. Falista na odcinku od ul. Obywatelskiej do ul. Burzliwej. 
Remont ulicy Falistej na odcinku od ulicy Obywatelskiej do ulicy Burzliwej na 
terenie administracyjnym Osiedla Lublinek - Pienista, w strefie zurbanizowanej, 
typowej dla zabudowy jednorodzinnej - szeregowej z dostosowaniem do 
kategorii strefy uspokojonego ruchu za pomocą środków inżynieryjnych 
(geometria jezdni, wystrój, organizacja ruchu, elementy małej architektury) 
pozwalających na osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa i polepszenia 
przestrzeni, w tym podniesienia walorów estetycznych przy zachowaniu funkcji 
komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. 
Ogólnodostępne. 

730000,00 

123.  L0223 

Prostym chodnikiem na Rynek Bałucki. 
Ul. Łagiewnicka po obu stronach na odcinkach: Rynek Bałucki-Tokarska oraz 
Organizacji Wolności i Niezawisłości do Łagiewnickiej 45a. 
Wymiana chodnika 2 x 330m na nowy wraz z obrzeżami oraz wykonanie 
wyprofilowanych podjazdów do przyległych posesji na wyżej wskazanych 
odcinkach Nasadzenie szpaleru drzew na pasie zieleni między chodnikiem a 
jezdnią na odcinku od Łagiewnicka 37 do pasów dla pieszych za Łagiewnicka 
39/43. Mógłby to być niskopienny klon pospolity (Globosum) w ilości 43 szt. 
który uprzyjemni drogę między punktami handlowymi jak i również będzie 
stanowił barierę od hałasu ulicznego mieszkańcom pobliskiej zabudowy 
mieszkalnej. Wykonanie miejsc parkingowych do przyległych punktów 
usługowych; 4 miejsca przed Urzędem pocztowym (Łagiewnicka 39/43) oraz 2 
przed przychodnią (Łagiewnicka 37a). 
Ogólnodostępne. 

730000,00 

124.  L0088 

Suchą nogą przez Park Nad Jasieniem. 
Działki 133/1, 132/3 w obrębie W-26 - Park nad Jasieniem.  
Utwardzenie części ziemnych alejek w Parku Nad Jasieniem stanowiących 
główne ciągi komunikacyjne w parku. 
Ogólnodostępne. 

750000,00 

125.  L0232 

Sad w mieście. 
Tereny zieleni w przestrzeni publicznej, skwery, zieleńce (bez parków) 
5-10 lokalizacji na każdej dzielnicy - propozycja społeczności lokalnej (mniejsze 
powierzchnie w śródmieściu miasta). 
Wprowadzenie gatunków owocowych szaty roślinnej - drzew i krzewów, 
rodzimych gatunków flory, na terenach zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych. Posadzenie i konieczna pielęgnacja 
(w tym podlewanie). Celem jest poprawa różnorodności biologicznej systemu 
przyrodniczego miasta. W chwili obecnej tereny zieleni porastają trawą i 
posadzonymi w przeszłości drzewami w różnej kondycji zdrowotnej. 
Wprowadzenie bioróżnorodności o dobrze dobranym składzie gatunkowym, 
podniesie potencjał ekosystemu przyrodniczego w mieście. 
 Ogólnodostępne. 

750000,00 

126.  L0299 

Rysy bez wybojów trwałe utwardzenie dziurawej od lat drogi na Stokach. 
Ul. Rysy na całej długości od ul. Krokiew do ul. Dębowskiego. 
Przebudowa ul. Rysy od ul. Krokiew do ul. Dębowskiego. 
Ogólnodostępne. 

       
750000,00     
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127.  L0294 

Remont drogi osiedlowej, uporządkowanie miejsc parkingowych. 
Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej 39/41, 45/47, 
49/51, ul. Ossowskiego 10,12,14.  
Remont drogi osiedlowej na całej jej szerokości wraz z miejscami 
parkingowymi w trzech miejscach w sąsiedztwie remontowanego ciągu pieszo -
jezdnego. 
Ogólnodostępne. 

765000,00 

128.  L0298 

Droga rowerowa przy Aleksandrowskiej: od Szczecińskiej do Lechickiej. 
Północna strona ul. Aleksandrowskiej od Szczecińskiej do Lechickiej. 
Projekt i budowa drogi wzdłuż ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do 
Lechickiej. Włączenie w ul. Lechicką, przebudowa chodnika w minimalnym 
zakresie koniecznym do wykonania drogi. Oznakowanie. Ważne aby jeśli to 
możliwe droga przebiegała jak najdalej od osi jezdni. 
Ogólnodostępne. 

769000,00 

129.  L0093 

Łódzkie Centrum Olimpijskich Sportów Walki. 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Żeromskiego 115. 
Remont Łódzkiego Centrum Olimpijskich Sportów Walki obejmie wykonanie: - 
dwóch łazienek, - dwóch szatni, - sali z ringiem bokserskim, - sali z matą 
zapaśniczą i do judo, - siłowni, - pokoju trenerskiego. - wymiany 
przeciekającego dachu, - wymiany instalacji elektrycznej, - wymiany 11 -tu 
okien i drzwi, - wymiany podłogi. Posiadamy dużą ilość sprzętu sportowego, 
który obecnie jest przechowywany w magazynie z powodu braku miejsca na 
jego udostępnienie. 
Uczniowie ZKZiU oraz UKS Włókiennik. 

790000,00 

130.  L0293 

Tablicowe, cyfrowe rozkłady jazdy tramwajów na przystankach. 
Przystanki: Kochanówka (0002), Aleksandrowska - Lechicka (0003), 
Aleksandrowska - Szczecińska (0004), Teofilów (0006), Aleksandrowska - 
Szparagowa (0007), Aleksandrowska - Kaczeńcowa (0008), Aleksandrowska - 
Traktorowa (0010), Aleksandrowska - Bielicowa (0012). 
Cyfrowe wyświetlacze rozkładu jazdy, podają na bieżąco aktualny rozkład 
jazdy. 
Ogólnodostępne. 

800000,00 

131.  L0059 

Park Nad Jasieniem od"nowa". 
Park Nad Jasieniem. 
Odnowa Parku nad Jasieniem poprzez wykonanie sieci alejek parkowych na już 
powstałych ciągach komunikacji. Ponadto w ramach zadania zostanie 
zmodernizowana infrastruktura towarzysząca m.in. kosze na śmieci, kosze na 
psie nieczystości, ławki parkowe, nasadzenie krzewów. 
Ogólnodostępne. 

818750,00 

132.  L0134 

Zajezdnia Muzealna Brus - plac pojazdów zabytkowych. 
Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115. 
Zadanie polega na stworzeniu przestrzeni do wygodnego eksponowania i 
zwiedzania zabytkowych autobusów stacjonujących w Zajezdni Muzealnej Brus 
oraz do organizacji różnych wydarzeń, jak zloty czy rajdy pojazdów 
zabytkowych. Zadanie będzie polegać na uporządkowaniu i utwardzeniu 
płytami ażurowymi błotnistego placu, na którym obecnie są pokazywane 
zabytkowe autobusy i odbywają się rajdy zabytkowych samochodów. 
Powstanie też infrastruktura dla przyszłej wystawy wiat przystankowych. 
Ogólnodostępne. 

864000,00 
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133.  L0006 

Bezpieczny Julianowski - Oświetlenie głównej alejki i rejonu altany. 
Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ul. 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 - 100 tys. zł. 
Dodatkowo oświetlenie alejki 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 to ok, 10 tys. zł, Koszt budowy oświetlenia – 
ok. 600 tys., zł. 
Ogólnodostępne. 

887000,00 

134.  L0069 

Wymiana dywanika asfaltu na Julianowskiej. 
Ul. Julianowska na odcinku Zgierska Łagiewnicka. 
Projekt zakłada zerwanie asfaltu na prawym pasie ul. Julianowskiej południowa 
jej cześć. Położenie nowego asfaltu. 
Ogólnodostępne. 

900000,00 

135.  L0139 

Multimedialny Festiwal Sztuki Miejskiej. 
Całe miasto, a w szczególności przestrzenie wymagające promowania, 
ożywiania, czy rewitalizacji, takie, jak przejścia podziemne w okolicy dworca 
Łódź Kaliska, Park im. Baden Powella, Pasaż Schillera, ul. Piotrkowska, Stary 
Rynek. 
Festiwal zbudowany w oparciu o popularność łódzkich murali obejmujący 
różne przejawy sztuki miejskiej, np. malarstwo 3D i iluzjonistyczne, instalacje 
tymczasowe (również świetlne), videoart, artystyczne działania z obszaru 
rozszerzonej rzeczywistości i inne, zakładające interaktywność uczestników. 
Festiwal odbywa się w miejscach wymagających promowania czy rewitalizacji. 
Festiwal daje możliwość uczestnictwa/świętowania/integracji/identyfikacji i 
trwały efekt - obiekty sztuki (murale, rzeźby) zostające po imprezie w 
przestrzeni miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

900000,00 

136.  L0260 

Wodny plac zabaw z miejscem do plażowania i monitoringiem na terenie 
skweru im. H. Dubaniewicza. 
Osiedle Piastów - Kurak, 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. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i mieszkańcy 
osiedla. 

909640,00 

137.  L0280 

Nowoczesne boisko do koszykówki na Górnej. 
Na terenie istniejącego asfaltowego boiska w okolicy skweru im. H. 
Dubaniewicza, pomiędzy ul. Strycharską nr 14/18, IX LO a parafią Świętego 
Łukasza Ewangelisty. 
Wybudowanie, bezpiecznego, nowoczesnego boiska do koszykówki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie IX LO i mieszkańcy 
osiedla. 

910000,00 

138.  L0113 

Symbol Łagiewnik - zabezpieczenie przeciwpożarowe i poprawa jakości 
wody w drewnianych kapliczkach w Lesie Łagiewnickim. 
ul. Wycieczkowa 77. 
Kapliczki w Lesie Łagiewnickim to najstarsze drewniane zabytkowe budynki w 
Łodzi. 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 
(aby nie powtórzył się pożar podobny jak w Mileszkach). Wykonany zostanie 
również remont ujęcia wody w celu poprawy jej jakości. 

930000,00 
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Ogólnodostępne. 

139.  L0215 

Rewitalizacja Kołłątaja. 
Śródmieście ul. Księdza Hugona Kołłątaja. 
Przebudowa ul. Kołłątaja poprzez utworzenie strefy ruchu. 
Ogólnodostępne. 

930000,00 

140.  L0190 

Techniczna odnowa zaniedbanych wagonów tramwajowych MPK. 
Tramwaje, głównie wagony Konstal (czyli składy starsze niż Cityrunner, czy 
Pesa). 
Poprawa komfortu podróży łódzkimi tramwajami poprzez: uszczelnienie drzwi, 
naprawę otwierania drzwi, naprawę i uzupełnienie brakujących grzejników, 
naprawę i wymianę części głośników oraz naprawę i uzupełnienie zegarów 
LED, przeprogramowanie wyświetlaczy informacyjnych LED. 
Ogólnodostępne. 

943605,50 

141.  L0238 

Ścieżka biegaczy w parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Utworzenie ścieżki poliuretanowej o szerokości 1,2 m, zdjęcie starego asfaltu, 
wykonanie nowego na alei gen. Orlicz-Dreszowa Gustawa. Do zakresu zadania 
włączono niezbędne do jego realizacji koszty wykonania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i pełnienia nadzoru budowlanego nad inwestycją. 
Przedmiotowe zmiany zostały zaakceptowane przez Wnioskodawcę. 
Ogólnodostępne. 

995000,00 

142.  L0098 

Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. 
Las Łagiewnicki, ul. Wycieczkowa 103. 
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt prowadzi leczenie i rehabilitacje dzikich 
zwierząt wymagających okresowej pomocy człowieka w celu przywrócenia ich 
do środowiska naturalnego. Zadanie obejmuje remont infrastruktury ośrodka, 
w tym zagrody dla jeleniowatych, zakup samochodu z wyposażeniem do 
transportu zwierząt, poprawę warunków kadrowych, a także dofinansowanie 
obsługi weterynaryjnej oraz zakupu lekarstw i karmy dla zwierząt. 
Ogólnodostępne. 

1025000,00 

143.  L0165 

Na ratunek Łodzianom, nowym wozem! Zakup ciężkiego samochodu 
ratowniczego-gaśniczego dla strażaków. 
Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Wiskitno, ul. Kolumny 312. 
Nasza jednostka podejmuje interwencje na terenie całego miasta. Zakup 
ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego z kabiną 6-osobową, zbiornikiem na 
wodę o pojemności min. 5000 l, znacznie usprawni nasze działania. Posiadany 
przez nas obecny pojazd, 35 letni samochód marki JELCZ jest w bardzo złym 
stanie technicznym i wymaga ciągłych napraw, a to z kolei znacznie 
destabilizuje budżet jednostki oraz utrudnia podejmowanie działań 
ratowniczych. 
Nie dotyczy. 

1100000,00 

144.  L0159 

Poprawmy bezpieczeństwo w mieście. 
Łódź. 
Służby ponadnormatywne będą realizowane przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej na osiedlach w miejscach niebezpiecznych wskazanych przez 
mieszkańców Łodzi. Dodatkowo zakup 7 specjalistycznych samochodów oraz 
zabudowa i ich wyposażenie. Pojazdy będą przeznaczone do realizacji 
interwencji zgłaszanych przez mieszkańców miasta. 
Ogólnodostępne. 

1150000,00 
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145.  L0041 

Wielofunkcyjna sala do zabaw i terapii dla dzieci przy PM 137 - 
Integracyjnym. 
PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. 
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. 
Dzieci i specjaliści z Przedszkola Miejskiego nr 137. 

1210000,00 

146.  L0061 

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. 
Ogólnodostępne. 

1288000,00 

147.  L0052 

„Z boiska na Igrzyska" - budowa obiektu lekkoatletycznego przy SP 184. 
Ul. Syrenki 19a. 
Zaprojektowanie i budowa obiektu lekkoatletycznego z: 1. bieżnią 335-
metrową, czterotorową, owalną 2. placem do pchnięcia kulą 3. skoczniami 
wzwyż i w dal 4. infrastrukturą (trybunami, oświetleniem, magazynkiem na 
sprzęt). 
Ogólnodostępne. 

1289960,00 

148.  L0082 

„Amfiteatr w Parku im. ks. J. Poniatowskiego - nowe otwarcie-nowe 
możliwości na mapie kulturalnej Łodzi". 
Amfiteatr zlokalizowany jest na terenie Parku im. ks. J. Poniatowskiego. 
Zadanie dotyczy m.in. dobudowania zaplecza dla artystów (z instalacją wod.-
kan.), co podniesie standard obiektu. Wykonanie wewnętrznej instalacji 
elektrycznej, budowa przyłącza elektrycznego dającego możliwość podłączenia 
aparatury nagłaśniającej oraz oświetlenia obiektu (lampy parkowe i 
iluminacyjne) pozwoli na wykorzystanie po zmroku walorów tego niezwykłego 
miejsca. Wykonanie instalacji odgromowej, podłączenie monitoringu, 
zagospodarowania terenu wokół amfiteatru (rozebranie starego ogrodzenia, 
przebudowa ciągów komunikacyjnych, renowacja siedzisk przed amfiteatrem, 
dostawienie koszy na śmieci, uzupełnienie nasadzeń roślinnych), stworzy to 
miejsce bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla użytkowników. Wraz z 
położoną w pobliżu nową fontanną, przebudowany amfiteatr może być 
miejscem atrakcyjnych i magicznych spotkań łodzian z kulturą. 
Ogólnodostępne. 

1300000,00 

149.  L0222 

Uniwersytecka odnowa. Etap I: remont chodników i zieleni od Ronda 
Solidarności do pl. Pokoju po obu stronach. 
Ul. Uniwersytecka - strona nieparzysta i parzysta od pl. Pokoju do Ronda 
Solidarności. 
Remont chodników ciągu ul. 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, 
uzupełnieniem drzewostanu, wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz 
ustawieniem elementów małej architektury miejskiej (ławek, separatorów 
ruchu, koszy na śmieci). 
Ogólnodostępne. 

1300000,00 
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150.  L0296 

Jaracza od-nowa. 
ul. Jaracza na odc. ul. Wierzbowa - ul. Uniwersytecka. 
Zadanie przewiduje wymianę konstrukcji jezdni na ul. Jaracza na odc. 
Wierzbowa-Uniwersytecka. Pełna wymiana konstrukcji jezdni i wykonanie 
nowej nawierzchni bitumicznej. Na przejściach dla pieszych należy wykonać 
tzw. "mysie uszy" uwidaczniające pieszych chcących przejść przez zebrę od 
strony gdzie odbywa się parkowanie. Wymiana jezdni na nową ma zadanie 
zredukować drgania powodowane przez autobus poruszający się dziurawą 
drogą, które z kolei powodują uszkodzenia budynków mieszkalnych. 
Ogólnodostępne. 

1300000,00 

151.  L0178 

Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie sportowym 
wraz z zapleczem socjalnym przy SP 182. 
SP 182, ul. Łanowa 16. 
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: a) Budowa 
zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie sportowym wraz z zapleczem 
socjalnym wym. 18 m x 38 m b) Instalacje i monitoring wizyjnym c) 
Wykończenie pomieszczeń socjalnych d) Ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne 
wokół zadaszonego boiska Celem projektu jest zadaszenie nad kortem 
tenisowym w kompleksie sportowym wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole 
Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki" w Łodzi, mieszczącego 
się przy ulicy Łanowej 16. W projekcie tym występujemy o budowę zadaszenia 
boiska (tenis ziemny, siatkówka) o wymiarach 18 x 38. Dostęp do planowanych 
obiektów będzie miała społeczność lokalna osiedla Teofilów oraz uczniowie SP 
182 i zaprzyjaźnionych szkół. Korzyści jakie będzie niosło zrealizowanie tego 
projektu to całoroczna (okres zimowy) aktywizacja ruchowa, poprawa 
wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców; zmniejszenie zagrożenia 
zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne; upowszechnienie sportu jako 
działania przeciw negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym; wzrost 
integracji mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności miasta. 
Uczniowie SP nr 182 i okoliczni mieszkańcy. 

1310000,00 

152.  L0175 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG 28 i XI LO. 
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. 
Uczniowie szkół oraz okoliczni mieszkańcy. 

1340000,00 

153.  L0046 

Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu. 
Zadanie będzie  realizowane  na terenie, na  którym zlokalizowany jest budynek 
hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51. 
Wykonanie niezbędnych prac związanych z przystosowaniem terenu wokół 
budynku hospicjum stacjonarnego - z myślą o osobach niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych a mianowicie: przygotowanie dróg wewnętrznych, 
podjazdów dla karetek i transportu sanitarnego, miejsc parkingowych dla 
rodzin pacjentów hospicjum stacjonarnego. Uporządkowanie oraz kosmetyka 
istniejącego drzewostanu oraz terenów zielonych pod względem 
przystosowania do przebywania pacjentów na świeżym powietrzu (jeśli będzie 
to możliwe z uwagi na stan pacjenta i pogodę). Planowane jest też wykonanie 
oświetlenia terenu. 
Ogólnodostępne. 

1350000,00 

154.  L0186 

Fragment ul. Pomorskiej, wymiana warstwy wierzchniej. 
Odcinek ul. Pomorskiej od Rynku Nowosolna w kierunku południowym. 
Zfrezowanie na długości około 1800 metrów, wierzchniej warstwy drogi i 
położenie nowej nawierzchni. Wykorzystanie zfrezowanego urobku do 
naprawy i utwardzenia okolicznych dróg osiedlowych ewentualne działania 
chcielibyśmy ograniczyć wyłącznie do warstwy wierzchniej , bez ingerencji w 

1350000,00 
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podbudowę drogi oraz kwestie odwodnienia i inne aspekty techniczne , które 
od lat są argumentem ze strony Miasta uzasadniającym i usprawiedliwiającym 
nic nie robienie w temacie ul. Pomorskiej. 
Ogólnodostępne. 

155.  L0273 

Pakiet badań dla Łodzian - Bezpłatne badania przesiewowe dla osób 40+ 
(pakiet 7 badań diagnostycznych). 
Miejskie Centra Medyczne i inne placówki medyczne zarządzane przez Miasto. 
Powszechny, łatwo-dostępny i szybki pakiet badań dla mieszkańców Łodzi, 
obejmujący 7 procedur diagnostycznych, powiązanych z konsultacjami lekarzy 
specjalistów: ciśnienie tętnicze (choroby | układu krążenia), poziom glukozy we 
krwi na czczo ew. poszerzony o test obciążenia glukozą (cukrzyca), spirometria 
(POChP, astma), krew utajona w kale (rak jelita grubego), mammografia (rak 
piersi), poziom antygenu PSA we krwi (marker związany z nowotworem 
prostaty), RTG klatki piersiowej (rak pluć, gruźlica). 
Zainteresowani mieszkańcy Łodzi zgłoszą się do Miejskiego Centrum 
Medycznego Górna lub Widzew. 

1350000,00 

156.  L0053 

Czysta woda w Parku Julianowskim - Czyszczenie koryta rzeki i stawów. 
Park Julianowski. 
Czyszczenie koryta rzeki i stawów z mułu. Montaż zapór czyszczących wodę 
opadową z ulicy na wzór zamontowanych w Arturówku. Montaż pływającej 
wyspy mającej za zadanie oczyszczanie wody. Dofinansowanie utrzymania 
terenu związane ze zniszczeniami po ubiegłorocznej wichurze. 
Ogólnodostępne. 

1410000,00 

157.  L0185 

Utwardzenie i oświetlenie ulicy Konopnej i Spadkowej. Poprawa 
komunikacji między Aleksandrowem, a Zgierzem. 
Ul. Konopna i ul. Spadkowa. 
Utwardzenie nawierzchni betonem lub asfaltem nawierzchniowym oraz 
oświetlenie drogi poprawi komunikację między Aleksandrowem a Zgierzem, 
dojazd mieszkańców do głównych dróg oraz dogodniejsze dojście pieszych do 
komunikacji miejskiej. Poprawa drogi umożliwi dodatkową drogę dojazdowa do 
cmentarza przy ulicy Szczecińskiej. 
Ogólnodostępne. 

1430000,00 

158.  L0156 

Świet(l)ne rzeki. Woda/zieleń/światło. Etap 1: Sokołówka. 
Rzeki: Sokołówka, Łódka, Jasień. 
Zagospodarowanie terenu w pobliżu zbiorników wodnych w Dolinie Sokołówki: 
stawy Wasiaka, Pabianka i Żabieniec (miejsca grillowe i leżanki), urządzenie 
ścieżki historycznej w Parku im. A. Mickiewicza oraz wykonanie tablic 
informacyjnych o Sokołówce oraz terenach położonych w Dolinie Sokołówki, 
budowa iluminacji i oświetlenia w Parku im. A. Mickiewicza. 
Ogólnodostępne. 

1450000,00 

159.  L0262 

Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje 
specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne - II edycja. 
Placówki Miejskich Centrów Medycznych (MCM): MCM Widzew, MCM Górna, 
MCM Bałuty, MCM Polesie, MCM im. Jonschera, Miejskiego Centrum Terapii i 
Profilaktyki Zdrowotnej, Centrum Medycznego im. Rydygiera. 
Łódzcy Pacjenci skorzystają z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych: 
kardiologa, okulisty, urologa, neurologa, lekarza rehabilitacji a także 
dietetyków, specjalistów w zakresie fizykoterapii. Będą uczestniczyć w 
spotkaniach wspomagających rozwój osobisty, brać udział w warsztatach 
plenerowych i zajęciach stacjonarnych propagujących zdrowy i aktywny tryb 
życia. 
Ogólnodostępne. 

1500000,00 
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160.  L0193 

Montaż brakujących tablic LED (dynamicznej informacji pasażerskiej) na 
przystankach MPK. 
Przystanki tramwajowe i autobusowe MPK przy ul. Narutowicza i 
Konstytucyjnej (od Kopcińskiego, do Pomorskiej), Al. Politechniki (od 
Radwańskiej do Wróblewskiego). 
Uzupełnienie na przystankach brakujących tablic LED (dynamicznej informacji 
pasażerskiej). 
Ogólnodostępne. 

1700000,00 

161.  L0083 

Plac Piastowski przyjazny mieszkańcom. 
Zieleniec miejski położony pomiędzy ulicami: Bazarową, Rybną i Lutomierską. 
Dokończenie rozpoczętej w 2017 r. rewitalizacji Placu Piastowskiego w tym: 
Montaż brakujących urządzeń siłowni i urządzenia wielofunkcyjnego na placu 
zabaw, stołów do gier w szachy i chińczyka i warcaby, ławek, koszy stojaków 
rowerowych, dokończenie budowy alejek, nasadzenia zieleni niskiej, montaż 
kamer monitoringu miejskiego. 
Ogólnodostępne. 

1715000,00 

162.  L0031 

Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach 
autobusowych. 
Przystanki: 
• Lutomierska - Zachodnia (0484, 0485)• Zachodnia - Lutomierska (l399), 
(1393) • Zachodnia -Manufaktura(2316) • Jaracza - Piotrkowska (0225) • 
Kopcińskiego - Narutowicza (0368), (0364) • Struga - Piotrkowska (0248) • 
Zamenhofa - Piotrkowska (1422) • Włókniarzy - Mickiewicza (1323), (2093) • 
Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska (l599) • Żeromskiego - Pl. Barlickiego 
(l516,1517) • Palki - Wojska Polskiego (l114,1092) • Kopcińskiego - Rondo 
Solidarności (1791, 03 66) Zadanie zakłada montaż 18 tablic dynamicznej 
informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz włączenie ich do 
OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie zadania na 
poszczególne przystanki byłoby nielogiczne oraz bezzasadne. 
Ogólnodostępne. 

1800000,00 

163.  L0033 

Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach 
tramwajowych. 
Przystanki: Limanowskiego - Pułaskiego (0450, 0436), Limanowskiego - 
Klonowa (0440, 0447) Limanowskiego - Sierakowskiego (0446, 0441), 
Włókniarzy-Lutomierska(1315, 1306) Włókniarzy-Długosza (l317, 1304), 
Piotrkowska - Żwirki (0401), (1522), Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769), 
Piotrkowska - pl. Katedralny (0772), (0767), Dąbrowskiego - Tatrzańska 
(0120), (0105). Dąbrowskiego - Kossaka (0118), Dąbrowskiego - Podhalańska 
(0117), Pomorska - Lumumby (0848). Zadanie zakłada montaż 19 tablic 
dynamicznej informacji pasażerskiej na wyznaczonych przystankach oraz 
włączenie ich do OSSR. Zadanie jest zadaniem systemowym - rozdzielenie 
zadania na poszczególne przystanki byłoby nielogiczne oraz bezzasadne. 
Ogólnodostępne. 

1900000,00 

164.  L0092 

Lunapark inaczej - IV etap - kontynuacja. 
Park im. Józefa Piłsudskiego. 
Dalszy etap budowy Nowoczesnej Strefy Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w 
Parku na Zdrowiu w miejscu dawnego Lunaparku, kontynuacja zadania 
"Lunapark inaczej" z przystosowaniem terenu do współczesnych potrzeb 
mieszkańców w każdym wieku. Zadanie obejmuje: - strefę trampolin, - strefę 
huśtawek, - strefę malucha, - boisko do boule (bulodrom), - doposażenie 
Wzgórza Trzech Wież w urządzenia i nawierzchnię, z monitoringiem i 
oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

1900000,00 
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165.  L0002 

Piękny Grembach - modernizacja otoczenia osiedla tkaczy. 
Ul. Czechosłowacka 5. 
Zadanie obejmuje modernizację otoczenia osiedla mieszkaniowego Grembach, 
w tym wyrównanie terenu i budowę alejki w centralnym miejscu osiedla, 
budowa chodnika, miejsc wypoczynkowych, budowa placu zabaw, wytyczenie 
miejsc parkingowych oraz wymianę bramy wjazdowej i montaż szyldu: witamy 
na Grembachu. Na terenie osiedla powinna stanąć tablica pamiątkowa opisująca 
historię osiedla. 
Ogólnodostępne. 

1907000,00 

166.  L0166 

Dzieci na murawę - budowa boiska piłkarskiego. 
Ul. Karpacka 61, działka G13-217. 
Projekt zakłada budowę boiska sportowego przeznaczonego do gry w piłkę 
nożną o wymiarach minimalnych pola gry 90 x 45m, wraz z niezbędną 
infrastruktura towarzyszącą (piłkochwyty, ogrodzenie, oświetlenie, bramki 
itd.). Boisko będzie wykonane w technologii tzw. sztucznej trawy. 
Boisko będzie dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na zasadach ogólnych 
administratora obiektu. 

1940000,00 

167.  L0089 

Ogród Różany w stylu wiktoriańskim w łódzkim Ogrodzie Botanicznym. 
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 
architektoniczno-nasadzeniową nawiązującą do XIX wiecznych ogrodów 
Europy. Dzięki zastosowaniu m.in. typowej dla epoki czerwonej cegły, 
doskonale wpasowuje się w architekturę miasta, korespondując z Manufakturą 
czy kompleksem byłych fabryk na Księżym Młynie. 
Ogólnodostępne. 

1951590,00 

168.  L0282 

Bezpłatne zajęcia taneczne w 30 punktach w Łodzi. 
Po konsultacji z wnioskodawcą ustalono, że nie ma wskazania konkretnych 
lokalizacji, a jedynie, żeby zajęcia odbywały się w różnych punktach miasta 
umożliwiając bliski dostęp do zajęć tanecznych wszystkim zainteresowanym.  
Projekt składa się z 5 uzupełniających się wzajemnie części: 1) roczne (7500 
godzin) bezpłatne zajęcia w wybranych przez miasto 30 miejscach. Nauczanie w 
nich spójnym programem aby tancerze mogli wziąć udział w zawodach. 2) 
Zorganizowanie 4 turniejów tańca w klasach i na poziomach według wspólnych 
przepisów. 3) Wystawienie 8 spektaklów w teatrze oraz 90 pokazów 
tanecznych w szkołach lub w czasie wydarzeń lokalnych, aby zachęcić dzieci i 
młodzież do udziału w projekcie i pokazać im efekty treningów. 4) Po 
castingach wyłonienie najlepszych tancerzy i stworzenie z nich łódzkiej grupy 
reprezentacyjnej, przygotowanie i wysłanie na zawody rangi Mistrzostw Polski 
i Mistrzostw Świata. 5) Szkolenie łódzkiej kadry instruktorskiej aby po 
zakończeniu programu mogli samodzielnie nadal kontynuować nauczanie.  
 Nie dotyczy. 

1975000,00 

169.  L0110 

„Mikrokosmos"- insektarium w łódzkim Zoo. 
Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10. 
Czyż, nie mamy czasami ochoty wejść do miejsca, w którym poczujemy 
dreszczyk emocji. To co w nim zobaczymy może wywołać „gęsią skórkę", a 
jednocześnie będziemy się zastanawiać, czy to możliwe, że te zwierzęta 
występują w naturze. A teraz dajmy się ponieść wyobraźni.... Stwórzmy 
niewielki pawilon zaaranżowany na starą kopalnianą sztolnię z ekspozycją 
pająków, skorpionów, karaczanów i innych owadów. Ciekawe, niespotykane na 
co dzień, trochę przerażające gatunki możliwe do obserwacji z bliska. Wszystko 
w niezapomnianym klimacie opuszczonej kopalni. 
Dostępne dla wszystkich mieszkańców po zakupie biletu do zoo, oraz w 
specjalnej cenie 1 zł w wybrane dni roku (np. urodziny Łodzi). 

1980000,00 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

170.  L0199 

Kaczeńcowa - przebudowa wraz z budową chodników i pasów 
rowerowych. 
Ul. Kaczeńcowa od ul. Rojnej do ul. Lnianej. 
Przebudowa ul. Kaczeńcowej od ul. Rojnej do ul. Lnianej bez skrzyżowań. 
Ogólnodostępne. 

1998000,00 

171.  L0258 

Julianów - łódzkie centrum aktywności - modernizacja historycznej 
zabudowy folwarczno-dworskiej. 
Zadanie dotyczy modernizacji historycznej zabudowy folwarczno-dworskiej 
łódzkiego fabrykanta Juliusza Heinzla, położonej w pn.-zach części parku im. A. 
Mickiewicza na terenie dzielnicy Bałuty, przy ul. Zgierskiej 139. 
Zadanie obejmuje ewentualną wymianę uszkodzonych sprzętów na terenie 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz modernizację istniejącego obiektu wraz 
z utworzeniem oświetlonych dojść - alejek. Modernizacja zakłada niezbędną 
wymianę konstrukcji (dach, klatka schodowa) oraz zmianę pokrycia dachu, 
wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Dodatkowo projekt zakłada wykonanie 
przeszklonej zabudowy istniejącego zadaszonego tarasu w celu umożliwienia 
całorocznego wykorzystania obiektu. Budowa monitoringu. 
Ogólnodostępne. 

1998000,00 

 


