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Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0204SP 

Bieg na orientację po Parku Klepacza. 
Teren otoczony ulicami: Poltechniki-Radwańską- 
Wólczańską-Wróblewskiego. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do 
biegu na orientację terenu otoczonego ulicami Politechniki- 
Radwańską- Wólczańską-Wróblewskiego, która zostanie 
udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu 
na orientację, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy 
miasta - młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas).  

2 000,00 

2. P0018SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii 28 
Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie. 
Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77. 
Zadanie dotyczy zakupu około 120 książek oraz 40 
audiobooków do zbiorów biblioteki Filii nr 28 Biblioteki 
Miejskiej. 
Nie dotyczy. 

4 000,00 

3. P0023SP 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 
24 Biblioteki Miejskiej. 
Ul. Legionów 71/73. 
Zadanie przewiduje zakup ok.. 200 książek - nowości 
wydawniczych do zbiorów biblioteki. 
Nie dotyczy. 

5 000,00 

4. P0111SP 

Dodatkowe ławki na przestanku Gdańska-Struga 
(0199). 
Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22. 
Na przystanku Gdańska-Struga zostaną zainstalowane           
2 dodatkowe ławki dla oczekujących na tramwaj. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 

5. P0115SP 

Dodatkowe ławki na przystanku Żeromskiego – szpital 
im. WAM (1519), dla studentów i nie tylko. 
Przystanek Żeromskiego - szpital im. WAM (1519), działka 
P28-41/27 
Na przystanku Żeromskiego -szpital im. WAM (1599), 
zostaną zainstalowane 2 dodatkowe ławki dla oczekujących 
na tramwaj. 
Z uwagi na brak dostępności terenu brak jest możliwości 
ustawienia wiaty. Zasadne jest ustawienie ławek dla 
oczekujących na autobus. 

6 000,00 

6. P0006SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki Miejskiej Filia nr 29. 
Biblioteka  Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 
100 audiobooków do zbiorów biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 
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7. P0037SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki Fantastycznej "Na Piętrze". 
Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al.. Politechniki 3a. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 100 
audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną 
nowości wydawnicze dla dorosłych i młodzieży, które będą 
dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Stare Polesie, 
a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

8. P0154SP 

Przejście dla pieszych na ul. Żeligowskiego na 
wysokości osiedla City Park. 
Odcinek ul. Żeligowskiego, między ulicami Struga i 6-go 
Sierpnia, na wysokości wejścia głównego do osiedla City 
Park (ul. Żeligowskiego 43). 
Przejście dla pieszych uwzględniające komplet niezbędnego 
oznakowania poziomego, a także oznakowanie pionowe 
przejścia - ostrzegawcze lub informacyjne. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

10 000,00 

9. P0038SP 

Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce. 
DDP al.. 1 Maja 24/26. 
Doposażenie placówki w fotele i narożnik oraz sprzęt 
gastronomiczny (szafa mroźnicza i obierak do ziemniaków   
z separatorem obierzyn). 
Dostępność w godzinach pracy placówki (8.00-16.00). 
Korzystanie bezpłatne. 

21 500,00 

10. P0160SP 

Klockarnia Hocki-Klocki. 
PM 98, ul. Legionów 126. 
Klockarnia Hocki-Klocki tworzona jest z myślą o dzieciach w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Utworzona 
zostanie w PM 98, mieszczącym się przy ul. Legionów 126. 
Stanowić będzie doskonałe zaplecze dydaktyczne dla grup 
przedszkolnych. Powstanie tego miejsca ma na celu 
umożliwienie korzystania z takiej atrakcji dzieciom 
mieszkającym na Starym Polesiu, których rodziców nie 
zawsze stać na korzystanie z komercyjnych atrakcji tego 
typu. Do udziału w zajęciach i konkursach zostaną 
zaproszone dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci 
uczęszczające do PM 98 i okolicznych placówek. 

55 000,00 

11. P0092SP 

Multimedialna pracownia zajęć twórczych. 
SP 152, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. 
Głównym celem zadania będzie stworzenie interaktywnej 
pracowni artystycznej. Przeznaczona ona będzie do 
organizacji zajęć twórczych - plastyka, muzyka, fotografia, 
ceramika czy komputerowe projekty graficzne. 
Wyposażenie pracowni: tablica multimedialna, laptopy, 
głośniki, szafki, artykuły plastyczne i techniczne. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
152 oraz okoliczni mieszkańcy, 

60 500,00 
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12. P0112SP 

Wiata przystankowa przy przystanku Gdańska-Struga 
(0199). 
Przystanek Gdańska-Struga (0199) działka P20-190/22. 
W pobliżu  przystanku Gdańska-Struga zostanie 
zainstalowana wiata postojowa. Umożliwi to oczekiwanie na 
tramwaj w cywilizowanych warunkach nawet podczas 
deszczu. 
Teren ogólnodostępny. 

70 000,00 

13. P0145SP 

Budżet dla zabytków – ratujemy kamienicę przy ul. 
Strzelców Kaniowskich 12 – dokumentacja                           
i zabezpieczenie budynku. 
Kamienica z bogatą ornamentyką i jedynymi w Łodzi 
tygrysami na elewacji - ul. Strzelców Kaniowskich 12          
(nr działki P9-296). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 
konserwatorskiej wraz z badaniami dla elewacji, prześwitu 
bramnego i klatki schodowej, kamienicy przy ul. Strzelców 
Kaniowskich 12 oraz zabezpieczenie jej przed dalszą 
dewastacją, osypywaniem się tynków i dekoracji 
sztukatorskich. 
Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

90 000,00 

14. P0146SP 

Budżet dla zabytków – ratujemy kamienicę przy ul. 
Legionów 72 – dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Kamienica z bogatą ornamentyką przy ul. Legionów 72      
(nr działki P9-197). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji 
konserwatorskiej wraz z badaniami dla elewacji, prześwitu 
bramnego i klatki schodowej, kamienicy przy ul. Legionów 
72 oraz zabezpieczenie jej przed dalszą dewastacją, 
osypywaniem się tynków i dekoracji sztukatorskich. 
Zadanie ogólnodostępne całą dobę. 

99 000,00 

15. P0127SP 

Szkoła XXI wieku – utworzenie nowoczesnej pracowni 
językowej w SP 160. 
Ul. Struga 24a. 
Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej służącej 
uczniom klas I-VIII w ramach obowiązkowych                            
i dodatkowych zajęć nauki języka angielskiego. Zadanie 
polega na zakupie 25 laptopów dla uczniów, zestawu 
interaktywnego, laptopa dla nauczyciela wraz z biurkami, 
fotelami z przeznaczeniem dla uczniów oraz pracowników 
szkoły. Należy również pomalować pracownię oraz 
wykonać okablowanie i montaż sprzętu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
160. 

117 850,00 
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16. P0090SP 

Odnowienie dziedzińca dla mieszkanek 2-go Domu 
Pomocy Społecznej. 
Ul. Strzelców Kaniowskich 32. 
Celem zadania jest modernizacja dziedzińca 
zlokalizowanego na terenie 2-go DPS, tak by zamieszkujące 
placówkę mieszkanki jak również ich rodziny i znajomi 
mogli spędzać czas na świeżym powietrzu w przyjaznej, 
kolorowej przestrzeni. Wyrównanie i położenie nowej 
nawierzchni dziedzińca, pojawienie sie zieleni, wygodnych 
ławek, parasoli, krzeseł, stolików, odnowionych pieszych 
ścieżek, miejsc rekreacji i wypoczynku przyczyni się do 
poprawy jakości życia mieszkanek naszego domu, by jesień 
ich życia mieniła się wieloma barwami. 
Beneficjentami zadania będą podopieczni 2 DPS, członkowie 
ich rodzin, znajomi i odwiedzający Dom goście. 

172 180,00 

17. P0001SP 

O!siłka - minisiłownia szkolna. 
ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - SP 26. 
Kontynuujemy działania włączające mieszkańców Starego 
Polesia w życie szkoły. Minisiłownia to miejsce 
przeznaczone dla uczniów naszej szkoły, pracowników, 
rodziców i chętnych mieszkańców. Siłownia zlokalizowana 
zostanie w budynku szkoły. Będzie wyposażona                       
w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń cardio oraz ćwiczeń 
ogólnorozwojowych i siłowych. Stworzenie siłowni odciąży 
salę gimnastyczną dzięki temu zajęcia z wychowania 
fizycznego nie będą prowadzone na korytarzach szkolnych. 
Siłownia będzie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego 
przez uczniów najstarszych klas.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy           
i uczniowie szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. 

182 000,00 

18. P0156SP 

Zmieniamy szkołę – remont kuchni, zaplecza oraz 
stołówki w SP 160. 
U. Struga 24a. 
Zadanie polega na wykonaniu remontu kuchni wraz                
z pomieszczeniami, zaplecza kuchennego oraz stołówki. 
Niezbędny jest zakup odpowiedniego sprzętu kuchennego, 
mebli i urządzeń gospodarstwa domowego, który będzie 
służył przez wiele lat. Należy wymienić przestarzałe 
instalacje, które często ulegają awariom i stwarzają 
niebezpieczeństwo oraz wykonać prace budowlane. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie               
i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 160.  

425 000,00 
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19. P0078SP 

Aktywizacja 60+ - program rehabilitacyjno-treningowy 
dla Łodzian. 
Ul. Gdańska 63. 
Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego 
programu rehabilitacyjno-treningowego dla Łodzian z 
grupy 60+ w celu rehabilitacyjno-zdrowotnego wsparcia 
aktywności grupy wiekowej. Zadanie przewiduje 8 tys. 
osobogodzin beneficjenta. Koszt jednostkowy to 80 zł. 
Zadanie opiewa na kwotę 640 000 zł. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta Łodzi 
z grupy wiekowej 60+, zadanie dostępne od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do19.00. 

640 000,00 

 


