
BAŁUTY 

OSIEDLE WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH 

 

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

weryfikacj
i 

1. B0177WL 

Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj! 
Teren osiedla Wzniesień Łódzkich. 
Zadanie publiczne pn. Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się 
dotleniaj! Polega na organizacji 48 systematycznych, około cotygodniowych, 
nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nordic walking prowadzonych przez 
instruktora nordic walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 
spotkaniach). Uczestnicy zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije, 
otrzymają okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych uczestników na 
osiedlu) oraz wodę mineralną. Nabór uczestników będzie się odbywać 
poprzez promocję zadania publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. 
plakaty na tablicach informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w internecie 
na facebooku poprzez dedykowany profil zadania. Zajęcia będą odbywać się 
wg następującego schematu: spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu, 
rozgrzewka, marsz o długości ok. 3-15 km, rozciąganie i będą trwać 
jednorazowo ok. 2 godzin. Na 8 zajęciach obecny będzie dietetyk, który w  
przypadku wyrażenia zgody przez poszczególnego uczestnika, dokona 
pomiarów wagi oraz udzieli porad dietetycznych. 
Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Projekt skierowany jest do osób, które 
ukończyły 14 lat. 

29100,00 

2. B0275WL 

Teatr bliżej nas. 
Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 3 części: teatr na 
bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne w miejscach 
wyznaczonych przez miasto (10 występów), wciągnięcie mieszkańców 
osiedla w tworzenie spektaklu, stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami 
osiedla widowiska tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w 
jeden show i przedstawienie go szerszej publiczności. Dowiezienie 
mieszkańców osiedla busami na występ do teatru (na 4 występy). 
Ogólnodostępne. 

135060,00 

3. B0085WL 

Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic 
Miasta do ul. Jana i Cecylii wraz ze sporządzeniem dokumentacji 
projektowej. 
Remont - przebudowa ul. Aksamitnej na odcinku ok. 250 mb od granic Miasta 
do ul. Jana i Cecylii przy szerokości ok. 6 mb wraz ze sporządzeniem 
dokumentacji projektowej. 
Remont - przebudowa ul. Aksamitnej od granic Miasta do ul. Jana i Cecylii 
długości ok. 250 mb - w starym śladzie ulicy przy szerokości 
przebudowywanej ulicy ok. 6 mb, z poboczami po obu stronach ulicy. 
Ogólnodostępne. 

250000,00 

 


