
ŚRÓDMIEŚCIE 

Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE – WSCHÓD 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0001WS 

Wschód Śródmieścia - plac zabaw. 
Park im. Matejki. 
Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw w Parku Matejki, 
montaż urządzeń dla dzieci w różnym wieku. 

75 000,00 zł 

S0002WS 

Wschód Śródmieścia - wymiana wiat przystankowych. 
Ul. Narutowicza / ul. Kopcińskiego - przystanek tramwajowy 
kierunek wschodni (nr przystanku 588), przystanek tramwajowy 
kierunek zachodni (nr przystanku 589). 
Wymiana 2 szt. starych wiat przystankowych typu Kami na wiaty 
typu Merkury o wymiarach 1,0 x 4,0 z dachem o maksymalnej 
szerokości 1,2m wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi. 

36 000,00 zł 

S0003WS 

Wschód Śródmieścia - bezpieczne przejście dla pieszych. 
Ul. Matejki w śladzie ul. Jaracza. 
Wyniesione przejście dla pieszych. Kąt natarcia najazdu  
na przejście powinien wymuszać ograniczenie prędkości do 30 
km/h (powinien być wyższy niż te na ul. Rojnej) tak by nie było 
konieczności instalacji dodatkowych urządzeń Brd. 

36 000,00 zł 

S0004WS 

Wschód Śródmieścia - piękniejsza Wierzbowa - ratujmy 
zieleń uliczną. 
Ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza (od granicy 
inwestycji w nowe skrzyżowanie) do pl. Pokoju. 
Naprawa trawników, zabezpieczenie trawników przed 
rozjeżdżaniem barierkami (przy skrzyżowaniach) i nasadzeniami 
krzewów (na pozostałych trawnikach), naprawa wjazdu  
na osiedle przy ul. Wierzbowej 24/. 

85 000,00 zł 

S0005WS 

Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów 
poruszających się po centrum Łodzi - pasy, sierżanty, śluzy 
rowerowe. 
Obszar ograniczony ulicami: Kilińskiego, Kopcińskiego, Północną  
i Narutowicza. 
Pasy rowerowe - Sterlinga (przebieg pasów zależnie  
od przeniesienia krańcówek autobusowych na Dw. Fabryczny), 
POW (od Jaracza do Narutowicza). Sierżanty rowerowe - 
Wierzbowa od Narutowicza do Północnej, Sterlinga od Pomorskiej 
do Północnej. Ciąg pieszo-rowerowy - Uniwersytecka od pl. Pokoju 
do ronda Solidarności (oznakowanie, obniżenie krawężnika  
i montaż słupków uniemożliwiających parkowanie). Śluzy 
rowerowe z krótkim pasem rowerowym na dojeździe - 
Jaracza/Uniwersytecka (wlot ul. Jaracza), Jaracza/Kilińskiego 
(wlot ul. Jaracza), Rewolucji 1905r./Kilińskiego (wlot ul. Rewolucji 
1905r.). Pas rowerowy na dojeździe do istniejącej śluzy 
Jaracza/Wierzbowa. Krótki odcinek drogi rowerowej od Jaracza 
do Kamińskiego (na skrzyżowaniu Jaracza/Uniwersytecka). 

68 300,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0007WS 

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych do Parku 
Helenowskiego. 
Ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania ul. Północnej  
z al. Anstadta, działka 1/29, 12/1 obręb S-2. 
Propozycja dotyczy wybudowania przejścia dla pieszych  
po zachodniej stronie skrzyżowania ul. Północnej z al. Anstadta 
naprzeciwko bramy prowadzącej do Parku, w linii eleganckiej, 
zadrzewionej alei spacerowej. Wyniesienie przejścia podniesie 
jego bezpieczeństwo dla użytkowników poprzez uspokojenie 
ruchu, a w pobliżu znajdują się szkoły, przychodnie i szpitale. 
Wyniesienie powinno być wykonane w dużym przekroju,  
by wymusić spokojny przejazd, a nie gwałtowne hamowanie. 

50 000,00 zł 

S0009WS 

Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni 
ginekologicznej Przychodni Śródmieście. 
Ul. Rewolucji 1905 r. nr 54 / ul. Sterlinga 19. 
Prowadzenie gabinetu zajmującego się kompleksową terapią 
zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z problemami 
uroginekologicznymi, takimi jak: nietrzymanie moczu (stolca), 
opadanie narządów rodnych, ból przy współżyciu, 
zminimalizowanie skutków ciąży, terapia blizny pooperacyjnej, 
wypożyczanie aparatów elektrostymulujących. Każda pacjentka 
objęta będzie programem składającym się z: konsultacji 
fizjoterapeuty uroginekologicznego, 10 zabiegów i konsultacji 
lekarza urologa. Planowana ilość pacjentek: 70. 

68 000,00 zł 

S0010WS 

Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej. 
Przychodnia Akademicka "PaLMA", ul. Lumumby 14. 
Z zabiegów w poradni rehabilitacyjnej korzysta rocznie ok. 2000 
pacjentów, co daje ok. 8000 zabiegów rocznie. Wyposażenie 
poradni w nowy sprzęt, jak również wymiana zużytej aparatury na 
nową podwyższy jakość wykonywanych świadczeń, zwiększy ich 
zakres oraz pozwoli udzielić pomocy jeszcze większej liczbie 
naszych pacjentów. 

70 000,00 zł 

S0011WS 

Remont holu głównego oraz urządzenie recepcji i szatni  
w szpitalu ginekologiczno-położniczym. 
Ul. Sterlinga 13. 
Remont holu głównego szpitala oraz urządzenie recepcji i szatni 
wraz z wykonaniem m.in. zabudowy meblowej, położeniem 
posadzek, montażem oświetlenia i balustrady schodowej. 
Wykonanie remontu podniesie jakość obsługi pacjentek oraz osób 
odwiedzających, wpłynie znacząco na komfort pobytu w szpitalu, 
będzie kontynuacją podjętych wcześniej działań,  
tj. przeprowadzonych wcześniej robót budowlanych związanych  
z modernizacją elewacji budynku i wejścia głównego szpitala. 

300 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0013WS 

Wyciągamy dzieci z bramy - kontynuacja prowadzonych 
działań. 
Śródmieście - Wschód. 
Zaangażuj streetworkerów do wyciągania dzieciaków z bram. 
Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich! Daj  
im alternatywę do bezpiecznego spędzania wolnego czasu  
i otrzymania fachowej pomocy. Zorganizowane zostanie wsparcie 
środowiskowo-pedagogiczno-terapeutyczne i animacyjne dla 
młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, spędzających czas wolny na ulicach Łodzi. Zakłada 
się, że zadanie będzie realizowane przez organizację 
pozarządową. 

520 600,00 zł 

S0024WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 
nr 3 MBP Łódź-Śródmieście. 
Ul. Rewolucji 1905 r. nr 84. 
Głównym celem realizacji zadania jest promocja książki  
i czytelnictwa poprzez zakup nowości książkowych dla 
czytelników biblioteki. Pozyskane fundusze na nowości 
wydawnicze wzbogacą ofertę biblioteczną. 

5 000,00 zł 

S0028WS 

Chcemy czytać więcej NOWOŚCI. 
MBP Łódź-Środmieście, Filia nr 6, ul. Narutowicza 91a. 
Jednym z zadań Biblioteki jest udostępnianie nowości 
wydawniczych czytelnikom. Chcemy rozszerzyć nasz księgozbiór 
o: najnowsze pozycje z literatury pięknej, książki popularno-
naukowe i audiobooki. Dla wielu mieszkańców Śródmieścia 
korzystanie z Biblioteki jest jedyną szansą zaspokajania potrzeb 
czytelniczych. Poparcie projektu pozwoli na zakup ok. 200 
najnowszych pozycji czytelniczych. 

6 000,00 zł 

S0033WS 

Zajęcia z animacji komputerowej w SP 79. 
Ul. Pomorska 138. 
Zajęcia z tworzenia filmów animowanych techniką komputerową 
dla dzieci w wieku 6-10 | 10-13 lat (2 grupy). 

19 300,00 zł 

S0036WS 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią 
poliuretanową przy PG nr 3, ostatni etap rewitalizacji  
ul. Zacisze. 
Ul. Zacisze 7/9. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 
obejmującego boisko do mini piłki nożnej, piłki siatkowej oraz 
piłki koszykowej, obiekt otoczony piłkochwytami. Budowa skoczni 
w dal oraz bieżni dwutorowej długości 50m. Zakup i montaż 
wyposażenia boiska wielofunkcyjnego (kosze, bramki, słupki  
do siatki). Boisko będzie jedynym nieodnowionym miejscem  
na ul. Zacisze, na której powstaje nowoczesny woonerf. 

859 000,00 zł 

S0037WS 

Zimowe ferie marzeń dla dzieci z ubogich rodzin. 
PG nr 3, ul. Zacisze 7/9. 
Ferie zimowe dla dzieci z ubogich rodzin, zamiast spędzać czas na 
ulicy będą miały zorganizowany czas, wycieczki, 2 posiłki 
dziennie, wyjścia do kina, kręgielnie i na basen, oraz 2 wycieczki 
jednodniowe, zajęcia sportowe oraz dostęp do internetu. 

18 230,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0038WS 

Na Osiedlu Radiostacja - wymiana nawierzchni, rekultywacja 
zieleni, parkingi dla rowerów. 
Ul. Tkacka 12/14. 
Wymiana zdegradowanej i zniszczonej nawierzchni chodników  
i podjazdów, realizacja nasadzeń zieleni oraz wykonanie stojaków 
na rowery dla mieszkańców. Prace polegać będą na demontażu 
istniejących zniszczonych płyt betonowych i zastąpieniu ich nową 
nawierzchnią z kostki betonowej. Przewiduje się przebudowę 
zjazdu drogowego z ul. Tkackiej, nasadzenie drzew ul. Solskiego 
(w tym miejscu usuniętych) oraz montaż 2 lub 3 stojaków dla 
rowerów obok wejścia do klatki schodowej. 

350 000,00 zł 

S0039WS 

Doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Łodzi w sprzęt 
ogrodowy. 
Ul. Narutowicza 114. 
Zadanie dotyczy doposażenia DPS w sprzęt ogrodowy: ławki  
(10 szt.), pawilony ogrodowe (3 szt.), parasole (3 szt.), stoły 
drewniane (8 szt.), kosze na śmieci (6 szt.), krzesła drewniane  
(60 szt.). Zadanie zakłada również zamontowanie przyrządu  
do ćwiczeń oraz kupno przedłużacza bębnowego do ogrodu, gdzie 
w okresie letnim prowadzone są zajęcia terapeutyczne oraz 
organizowane są różnego rodzaju występy i uroczystości. 

33 200,00 zł 

S0041WS 

W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i doposażenie sali 
gimnastycznej i przebieralni w VIII LO. 
Ul. Pomorska 105. 
Remont i doposażenie sali gimnastycznej oraz szatni. Prace, które 
należałoby wykonać: remont, malowanie ścian, wymiana 
oświetlenia, uzupełnienie posiadanego sprzętu sportowego oraz 
sprzętu niezbędnego w szatni. Na sali odbywają się zajęcia 
lekcyjne oraz pozalekcyjne w ramach profilaktyki uzależnień oraz 
dla uczniów zainteresowanych sportem. Ich ideą jest 
zaangażowanie uczniów w rozwój fizyczny, zdrowy styl życia oraz 
zapewnienie im właściwego spędzania czasu. 

155 000,00 zł 

S0042WS 

Międzypokoleniowa pracownia informatyczna "Internet dla 
seniora" w PG nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego. 
Ul. Sterlinga 24. 
Celem projektu jest utworzenie pracowni informatycznej oraz 
przeprowadzenie darmowych szkoleń dla mieszkańców osiedla 
Łodź-Śródmieście Wschód w wieku 55+. Trenerami będą 
uczniowie gimnazjum. Współpraca międzypokoleniowa pozwoli 
uczniom kształtować postawy społeczne, a seniorzy rozwiną 
umiejętności bezpiecznego korzystania z nowoczesnych 
technologii. Program szkoleń: uruchamianie internetu, bankowość 
i bezpieczne zakupu w Internecie. Elementy składowe:  
16 stanowisk komputerowych, serwer, urządzenie 
wielofunkcyjne, meble biurowe, akcesoria multimedialne. 

74 500,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0047WS 

Bezpieczna Piramowicza - rozbudowa monitoringu 
miejskiego. 
Ul. Piramowicza. 
System Monitoringu Miejskiego (SMM) działa w oparciu o punkty 
kamerowe składające się z jednej kamery obrotowej i kilku (2-4) 
kamer stałopozycyjnych. Proponowana zmiana rozwiązania 
pozwoli na posadowienie kamer w lokalizacjach wskazanych 
przez Policję. Podana łączna kwota przeznaczona na realizację 
zadania, pozwoli na zakup i zainstalowanie co najmniej 10 kamer 
w 2 punktach kamerowych. 

275 000,00 zł 

S0048WS 

Piękniejsza Jaracza - odnowa budynku frontowego  
i zastąpienie ogrodzenia ścianą z podświetloną roślinnością. 
Ul. Jaracza 40. 
Renowacja frontowej elewacji parterowego budynku frontowego 
przy ul. Jaracza: uporządkowanie otworów okiennych  
i drzwiowych, likwidacja współczesnych szyldów i rolet 
(zastąpienie ich stylizowanymi), odtworzenie brakującego 
boniowania i sztukaterii, odmalowanie. W miejscu obecnego 
nieestetycznego ogrodzenia betonowego wybudowanie nowej, 
dodatkowej ściany frontowej, imitującej front już nieistniejącego 
budynku i będącej jego dokładnym odbiciem lustrzanym (takie 
same boniowanie i sztukaterie). Zamiast otworów okiennych 
powstaną blendy z podświetloną roślinnością, a nad wjazdem 
nadproże ze sztukaterią odpowiadającą tej istniejącej. Posiadamy 
wizualizację. 

129 900,00 zł 

S0049WS 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 12 MBP Łódź-
Śródmieście przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego. 
Ul. Kopcińskiego 22. 
Zakup nowości wydawniczych wzbogaci ofertę naszej filii,  
co pozwoli na szersze propagowanie czytelnictwa. Biblioteka 
działa na terenie szpitala. Ze zbiorów korzystać będą mogli  
nie tylko pacjenci i personel ale również wszyscy mieszkańcy 
miasta. 

4 000,00 zł 

S0051WS 

Zakup nowych książek dla czytelników MBP Łódź-
Śródmieście - filii nr 7. 
Ul. Lumumby 12. 
Poparcie projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do 
popularyzacji czytelnictwa w środowisku lokalnym. Realizacja 
zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych, 
a co za tym idzie ich większą dostępność dla mieszkańców 
Śródmieścia. 

5 000,00 zł 

S0057WS 

Wypłytowanie nawierzchni przystanku autobusowego  
nr 0361 wraz z dojściami. 
Przystanek ul. Konstytucyjna / ul. Małachowskiego. 
Wypłytowanie przystanku, który obecnie znajduje się  
na trawniku. 

30 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0058WS 

Parklet dla Łodzi - Śródmieście Wschód. 
Ul. Rewolucji 1905 r., na odcinku pomiędzy ul. Kilińskiego  
a ul. Sterlinga. 
Parklet to odpowiedź na niedostatek przestrzeni publicznej oraz 
zieleni w mieście. Niewielkie rozmiary (1 miejsce parkingowe) 
pozwalają na zlokalizowanie go wszędzie. Dodatkowym atutem 
jest fakt, że korzystać może z niego każdy. Przestrzeń dotąd zajęta 
przez 1 samochód, może zostać odzyskana i być użytkowana przez 
wielu przechodniów. Parklet składa się z: podestu, ławki, donic  
z roślinnością (drzewa i rośliny niskie). 

35 000,00 zł 

S0060WS 

Rewitalizacja Parku im. Staszica. 
Osiedle Śródmieście Wschód. 
Demontaż starego oświetlenia, wymiana instalacji oraz montaż  
60 szt. nowych latarni parkowych wraz z montażem oświetlenia 
pomnika Staszica. Montaż fontanny typu "Pływająca" - 1 szt. 
Trzydyszowa z podświetleniem LED. 

730 000,00 zł 

S0061WS 

Modernizacja pracowni komputerowej w VIII LO. 
Ul. Pomorska 105. 
Sprzęt komputerowy w pracowni jest przestarzały posiada stare 
oprogramowanie. Posiadanie dobrego sprzętu z szybkim 
dostępem do internetu jest dla szkoły sprawą priorytetową, 
ponieważ w dużym stopniu podniesie jakość prowadzonych zajęć 
lekcyjnych. Oczekiwania młodzieży są w tym względzie bardzo 
wysokie - wiele osób podejmuje studia na kierunkach 
technicznych. Do prawidłowego i przede wszystkim skutecznego 
nauczania wymagany jest sprzęt odpowiedniej jakości. 

85 000,00 zł 

S0068WS 

Odnowa i zagospodarowanie zieleńca osiedlowego w obrębie 
ulic: Wierzbowa, Źródłowa, Pomorska. 
Działka nr 69/96 obręb S-2. 
Rekultywacja terenów zielonych (nasadzenia drzew, krzewów, 
odnowa trawników), remont ciągów pieszych, wyznaczenie miejsc 
do parkowania, wyposażenie w elementy małej architektury, 
montaż elementów mini siłowni zewnętrznej. 

499 680,00 zł 

S0069WS 

Nasze Dzieci Naszą Dumą - modernizacja i zakup wyposażenia 
do PM nr 125. 
Ul. Małachowskiego 14/20. 
Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny 
do zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu oraz 
zwiększenia atrakcyjności zabaw w ogrodzie przedszkolnym. 
Chcielibyśmy zakupić nowe leżaki, krzesła, pościel oraz 
kserokopiarkę. W związku z tym, że nasze dzieci uwielbiają 
zabawy ruchowe, wnioskujemy o rozbudowę placu zabaw oraz 
stworzenie mini boiska (zdobywamy nagrody w zawodach 
sportowych, jesteśmy organizatorem turniejów piłki nożnej). 

234 090,00 zł 

S0070WS 

Psie stacje i kosze na psie odchody. 
Osiedle Radiostacja. 
Zapewnienie koszy na psie odchody w licznie 10 szt. wraz  
z dystrybutorem worków na psie odchody (zapas 40.000 szt.) i ich 
montaż na osiedlu Radiostacja. 

15 259,40 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0071WS 

Przyjazne zielone podwórko. 
Ul. Jaracza 40 (dz. 447/6, obręb S-1). 
Z uwagi na ład przestrzenny w okolicy woonerfu - podwórzec 
miejski ul. Piramowicza proponujemy przebudowę podwórka przy 
ul. Jaracza 40 (na wprost ul. Piramowicza), które po jego 
zrealizowaniu będzie estetycznym zakończeniem podwórca 
miejskiego. 

602 000,00 zł 

S0072WS 

Prowadzenie Punktu Wsparcia Społecznego. 
Śródmieście - Wschód. 
W ramach pomocy społecznej realizacja programu osłonowego 
pn. "Punkt Wsparcia Społecznego" w okresie 01.01-31.12.2017 r., 
poprzez zapewnienie osobom i rodzinom artykułów spożywczych, 
owoców, warzyw, niezbędnych ubrań - a którzy są tego 
pozbawieni z powodu m.in.: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia 
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

170 600,00 zł 

S0073WS 

Przebudowa placu zabaw przy PM nr 220. 
Ul. Jaracza 68. 
Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni placu zabaw z ziemnej  
na piaszczystą lub gumową, wymianę piaskownicy, doposażenie 
placu w huśtawkę typu "bocianie gniazdo", renowację 
(ewentualnie wymianę) istniejącej zjeżdżalni. 

55 000,00 zł 

S0074WS 

Kwiecisty Park Staszica. 
Obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Uniwersytecka, Jaracza, 
Wierzbowa. 
Stworzenie kwiatowych alei jak przystało na zabytkowy park, 
odnowienie różnorodności zieleni stworzy przyjazne i piękne 
miejsce dla mieszkańców i użytkowników NCŁ. 

8 000,00 zł 

S0075WS 

Ławki na przystankach MPK - Śródmieście Wschód. 
Przystanki lokalnego transportu zbiorowego na obszarze osiedla 
Śródmieście-Wschód lub ich sąsiedztwo. 
Ustawienie ławek z oparciami, bez oparć lub spoczników  
na przystankach autobusowych i tramwajowych, na których  
nie ma wiat z ławkami lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

S0107WS 

Modernizacja zewnętrzna XII LO. 
Al. Anstadta 7. 
Przemalowanie zewnętrznych ścian budynku i ścian, odnowienie 
budynku od zewnątrz. Zamontowanie stojaków na rowery. 

250 000,00 zł 

S0110WS 

Dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów 
klas 1-3. 
SP nr 79. 
Zajęcia w SP dla uczniów klas 1-3 są organizowane tylko  
na terenie SP, które ma wyjątkowo skromne zaplecze sportowe, 
zlokalizowane bezpośrednio przy bardzo ruchliwej ul. Pomorskiej. 
Dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych (m.in. lekkiej 
atletyki, nauki pływania i innych pozwoli na skorzystanie również 
przez najmłodszych uczniów z nowoczesnej infrastruktury 
sportowej w naszym mieście. 

18 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota 

po weryfikacji 

S0111WS 

Wielka poprawa bezpieczeństwa maluczkich poprzez 
zainstalowanie prędkościomierzy w ciągu ul. Rewolucji 1905 
r. przy SP nr 1. 
Pas drogowy ul. Rewolucji 1905 r. za ul. Sterlinga. 
Stacjonarny prędkościomierz pokazujący prędkość pojazdów, 
którego zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa pieszym 
jak i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w rejonie jednego 
z głównych ciągów komunikacyjnych osiedla. Jest to kluczowy 
element zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie z racji bardzo 
dużej ilości szkół i przedszkoli zlokalizowanych w ciągu  
ul. Rewolucji 1905 r. i dróg przyległych. Oznacza to również 
poprawę bezpieczeństwa ruchu przy wyjeździe z parkingu 
marketu zlokalizowanego pod numerem 60 w ul. Rewolucji 1905 
r. czy poprawę bezpieczeństwa przejścia dla pieszych przy  
ul. Kamińskiego. 

50 000,00 zł 

S0112WS 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w drodze do szkół poprzez 
zmianę organizacji sygnalizacji świetlnej. 
Skrzyżowanie ul. Sterlinga z ul. Rewolucji 1905 r., lewoskręt  
z ul. Sterlinga w ul. Rewolucji 1905 r. 
Instalacja dodatkowej sygnalizacji dla pasa lewoskrętu  
dla samochodów skręcających z ul. Sterlinga (strona północna)  
w ul. Rewolucji 1905 r. pozwalająca na zabezpieczenie pieszych 
przechodzących przez przejście przez ul. Rewolucji 1905 r. (strona 
wschodnia). Jest to bardzo ważne szczególnie w kontekście dojścia 
dzieci so SP i PG zlokalizowanych w bardzo bliskim sąsiedztwie 
skrzyżowania i częstych sytuacji zagrożenia życia przechodzących 
pieszych przez skręcające samochody. 

26 000,00 zł 

S0115WS 

Zazieleńmy ul. Narutowicza. 
Na odcinku od ul. POW do ul. Kilińskiego. 
Projekt zakłada ustawienie 15 całorocznych donic z drzewami  
po północnej stronie ulicy Narutowicza, na odcinku od ul. POW  
do ul. Jana Kilińskiego. Zakupione drzewa powinny być  
o obwodzie (na wysokości 130 cm ) 12-16 cm. 

150 000,00 zł 

S0116WS 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty 
z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć 
programowania i budowy robotów, w oparciu o specjalne zestawy 
edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych form 
nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

S0118WS 

Położenie nowego chodnika na ul. Uniwersyteckiej. 
Odcinek między ul. Narutowicza a pl. Pokoju. 
Wyrównanie lub położenie nowego chodnika  
na ul. Uniwersyteckiej. 

760 000,00 zł 
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S0119WS 

Modernizacja placu zabaw. 
Plac na wschód od bloku pod adresem ul. Wierzbowa 4. 
Modernizacja ma obejmować następujące elementy: budowa 
ogrodzenia, wykonanie nawierzchni amortyzującej, "odświeżenie" 
istniejących elementów placu zabaw, wprowadzenie dodatkowych 
elementów tj.: małpi gaj, domek ze zjeżdżalnią, huśtawka, ścianka 
wspinaczkowa, montaż elementów małej architektury: ławki, 
kosze. 

180 000,00 zł 

S0120WS 

Nowa Jaracza - remont ul. Jaracza przy parku Staszica. 
Na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Uniwersyteckiej. 
Wniosek zakłada remont ul. Jaracza na odcinku od ul. Wierzbowej 
do ul. Uniwersyteckiej. W ramach inwestycji należy wymienić 
nawierzchnię jezdni wraz z konstrukcją (naw. asfaltowa), 
wybudować nowe chodniki wraz z konstrukcją (chodniki  
w estetyce wielkomiejskiej), wytyczyć miejsca do parkowania 
pojazdów (zatoka z dużej kostki kamiennej), wymienić latarnie  
na nowe (dopuszcza się zwiększenie ich liczby w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa pieszych) - latarnie zgodne z estetyką miejską. 
Ponadto należy ustawić w wybranych miejscach kosze na śmieci, 
separatory drogowe i inne (np. wymiana znaków). Przejścia dla 
pieszych przy ul. Jaracza należy zaprojektować w sposób 
zwiększający bezpieczeństwo o widoczność pieszych (tzw. mysie 
uszy). 

447 500,00 zł 

 


