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propozycji zadania do budietu obywatelskiego hk-281-7.rok, d - 

1. Tytul zadania (do 15 wyruzow) 

Schron w parku Poniatowskiego - miejsce dla ciekawych todzi 
I . . I .dz. .................... podpis.. 

t -  

2. Lokalizacja zadania (numer dial&, ro&aj wlasnoici i nazwe osiedla, do kldrego nalegy dam &idb 
motM spraw&it na mapce dostepnej przez link na slronie ww~.lodzpubudzet_obywateLFkinOl7) 

Park Poniatowskiego. Dzialka: 5/32 i 511 

3. Rodzaj zglaszanego zadania: 

X PONADOSIEDLOWE 

OSIEDLOWE (vpisz ponuej nazwe osiedlq) 

(w przypdku braku, mzny osiedla uzupelnia Biuro dp. Partycypcji 
Spolecznej w Depmamencie Komunikacji Spolennej i Zahwia 

Urz&u Miasta L o h i )  

4. Kr6tki opis zadania wraz z jego elementami skladowymi, np. ile iawek, ile i jakich 
drzew ma zostai. uwzglqdnione (do 60 wyradw) 

W ramach zadania w schronie w parku Poniatowskiego ma zosta6 przeprowadzona 
inwentaryzacja, remont. CzeS6 pomieszczen powinno zostaC zaadaptowanych na tzw. esc- .: 
room - pokoje zagadki, ktbre odpowiednio urzqdzone mogly 
dochodu. 

- .  . 
--c<i Pokoje i zagadki powinny by6 uhzymane w tematyce 46dzki 

historii, architektury. 

Inna cqS6 pomieszczefi powinna by6 wykorzystywana przez stowarzyszenia 46&ie, do 

wyklad6w, prezentacji i jako powierzchnia wystawiennicza. 



W pobliku schronu powinny stanqd schrony jednoosobowe niemieckie (jest kilka rodzajbw w 

Lodzi), ktbre moglyby wskazywak drogelmiejsce schronu- dodatkowo bylyby dodatkowq 

atrakcjq. 

W sprawie pozyskania schronbw jednoosobowych naleiy porozumied s i ~  z wla4cicielamiY na 

terenie ktbrym one siq znajdujq, 

Schrony jednoosobowe dostgpne sq jeszcze w todzi na ul. Lqkowej %, tqkowej I 1, w pobliku 
dworca L6di Kaliska (schrony z dworca Lbdi Fabryczna i Widzew zostaly zniszczone, a 
zachowane w dobrym stanie zostaly wywiezione z Lodzi i stanowiq atrakcje turystycznq w 
innych miastach) 
Elementami wyposazenia moglyby by6 pozostaloici magazynbw w posiadaniu Wydzialu 
Zawdzani Kryzysowego - helmy, maski gazowe, elementy filtracyjne, drzwi, etc. 

5. Szacunkowe koszty brutto zadania: 
I I 

Skladowe czfkci zadania Koszty szacunkowe 

Remont schronu, odkopanie wejSC, udroknienie szybow 
80000 zl 

wentylacyjnych, podlqczenie prqdu 

I Lawki 4 sn., tablice inforrnacyjne na zewnqtrz 2 szt. I 6000 zl 

I Wydanie rnapy turystycznej, rowerowej po schronach w todzi I 1500 zl 


