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Informacja 
o pozytywnie zweryfikowanych zadaniach ogólnomiejskich 

zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r.  
 

Lp. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis 
Koszty szac. 
zadania po 
weryfikacji 

ID 

1. Pomnik Rajmunda Rembielińskiego  (kolejny w Galerii Wielkich Łodzian).  
Lokalizacja – chodnik u zbiegu ul. Rembielińskiego i al. Politechniki.  
Opis- pierwszym etapem zadania byłoby ogłoszenie konkursu na projekt rzeźby Rajmunda 
Rembielińskiego. Głosowanie na dany projekt powinno przebiegać dwuetapowo – w Internecie 
(każdy łodzianin powinien mieć możliwość zagłosowania na swojego faworyta), a następnie 
spośród projektów cieszących się największą popularnością komisja powinna wybrać najlepszy. 
Zlecenie wykonania rzeźby należałoby powierzyć np. Karolowi Badynie czy Wojciechowi 
Hryniewiczowi – rzeźbiarzom, których prace można już podziwiać w Łodzi . 

66 000,00 L0001 

2. Remont sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 w Łodzi. 
Lokalizacja – ul. Łucji 12/16. 
Opis – remont sali gimnastycznej o powierzchni 185 m2  polegający na: zeskrobaniu i zmyciu 
starej farby ze ścian i sufitów; odbiciu tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej; 
zaszpachlowaniu nierówności i położeniu gładzi gipsowych; dwukrotnym pomalowaniu ścian  
i sufitów; wymianie obudów grzejników, profili stalowych i siatki; wymianie drzwi na stalowe 
dwuskrzydłowe. 

44 322,87 L0002 

3. Przebudowa i rozbudowa budynku po ZSO 9 o szyb windowy i przedsionek, związanych  
ze zmianą sposobu jego użytkowania na specjalistyczny ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny 
Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” oraz budowa miejsc postojowych i podjazdu  
dla osób niepełnosprawnych. 
Lokalizacja – Żabia 10/12. 
Opis – złamanie barier architektonicznych i przystosowanie obiektu do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych (podjazd i winda dla osób niepełnosprawnych); wymiana instalacji 
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej; przebudowa instalacji centralnego ogrzewania; 
wymiana stolarki okiennej; dostosowanie układu wewnętrznego obiektu do nowej funkcji; 
wykonanie prac wykończeniowych w docelowej bryle budynku. 

1 125 120,11 L0004 

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego. 
Lokalizacja – ul. Szamotulskiej 1/7 (SP 166). 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 4453,75 m2. 
Obiekt przystosowany będzie do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, tenis ziemny  
oraz siatkówkę. Wytyczona bieżnia pozwoli mieszkańcom uprawiać lekkoatletykę. 

1 624 495,00 L0005 

5. Remont nawierzchni jezdni, zatoki i chodników w pasie drogowym ulicy Rodzeństwa Fibaków. 
Lokalizacja – ul. Rodzeństwa Fibaków na odcinku od ul. Lumumby do ul. Styrskiej. 
Opis – wymiana istniejącej nawierzchni jezdni i zatoki na nawierzchnię z kostki betonowej 
sześciokątnej na podbudowie betonowej; wymiana krawężników i regulacja kratek ściekowych  
i studzienek; wymiana nawierzchni istniejących chodników na nawierzchnię z kostki betonowej  
w kolorze analogicznym do ciągów pieszych na osiedlu akademickim. 

1 173 000,00 L0006 

6. Targ owocowo-warzywny producentów żywności ekologicznej na Starym Rynku. 
Lokalizacja – płyta Starego Rynku, działka B47-360/3. 
Opis – utworzenie na Starym Rynku targu owocowo- warzywnego producentów żywności 
ekologicznej działającego 2 dni w tygodniu (w środy i soboty). Miasto winno rozpisać przetarg  
na operatora – organizatora i zarządcę targu, poprzedzony konkursem architektonicznym  
na aranżację targowiska i wygląd stoiska targowego. 

1 000 000,00 L0007 

7. Źródło wiedzy o Łodzi – miejsce planowania partycypacyjnego. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 75/77, działka S6-385/9. 
Opis – stała ekspozycja map, zdjęć, makiet, stałych projektów i filmów przybliżających początki 
Łodzi, jej rozwój, tło historyczne, a także podobne miasta na świecie. Stała wystawa makiety 
śródmieścia w skali 1:500 lub 1:1000, makiety wirtualnej, zdjęć lotniczych, map i innych 
elementów ukazujących współczesną Łódź. Wystawa inwestycji ważnych dla miasta i regionu, 
miejskich i prywatnych, w formie makiet, wizualizacji i prezentacji wirtualnych. 

4 900 000,00 L0010 

8. Akademia Koszykówki Marcina Gortata. 
Lokalizacja – sześć wybranych szkół podstawowych na terenie całego Miasta. 
Opis – zatrudnienie nauczycieli uczących w szkole podstawowej dysponującej właściwą bazą 
sportową (tzw. animatorów koszykówki), których zadaniem będzie dokonanie naboru uczestników 
do grupy. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach (dla uczniów IV – VI klasy szkoły 
podstawowej w wymiarze 4 godz/tygod., w ciągu roku kalendarzowego z przerwą wakacyjną). 

120 000,00 L0011 
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9. Sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. 
Lokalizacja – ul. Nowe Sady 17, ul. Kwietniowa 2/4, ul. Szczytowa 11. 
Opis –ograniczenie liczby osób bezdomnych bez zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych 
w okresie jesienno-zimowym. Pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących i zagrożonych 
bezdomnością i wykluczeniem. zabezpieczenie schronienia, odzież stosowna do pory roku, 
poprawa warunków bytowych mieszkańców placówek opiekuńczych. 

122 000,00 L0012 

10. Budowa remizy strażackiej dla OSP Łódź – Łaskowice – „Środowiskowego Domu Strażaka”. 
Lokalizacja – ul. Łaskowice 180; działka nr 27/3, fragment działki 27/12, obręb G-53. 
Opis – kontynuowanie budowy budynku strażnicy OSP Łódź – Łaskowice „Środowiskowego 
Domu Strażaka”, na przygotowanych fundamentach, budowie przepompowni i instalacji sanitarnej 
z przyłączeniem do kolektora ściekowego prowadzącego do Grupowej Oczyszczalni Ścieków, 
instalacji sieci wodno – kanalizacyjnej, instalacji kotłowni CO i instalacji centralnego ogrzewania, 
wykonanie instalacji elektrycznej i okablowania oraz instalacji wentylacyjnej. Zagospodarowanie 
terenu zew. i wyposażenie budynku. Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 

3 825 000,00 L0013 

11. Otwarty plac zabaw i boisko dla młodzieży i dorosłych – róg ul. Czechosłowackiej  
i ul. Niciarnianej. 
Lokalizacja – ZSS nr 4, ul. Niciarniana 2a, plac za budynkiem, działka WD 14 i 15. 
Opis – przygotowanie terenu pod inwestycje, wykonanie nawierzchni placu rekreacyjno - 
sportowego. Zakup i montaż sprzętu rozwijającego sprawność motoryczną młodzieży. Budowa 
boiska szkolnego wielofunkcyjnego pokrytego nawierzchnią z granulatu wylewanego gumowego. 
Wymiana ogrodzenia wokół budynków na ogrodzenie z podmurówką oraz dwiema bramami 
wjazdowymi spełniającymi wymagania p.poż. Zakup i montaż kamer do monitoringu kompleksu. 

750 000,00 L0014 

12. Wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne „Sport strefa 21” w XXI LO im. B. Prusa. 
Lokalizacja – ul. Kopernika 2. 
Opis – zerwanie nawierzchni asfaltowej i betonowej oraz położenie nowej, utworzenie na tyłach 
boiska na nawierzchni tartanowej miejsca do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych, W części 
rekreacyjnej wytyczenie ścieżki zdrowia oraz miejsce do wypoczynku. W pobliżu muru Sali 
gimnastycznej montaż wiaty i stojaków dla rowerów. W pobliżu bramy wjazdowej projektowane 
jest pomieszczenie socjalne; ustawienie ławek. 

1 191 300,00 L0015 

13. Utworzenie „Centrum Edukacji Astronomicznej i Obserwacji Nieba” w Planetarium i 
Obserwatorium Astronomicznym  
Lokalizacja – ul. Pomorska 16. 
Opis – wykonanie i zamontowanie kopuły obserwacyjnej na istniejącej wieży widokowej. 
Wyposażenie kopuły obserwacyjnej w profesjonalny teleskop wraz z akcesoriami i 
oprzyrządowaniem. Remont tarasu widokowego i przystosowania go do profesjonalnych 
obserwacji. Wykonanie i montaż małej kopuły do dziennej obserwacji nieba. Stworzenie 
multimedialnego centrum komputerowego wraz z oprogramowaniem umożliwiającym internetowy 
dostęp do obserwacji nieba. 

480 000,00 L0016 

14. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na głównej alei w parku na Zdrowiu  
oraz na ul. Orlicz-Dreszera. 
Lokalizacja – aleja główna parku na Zdrowiu na odcinku od parkingu przy ul. Srebrzyńskiej do 
mostku obok stawu oraz ul. Orlicz-Dreszera przechodząca przez park. 
Opis – remont nawierzchni – położenie nowego asfaltu na istniejącej nawierzchni. 

1 280 000,00 L0017 

15. Uruchomienie Łódzkiej Sieci Dzielnicowych Banków Czasu – umożliwienie mieszkańcom Łodzi 
świadczenia sobie nawzajem sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.  
Lokalizacja – wszystkie dzielnice miasta. 
Opis – wykonanie internetowego systemu obsługi Dzielnicowych Banków Czasu obejmujący 
rejestrowanie nowych użytkowników, prowadzenie kont zarobionych godzin oraz rejestrowanie 
transakcji. Przygotowany będzie również zestaw startowy dla nowych użytkowników. Jako 
podsumowanie rocznej działalności zorganizowany zostanie Festiwal Łódzkich Dzielnicowych 
Banków Czasu. 

135 000,00 L0018 

16. Podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego w Łodzi – wymiana uczniów ZSP 3 ze szkołą 
handlową w Stuttgarcie (Kaufmännische Schule 1). 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – I etap – pobyt 10 uczniów z ZSP w Stuttgarcie, którzy będą uczestniczyli w zajęciach 
lekcyjnych niemieckiej młodzieży. Odwiedzą również jedną z firm logistycznych, w której poznają 
zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. II etap – rewizyta młodzieży z Stuttgartu – 
podsumowanie projektu. 

15 950,00 L0019 

17. Piknik naukowo-językowy. 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – zajęcia cykliczne w grupach dla uczniów ZSP 3. Uczniowie szkoły będą przez 6 tygodni 
dwa razy w tygodniu opracowywać metodą projektu wybrany przez siebie temat. Piknik naukowo 
– językowy. Uczniowie przedstawią wspólnie swoje prezentacje na Sali gimnastycznej i/lub boisku 
szkolnym. 

10 000,00 L0020 
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18. 
 

Modernizacja pracowni nauk ścisłych w ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup i instalacja tablic interaktywnych, rzutników, systemów nagłaśniających, urządzenia 
wielofunkcyjnego pozwalającego na wydruk i kopiowanie, żaluzji przeciwsłonecznych. 
Modernizacji będą podlegały dwie pracownie, w których głównie odbywają się zajęcia z 
matematyki oraz fizyki i chemii. 

27 680,00 L0021 

19. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas pierwszych techników. 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – w celu ułatwienia uczniom klas pierwszych odnalezienia się w nowej szkole  
oraz wyrównania szans edukacyjnych szczególnie dzieci słabszych, z orzeczeniami poradni 
psychologiczno – pedagogicznej i z rodzin dysfunkcyjnych, projekt zakłada zorganizowanie zajęć 
wyrównawczych z podstawowych przedmiotów szkolnych (j. polskiego, matematyki oraz j. 
obcych). 

7 000,00 L0022 

20. Cykl turniejów rekreacyjno-sportowych skierowanych do wszystkich placówek edukacyjnych  
oraz seniorów. 
Lokalizacja – obiekty sportowe łódzkich szkół wszystkich typów oraz obiekty sportowe MOSiR. 
Opis – zorganizowanie turniejów o charakterze sportowo- rekreacyjnym i integracyjnym, 
promujących mniej znane i popularne dyscypliny sportowe, o rekreacyjnym charakterze, 
prowadzonych w systemie koedukacyjnym, aktywizujące łodzian w różnym wieku  
oraz skierowane do wszystkich placówek edukacyjnych. 

250 000,00 L0023 

21. Budowa ścieżki zdrowia w parku na Zdrowiu. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wytyczenie  trasy ścieżki zdrowia, montaż przyrządów do ćwiczeń i tablic informacyjnych 
dotyczących użytkowania przyrządów, montaż drogowskazów ścieżki, tablicy z regulaminem 
korzystania ze ścieżki oraz altany na końcu ścieżki. 

100 000,00 L0024 

22. Przebudowa basenu wraz z zapleczem przy SP 190, ul. Malczewskiego 37/47. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa pływalni: roboty rozbiórkowe, ziemne, murowe, betonowe i żelbetonowe, 
izolacyjne. Pokrycia dachów, rusztowania, konstrukcje stalowe i elementy metalowe, wewnętrzna 
instalacje wodno-kanalizacyjna, branża technologii wody basenowej, branża elektryczna. 

3 811 999,91 L0025 

23. Nowoczesny informator – mapa zabytków, najciekawsze miejsca i osobistości łódzkiej ziemi. 
Lokalizacja – głównie dotyczy centrum miasta. 
Opis – zakup wolnostojących komputerów, opracowanie programu, na bazie którego będzie 
funkcjonował komputer w oparciu o informacje turystyczne (np. zabytki).  

335 000,00 L0026 

24. Zakup oraz montaż windy (dźwigu osobowego). 
Lokalizacja – SP 162, ul. Powszechna 15, filia klasy I-III, ul. Strzelecka 5. 
Opis – zakup oraz montaż windy osobowej umożliwiającej wjazd na I piętro budynku SP 162 
klasy 1-3 dzieciom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz z innymi dysfunkcjami 
narządu ruchu. Dostosowanie , adaptacja klatki schodowej lub części budynku do potrzeb montażu 
windy. 

500 000,00 L0027 

25. Modernizacja boiska szkolnego przy PG 17. 
Lokalizacja – boisko szkolne w parku im. gen. Andersa, między ul. Kwiatową a ul. Klaretyńską. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa bieżni, skoczni z piaskownicą do uprawiania 
lekkoatletyki rzutnią, do pchnięcia kulą, z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Zabezpieczenie 
odwodnienia terenu. Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy (bramki, kosze, słupki do 
siatkówki). Wymiana ogrodzenia. 

1 200 000,00 L0029 

26. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów nie biorących udziału w lekcjach religii. 
Lokalizacja – uczniowie szkół publicznych. 
Opis – zajęcia miałyby charakter dodatkowych zajęć na terenie szkoły tam, gdzie można je 
zorganizować lub wyjść/wycieczek edukacyjnych, które odbywałyby się np. raz na miesiąc  
i w sumie zajmowałyby porównywalną z lekcjami religii liczbę godzin. 

77 400,00 L0030 

27. „Promenada Bałucka”. 
Lokalizacja – ul. Zachodnia. 
Opis – przebudowa istniejącego ciągu komunikacyjnego w nowoczesną promenadę składającą się 
z: deptaku, drogi rowerowej, miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów, pasa zieleni, 
ławek, koszy na śmieci i psie odchody, oświetlenia, tablic informacyjnych, podjazdów do sklepów 
(ul. Zachodnia 23-27) dla osób niepełnosprawnych.  

508 933,90 L0031 

28. „Łódź konstruuje”. 
Lokalizacja – gimnazja, domy kultury, parki miejskie. 
Opis – zorganizowanie cyklu 55 zajęć, związanych z drukiem 3D, robotyką i eksperymentami 
matematyczno-przyrodniczymi. Warsztaty z podstaw elektroniki Arduino i robotyki. Zakup 
sprzętu do warsztatów uczniowskich, dla dorosłych i do warsztatów trenerskich. Zorganizowanie 
jednodniowego pikniku wynalazców pod koniec projektu. 

341 500,00 L0032 
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29. Dowiedz się co potrafi nowoczesny telefon, także w Twoich rękach!!! Szkolenie z zakresu 
technologii mobilnych dla osób powyżej 50 roku życia. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – przeprowadzenie szkolenia z obsługi nowoczesnych urządzeń mobilnych ze szczególnym 
uwzględnieniem smart fonów, tabletów oraz innych urządzeń wyposażonych w dotykowe ekrany. 
Warsztaty w formie weekendowych spotkań. Zakup urządzeń mobilnych dla grupy.  

70 000,00 L0033 

30. Modernizacja sali gimnastycznej dużej w PG 31 im. Szarych Szeregów, ul. Grota Roweckiego 1. 
Lokalizacja – jw. 
Opis –przeprowadzenie robót remontowo–budowlanych – wymiana okien oraz umalowanie 
pomieszczeń, umocowanie drabinek do ćwiczeń, wymiana parkietu, remont łazienek przy sali 
gimnastycznej. Zawieszenie koszy do gry w koszykówkę, siatki do gry w siatkówkę. Doposażenie 
sali w kozły oraz materace. 

300 000,00 L0034 

31. Utworzenie miejsc postojowych przy szpitalu miejskim im. Jonschera, ul. Milionowa 14. 
Lokalizacja – ul. Milionowa W29-43/3, W25-169/6 i 169/17, ul. Łęczycka G5-7/15, ul. Milionowa 
W29-250/31. 
Opis – utworzenie 60 miejsc parkingowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych) poprzez 
wyłożenie kostką ażurową na pasie zieleni oddzielającym jezdnię od chodnika na ul. Milionowe i 
ul. Łęczyckiej. Na ul. Łęczyckiej utworzenie miejsc parkingowych równolegle lub po skosie do 
jezdni, a na ul. Milionowej prostopadle do jezdni.  

300 000,00 L0035 

32. Wystawienie nigdy nie granej w Łodzi słynnej rock-opery Jesus Christ Superstar Andrew Lloyda 
Webbera. 
Lokalizacja – Teatr Muzyczny, ul. Północna 47/51. 
Opis – pokrycie wysokich kosztów licencji oraz wypożyczenie materiałów nutowych. 
Przeprowadzenie castingu na wykonawców trzech głównych ról. Zaprojektowanie i wybudowanie 
dekoracji oraz kostiumów. Doangażowanie oraz opłacenie muzyków rockowych i tancerzy. 
Pokrycie honorariów reżysera, kierownika muzycznego choreografa, scenografa oraz pokrycie 
kosztów promocji. 

1 026 000,00 L0036 

33. Wybudowanie parkingu dla Teatru Pinokio. 
Lokalizacja – działki 222/1 i 222/3. 
Opis – wybudowanie parkingu dla widzów, gości teatru na działkach znajdujących się naprzeciw 
głównego wejścia do teatru oraz przekazanie go do dyspozycji teatru. 

25 000,00 L0037 

34. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy 
opieki: np. prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zorganizowanej pracy ulicznej, klubów 
młodzieżowych, itp. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – powstanie nowych zorganizowanych form opieki oraz poprawa już istniejących (placówki 
wsparcia dziennego, kluby młodzieżowe oraz organizacja pracy ulicznej). 

1 980 000,00  L0038 

35. Podniesienie innowacyjności nauczania w IV LO im. Emilii Sczanieckiej, ul. Pomorska 16. 
Lokalizacja - jw. 
Opis – wyposażenie 10 sal lekcyjnych w urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć z jęz. 
obcych oraz zajęć z innych przedmiotów prowadzonych w jęz. angielskim (tablice multimedialne, 
rzutniki, odtwarzacze CD, laptopy oraz tablice suchościeralne) w sposób nowoczesny i kreatywny. 

90 500,00 L0039 

36. Sadzenie kwiatów (po uprzątnięciu) w donicach betonowych na terenie naszego miasta. 
Lokalizacja – Biblioteka Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14; Dworzec Łódź-Kaliska; al. Piłsudskiego 
7; Park Śródmiejski, Atlas Arena, Łódzki Dom Kultury; pomnik kard. Wyszyńskiego (Retkinia); 
Dom Seniora, ul. Krzemieniecka. 
Opis – oczyszczenie donic betonowych z kwiatów oraz innych odpadów, zasadzenie kwiatów  
w miejscach uczęszczanych przez łodzian i ich oświetlenie. Postawienie tablicy: „Nie rób z donic 
śmietnika”. 

15 000,00 L0040 

37. Budowa gimnastyczno-rekreacyjnego parku sportowego. 
Lokalizacja – Park Staromiejski (ul. Zachodnia, ul. Ogrodowa), Park Źródliska (ul. Fabryczna,  
ul. Przędzalniana, al. Piłsudskiego), Park Poniatowskiego (al. Włókniarzy, ul. Parkowa,  
ul. Żeromskiego). 
Opis – wybudowanie placu gimnastycznego (przygotowanie podłoża, transport przyrządów, 
montaż przyrządów i elementów placu). 

79 500,00 L0041 

38. Mama, tata i ich dzieci grają w piłkę na parkiecie. Sąsiedzi im kibicują – dobrze się na Społem 
czują. 
Lokalizacja – KS Społem, ul. Północna 36. 
Opis – remont parkietu - demontaż zniszczonego parkietu dębowego, ułożenie na podłożu płyt 
USB oraz ułożenie nowego parkietu dębowego (I, II klasy) oraz prace wykończeniowe – 
wycyklinowanie oraz polakierowanie lakierem ekologicznym. 

232 980,00 L0042 
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39. „Latające biblioteki”. 
Lokalizacja – szkoły podstawowe w Łodzi. 
Opis - stworzenie 5 nowoczesnych wędrujących bibliotek umożliwiających kontakt 
z nowoczesnymi i nowatorskimi książkami, zorganizowanie warsztatów dla dzieci i dorosłych,  
o tym, jak czytać/oglądać nowe książki  i jak  skutecznie wykorzystywać je w procesie 
wychowawczym i  edukacyjnym - czyli jak  z a ich pomocą mądrze bawić się, uczyć i tworzyć. 
Przewidywane działania: pozyskanie szkół partnerskich, promocja projektu, stworzenie bibliotek 
(zakup książek), właściwa realizacja programu (realizacja warsztatów, otwarcie bibliotek), 
koordynacja przemieszczania się bibliotek, zakończenie projektu. 

15 835,00 L0044 

40. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 
Konstantynowskiej i ul. płk. St. Juszczakiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy ronda, wykonanie robót 
budowlanych, tj. budowa ronda, składającego się z trzech wlotów, rozdzielonych wyspą. 

2 500 000,00 L0045 

41. Kampania edukacyjna „Moc energii na co dzień bez energetyków”. 
Lokalizacja – publiczne gimnazja w Łodzi. 
Opis – przeprowadzenie ankiety diagnozującej wśród uczniów klas gimnazjalnych, 
rozpowszechnienie informacji o projekcie poprzez plakaty i foldery dla szkół, zorganizowanie 
konferencji metodycznej, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w gimnazjach oraz konkursu  
z nagrodami na plakat z hasłem. 

16 800,00 L0046 

42. Zajęcia na temat „Wiedza o Łodzi” jako element programu nauki dla przedszkolaków  
oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – opracowanie zestawu treści edukacyjnych dostosowanych do różnych poziomów 
kształcenia w formie scenariuszy lekcji. Realizacja zajęć zgodnie z opracowanymi scenariuszami. 

294 300,00 L0049 

43. Budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja pasa drogowego ul. Mierzejowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa kanału deszczowego wzdłuż ul. Mierzejowej. Modernizacja pasa drogowego. 

4 000 000,00 L0051 

44. „Kolorowa szkoła – łatwiejsze życie”. 
Lokalizacja – ZSO nr 4 im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. 
Opis – pomalowanie korytarzy, stołówki i zaplecza do wydawania obiadów. 

143 347,36 L0053 

45. Baza sportowa dla ekstraligi rugby pod kątem przygotowań olimpijskich. 
Lokalizacja – SMS im. K. Górskiego, ul. Milionowa 12. 
Opis – wykonanie nowego drenażu oraz podbudowy boiska. Instalacja sztucznej trawy z shock – 
padem oraz modernizacja oświetlenia. Rozbudowa trybun wraz z zadaszeniem  

2 000 000,00 L0054 

46. Dofinansowanie diagnozy i terapii integracji sensorycznej dla dzieci zamieszkałych na terenie 
miasta. 
Lokalizacja – gabinet integracji sensorycznej w Śródmieściu. 
Opis – diagnoza integracji sensorycznej dla dzieci, diagnoza terapii sensorycznej dla dzieci. 

14 360,00 L0055 

47. Podwórko „Równych Szans”. 
Lokalizacja – ul. Wólczańska 225. 
Opis – remont budynku Fundacji Równe Szanse (remont elewacji, naprawa, wymiana rynien, 
remont dachu, wymiana okien, założenie żaluzji przeciwwłamaniowych i krat, malowanie 
wszystkich pomieszczeń, remont schodków wejściowych i utworzenie podjazdu dla wózków 
inwalidzkich, naprawa wszystkich drzwi, naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz wodno-
kanalizacyjnej). Uporządkowanie terenu na zapleczu fundacji. Stworzenie placu zabaw i zieleńca 
(wykonanie trwałej estrady, naprawa przęseł ogrodzenia i naprawa elewacji muru strona zachodnia 
i południowa, wykonanie ogrodzenia od strony wschodniej i północnej, uporządkowanie terenu, 
utworzenie miejsca na grill i wypoczynek, trwała instalacja mebli ogrodowych, nasadzenie 
krzewów ozdobnych, projekt i wykonanie zamykanej pergoli na pojemniki śmieciowe, instalacja 
oświetlenia placu rekreacji, remont nawierzchni wjazdu na posesję). 

5 000 000,00 L0056 

48. Uruchomienie regularnego połączenia autobusowego łączącego Port Lotniczy Łódź z dworcem 
Łódź-Kaliska oraz ścisłym centrum Łodzi. 
Lokalizacja – trasa: Port Lotniczy, al. Waltera-Janke, ul. Bandurskiego, al. Mickiewicza. 
Opis – połączenie ma być obsługiwane przez MPK Łódź najmniejszym i najbardziej ekonomiczny 
autobusem z floty – Jelczem Vero. Połączenie ma funkcjonować przez cały 2014 rok, 7 dni  
w tygodniu w godz. 7-22. Przewiduje się wykorzystanie tylko jednego autobusu. Dodatkowo 
przewidziano akcję informacyjną promującą nową linię, przede wszystkim na terenie Portu 
Lotniczego Łódź, dworca Łódź Kaliska oraz w Punktach Informacji turystycznej i w Internecie 
(strony Portu Lotniczego Łódź, MPK Łódź, Urzędu Miasta Łodzi).  

499 799,00 L0057 
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49. Centrum tenisowo-rekreacyjne przy Chojeńskim Klubie Sportowym. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa 12 kortów tenisowych ziemnych i kortu centralnego z trybuną i oświetleniem. 
Budowa dwóch hal tenisowych o lekkiej konstrukcji z odsłanianą częścią hali w sezonie letnim 
oraz budynku z zapleczem socjalnym – szatnie, łazienki, WC, aneks kuchenny z barkiem, salą 
kominkową z częścią konferencyjno – audiowizualną do celów szkoleniowo – integracyjnych. 
Budowa budynku z mieszkalnym poddaszem oraz dachem w konstrukcji solarnej z pozyskaniem 
energii– pokoje dla zawodników i trenerów, gości turniejów. Wjazd z parkingiem, taras widokowy 
przy budynku oraz mini siłownia zewnętrzna z częścią ogólnorozwojowo – sprawnościową. Zakres 
zadań będzie dostosowany do kwoty 3 mln zł. 

3 000 000,00 L0058 

50. Budowa parkingu przy Dworcu Łódź-Kaliska – w kwartale ulic: Karolewska, al. Włókniarzy,  
al. Bandurskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz budowa 
parkingu ogólnodostępnego na powierzchni do 4 500 m2. 

2 060 000,00 L0059 

51. „Jasna szkoła – naszą przyszłością”. 
Lokalizacja – ZSO nr 4 im. I. Sendlerowej, ul. Stawowa 28. 
Opis – Zdemontowanie starych opraw jarzeniowych i zamontowanie opraw nowej generacji 
wyposażonych  w elektroniczne stateczniki oraz świetlówki oznaczone symbolem 840 o barwie 
naturalnej dziennej. Zamontowanie w każdej sali lekcyjnej oprawy oświetlającej tablicę. 

313 837,97 L0061 

52. Poleski Park Kultury Alternatywnej. 
Lokalizacja – al. Wyszyńskiego 86. 
Opis – budowa hali treningowej wielofunkcyjnej (wraz ze ścianką wspinaczkową  
z oprzyrządowaniem) z systemem aktywnej wentylacji zewnętrznej. Budowa amfiteatru  
z trybunami, sceną zadaszoną rozbieraną oraz zapleczem socjalnym i sprzętem nagłośnieniowym  
i oświetleniowym, remont przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego. Budowa 
skateparku otwartego. Rozbudowa istniejącego placu zabaw. 

4 822 900,00 L0062 

53. Historia łódzkości. 
Lokalizacja – Rynek Starego Miasta, ul. Zgierska 12. 
Opis – przeprowadzenie prób spektakli, wykonanie projektu, scenografii oraz kostiumów. 
Promocja wydarzenia. Przygotowanie sceny, oświetlenia, budowa scenografii i zabezpieczenie 
widowni. Przeprowadzenie jednego dnia kilku premier różnych przedstawień. 

358 000,00 L0063 

54. Współpraca szkół łódzkich ze szkołami na Ukrainie skupionych wokół Centrum Dialogu 
Kostiuchnówka w ramach realizacji programu „Partnerstwo bez granic”. 
Lokalizacja – SP 36, SP 164, ZSP 19, SP 173, SP 37, G 43, ZSP 20. 
Opis – wyjazdy polskich uczniów na Wołyń i wizyty uczniów ukraińskich w Łodzi. Spotkanie 
nauczycieli szkół partnerskich na konferencji Dialog Edukacyjny w Łodzi i w Centrum Dialogu 
Kostniuchówka. Spotkania Polonii z terenu Wołynia w Łodzi i w CDK. 

318 000,00 L0066 

55. Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontów kamienic. 
Lokalizacja –Zielona 48, ul. Rewolucji 1905r. nr 15. 
Opis – w ramach zadania wykonane zostaną dokumentacje projektowe (wraz z uzyskaniem 
wszelkich pozwoleń) dla kapitalnych remontów kamienic. 

555.000,00 L0068 

56. Prowadzenie banku żywności w Łodzi. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis - zapewnienie pomocy żywnościowej dla 20 000 najbardziej potrzebujących mieszkańców 
Łodzi. Angażowanie lokalnych przedsiębiorców: producentów, rolników, dystrybutorów  
do współpracy z bankiem żywności i zachęcenie ich do przekazywania żywności. Profesjonalny 
transport i przechowywanie żywności od producentów i dystrybutorów. Budowa profesjonalnego 
systemu dystrybucji żywności. Wzmacnianie aktywności społecznej mieszkańców poprzez 
prowadzenie akcji  społecznych, w tym zbiórek żywności. Włączanie mieszkańców Łodzi  
w wolontariat stały i akcyjny w banku żywności. Promowanie idei banków żywności,  
 tj. promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu. Bank 
żywności ma działać w oparciu o trzy zasady: zasada non-profit – działalność nie dla zysku, zasada 
kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się 
bezpośrednio dożywianiem, zasada apolityczności oraz różnorodności religijnej  
i światopoglądowej. 

200 000,00 L0069 

57. Dotacje na remont kamienic wpisanych do rejestru zabytków nie będących własnością gminy  
na przeprowadzenie prac konserwatorskich. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – przeznaczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi 
– remont elewacji, dachów, okien, klatek schodowych i prześwitów bramkowych, pachołków, 
studzienek, rekonstrukcja oraz odnowa podwórek. 

3 000 000,00 L0070 
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58. Bon na aktywność – program wspierania aktywności społecznej Łodzian. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – „Bon na aktywność” to idea stworzenia w Łodzi programu mini grantów dla grup 
mieszkańców, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a poprzez to aktywizować 
społeczność lokalną Łodzi. Główne działania to: kampania informacyjna pod nazwą „Łódź kreuje 
aktywność społeczną” prezentująca ideę Bonu na aktywność, konkurs Bon na aktywność oraz 
wsparcie animacyjne. 

700 000,00 L0071 

59. Pracownia aktywizacji osób 45+. 
Lokalizacja – Śródmieście. 
Opis – danie możliwości osobom po 45. roku życia poszukującym zatrudnienia, odnalezienia się  
w nowych realiach zmieniającego się rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą 
następujące zadania: rekrutacja, organizacja pracy uczestników/uczestniczek, szkolenia, doradztwo 
zawodowe, prawne i socjalne, wsparcie psychologiczne. 

257 800,00 L0072 

60. Harmonijny rozwój Twojego dziecka. Program wspierania prawidłowego i zintegrowanego 
rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego i seksualnego dla dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – Fundacja „Na przyszłość”, ul. Tybury 4a. 
Opis – przeprowadzenie cyklu zajęć o charakterze warsztatów psychoedukacyjnych. Każde 
spotkanie będzie obejmowało: część dydaktyczną – przedstawienie najważniejszych informacji, 
dyskusję, grupowe rozwiązywanie problemów, ćwiczenia w postaci odgrywania scenek oraz część 
praktyczną, w trakcie której grupa udziela sobie informacji zwrotnych oraz podsumowanie zajęć 
przez trenera. 

8 450,00 L0073 

61. Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa  
oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy. 
Lokalizacja – 25 szkół z terenu Łodzi. 
Opis – personel medyczny i lekarski będzie odwiedzał wytypowane z terenu Łodzi szkoły 
publiczne, by wykonać badania, dokonać ich rejestracji, a następnie poddać wnikliwej analizie. 
Badaniu podlegałyby dzieci z klas I, II, III będące w okresie rozwoju fizycznego. Badania będą 
polegały na pomiarach antropometrycznych, badaniu ortopedycznym mającym na celu 
wyselekcjonowanie dzieci z wadami postawy lub też schorzeniami. Otrzymane wyniki posłużą do 
zakwalifikowania dzieci do odpowiednich grup rehabilitacyjnych czy leczniczych. 

300 000,00 L0074 

62. Poprawa dostępności przystanków komunikacji zbiorowej oraz bezpieczeństwa w ich rejonie 
poprzez utworzenie dodatkowych, wyniesionych przejść dla pieszych po obu stronach 
przystanków. 
Lokalizacja – przystanki: ul. Narutowicza/pl. Dąbrowskiego, ul. Narutowicza/ul. Tramwajowa,  
ul. Narutowicza/ul. Kopcińskiego, al. Kościuszki/ul. Struga, al. Kościuszki/ul. Zielona, ul. 
Franciszkańska/ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego/ul. Zgierska, ul. Zgierska/targowisko 
Dolna. 
Opis – modernizacja przystanków tramwajowych i tramwajowo-autobusowych poprzez 
utworzenie dodatkowych, wyniesionych przejść dla pieszych. 

85 400,00 L0075 

63. „Letnia Otwarta Scena”. 
Lokalizacja – pl. Dąbrowskiego, pasaże, place, Stary Rynek. 
Opis – przeprowadzenie przeglądu wśród młodych artystów i utalentowanych mieszkańców 
województwa łódzkiego, aby wyłonić tych, którzy wystąpią na tytułowej Otwartej Scenie,  
czyli będą mogli zaprezentować swoje umiejętności przed mieszkańcami miasta, przy wsparciu 
profesjonalnej obsługi technicznej. Aby przyciągnąć artystów przewidziano trzy nagrody 
pieniężne. 

266 895,00 L0076 

64. „Latające” warsztaty empatyczne dla łódzkich dzieci. 
Lokalizacja – placówki edukacyjne we wszystkich dzielnicach miasta. 
Opis – realizacja działań skupiających się na kształtowaniu u dzieci umiejętności empatycznego 
porozumiewania się i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Przeprowadzenie warsztatów 
empatycznych dla dzieci – prezentacja utworów empatycznych własnego autorstwa w formie 
barwnego przedstawienia oraz ćwiczenia o uczuciach i potrzebach. Występ galowy na zakończenie 
warsztatów. Publikacja nowych, empatycznych utworów. 

56 500,00 L0077 

65. Popularyzacja łódzkich zabytków poprzez oznaczenie obiektów zabytkowych, cykliczne 
wydarzenia prezentujące łódzkie dziedzictwo architektury oraz kursowanie zabytkowego 
tramwaju. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – projekt składa się z trzech niezależnych części: ogłoszenie konkursu na projekt graficzny 
tablicy informującej o obiekcie zabytkowym, wykonanie i umieszczenie tablic na obiektach  
z gminnej ewidencji zabytków będących własnością miasta, uruchomienie zabytkowej linii 
tramwajowej, kursującej po Łodzi szlakiem wybranych zabytków oraz przygotowanie materiałów 
promocyjno – edukacyjnych o zabytkach wzdłuż trasy, cykl 35 niedzielnych spacerów po Łodzi  
z przewodnikiem oraz przygotowanie i dystrybucja ulotek z trasami spacerów. 

158 650,00 L0080 



 8 

66. Łódzki rower miejski. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – określenie zasięgu obszarowego projektu i miejsc lokalizacji wypożyczalni rowerów  
oraz korytarzy obsługiwanych rowerem publicznym. Przygotowanie dokumentacji rowerowej. 
Wyłonienie dostawcy systemu. Promocja projektu. Określenie liczby, gęstości i minimalnych 
odległości między stacjami wypożyczeń. Wybór rozwiązań technicznych (system 
zautomatyzowany z punktami dokowania rowerów, możliwość rozbudowania/zmniejszania 
wielkości wypożyczalni, możliwość etapowej rozbudowy wraz z rozwojem sieci ścieżek 
rowerowych, wybór modelu roweru i jego kolorystyki). Budowa wypożyczalni wyposażonych  
w zestaw stojaków rowerowych oraz w panel sterujący z wyświetlaczem (cel informacyjny, 
wypożyczanie, rejestrowanie użytkownik i pobieranie opłaty). Zapewnienie kilku urządzeń 
dodatkowych – przyczepek na bagaże i fotelików dla dzieci. 

3 117 500,00 L0082 

67. Pomnik pierwszych osadników łódzkich. 
Lokalizacja – Stary Rynek. 
Opis – ogłoszenie konkursu dla artystów związanych z Łodzią (także studentów ASP), wykonanie 
i umiejscowienie pomnika. Postawieniu pomnika mogłyby towarzyszyć inne wydarzenia – np.  
w nocy pokaz iluminacji świetlnych, koncert łódzkich zespołów. Zamówienie teledysku i piosenki. 
Wydanie płyty z utworami łódzkich zespołów, których tematyka będzie poświęcona pierwszym 
osadnikom. Promocja wydarzenia w mediach oraz materiały drukowane. 

800 000,00 L0083 

68. Renowacja śmigłowca Mi-6 w Muzeum Lotnictwa. 
Lokalizacja – ul. Pilska. 
Opis – prace konserwacyjne eksponatu – prace malarskie i uzupełnienie elementów wyposażenia 
np. ogumienia czy oszklenia. Przystosowanie ładowni śmigłowca jako przestrzeni ekspozycyjnej. 
Przygotowanie śmigłowca do transportu i przetransportowanie go na odległość ok. 1 km  
do docelowej lokalizacji. 

500 000,00 L0085 

69. Remont lokalu użytkowanego jako biuro Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna, parter). 
Opis – remont lokalu – wymiana nawierzchni podłogowej wraz z zakupem nowej (panele), 
odświeżenie ścian i sufitów, odnowienie zaplecza sanitarnego wraz z zakupem nowych 
sanitariatów, zakup mebli biurowych. Przygotowanie lokalu do w/w prac oraz przywrócenie lokalu 
po remoncie do możliwości używania. 

39 000,00 L0087 

70. „Cyfrowa Łódź 50+, nowoczesna edukacja komputerowa dla dorosłych i… jeszcze starszych” – 
komputerowa pracownia edukacyjna dla osób 50+, mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – SP 45 im. J. Matejki, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3. 
Opis – utworzenie ogólnodostępnej komputerowej pracowni edukacyjnej przeznaczonej  
dla mieszkańców miasta w wieku 50+. Pracownia: usytuowana  w centrum miasta, czynna w dni 
robocze, przystosowana do potrzeb osób starszych (uwzględniająca bariery architektoniczne, 
techniczne i komunikacyjne), prowadzona przez doświadczonych edukatorów przygotowanych  
do pracy z seniorami. W pracowni odbywać się będą różnorodne formy zajęć edukacyjnych  
dla osób 50+ (dotyczące podstaw obsługi i korzystania z komputera oraz innych cyfrowych 
mediów obecnych w codziennym życiu): szkolenia, warsztaty tematyczne, warsztaty 
motywacyjne, konsultacje, wolontariat kompetencji, inicjowanie wydarzeń i akcji. Obok zajęć 
edukacyjnych pracownia będzie prowadzić stałą akcję „Tani komputer dla seniora” – 
przystosowanie starych komputerów przez informatyków dla potrzeb Pracowni.  

319 649,00 L0088 

71. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do al. Unii 
Lubelskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - Realizacja projektu drogi rowerowej "ul. Drewnowska na odcinku od al. Włókniarzy  
do al. Unii Lubelskiej, wraz z połączeniem z drogą rowerową wymienioną w punkcie 7) -  
(ok. 590 m)" zgodnie z przetargiem ZDiT z dnia 18 stycznia 201 2 pod tytułem "PL - Łódź:  
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2012/S 11-017411". 

590 000,00 L0090 

72. Festiwal na rzecz Kultury Głuchych. 
Lokalizacja – Łódź, wybrane ośrodki kultury, plener – Stary Rynek, ul. Piotrkowska, parki. 
Opis – Festiwal na rzecz Kultury Głuchych będzie 3-dniowym cyklem imprez kulturalnych, 
przeprowadzonych w  wybranych ośrodkach kultury, miejscach plenerowych w Łodzi. Impreza 
zostanie poprzedzona wielokierunkową promocją w mediach, Internecie i za pośrednictwem 
plakatów. Zorganizowane zostaną 4 wystawy indywidualne w  wybranych ośrodkach kultury  
oraz jedna zbiorowa w jednym z łódzkich parków. Zaprezentowane zostaną dwa spektakle  
w przestrzeni miejskiej. Odbędzie się projekcja filmów poruszających problem osób niesłyszących 
(pokaz filmów w parku na Zdrowiu). 

23 500,00 L0091 
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73. Budowa pawilonu edukacyjno-terapeutycznego „Na Dziewanny”. 
Lokalizacja – ul. Dziewanny 24. 
Opis – rozbudowa Ośrodka o pawilon edukacyjno - terapeutyczny to pozyskanie 574 m2, które 
zostaną wykorzystane na specjalistyczne gabinety terapeutyczno – edukacyjne, pomieszczenia  
i poczekalnie, dużą salę rehabilitacyjno – widowiskową oraz zagospodarowanie terenu, dojazd  
z bocznej i głównej bramy, dodatkowe miejsca parkingowe. Działania realizowane w nowym 
pawilonie to: wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, wielospecjalistyczna diagnoza  
oraz opracowywanie indywidualnych programów terapeutyczno – edukacyjnych, wspomaganie 
rozwoju dzieci i usprawnianie zaburzonych funkcji, doradztwo w zakresie organizacji najbliższego 
otoczenia, współpraca z instytucjami kontynuującymi opiekę nad dzieckiem, doradztwo  
i warsztaty dla rodziców, integracja rodzin podopiecznych, wielozmysłowa stymulacja dzieci 
niewidomych i słabo widzących, oswajanie dzieci zaburzonych sensorycznie z różnymi bodźcami, 
miejsce odpoczynku,  relaksu i wyciszenia dla dzieci z problemami neurologicznymi, prowadzenie 
zajęć rozwijających zainteresowania dzieci oraz spotkania, szkolenia i warsztaty. 

2 051 600,00 L0092 

74. Wideotłumacz języka migowego dla mieszkańców Łodzi. 
Lokalizacja – Centralne Muzeum Włókiennictwa, Galeria Bałucka – Oddział Miejskiej Galerii 
Sztuki, Miejska Galeria Sztuki – Galeria Willa, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum 
Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego, Muzeum Geologiczne UŁ, Muzeum Kanału „Dętka” – 
Oddział Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii, Muzeum Komunikacji Miejskiej, 
Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi – Oddział Kultur i Tradycji Wyznaniowych, 
Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, Muzeum Sportu i Turystyki – Oddział Muzeum Miasta Łodzi, 
Muzeum Sztuki, Muzeum Sztuki – ms2, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum 
Tradycji Niepodległościowych – Oddział Martyrologii Radogoszcz, Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych – Stacja Radegast, Ośrodek Propagandy Sztuki – Oddział Miejskiej Galerii 
Sztuki. 
Opis – wideotłumacz jest to urządzenie, które działa na zasadzie rozmowy fonicznej z rozmową 
wizualną (język migowy). Tłumacz połączony z urządzeniem będzie mógł przetłumaczyć osobie 
słyszącej pytania zadane w języku migowym przez niesłyszącego petenta i także przetłumaczyć  
na język migowy odpowiedź słyszącej osoby. Celem zadania jest zapewnienie osobom głuchym 
dostępności do instytucji miejskich. 

185 380,00 L0093 

75. Przewodnik „wirtualny” zamigany w języku migowym PJM. 
Lokalizacja – aplikacja na smartfon, komputer przenośny. 
Opis - przewodnik wirtualny działałby na takiej zasadzie, że osoba niesłysząca będzie mogła 
obejrzeć swojego wirtualnego przewodnika przychodząc do danej lokalizacji. Loguje się w tym 
miejscu i ma możliwość wyświetlenia filmu w polskim języku migowym, który opisuje dane 
miejsce. 

145 000,00 L0094 

76. Poprawa warunków bytowych zwierząt w łódzkim schronisku. 
Lokalizacja – ul. Marmurowa 4. 
Opis - Udzielenie doraźnej pomocy dla schroniska przy ul. Marmurowej (doposażenie gabinetu 
weterynaryjnego, przeznaczenie środków finansowych na sterylizację i kastrację, zakup 
materiałów do wykonania zagród, zakup kojców, bud, koszy, klatek, transporterów, wyposażenie 
schroniska w niezbędne akcesoria, zagospodarowanie wolnej przestrzeni i przeznaczenie jej  
na wybieg dla psów, zakup samochodu do przewozu pokarmu oraz samochodu do przewozu 
zwierząt, przeznaczenie środków na finansowych na kampanie informacyjne, na doraźne prace 
remontowe, szkolenie pracowników behawiorystycznych). 

1 000 000,00 L0095 

77. Wystawa kwiatów i roślin ozdobnych Łódź 2014. 
Lokalizacja – Miejska Galeria Sztuki w Parku im. H. Sienkiewicza. 
Opis – zorganizowanie wystawy kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych  
oraz roślin do aranżacji ogrodów. W trakcie wystawy zorganizowanie warsztatów florystycznych. 
Główne działania to: zintegrowanie łódzkiego środowiska, uzgodnienie tematu, terminu i zakresu 
wystawy, uzgodnienie możliwości wykorzystania przestrzeni parku, zrobienie projektu  
i kosztorysu wystawy, opracowanie akcji promocyjnej oraz warsztaty szkoleniowe, demontaż 
wystawy i rekultywacja terenu. 

57 000,00 L0096 

78. „Łódź porusza”. 
Lokalizacja – Parki: im. A. Mickiewicza, Szarych Szeregów, Staromiejski, J. Piłsudskiego,  
H. Sienkiewicza, 3 Maja, J. Poniatowskiego, Źródliska, Przy Leśniczej, Podolski. 
Opis – stworzenie placów aktywności seniora w formie zewnętrznej siłowni na terenie dziesięciu 
parków miejskich. Każda siłownia składa się 6 urządzeń: biegacz, orbitrek, koła tai chi małe  
i duże, prasa nożna, twister – wahadło, wioślarz. Są to stanowiska, na których niewielkim 
nakładem sił można aktywizować wszystkie partie mięśniowe. Niezbędna jest obecność 
wykwalifikowanych instruktorów i trenerów na cyklicznych spotkaniach instruktażowych  
na terenie każdego z placów aktywności seniora. Siłownia plenerowa może być dostępna  
dla każdego, niezależnie od pory dnia. Siłownie będą wzbogacone o elementy małej architektury 
(ławki, kosze na śmieci). 

550 000,00 L0097 
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79. Łódź dla kultury, kultura dla Łodzi. Zwiększenie środków konkursowych na wydarzenia kulturalne 
realizowane przez łódzkie NGO, stypendia artystyczne oraz publikacje. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zwiększenie środków finansowych na następujące konkursy: Otwarty konkurs ofert  
w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia kwotą nie większą niż 50000 
zł realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie 
wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią  
z wykorzystaniem różnych nośników zapisu oraz czasopism kulturalnych, stypendia artystyczne, 
środki przeznaczone w trybie pozakonkursowym. 

800 000,00 L0098 

80. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy skrzyżowania ul. Kusocińskiego,  
ul. Armii Krajowej i ul. Juszczakiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie powinno obejmować opracowanie dokumentacji technicznej dla wybudowania 
ronda na wskazanym w tytule skrzyżowaniu. 

85 000,00 L0102 

81. Edukacja dla osób starszych z zakresu Internetu – edukacja trudnej młodzieży przez pracę  
z osobami starszymi. 
Lokalizacja – pięć wybranych osiedli Łodzi. 
Opis – wybranie z obszaru całej Łodzi 5 osiedli pod kątem występowania na niej trudnej 
młodzieży oraz osób starszych. Przeszkolenie trudnej  młodzieży w zakresie: przypomnienia  
i ugruntowania tego co już potrafi, nauczenia nowych elementów z obsługi Internetu, w tym 
między innymi takich portali, komunikatorów i narzędzi jak: Skype, Facebook, oraz Google Earth 
(plus podstawowa obsługa komputera). Przekazanie młodym ludziom wiedzy i umiejętności jak 
uczyć innych, w tym zajęcia z psychologiem. Osoby, które pomyślnie przejdą kwalifikację 
rozpoczną pracę z osobami starszymi w zakresie posługiwania się Internetem i jego narzędziami. 

150 000,00 L0103 

82. Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Wróblewskiego na odcinku pomiędzy  
al. Politechniki a ul. Proletariacką. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie zakłada wymianę nawierzchni chodnika i jezdni w zakresie: stworzenia projektu 
budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami, zerwania istniejącej nawierzchni asfaltowej 
jezdni wraz z kamienną podbudową, czyli tzw. „kocimi łbami” i demontaż nie użytkowanych 
torów tramwajowych oraz zerwanie płyt chodnikowych,  położenia nowej nawierzchni asfaltowej 
na jezdni oraz płyt betonowych na chodniku wraz z krawężnikami. 

2 330 000,00 L0106 

83. Budowa drogi rowerowej dwukierunkowej Olechów-Widzew. 
Lokalizacja – ul. Zakładowa do al. Hetmańskiej, al. Książąt Polskich, ul. Przybyszewskiego,  
ul. Augustów do ul. Rokicińskiej. 
Opis – zadanie przewiduje budowę odcinka drogi rowerowej dwukierunkowej. Część 
przeznaczona dla pieszych powinna zostać wykonana z kostki betonowej, natomiast część  
dla rowerów z nawierzchni asfaltowej. Przy skrzyżowaniach powinny zostać namalowane 
poprzeczne pasy sygnalizujące niebezpieczne miejsce.  

3 300 000,00 L0108 

84. Zmieniamy siebie, by zmienić miasto. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – w ramach zadania przewidziane jest prowadzenie przez rok zajęć z zakresu socjoterapii  
w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Łodzi. Zajęcia te skierowane są do dzieci  
i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przejawiających zaburzenia zachowania. 
W ramach zadania zostanie zorganizowany roczny cykl warsztatów z zakresu socjoterapii  
w liczbie 100 godzin na rok w placówkach pobytu dziennego. Metoda socjoterapii oparta jest  
na procesie grupowym, który ma miejsce podczas interakcji dzieci i młodzieży, a celem jego jest 
korekcja urazów, których następstwem są zaburzone zachowania. 

139 500,00 L0109 

85. Balon promocyjny z logo Miasta Łodzi. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zakup balonu na ogrzane powietrze Super Sport balloon BB22XR(77) firmy Kubiczek 
(powłoka, kosz, butle 4szt., palnik), zakup przyczepy do transportu i przechowywania balonu, 
zakup ubezpieczenia OC i Aerocasco, zakup gazu potrzebnego do lotów balonem, zatrudnienie 
pilota z uprawnieniami (obsługa balonu) 

350 000,00 L0110 

86. Dzień Ojca Łodzianina, połączony z biciem rekordu Guinessa oraz warszTATY dla taty. 
Lokalizacja – Off Piotrkowska oraz odcinek ul. Piotrkowskiej do UMŁ. 
Opis – organizacja wspólnie z Off Piotrkowska uroczystości poświęconej Dniu Ojca (imprezy, 
debaty, występy, pokazy, warsztaty, konkursy, prowadzone przez profesjonalnego konferansjera). 
Bicie rekordu Guinessa w „Największej ilości tatusiów ze swoimi dziećmi i łódką w ręku”. 

178 000,00   L0112 
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87. „Łódź kulturalnie pomaga”. 
Lokalizacja – Rynek Starego Miasta, ul. Piotrkowska lub park na Zdrowiu. 
Opis – realizacja spektaklu teatralnego w miejskiej przestrzeni, połączona z aukcją charytatywną 
umożliwiającą sfinansowanie dowolnego programu użyteczności publicznej (dopłata dla domów 
tymczasowych dla zwierząt, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych, pomoc 
łódzkim fundacjom w leczeniu zwierząt). 

22 000,00 L0113 

88. Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, koszykową, siatkówkę i tenisa. 
Lokalizacja – Miejski Ośrodek Socjoterapii nr 4, ul. Łucji 12/16. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia panelowego, oraz zakup i montaż 
wyposażenia (bramki, słupki, siatki, obręcze i tablice do koszykówki). 

900 000,00 L0114 

89. „Urban-tour Lodz” – Festiwal Muzyki i Sztuki w przestrzeni miejskiej. 
Lokalizacja – ul. Traugutta 7, 10; ul. Wschodnia 50; ul. Piramowicza 8; ul. Narutowicza 23;  
ul. Kili ńskiego / ul. Traugutta; ul. Piotrkowska 94; ul. Jaracza 29; ul. Jaracza 22aa, 24;  
Park Moniuszki, ul. Piotrkowska 17; ul. Sienkiewicza 61a; ul. Tuwima 7; ul. Piotrkowska 118;  
ul. Narutowicza 48; ul. Moniuszki 5; ul. Jaracza 12. 
Opis – projekt to organizacja dwudniowego, międzynarodowego festiwalu muzyki i sztuki  
z udziałem zespołów muzycznych oraz artystów wizualnych skupiających się na działaniach  
w przestrzeni publicznej.  

140 800,00 L0116 

90. Wyposażenie lokalnej sali koncertowej, udostępnianej do organizacji koncertów młodych 
muzyków, w profesjonalne instrumenty muzyczne. 
Lokalizacja – Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13. 
Opis – zadanie polega na wyposażeniu lokalnego ośrodka kultury, dysponującego salą koncertową, 
w profesjonalne instrumenty muzyczne. 

200 000,00 L0117 

91. Uzupełnienie infrastruktury Parku im. J. Poniatowskiego o elementy małej architektury w rejonie 
startu biegu „park run Łódź”, okolice parkingu przy ul. Inżynierskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – uzupełnienie parkowych elementów małej architektury (ustawienie stojaków na rowery, 
dostawienie ławek do siedzenia, tablicy informacyjnej biegu, stołu terenowego dla biura 
organizacji zawodów, toalety przenośnej typu Toi-Toi, trwałe oznaczenie na alejce parkowej linii 
startu i mety biegu, oznaczenie znakami całej trasy z oznaczeniem kilometrażu, wyrównanie 
nawierzchni w szczególności w okolicach kortów tenisowych, czytelne oznaczenie miejsc 
postojowych i granicy parkingu przy ul. Inżynierskiej. 

116 500,00 L0118 

92. Realizacja premiery opery buffa Jacquesa Offenbacha „Wielka Księżna Gérolstein” w Teatrze 
Muzycznym, ul. Północna 47/51 (pierwsze sceniczne wykonanie edycji krytycznej pierwotnej 
wersji dzieła). 
Lokalizacja – jw. 
Opis- realizacja premiery opery komicznej (buffa) Offenbacha ,,Wielka Księżna 
Gérolstein” w Teatrze Muzycznym w Łodzi.  

586 000,00 L0119 

93. Międzynarodowy konkurs na projekt i realizację rzeźby przedstawiającej postać i twórczość Artura 
Rubinsteina. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 78, na miejsce istniejącego obiektu pt. Fortepian Artura Rubinsteina. 
Opis – organizacja międzynarodowego konkursu na projekt i wykonanie rzeźby przestawiającej 
postać i twórczość Artura Rubinsteina w oparciu o wyłonioną w konkursie najlepszą profesjonalną 
propozycję. Rzeźba ta zastąpi istniejący już w Łodzi obiekt, zlokalizowany przy ulicy 
Piotrkowskiej przed kamienicą o numerze 78. 

219 000,00 L0120 

94. Przywrócenie kursowania linii nocnych co 30 minut w godzinach 23:00 – 1:00. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – przywrócenie kursowania wszystkich linii nocnej komunikacji autobusowej co pół godziny 
w dni robocze w godzinach 23.00-1.00. W tym celu proponuje się przesuniecie kursów 
wykonywanych o godzinie 22.30 z punktu przesiadkowego (al. Kosciuszki – ul. Zielona)  
na godzinie 23.00 oraz uruchomienie dodatkowych kursów o godzinach 0.00 i 1.00. Dodatkowe 
kursy byłyby wykonane na wszystkich istniejących liniach komunikacji nocnej (Nl-N7),  
we wszystkich kierunkach, w wariantach podstawowych (najkrótszych). 

1 417 829,14 L0121 

95. Łódź – nasza przyszłość. 
Lokalizacja – publiczne gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, łódzkie urzędy i instytucje,  
5 wybranych miast Polski, 5 najbogatszych miast Europy nie będących miastami partnerskimi 
Łodzi. 
Opis – promowanie miasta i możliwości, jakie Łódź może zaoferować swoim obecnym  
i przyszłym mieszkańcom realizowane w 3 etapach: promocja zadania, olimpiada wiedzy o Łodzi, 
przygotowanie 50-osobowej reprezentacji młodych mieszkańców do promowania Miasta  
oraz krajowe i zagraniczne wizyty promujące Łódź. 

1 550 000,00 L0122 
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96. Częstsze i regularne kursowanie linii 15/15A w weekendy. 
Lokalizacja – ulice: Pomorska, Legionów, Gdańska, Kopernika, Żeromskiego, Politechniki, 
Paderewskiego, Rzgowska, Pabianicka. 
Opis- wprowadzenie regularnego, naprzemiennego kursowania linii 15 i 15A w soboty, niedziele  
i święta. Obecnie odjazdy następują nieregularnie, wbrew założeniom reformy komunikacji  
i miejskiej z 2001 roku. 

731 248,93 L0123 

97. Nowe przejścia dla pieszych. 
Lokalizacja – ul. Zielona przy ul. Małej, ul. Wólczańska na wysokości al. Rynkowej,  
ul. Sieradzka 12, ul. Narutowicza, ul. Piotrkowska w obrębie pl. Niepodległości, al. Politechniki 6. 
Opis – wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych w miejscach szczególnie przez nich 
uczęszczanych, bądź pożądanych. Malowanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania 
pionowego we wszystkich lokalizacjach, usuniecie istniejącego oznakowania poziomego, 
wykonanie projektów budowlanych koniecznych dla przeprowadzenia inwestycji, usuniecie 
fragmentów kolidujących barierek i przegrodzeń, wypłytowanie nawierzchni przeznaczonych  
do ruchu pieszych płytami betonowymi korekta istniejącej geometrii pasów ruchu za pomocą 
oznakowania poziomego w sąsiedztwie proponowanego przejścia, zainstalowanie azyli  
dla pieszych z elementów prefabrykowanych w sąsiedztwie torowiska tramwajowego oraz szykan  
z elementów prefabrykowanych za przejściem dla pieszych przy zewnętrznych krawędziach 
jezdni. 

87 736,66 L0124 

98. Łódzki Szlak Modernizmu. 
Lokalizacja – elewacje budynków w Łodzi. 
Opis – opracowanie koncepcji Łódzkiego Szlaku Modernizmu, a następnie wdrożenie go w postaci 
szlaku turystycznego, którego tematem przewodnim będzie architektura modernistyczna Łodzi 
(przede wszystkim dwudziestolecia międzywojennego). 

97 500,00 L0125 

99. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek 
zamieszkania zbiorowego: placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. 
Lokalizacja – budynek gospodarczy planowany do remontu i przebudowy na placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą – ul. Aleksandrowska 123 na działce 71/5 w obrębie B35. 
Opis – budynek gospodarczy to obiekt parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, 
przykryty dachem wielospadowym. W ramach planowanej inwestycji założono zmianę obrysu 
zewnętrznego budynku (rozbudowa) oraz rozbiórkę poddasza nieużytkowego do poziomu stropu. 
W wyniku planowanej nadbudowy połączonej ze zmianą geometrii dachu powstanie poddasze 
użytkowe. 

638 000,00 L0126 

100. „Nowa szwalnia”. 
Lokalizacja – dawny „Dom Kolejarza”, ul. Struga 90. 
Opis – kapitalny remont przystosowujący budynek przy ulicy Struga 90 do pełnienia funkcji 
ważnego, ogólnołódzkiego i ponadlokalnego ośrodka kultury. 

2 500 000,00 L0127 

101. „Tydzień Kultury Niezależnej 2014”. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – promocja i pomoc w organizacji „Tygodnia Kultury Niezależnej 2014” (plakaty, biuletyn, 
ulotki, banery, strona WWW, gadżety, przygotowanie różnych przestrzeni oraz materiałów 
plastycznych i innych potrzebnych do działań podczas TKN). 

185 000,00 L0128 

102. Kultura dla młodych. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zorganizowanie nieodpłatnych wyjść do instytucji kultury dla 540 dzieci i młodzieży, 
będących wychowankami placówek wsparcia dziennego (świetlice, ogniska). Zakupienie biletów 
wstępu do instytucji kulturalnych (kino, teatr, muzeum i inne) oraz na wydarzenia kulturalne 
(wernisaże, koncerty itp.). 

233 280,00 L0129 

103. Pasje kreują Łódź. Druk tekstów inspirowanych miastem, pt. „Ludzie-Pasje-Miasto. Rozmowy  
o Łodzi”. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – druk tekstów zebranych pod wspólnym tytułem „Ludzie- Pasje- Miasto. Rozmowy o Łódź” 
i powstałych w wyniku spotkań i rozmów poświęconych Łodzi, odbywających się od 2009 roku  
w Muzeum Miasta Lodzi. 

43 500,00 L0130 

104. Punkt konsultacyjny dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej. 
Lokalizacja – dowolna lokalizacja w centrum miasta. 
Opis – utworzenie punktu konsultacyjnego dla młodzieży z zakresu edukacji seksualnej 
(utworzenie biura – przestrzeni lokalowej na potrzeby punktu, zakup materiałów, stworzenie 
strony WWW, promocja punktu, organizacja warsztatów, spotkania ze specjalistami), warsztaty 
dla młodzieży szkolnej, indywidualne porady i konsultacje ze specjalistami, prowadzenie telefonu  
i maila zaufania. 

370 000,00 L0131 
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105. Remont al. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Konstantynowskiej do ul. Drewnowskiej  
oraz ul. Drewnowskiej na odcinku od al. Unii Lubelskiej do ul. Zana. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – inwestycje powinny zawierać remont nawierzchni bitumicznych, roboty brukarskie  
i bitumiczne w chodniku, remont nawierzchni zatok autobusowych (5 szt.), wykoszenie traw, 
przycięcie gałęzi itp. 

4 999 999,20 L0132 

106. Aktywny Wypoczynek Łodzian. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – otwarcie wypożyczalni rowerów (jedna na dzielnicę), uruchomienie giełdy rowerowej  
i przechowalni rowerów (okres jesienno-zimowy), powołanie ratowników medycznych  
na rowerach, nauka udzielenia pierwszej pomocy medycznej, aktywizacja osób 50+ i 60+, 
rowerowe wycieczki po Łodzi, spotkania z dietetykiem, lekarzem, szkolenie z przepisów ruchu 
drogowego, doskonalenie jazdy na rowerach. 

189 000,00 L0134 

107. Wystawa :”Wielka Łódź” wraz z wydarzeniami towarzyszącymi – dotacja celowa dla Muzeum 
Miasta Łodzi. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wystawa poświęcona rozwojowi  przestrzennemu miasta przez pryzmat hasła ,,Wielkiej 
Łodzi", które próbowano realizować przede wszystkim w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, ale do którego wracano również w okresie PRLu i wraca się nieświadomie  
w czasach współczesnych. Wystawa powinna przedstawiać nie tylko faktyczny rozwój 
przestrzenny miasta, ale również niezrealizowane plany. Opis największych inwestycji miasta  
na przestrzeni lat, nie tylko w budownictwie, ale również całą infrastrukturę. Zaprezentowanie 
sylwetek architektów, urbanistów i polityków. 

320 000,00 L0135 

108. Koncerty plenerowe, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i edukacyjne w miejskich parkach. 
Lokalizacja – Park Poniatowskiego, Park Piłsudskiego, Park Mickiewicza. 
Opis – konkurs dla firm, organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury na organizowanie 
koncertów i wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym w parkach miejskich. W okresie 
letnim (maj-wrzesień), w oparciu o już istniejącej infrastrukturę (muszle koncertowe), w każdy 
weekend można zapewnić szerokiemu gronu osób ciekawą rozrywkę poprzez zorganizowanie 
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych o zróżnicowanym charakterze. 

400 000,00 L0136 

109. IV. edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 
Lokalizacja – UMŁ. 
Opis – sfinansowanie IV edycji Konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”, ma umożliwi ć, 
aby sfinansowane zostały wszystkie aspekty związane z organizacją konkursu, jego promocją  
i oprawą artystyczną oraz  przeprowadzeniem poszczególnych jego etapów. Plan finansowania 
obejmuje również organizację wszystkich niezbędnych materiałów takich jak pisma, dyplomy, 
certyfikaty i podziękowania. W celu lepszego wypromowania Konkursu w projekcie zostało ujęte 
zamówienie plakatów i ulotek reklamowych. Najważniejszym punktem do opłacenia są oczywiście 
atrakcyjne nagrody dla najlepszych uczestników Konkursu. Nagrody rzeczowe przewidziano dla 
15 finalistów Konkursu. 

7 000,00 L0138 

110. Zielone lato seniorów. 
Lokalizacja – łódzkie parki. 
Opis – wakacyjny cykl przynajmniej 80 wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych  
dla najstarszych mieszkanek i mieszkańców Łodzi, który ma odbyć się w lipcu i sierpniu 2014r.  
w 8 łódzkich parkach oraz w innych lokalizacjach. W każdym tygodniu miejscem realizacji ma 
być inny park, gdzie ma się odbyć co najmniej 8 wydarzeń spośród poniższych: a) wydarzenia 
sportowo-rekreacyjne: nordic walking, gimnastyka na świeżym powietrzu, joga śmiechu, lekcja 
tańca, rajdy rowerowe, bieganie, zabawy z elementem rywalizacji (np. mecz w piłkę nożną, 
siatkówkę), podchody, inne zajęcia i zabawy ruchowe; b) zajęcia kulturalno-edukacyjne: warsztaty 
z ogrodnictwa, śpiewu, zajęcia plastyczne, teatralne, kulinarne, koncert, wspólny piknik i inne 
aktywności artystyczne opracowane przez animatorów i artystów; Finał projektu ma odbyć się  
w Łagiewnikach, połączony z koncertem i piknikiem. Zajęcia powinny być równomiernie 
rozłożone w tygodniu, aby nie kumulowały się w weekendy . 

100 000,00 L0139 

111. Montaż słupów na plakaty. 
Lokalizacja – Park Sienkiewicza, Park Staromiejski. 
Opis – w ramach realizacji zadania na terenie Łodzi ustawione zostaną słupy na plakaty. Słupy 
będą do dyspozycji wszystkich mieszkańców Miasta - każdy będzie mógł powiesić tam swój 
plakat. 

30 000,00 L0142 



 14 

112. Nowy Stary Rynek. Remont nawierzchni Rynku Starego Miasta oraz dodanie nasadzeń. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rozpisanie konkursu na projekt adaptacji Rynku Starego Miasta. Celem konkursu jest 
wyłonienie najlepszego projektu na zagospodarowanie Rynku – ze względu na krótki czas 
realizacji projektu, należy wybrać taką formę rozpisania konkursu, by można zmieścić się z całą 
realizacją w roku 2014. Proponujemy rozpisanie konkursu wśród studentów ASP, architektury, 
biur projektowych itd. Po wpłynięciu wniosków jury wybrane ze znawców tematu (architektów, 
projektantów, dyrektorów zaangażowanych w projekt wydziałów), na podstawie ich opinii 
wybierany jest zwycięski projekt, który zostaje zrealizowany. Projekt obejmuje wymianę 
nawierzchni, dodanie nasadzeń, elementów małej architektury na Rynku Starego Miasta  
oraz parkingu dla autokarów. 

785 000,00 L0143 

113. Budowa pomnika Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego. Tytuł monumentu: Ławeczka 
Rembielińskiego. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska/pl. Wolności. 
Opis – zaprojektowanie, budowa, transport, i instalacja pomnika Rajmunda Hiacynta 
Rembielińskiego, wykonanie postaci, i ławeczki. 

110 000,00 L0144 

114. Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie miasta. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis- na realizację zadania utworzenia bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego 
Internetu WiFi składa się instalacja hot-spotów - elementów infrastruktury miejskiej -których 
zadaniem będzie emisja sieci WiFi IEEE 802.11 z połączeniem do Internetu na wcześniej 
wskazanych obszarach wszystkim mieszkańcom, turystom i osobom przebywającym w danej 
części Miasta Łodzi. Podczas realizacji zadania mają zostać wykonane następujące działania: 
sporządzenie studium wykonalności zadania wraz z kosztorysem, zakup oraz instalacja na 
budynkach odpowiadającym danym obszarom zasięgu urządzeń emitujących sygnał sieci WiFi  
z połączeniem do Internetu, zakup usługi telekomunikacyjnej polegającej na dostarczeniu  
do hot-spotów połączenia z siecią Internet na okres wykonania budżetu obywatelskiego, 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz oznaczenie miejsc objętych obszarem działania 
sieci WiFi, zakup usługi serwisowania i bieżącego utrzymania napraw sieci hot-spotów  
lub zatrudnienie pracownika do wykonywania ww. obowiązków. 

500 000,00 L0145 

115. Festiwal 3D Image Łódź 2014. 
Lokalizacja – EC1, Manufaktura, PWSFTviT, „Wytwórnia”, AHE. 
Opis – Festiwal może odbywać się jednocześnie w kilku miejscach strategicznych dla naszego 
Miasta. W czasie festiwalu odbywać się będą warsztaty z udziałem specjalistów z całego świata. 
Konferencje, wystawy, pokazy, warsztaty. 

2 500 000,00 L0146 

116. Uruchomienie cyklu bezpłatnych porad prawnych dla młodzieży łódzkiej. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – celem zadania jest uruchomienie cyklu bezpłatnych porad prawnych dla młodych 
mieszkańców Miasta Łodzi w trybie dyżurów realizowanych przez wytypowaną kancelarię 
prawną. Z usług będą mogły korzystać bezpłatnie osoby uczące się na terenie Miasta Łodzi  
w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz studenci łódzkich uczelni wyższych. Młodzież 
będzie miała możliwość skorzystania z pomocy i porady prawnika w dowolnym zakresie prawa  
w kancelarii radcy. Z funduszy przeznaczonych na cykl bezpłatnych porad prawnych  
dla młodzieży zostanie wykupione 200 godzin bezpłatnych konsultacji, które będą mogły być 
wykorzystane w dowolnym czasie po uprzednim zapisaniu się na spotkanie. 

40 000,00 L0147 

117. Skatepark dla Łodzi. 
Lokalizacja – Park „Stawy Jana”, ul. Rzgowska 247. 
Opis – zadanie dotyczy rozbudowy istniejącego mini skateparku na terenach obiektu rekreacyjno-
wypoczynkowego ,,Stawy Jana" w Łodzi. Głównym działaniem jest zwiększenie powierzchni 
użytkowej skateparku oraz zagospodarowanie jej odpowiednią liczbą przeszkód służącą  
do uprawiania sportów wrotkarskich ( rolki), deskorolkowych, rowerowych (BMX ). Teren 
skateparku powinien zostać wyposażony w oświetlenie dające możliwość użytkowania go  
po zmroku. Istniejąca część powinna zostać wykorzystana pod szkółkę nauki jazdy dla dzieci  
w wydzielonej części, natomiast reszta przystosowana do jazdy Freestyle. Dopełnieniem parku 
będą: przeszkody drewniane, minirampa, schody, rurki, poręcze, manualpady oraz piramida jak 
również bowl (imitacja basenu i o zaokrąglonych łukach) 

1 006 000,00 L0148 

118. Modernizacja obiektu „Anilana” przy ul. Sobolowej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis- modernizacja obiektu ma obejmować  stacje uzdatniania wody, filtracje, ogrzewanie, 
uzdatnianie chemiczne, przyłącze dla niezależnych źródeł, ogrzewanie pompy ciepła lub solarów. 

2 030 000,00 L0149 
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119. Książkowe laboratorium – warsztaty kreatywności z książką obrazkową dla zorganizowanych grup 
dzieci w wieku 3-7 lat. 
Lokalizacja – Off Piotrkowska, ul. Piotrkowska 138/140, budynek „Przędzalnia”, I piętro. 
Opis – to szereg indywidualnych spotkań przeznaczonych dla około 15 osobowych 
zorganizowanych grup dzieci w wieku 3-7 lat skupionych w przedszkolach wraz z opiekunem. 
Przestrzenią książkowych eksperymentów będzie pracownia łódzkiego wydawnictwa dla dzieci 
„Ładne Halo”. Dzieci odwiedzą wydawnictwo i zapoznają się ze specyfikacją prac nad ksiązką, jej 
głównymi elementami i kolejnymi etapami projektowania. Każde z nich otrzyma na pamiątkę 
książkę „Kiedy będę duży, to zostanę dzieckiem”, która została zaprojektowana tak, że ostatnie 
strony stanowią przestrzeń dla twórczości dziecka. Drugim etapem realizacji zadania będzie 
spotkanie z indywidualnie dobraną dla grupy książką obrazkową wyselekcjonowaną z oferty 
niezależnych polskich wydawnictw. Książka będzie pretekstem, do rozmowy na istotne tematy  
i formułowania własnych wniosków przez dzieci, a także do nauki czytania obrazów i wchodzenia 
z nimi w interakcje. 

27 000,00 L0150 

120. Budowa basenu krytego przy SP 55, ul. Mackiewicza 9. Prace przygotowawcze – opracowanie 
koncepcji architektonicznej i rozpoczęcie prac budowlanych. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w efekcie realizacji zadania w pierwszym roku powstanie dokumentacja, zostaną 
przeprowadzone konieczne prace rozbiórkowe i powstaną fundamenty pod budowę. 

2 615 000,00 L0151 

121. Centrum sukcesu. 
Lokalizacja – obiekt o powierzchni ok. 750 m2. 
Opis – zadania ma na celu wszechstronne wzbogacenie życia kulturalnego Łodzi oraz intensywną 
promocję Miasta służącą odbudowie wizerunku Łodzi jako centrum kultury. Kompleks kulturalno-
sportowo-edukacyjno-rekreacyjny składać się będzie z: panelu edukacyjnego obejmującego 
wszelkie dziedziny życia akademickiego i szkolnego, ścisłą współpracę studentów i uczniów  
z nauczycielami i wykładowcami, spotkania twórcze, kluby dyskusyjne, organizowanie eventów  
a przede wszystkim zorganizowanie dyżurów nauczycieli akademickich oraz zaaranżowanie grup 
wspólnej nauki, co pozwoli wykazać się samym studentom i uczniom oraz pokazać im korzyści 
płynące ze współpracy i jaki ma to wpływ na rozwijanie umiejętności intelektualne i społeczne. 
Panel rekreacyjno sportowy- zaplecze sportowo- rekreacyjne zawierać będzie np. bilard,  
ping-pong, gry edukacyjne, itp. Panel kulturalny- kącik multimedialny w postaci kafejki 
internetowej oraz gastronomiczny - pubo-kawiarnia. 

1 800 000,00 L0152 

122. Leader100 – program rozwoju kompetencji i umiejętności dzieci łódzkich szkół od 5 klasy SP do 3 
klasy LO. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – Leader100 to program zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży, opierający się  
na odpowiednio dobranych 25 kompetencjach przywódczych rozwijanych przez 100 nawyków. 
Rozwijane kompetencje odpowiadają na wyzwania naszego wieku i stanowią odpowiednią 
podstawą przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie. Uczestnicy Leader100 rozwijają  
w każdym miesiącu nową kompetencję. Program oparty jest na naturalnym cyklu rozwojowym 
człowieka: poznać siebie, przygotować plan doskonalenia, realizować plan przez ciągłe ćwiczenia.  
Dodatkowo rozwój młodego człowieka wsparty jest  coachingiem/mentoringiem, a wymiana 
dokumentów następuje przez platformę internetową. Program rozpoczyna się w 5 klasie szkoły 
podstawowej i towarzyszy uczestnikom do końca liceum i szkół ponad gimnazjalnych. Korzyści  
z Programu Leader100 odnoszą poza dziećmi i młodzieżą, również wychowawcy, nauczyciele  
i rodzice oraz społeczeństwo zyskując lepszą młodzież, która będzie tworzyć i rozwijać miasto 
Łódź. 

295 500,00 L0153 

123. Łódzki Objazdowy Teatrzyk Kukiełkowy. 
Lokalizacja – instytucje oświatowe, przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe, domy kultury, 
szpitale, domy dziecka. 
Opis – zadanie obejmuje wykonanie przenośnego modelu teatru oraz kukiełek i scenografii 
odpowiednich dla ustalonego repertuaru teatru. Prosta łatwa do montażu i przenośna konstrukcja 
pozwoli na wystawianie przedstawień nawet w niewielkich salach przedszkolnych, świetlicach 
szpitalnych, bibliotekach itp. Kluczowym zadaniem jest dobór repertuaru, odpowiednio 
przygotowane inscenizacje utworów literackich mają przyciągać i zaciekawiać młodego widza.  
Działania wstępne: budowa modelu teatru, stworzenie zespołu realizacji przedstawień w składzie: 
reżyser-lalkarz, scenograf-lalkarz, aktorzy (1 lub 2 osoby), narrator, dobór odpowiedniego 
repertuaru bazowego z możliwością rozszerzenia w trakcie realizacji, napisanie scenariuszy 
inscenizowanych utworów. 

65 500,00 L0154 

124. Rozwijając siebie rozwijam innych. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – w założeniu projektu przewiduje się szkolenia przeprowadzenie dla osób prowadzących 
rodzinne domy dziecka, rodzin zastępczych oraz podnoszenia kwalifikacji przez asystentów 
rodzin. Projekt zakłada następujące szkolenia: trening interpersonalny, trening umiejętności 
wychowawczych, warsztat na temat pracy z ludźmi z tzw. marginesu społecznego. 

45 000,00 L0155 
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125. Szkolenie 12 grup młodzieżowych ŁKS (312 osób) chłopców w wieku od 7 do 19 lat, w piłce 
nożnej wraz z organizacją obozu i turnieju. 
Lokalizacja – ul. Minerska. 
Opis – zadanie obejmuje całoroczną organizacją szkolenia piłki nożnej dla 12 grup młodzieżowych 
ŁKS czyli 312 chłopców w wieku od 7 do 19 lat. Treningi odbywać się będą codziennie i będą 
prowadzone przez profesjonalnych trenerów z uprawnieniami do prowadzenia drużyn 
młodzieżowych zatrudnionych przez ŁKS. Dla drużyn zakupione zostaną pełne stroje piłkarskie, 
dresy i buty. Drużyny młodzieżowe będą pod opieką masażystów i w razie potrzeby lekarzy. 
Oprócz tego zakupić należy piłki, bramki treningowe i pachołki. Zorganizowane zostaną letnie 
obozy treningowe dla każdej z grup. Oprócz tego latem zorganizowany zostanie otwarty turniej 
piłkarski, w którym oprócz drużyn z ŁKS, udział będzie mogło wziąć 48 piłkarskich drużyn 
młodzieżowych z całej Łodzi. Drużyny ŁKS uczestniczyć będą w piłkarskich rozgrywkach 
Łódzkich, Wojewódzkich i Makroregionalnych, przypisanych do konkretnej grupy wiekowej 
chłopców. Treningi ŁKS odbywać się będą w lecie na boiskach a w zimie na halach 
wynajmowanych od MOSiR lub innych spółek zarządzających miejską infrastrukturą. 

814 736,00 L0156 

126. Piknik z Turniejem Piłki Siatkowej dla młodych i najmłodszych – sposób na rozpowszechnianie 
aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – Atlas Arena, al. Bandurskiego 7. 
Opis – w pierwszym etapie zadania od początku 2014 roku nawiążemy współpracę ze SP, 
gimnazjalnymi oraz szkołami średnimi w celu stworzenia grup treningowych piłki siatkowej. 
Szkoły, które będą chciały zaangażować się w rozpowszechnianie piłki siatkowej wśród 
najmłodszych zaprosimy do uczestniczenia w pikniku i turnieju piłki siatkowej. W drugim etapie 
będziemy organizować treningi dla dzieci oraz młodzieży. Podczas nich dzieci i młodzież będą 
mogli poznać tajniki gry w siatkówkę pod okiem fachowego grona pracowników klubu Budowlani 
Łódź. W trzecim etapie zajmiemy się organizacją i przygotowaniem pikniku i turnieju latem 2014 
roku. W ramach tego chcemy zaprosić siatkarki klubu Budowlani Łódź i siatkarzy, szczególnie 
tych związanych z łódzkimi klubami sportowymi do współprowadzenia treningów dla dzieci  
i młodzieży. Chcielibyśmy również zaprosić lekarzy z dziedziny medycyny sportu i fizjoterapii  
do przeprowadzenia krótkiego wykładu na temat roli aktywności fizycznej dla młodego człowieka. 
Na koniec odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej dzieci i młodzieży. 

100 000,00 L0157 

127. Modernizacja miasteczka ruchu drogowego przy ul. Parkowej 1 – utworzenie Centrum Ruchu 
Rowerowego wraz z Muzeum Dziwnych Rowerów. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach zadania ma zostać wykonana kompleksowa modernizacja Miasteczka Ruchu 
Drogowego wraz z jego rozbudową o naniesienie, które będzie pełnić rolę muzeum dziwnych 
rowerów oraz wypożyczalni rowerów. Przewidywane działania to: prace przygotowawcze, 
projektowe oraz wykonanie robót, związanych z inwestycją, a takie jej wyposażenie w niezbędny 
sprzęt i elementy, służące kompleksowemu wykorzystaniu i zastosowaniu. Konieczne będą 
zarówno prace rozbiórkowe, częściowo likwidujące przestarzałą, niefunkcjonalna i zniszczoną 
infrastrukturę, jak i modernizujące oraz rozbudowujące, wykorzystujące część istniejących 
naniesień. Przedsięwzięcie zakłada powstanie kompleksu dydaktyczno-rekreacyjnego. Muzeum 
rowerów i wypożyczalnia rowerów będzie unikalnym miejscem spotkań, wymiany doświadczeń 
oraz rozwijania własnych umiejętności dla wszystkich pasjonatów ruchu rowerowego i tych, 
którzy będą chcieli skorzystać z wypożyczenia pojazdu. ,,Rowery wczoraj, dziś i jutro" – pod 
takim hasłem prowadzone będą wszelkie działania w ramach muzeum. W kompleksie przewiduje 
się możliwość skorzystania z postoju dla rowerzystów w celu odpoczynku, czy też drobnej 
naprawy. Na miejscu dostępna będzie także kompleksowa informacja dla rowerzystów ,,RAD - 
INFO", 

2 517 429,00 L0158 

128. XXX Jubileuszowy Bieg Sylwestrowy – 2014. 
Lokalizacja – Arturówek. 
Opis – rezerwacja pomieszczeń na biuro biegu oraz szatni i przebieralni. Rezerwacja firmy 
obsługującej elektroniczny pomiar czasu biegu. Opracowanie regulaminu biegu, umieszczenie  
na stronie Biegu Sylwestrowego, wysłanie zaproszeń do szkół oraz zaproszonych gości, 
projektowanie i wykonanie dyplomów, plakatów, numerów startowych, projektowanie 
pamiątkowego medalu dla wszystkich uczestników biegu. Powiadomienie mediów o miejscu  
i terminie biegu. Zakup pucharów i nagród. Zakup napojów dla uczestników biegu. Rezerwacja 
obsługi medycznej, podczas biegu, oznakowanie tras biegu, przeprowadzenie biegu. 

35 000,00 L0159 

129. Clown Toto w szpitalu. 
Lokalizacja – łódzkie szpitale dziecięce. 
Opis – warsztaty, które chcemy zaproponować naszym małym pacjentom mają charakter bajkowy. 
Każde dziecko będzie mogło wraz z Clownem Toto przełamać bariery i na chwilę uśmiechnąć się 
pooglądać kolorowy świat i zapomnieć o strachu. Warsztaty te będą polegać w głównej mierze  
na zabawie w cyrk. Dzieci nauczą się żonglować piłeczkami, rozkręcać talerzyki, chować się   
pod chustą animacyjną, stworzą z Clownem Toto Balonikowe Zoo oraz zorganizują wyścigi 
wiaderek. Wszystko po to, by dobrze się bawić. 

5 000,00 L0160 
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130. Lokalny system informacji o historii miasta. 
Lokalizacja – pl. Niepodległości, pasaż Schillera, ul. Zachodnia/ul. Ogrodowa, al. Mickiewicza/ 
ul. Piotrkowska, ul. Kilińskiego/ul. Składowa, pl. Kościelny. 
Opis – proponuje się wykonanie stałych ekspozycji pokazujących rozwój miasta, a także życie 
jego mieszkańców w minionych latach. W tym celu planuje się ustawienie kiosku informacyjnego 
mieszczącego ekspozycję przedstawiającą rozwój dawnego obszaru miasta na przestrzeni ostatnich 
200 lat. Ekspozycja ta powinna składać się z map historycznych danego obszaru oraz zdjęć i rycin 
pokazujących przemiany urbanistyczne i architektoniczne, a także życie w dawnej Łodzi. 

300 000,00 L0161 

131. Miejsce upamiętniające zasłużonych sportowców Łodzi. 
Lokalizacja – Atlas Arena, al. Bandurskiego 7. 
Opis- przygotowanie list wybitnych sportowców przez kapitułę, przygotowanie i zatwierdzenie 
projektu tablic przez kapitułę,  wskazanie miejsca w którym umieszczone zostaną tablice w Atlas 
Arenie, zlecenie wykonania tablic wg. zatwierdzonego projektu. Montaż tablic na wskazanym 
miejscu w Atlas Arenie. Powiadomienie mediów o terminie uroczystego odsłonięcia tablic, 
uroczyste odsłonięcie pamiątkowych tablic z udziałem zaproszonych gości – październik 2014 r. 
Zmiana zakresu robót umożliwiająca wykonanie zadania w ciągu jednego roku. 

28 000,00 L0162 

132. Program Edukacyjny „Bezpieczny Pies”. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – program Edukacyjny ,,Bezpieczny Pies" przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Jest 
programem zarówno wychowawczym jak i terapeutycznym. Polega na prowadzeniu grupowych 
zajęć dogoterapii. Jego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka  
oraz korekta dysfunkcyjnych zachowań i postaw poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzęciem. 
Ważnym elementem oddziaływań wychowawczych jest integrowanie podopiecznych  
z otoczeniem. Reagowanie na stan drugiej osoby czy też innej istoty żywej, rozumienie ich  
i możliwości przewidywania uczuć, myśli innych, dzięki przyjęciu  ich sposobu widzenia 
rzeczywistości, pozwala nawiązać więzy miedzy dziećmi i otaczającym je światem, oparte  
na wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji. Uwalnia naturalną chęć poznawania siebie, innych, 
otaczającego świata, wyzwala energie niezbędną do podejmowania nowych wyzwań. To właśnie 
zabawa, nauka, bytowanie we wspólnym otoczeniu ludzi i zwierząt pozwala na osiągnięcie 
zamierzonych celów i realizacją wytyczonych zadań. 

53 745,00 L0163 

133. Centrum Szkoleń Zawodowych i Rozwoju Osobistego. 
Lokalizacja – ZSP 19 im. Karola Wojtyły. 
Opis – zadanie polega na adaptacji i remoncie obiektów, które obecnie służą i w przyszłości będą 
służyły szkoleniom zawodowym i rozwoju osobistemu mieszkańców miasta. Projekt obejmować 
będzie doskonalenie umiejętności zawodowych, uzupełnianie kwalifikacji, ciekawe zajęcia 
pozalekcyjne dla młodzieży, zajęcia sportowe oraz zajęcia dotyczące rozwojowi osobistego 
obywateli. Proponujemy warsztaty informatyczne prowadzone przez profesjonalną kadrę w dobrze 
wyposażonych pracowniach. Chętni mieszkańcy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu obsługi 
komputera, korzystania z programów biurowych i Internetu. Zmiana zakresu robót umożliwiająca 
wykonanie zadania w ciągu jednego roku. 

4 423 700,00 L0164 

134. „W Zdrowym Łodzianinie Zdrowy Duch – Łódź Zdrowe Miasto Zdrowych Ludzi”. 
Lokalizacja – Las Łagiewnicki. 
Opis – w ramach istniejących szlaków (tras) rowerowych, części szlaków turystycznych i starej 
drogi tartacznej utworzenie dobrze oznakowanych i zmodernizowanych szlaków (tras) 
rowerowych, nart biegowych, nornic - walking, zapewniających właściwy i bezpieczny sposób 
korzystania z nich, poprzez: modernizacje nawierzchni szlaków o naturalnym podłożu, niwelacja 
nawierzchni, utwardzenie podłoża tłuczniem, poszerzenie tras do optymalnej szerokości 3 m, 
usunięcie zagrażających bezpieczeństwu ludzi martwych konarów i gałęzi z drzew rosnących 
wzdłuż szlaków, oznakowanie szlaków. 

560 800,00 L0165 

135. Cztery koła ratunkowe. 
Lokalizacja – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi łódzkiej – prowadzone przez fundację 
GAJUSZ, ul. Dąbrowskiego 87. 
Opis – należy zakupić dwa nowe samochody osobowe, które spełniają kryteria:5-drzwiowe 
(konieczny jest łatwy dostęp do wnętrza dla dzieci niepełnosprawnych; mają bagażnik nie 
mniejszy niż 450 dm3; umożliwia przewóz sprzętu medycznego; silnik o pojemności 1, 7 CRDI- 
pozwala na ekonomiczną i sprawną jazdę; średnie spalanie w mieście 7, O 1 ON/100 km; jest 
oszczędny w eksploatacji; zwiększony prześwit/podwyższenie podwozia- zawieszenia (17 cm) – 
co pozwala na dojazd do pacjentów w trudnych warunkach atmosferycznych i drogowych; 
możliwość powiększania części bagażowej załadunkowej do min 14.001; wysokość pojazdu - 
łatwość wsiadania, wysiadania i załadunku np. wózka inwalidzkiego. Samochody należy trwale 
okleić informacją, ze jeżdżą do dzieci dzięki łodzianom, ze środków pochodzących z budżetu 
obywatelskiego. 

132 000,00 L0167 
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136. Łodzianie dla Dzieci. 
Lokalizacja – Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi łódzkiej – prowadzone przez fundację 
GAJUSZ, ul. Dąbrowskiego 87. 
Opis – projekt zakłada zorganizowanie poza medycznej opieki nad dwojgiem dzieci 
zakwalifikowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej ze względu na nieuleczalną chorobę. 
Hospicjum stacjonarne dla dzieci od września 2013 roku będzie mogło otoczyć opieką 10 dzieci, 
które z rożnych powodów nie mogą być we własnych domach rodzinnych. Szacuje się,  
że min. dwoje będzie Łodzianami. 

70 000,00 L0168 

137. Modernizacja boiska głównego do gier zespołowych na stadionie MOSiR w Parku im. 3 Maja  
przy ul. Małachowskiego 5/7 pod kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników i przystosowania 
do rugby. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie modernizacji boiska powinno być wykonane przez MOSiR lub na jego zlecenie,  
a polega na: demontażu istniejących bramek, usunięcia betonowego kręgu do pchnięcia kulą, 
zakupie słupów do rugby, bramek do piłki nożnej, siatek do bramek, tulei do montażu bramek  
i slupów, oraz montażu słupów i bramek. 

27 000,00 L0169 

138. Międzynarodowy festiwal gier miejskich w Łodzi. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – gra miejska to rodzaj podchodów w mieście, bądź innych gier związanych z przestrzenią 
miejską. Uczestnicy (pojedynczo bądź drużynowo) poruszają się po określonym terenie, wykonują 
rożne zadania starając się w ten sposób wyprzedzić pozostałych graczy. Gry często przez swoją 
fabułę (gracze wcielają się np. członków Polskiego Państwa Podziemnego i wykonują tajne misje 
wzorowane na prawdziwych wydarzeniach z życia Jana Karskiego) pełnią funkcje edukacyjną, 
łącząc w sobie naukę poprzez doświadczenie z zabawą. Łódź to miejsce, w którym takie gry mają 
juz wieloletnią tradycję. 

430 000,00 L0170 

139. Dom Wielopokoleniowy (DWP) dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego 
budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów. 
Lokalizacja – ul. Gdańska 114. 
Opis – budynek do kapitalnego remontu z możliwością aranżacji ok. 30 małych mieszkań,  
w większości dla 1- 2 osób, konieczna winda, dostęp do mieszkań bez barier. 

3 850 000,00 L0171 

140. Pilotażowy program Monitoringu Miasta. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – pilotażowy program mający na celu uruchomienie wspólnego dla Straży Miejskiej, Policji, 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMŁ, Miejskiego Centrum Monitoringu  
z jednoczesnym utworzeniem grupy interwencyjnej do obsługi zdarzeń zarejestrowanych poprzez 
kamery monitoringu miejskiego. Rozbudowa istniejącej sieci kamer Monitoringu Miejskiego, 
rozłożona na etapy przewidziane w latach następnych z uwzględnieniem włączenia w System 
Monitoringu Nowego Centrum Łodzi. Niezbędne jest pozyskanie pomieszczeń kwalifikujących się 
do uruchomienia Centrum Monitoringu posiadających miejsce na organizacją Stanowisk 
Oglądowych oraz odpowiednie zaplecze socjalne. 

1 458 000,00 L0173 

141. Służba ponadnormatywna funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – w okresie trwania zadania wystawienie każdorazowo w piątki i soboty w godz. 21.00-5.00 
sześciu dwuosobowych patroli pieszych oraz jednego dwuosobowego patrolu zmotoryzowanego, 
realizujących na wyznaczonym obszarze zadania w zakresie: kontroli miejsc sprzedaży  
i spożywania alkoholu, kontroli miejsc gromadzenia się osób, które krzykiem, hałasem, alarmem 
bądź innym wybrykiem zakłócają spokój, porządek publiczny, kontroli miejsc zagrożonych 
niszczeniem mienia, kontroli miejsc zagrożonych wszelkimi zdarzeniami niezgodnymi  
z przepisami obowiązującego prawa uciążliwymi dla społeczności lokalnych. 

269 218,88 L0174 

142. Bezpłatne toalety w przestrzeniach publicznych. 
Lokalizacja – Park Staromiejski, Park 3. Maja, pl. Dąbrowskiego, pl. Wolności,  
Park im. J. Poniatowskiego. 
Opis – w ramach zadania mają zostać stworzone toalety publiczne dla mieszkańców miasta  
oraz turystów, dostępne przez całą dobę. Toalety powinny być przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz w jak największym stopniu odporne na akty wandalizmu. Toalety 
powinny być bezpłatne. W ramach zadania należy: przygotować projekt toalet, wybrać i uzbroić 
lokalizacje w odpowiednie, konieczne do funkcjonowania toalet przyłącza, wybudować toalety, 
zabezpieczyć toalety przed potencjalnymi aktami wandalizmu poprzez zatrudnienie agencji 
ochrony oraz zainstalowanie monitoringu. 

584 000,00 L0175 
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143. Przyjazny urzędnik, dobrem chronionym Twojego miasta. 
Lokalizacja – furtki miejskie, Okienko Przedsiębiorczości i inne komórki UMŁ. 
Opis – przygotowanie koncepcji dotyczącej obsługi klientów w UMŁ oraz jej wdrożenie. Zadanie 
powiązane byłoby z realizacją programu szkoleniowego dla urzędników z zakresu przyjaznego 
podejścia do mieszkańców. Dodatkowo powstać miałaby instrukcja dla urzędników, aby mogli 
swoją wiedzę odświeżać oraz przekazywać dalej. Osoby, które zostaną przeszkolone powinny 
zostać wyposażone w specjalne znaczki – piny, na których znajdowałaby się informacja o tym,  
że pracownik przeszedł szkolenie i że jest „Przyjaznym urzędnikiem”. 

67 000,00 L0176 

144. Organizacja sportowych grup naborowych dla dzieci ze szkół podstawowych. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zadanie polega na organizacji grup naborowych dla dzieci uczących się w łódzkich 
szkołach podstawowych w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka 
ręczna, rugby, lekkoatletyka, judo, łucznictwo, zapasy klasyczne i wolne, curling. Realizatorzy 
zadania to kluby sportowe posiadające odpowiednią sekcję, zgodną z dyscypliną sportu, w ramach 
której miałaby być zorganizowana grupa naborowa. 

350 000,00 L0177 

145. Przebudowa ronda Sybiraków na wzór ronda Lotników Lwowskich w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przebudowa ronda Sybiraków. 

3 000 000,00 L0179 

146. Edukacja finansowa mieszkańców Łodzi, czyli jak się przygotować na kryzys. 
Lokalizacja – dziesięć dowolnych lokalizacji. 
Opis – otworzenie przynajmniej 10 Klubów w Łodzi szerzących Edukację Finansową. Zajęcia 
odbywałyby się w oparciu o grę planszową Cashflow. Uczestnicy przejdą przez 10 kroków 
edukacji finansowej, w czasie których będą prowadzone warsztaty na różne tematy związane  
z finansami. Przygotowanie wyspecjalizowanych trenerów do prowadzenia zajęć. Przygotowanie 
materiałów dydaktycznych. Opracowanie programu merytorycznego. Reklama powstających 
klubów. Stworzenie platformy e-learningowej (propozycja dla osób, które nie będą mogły 
korzystać ze szkoleń stacjonarnych). 

391 000,00 L0180 

147. „Stadion fair play na Widzewie” – organizacja spotkań dzieci i młodzieży na meczach Widzewa, 
przy al. Piłsudskiego 138 w roku 2014 – program edukacyjny dot. m.in. bezpieczeństwa dla dzieci 
i młodzieży do lat 16. 
Lokalizacja – al. Piłsudskiego 138. 
Opis – wydzielenie i utworzenie „Trybuny Fair Play” na stadionie, odpowiednio zabezpieczonej. 
Każdy z uczestników otrzyma swój dedykowany, imienny bilet na rundę rozgrywkową. Młodzież 
będzie mogła poprzez oglądanie meczów piłkarskich drużyny Widzewa Łódź wraz opiekunami 
zapoznać się z ideą fair play. Organizowane będą również cykliczne spotkania z trenerami  
oraz piłkarzami Widzewa mające na celu przybliżenie zasad kulturalnego współzawodnictwa  
oraz rywalizacji. Dodatkowo poprzez uczestnictwo w projekcie wybrane szkoły będą mogły 
organizować spotkania z zawodnikami klubu w swoich placówkach. W ramach projektu 
przewiduje się również odbycie staży dla nauczycieli i opiekunów na terenie klubu, co umożliwi 
profesjonalne krzewienie idei fair – play poza miejscem organizacji zadania. 

691 960,00 L0181 

148. Remont historycznego tramwaju 2N1 nr boczny 1234 z 1950 roku. 
Lokalizacja – zajezdnia tramwajowa. 
Opis – remont szkoleniowego wagonu typu 2N1 z 1950 r. do celów muzealnych. Prace 
renowacyjne będą polegać na naprawie wózka jezdnego wagonu, naprawie ramy nadwozia, 
wymianie poszycia zewnętrznego, przeglądzie elektrycznym, renowacji stolarki wewnątrz pojazdu, 
przywrócenie sprawności drzwi elektrycznych, przywrócenie z przodu szyby dzielonej na trzy  
i świetlika na tablicę kierunkową.  

300 000,00. L0182 

149. Utworzenie Centrum Alternatyw Tańca (CAT). 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 61a lub w innym miejscu. 
Opis – utworzenie i uruchomienie stałej działalności Centrum Alternatyw Tańca polegające na: 
adaptacji remontowo – budowlanej wnętrz CAT, wyposażeniu pomieszczeń CAT w potrzebny 
sprzęt, organizacji konkursu na operatora Centrum, realizacji kampanii promocyjnej ułatwiającej 
start działalności Centrum. 

960 000,00 L0183 

150. Społeczny Inspektor Miejski. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – celem zadania jest stworzenie sieci społecznych inspektorów miejskich, docelowo 40 osób 
do końca 2014 r., działających jako wolontariusze. Zadaniem tych osób będzie wyszukiwanie  
w przestrzeni miejskiej elementów negatywnie wpływających na ład i porządek przestrzenny  
oraz zgłaszanie takich sytuacji odpowiednim służbom miasta, zaś następnie monitorowanie 
realizacji interwencji. Główne zadania przewidziane do realizacji: rekrutacja wolontariuszy, 
realizacja szkoleń dla zgłoszonych wolontariuszy. Realizacja zadania koordynowana będzie  
przez Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich, które jednocześnie będzie zapewniać 
obsługę administracyjną społecznych inspektorów, doraźną pomoc w realizacji interwencji  
oraz dokumentowanie przeprowadzonych działań i archiwizowanie dokumentacji. 

108 200,00 L0186 
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151. Przywrócenie kursowania autobusów nocnych we wszystkie dni tygodnia co pół godziny. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – zadanie ma na celu przywrócenie kursowania autobusów nocnych we wszystkie dni 
tygodnia z częstotliwością co pół godziny w 2014 r. 

4 320 000,00 L0187 

152. Łódzki rok z koszykówką – zagraj z nami. 
Lokalizacja – Ośrodek Sportowy Katolickiego Gimnazjum i LO im. Jana Pawła II, ul. Wici 45. 
Opis – upowszechnienie gry w koszykówkę w Łodzi poprzez organizację imprez o charakterze 
masowym – turniejów dla szkół, klubów sportowych, zorganizowanych grup, a także szkolenie 
kadry instruktorskiej z zakresu sędziowania i szkolenia młodzieży. Projekt wiąże się z organizacją 
dla dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjów ligi szkolnej. Równolegle z projektem ligi ruszą 
zajęcia doszkalające animatorów oraz sędziów. 

252 860,00 L0188 

153. Oświetlenie przejścia dla pieszych. 
Lokalizacja – Rondo Lotników Lwowskich, ul. Kaczeńcowa/ul. Lniana, ul. Pojezierska/al. 
Włókniarzy, ul. Lutomierska/ul. Bazarowa, ul. Nowomiejska/ul. Północna, ul. Jaracza/ul. 
Uniwersytecka. 
Opis – zadanie polega na instalacji dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych w postaci lamp 
ulicznych z wykorzystaniem technologii IVS. Takie rozwiązanie zapewnia dodatkową dystrybucję 
światła, dzięki czemu pieszy jest widoczny, a światło nie oślepi kierowców pojazdów. 

380 000,00 L0189 

154. Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej. 
Lokalizacja – ul. Wólczańska 108. 
Opis – Proponowane zadanie realizowane będzie w pomieszczeniach i w ramach Punktu Pomocy 
Charytatywnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul Wólczańskiej 108. Punkt realizuje 
różnorodne zadania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu szeroką pomoc osobo 
potrzebującym. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrost ilości osób potrzebujących naszej 
pomocy i wsparcia, między innym w zakresie utrzymania higieny osobistej i prania odzieży. 
Dotychczasowa oferta Punktu Charytatywnego Caritas w postaci jednej pralki i suszarki nie 
wyczerpuje zapotrzebowania na ten rodzaj pomocy. Dlatego też zasadnym wydaje się 
zintensyfikowanie działań w tym zakresie i rozszerzenie działalności Punktu o pralnię, suszarnię  
i sortownię odzieży. 

113 500,00 L0190 

155. Inkubator łódzkich organizacji pozarządowych. 
Lokalizacja – dowolny lokal. 
Opis – inkubator organizacji pozarządowych to miejsce mające służyć sferze NGO, przed 
wszystkim nowo powstającym organizacjom pozarządowym nie mającym jeszcze siedziby, nie 
mającym jeszcze środków na pomoc prawną i księgową, nie dysponującym jeszcze niezbędną 
infrastrukturą. Dla inkubatora należy pozyskać lokal, wyremontować go i zadbać o konieczne 
instalacje, wyposażyć pomieszczenia w sprzęt biurowy, konieczne oprogramowanie i materiały 
eksploatacyjne, podpisać umowy na świadczenie usług doradczych. 

400 000,00 L0192 

156. Rewitalizacja Starego Rynku wraz z otoczeniem. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – opracowanie projektu architektonicznego, wymiana nawierzchni placu, uporządkowanie 
terenów zielonych wraz z nasadzeniami, wybudowanie obiektów małej architektury (kwietników, 
stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci), wyznaczenie miejsca na czasowe montaże: sceny 
estradowej, muszli koncertowej, wybiegu, wykonanie dojazdu do tego miejsca, wybudowanie 
latarni wraz z umieszczeniem punktów poboru energii elektrycznej na cele wystawowe lub 
handlowo–usługowe. 

2 080 000,00 L0193 

157. Riksza – łódka. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska. 
Opis – riksze łódki już jeździły po mieście, gdyż były wyprodukowane dla Spółdzielni pięćdziesiąt 
plus, działającej przy Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług. Jako wizytówka była umieszczona 
jako folder w Przewoźniku Turystycznym Województwa Łódzkiego na stronie tytułowej. Riksza 
łódka pomysłu p. Michała Dąbrowskiego zaakceptowana była z pełną aprobatą przez Ligę Morską 
działającą w mieście. Mamy nadzieję, że riksze – łódki będą atrakcją naszego miasta. Jedna riksza 
łódka jako nośnik promocyjny. 

7 200,00 L0194 

158. Zaadaptowanie istniejącego budynku na obiekt Centrum Hotelowo-Rekreacyjne położony  
przy ul. 6. Sierpnia nr 71. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zaadaptowanie i wykończenie budynku przyległego do stadionu na hotel  
dla zawodników/centrum hotelowo – rekreacyjne, oraz środowisk sportowych. Wybudowanie 
prysznicy oraz toalet i miejsc, w których zawodnicy mogą przygotowywać się do zawodów. 
Budynek wymaga założenia stolarki, położenia instalacji elektrycznej, instalacji CO, instalacji 
wodno – kanalizacyjnej, wylewek i posadzek, wykończenia oraz położenia tynków. 

3 500 000,00 L0195 
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159. Sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków  
i opieki na zabytkami. Prowadzenie gminnych instytucji kultury – ŁOM – Łódzki Ośrodek 
Musicalowy. 
Lokalizacja – ul. Północna 47/51. 
Opis – w ramach realizacji zadania związanego z prowadzeniem gminnych instytucji kultury ŁOM 
podejmowałby następujące działania: prowadziłby warsztaty muzyczno – teatralne dla 60 osób, 
inicjowałby powstawanie amatorskich grup teatralnych przygotowujących do wystawiania 
spektakli teatralnych, organizowałby zajęcia muzyczno – teatralne w ośrodkach resocjalizacyjnych 
i opiekuńczo – wychowawczych, organizowałby na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi przegląd 
najlepszych amatorskich spektakli muzycznych, organizowałby spektakle muzyczne  
w międzynarodowej obsadzie studentów i absolwentów uczelni artystycznych miast partnerskich, 
ogłosiłby konkurs na musical, którego fabuła związana będzie z historią i teraźniejszością Łodzi. 
W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw ŁOM 
stworzyłby witrynę internetową „pointofculture” informującą o wydarzeniach kulturalnych  
z miasta Łodzi, a także miast partnerskich.  

435 426,00 L0198 

160. Sprawy wspierania osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier w komunikowaniu się – 
LOGOPEDIA. 
Lokalizacja – Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych  
TAM-TON. 
Opis - w ramach realizacji zadania związanego z likwidacją barier w komunikowaniu się 
Stowarzyszenie prowadziłoby zajęcia logopedyczne z osobami mającymi problemy z mową, 
poprzez ćwiczenia logopedyczne, naukę właściwego oddychania. Organizowane byłyby warsztaty 
umożliwiające terapię przez teatr jak również seanse muzykoterapii. Zajęcia z logopedą 
obejmowałyby ćwiczenia z zakresu posługiwania się prawidłowym torem oddechowym brzuszno-
przeponowo- żebrowym. Obejmowałyby także terapię osób po udarach, urazach mózgu,  
po wypadkach komunikacyjnych, operacjach w obrębie głowy. Przywracałyby mowę osobom  
z afazją, poprawiałyby jakość mowy u osób z dysartrią. Osobom jąkającym się pozwoliłyby 
pozbyć się nękających je obaw i kompleksów. 

230 400,00 L0199 

161. Budowa publicznej platformy Internetu bezpośredniego LOL (Lodz On-Line). 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – budowa innowacyjnej platformy sieciowej angażującej przyjezdnych i mieszkańców  
w lokalną kulturę oraz kreującej nowoczesny i otwarty wizerunek miasta. Projekt składa się  
z 4 zintegrowanych elementów: sieć publicznych punktów Wi-Fi ,,strona startowa LOL (Łódź – 
Trochę Kultury!)”, wtyczka do portalu Facebook dla użytkowników LOL, wtyczka do portalu 
Facebook dla instytucji kulturalnych. Koncepcja opiera się na udostępnieniu darmowego Internetu 
bezprzewodowego oraz informatora kulturalnego w zamian za rejestrację w serwisie  
oraz opcjonalne zainstalowanie aplikacji w portalu Facebook. Dane użytkowników stworzą bazę 
aktywnych, nowoczesnych Łodzian oraz przyjezdnych i tym sposobem pozwolą zbudować kanał 
komunikacji służący do propagowania nowoczesnego wizerunku miasta. 

500 000,00 L0200 

162. Street 4 Art. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – działania artystyczne będą koordynowane z przebudowanego na pracownie i galerię 
autobusu ,,Art-Bus". Wyposażony w niezbędne materiały artystyczne przy wsparciu rożnych 
lokalnych, krajowych i zagranicznych artystów będzie umożliwiać zastępowanie bazgrołów na 
ścianach łódzkich budynków sztuką uliczną z prawdziwego zdarzenia. Jego działalność będzie 
miała charakter ciągły. Akcjom artystycznym będą towarzyszyły działania zapraszające 
mieszkańców lokalnej społeczności do partycypacji oraz zrozumienia Street Artu. Ważnym 
elementem projektu będzie strona WWW, na której mieszkańcy Łodzi i właściciele kamienic będą 
mogli zgłaszać potrzebę zastąpienia wandalizmu sztuką, a artyści będą mogli zgłaszać swoje 
projekty. W ramach projektu będą prowadzone warsztaty w szkołach i w przestrzeni miejskiej, 
zachęcające młodzież i mieszkańców do partycypacji w tworzeniu sztuki w przestrzeni miejskiej, 
która zastępowałaby wandalizm. Ponadto odbędą się wystawy oraz przy otwarciu nowych 
przestrzeni koncerty, warsztaty i happeningi w przestrzeni miejskiej. 

680 000,00 L0201 

163. Śpiewająca Łódź. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – „Śpiewająca Łódź” to zadanie z zakresu spraw dotyczących kultury (rozwój chóralistyki 
szkolnej) oraz edukacji publicznej (organizowanie zajęć pozaszkolnych). Plan zadania przewiduje: 
powierzenie zadania organizacji pozarządowej, która stanie się koordynatorem głównym w ramach 
otwartego konkursu, przeprowadzenie rekrutacji pośród nauczycieli muzyki oraz podpisanie umów 
z zakwalifikowanymi dyrygentami, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na terenie Łodzi 
dla dyrygentów, zorganizowanie i przeprowadzenie obligatoryjnego przeglądu chóralnego  
na terenie Łodzi wraz  konkursem chóralnym, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją 
zadania. 

104 420,00 L0202 
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164. Organizacja warsztatów dla uczniów SP oraz pracowników stołówek szkolnych w zakresie 
smacznego i zdrowego żywienia oraz przeciwdziałania otyłości. 
Lokalizacja – Łódź. 
Opis – należy stworzyć w każdej dzielnicy placówkę, do której w ramach dodatkowych zajęć 
lekcyjnych lub pozalekcyjnych uczęszczać będą uczniowie oraz personel stołówek szkolnych. 
Placówka taka powinna być wyposażona w stanowiska do przygotowywania posiłków  
przy których uczestnicy warsztatów samodzielnie pod kierownictwem instruktora 
przygotowywaliby zdrowe jedzenie i uczyliby się zasad prawidłowego żywienia. Ponadto personel 
stołówek szkolnych uczęszczałby na kursy gotowania w oparciu o zasadę zdrowego żywienia.  
W szkołach należy kontynuować proces, poprzez stworzenie w szkole w oparciu o osoby 
zaangażowane w projekt wywodzące się z danej placówki, miejsca gdzie będzie można 
przygotowywać założenia zdrowego menu do realizacji w stołówce. Ponadto będzie to miejsce 
służące zdobywaniu wiedzy i wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy uczniami  
oraz personelem kuchni. 

162 000,00 L0203 

165. Wykonanie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 42, ul. Przyszkole 42. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej. 
W zakresie realizacji zadania będzie: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  
oraz prawnej, usunięcie humusu i gruzu na głębokość 30 cm, wykonanie dynamicznej podbudowy 
pod nawierzchnię syntetyczną, wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej, trwałe zamontowanie 
bramek, uporządkowanie terenu budowy. 

600 000,00 L0204 

166. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kreatywność. Warsztaty prowadzone metodą „Lego-Logos”. 
Lokalizacja – Instytut Filozofii UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18. 
Opis – grupa absolwentów kursu „Lego – Logos” oraz Koło Naukowe Filozofów chcieliby 
zorganizować warsztaty filozoficzne dla uczniów łódzkich SP, gimnazjów i liceów. Osoby, które 
zdecydowały się poprowadzić zajęcia przeszły szkolenie z zakresu metody nauczania „Lego – 
Logos” i posiadają imienne licencje. Metoda „Lego – Logos” jest alternatywnym sposobem 
nauczania – ma wspierać rozwój osobowy dziecka, a także rozwijać jego pomysłowość  
i kreatywność. Uczestnicy takich zajęć otrzymują krótki tekst do przeczytania, a następnie ich 
zadaniem jest zbudowanie własnej interpretacji za pomocą klocków Lego. 

1 000,00 L0206 

167. „Przystanki są dla ludzi” – doposażenie 150 śródmiejskich przystanków MPK w estetyczne 
ławeczki, kosze na śmieci oraz tablice z rozkładami jazdy na słupkach mocowane do elewacji 
budynków. 
Lokalizacja – 150 wybranych przystanków MPK w centralnej historycznej części Łodzi. 
Opis – montaż 150 kompletów składających się z min. 3-sobowej ławki bez oparć, ale z 
podłokietnikami, a także kosza na śmieci i tablicy rozkładu jazdy. Celem zadania jest poprawa 
estetyki oraz zwiększenie komfortu pasażerów. 

706 000,00 L0207 

168. Projekt modernizacji i uspokojenia ruchu na ul. Próchnika i ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku 
pomiędzy ul. Zachodnią i ul. Wschodnią. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – głównym zdaniem ma być uspokojenie ruchu na wskazanym odcinku. W ramach projektu 
zwrócono uwagę na podniesienie estetyki obu ulic. Nadanie realnego priorytetu komunikacji 
miejskiej oraz zagwarantowanie wygodnego dojazdu rowerem uznano za priorytet. Poprzez nową 
aranżację przestrzeni planuje się wygospodarowanie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, 
wprowadzenie zieleni miejskiej wraz z małą architekturą. 

3 700 000,00 L0208 

 


