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Informacja 
o pozytywnie zweryfikowanych zadaniach  

zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2014 r. w rejonie Śródmieście 
 

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

ID 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 14 przy ul. Wigury 8/10. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytami wraz z towarzyszącą infrastrukturą  
oraz częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły. 

1 027 000,00 S0001 

2. Modernizacja szatni, remont korytarzy i łazienek oraz wymiana tynków w salach lekcyjnych  
w SP 173. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza 46. 
Opis – przebudowa i modernizacja szatni szkolnej; remont posadzki na korytarzach szkoły i sieci 
energetycznej; remont łazienek i wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej; wymiana tynków  
w salach lekcyjnych. Planowane zadanie ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny 
uczących się dzieci i jest zgodne z zaleceniami Nadzoru Budowlanego i SANEPIDU. 

385 000,00 S0002 

3. Rozwój multimedialny seniorów w Domu Dziennego Pobytu,  ul. Piotrkowska 203/205. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zainstalowanie stałych łączy internetowych oraz utworzenie stanowiska komputerowego, 
które należy wyposażyć w monitor, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, biurko, fotel i router. 

4 000,00 S0003 

4. Remont pracowni matematycznych w ZSP 3. 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – demontaż starych szaf i podestów; cyklinowanie i lakierowanie parkietu; malowanie ścian  
i sufitów; montaż żaluzji; zakup nowych ławek i krzeseł dla uczniów; zakup biurek i krzeseł  
dla nauczycieli a także szafek do przechowywania pomocy; zakup, wymiana i montaż tablic 
akademickich; zakup, wymiana i montaż drzwi. 

40 000,00 S0004 

5. Gra terenowa „Nauki ścisłe w ZSP 3”. 
Lokalizacja – ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Opis – w I. etapie uczniowie będą przez 10 tygodni opracowywać metodą projektu przebieg gry, 
znajdować ciekawe miejsca w centrum Łodzi i zbierać informacje o nich, przygotowywać zadania 
dla uczestników gry. W II. etapie odbędzie się gra terenowa. Uczestnicy gry odwiedzą punkty 
kontrolne, rozwiążą zadania, za które zdobędą punkty. 

7 000,00 S0005 

6. Kompleks sportowo-rekreacyjny w „Pasażu Abramowskiego”. 
Lokalizacja – pasaż Abramowskiego pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza, równolegle  
do ul. Abramowskiego – działka 139/29. 
Opis – wykonanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego składającego się z toru do gry w boule, 
rampy dla deskorolkarzy, dwóch stołów betonowych do tenisa stołowego. 

555 000,00 S0006 

7. Oświetlenie zabytkowego budynku SP 1 i PG 1, ul. Sterlinga 24. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - projekt i wykonanie oświetlenia na odremontowanej elewacji. Oświetlenie ma za zadanie 
podkreślenie piękna odrestaurowanej architektury. 

180 000,00 S0007 

8. Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej nawierzchni przy SP 70,  
ul. Rewolucji 1905r. nr 22. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej. Inwestycja obejmuje zmianę 
podbudowy i nawierzchni boiska, oświetlenia, monitoringu i jego podłączenie do nowej kanalizacji 
deszczowej. 

1 225 000,00 S0008 

9. Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, boiska do siatkówki plażowej oraz 
zagospodarowanie przyszkolnego terenu ogólnodostępnego na cele rekreacyjne przy XXIX LO,  
ul. Zelwerowicza 38/44. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz budowa dwóch boisk 
do piłki siatkowej plażowej. 

1 150 000,00 S0010 

10. Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych,  
ul. Sienkiewicza 88. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa kompleksu boisk obejmująca: roboty nawierzchniowe, niwelację terenu, 
wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowego, wykonanie ogrodzenia boiska z siatki metalowej, 
roboty wodno-kanalizacyjne, elektryczne i oświetleniowe. 

1 300 000,00 S0011 
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11. Rozwój multimedialny (odtwarzacze, aparat fotograficzny) seniorów w Domu Dziennego Pobytu, 
ul. Jaracza 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zakup wieży Hi-fi z odtwarzaczem DVD, odtwarzaniem plików mp3 oraz gniazdem USB,  
a także zakup aparatu cyfrowego typu „lustrzanka”. 

1 400,00 S0012 

12. Rozwój multimedialny (internet i dostęp do komputerów) seniorów w Domu Dziennego Pobytu, 
ul. Jaracza 36. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – stworzenie stanowiska komputerowego wyposażonego w komputer, monitor, biurko, fotel,  
router, urządzenie wielofunkcyjne oraz instalacja stałego łącza internetowego. 

4 600,00 S0013 

13. Remont odtworzeniowy chodnika, ul. Brzeźna 12-18 oraz remont nawierzchni chodnika  
na ul. Brzeźnej 12-18. 
Lokalizacja – jw. (obręb S8). 
Opis – usuniecie starych płyt chodnikowych i ułożenie nowych płyt chodnikowych i krawężników 
z wykorzystaniem starego podłoża; renowacja wjazdów do posesji w obrębie remontowanego 
chodnika.  
[Wyłączono z zakresu prac remont chodnika przed posesją nr 18.] 

141 000,00 S0014 

14. Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego. 
Lokalizacja – pasaż Abramowskiego, między ul. Kilińskiego i Sienkiewicza. 
Opis – stworzenie projektu zagospodarowania przestrzennego pasażu, w tym wyznaczenie nowych 
ścieżek spacerowych oraz ścieżki rowerowej wraz z torem do jazdy na rolkach. W realizację tego 
projektu wchodzi likwidacja starych płyt chodnikowych, wyrównanie terenu oraz położenie 
nowych chodników, wykonanie ścieżki rowerowej i toru do jazdy na rolkach. 

734 000,00 S0015 

15. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych w Śródmieściu jako forma 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – Śródmieście. 
Opis – Podejmowane działania mają dotyczyć przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci  
i młodzieży ze śródmiejskich enklaw biedy. Działania te będą obejmowały organizowanie czasu 
wolnego dla w/w grupy w sposób konstruktywny i twórczy, m.in. poprzez organizację imprez  
i warsztatów o charakterze twórczym.  

200 000,00 S0016 

16. Zakup sprzętu informatycznego w celu dalszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego i 
stosowania nowoczesnych technologii w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście. 
Lokalizacja – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście (biblioteka główna) i 13 filii. 
Opis – w celu wdrożenia nowych technologii informacyjnych oraz poprawy atrakcyjności  
i wizerunku bibliotek planuje się instalację sieci komputerowych i zakup następujących urządzeń: 
zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne laserowe i atramentowe, drukarka laserowa, 
urządzenia sieciowe oraz oprogramowanie. 

97 900,00 S0017 

17. Rehabilitacja seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Kościuszki 29. 
Opis – zakup fotela masującego w celu zapobiegania bólom kręgosłupa i poprawie sprawności 
ruchowej, zatrudnienie rehabilitanta. 

38 275,00 S0018 

18. 
 

Zagospodarowanie podwórka. Utwardzenie nawierzchni stanowiącej plac manewrowy i dojazd  
dla samochodów do garaży, komórek i śmietników oraz stworzeniu miejsc parkingowych  
dla samochodów wolnostojących. 
Lokalizacja – podwórko przy czterech wspólnotach: ul. Uniwersytecka19/21, 23/24/27, 29/31  
i 33/35. 
Opis – utwardzenie nawierzchni stanowiącej plac manewrowy i dojazd do garaży komórek  
i śmietników, utworzenie miejsc parkingowych a także wymianę nawierzchni betonowej na działce 
nr S2 – 133/25. 

1 344 000,00 S0019 

19. Modernizacja ul. 6 Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej  
w tzw. woonerf czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic występujących na terenie Holandii, 
Skandynawii i Niemiec. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowa wymiana nawierzchni, wprowadzenie mebli miejskich i zieleni. Nowa 
kompozycja terenu ma wymuszać na kierujących pojazdami wzmożoną uwagę i poprawiać 
bezpieczeństwo pieszych i cyklistów. 

1 400 000,00 S0021 

20. Boisko do piłki siatkowej plażowej w ZSP 3 (ul. Kilińskiego 159/163) – czyli plaża nie tylko  
do leżenia. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowe wykonanie boiska szkolnego do piłki siatkowej plażowej. Zadanie to 
obejmuje następujące prace: wykop, wyłożenie folią izolacyjną, wkopanie słupków i wypełnienie 
wykopu piaskiem. 

70 000,00 S0022 
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21. Modernizacja boisk zewnętrznych w ZSP 3, ul. Kilińskiego 159/163. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – modernizacja szkolnych boisk do piłki ręcznej oraz boiska do koszykówki. Modernizacja 
obejmuje wykonanie na podłożu asfaltowym nawierzchni poliuretanowej oraz montaż nowych 
bramek i koszy. 

1 130 000,00 S0023 

22. Zieleń w zwartej zabudowie Śródmieścia, ul. Struga/ul. Wólczańska. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – projekt obejmuje: posadzenie drzew w pasie chodnika między miejscami parkingowymi 
oraz na podwórku miejskim, na terenach wolnych od instalacji podziemnych; zakup i nasadzenie 
drzew; przygotowanie miejsca i gruntu; wykonanie elementów zabezpieczających oraz pielęgnację 
roślin w kolejnych latach; posadzenie krzewów iglastych oraz  posianie traw; posadzenie bluszczu 
zielonego na ścianach kamienicy.  

580 000,00 S0025 

23. Wykonanie projektu podwyższenia przystanku tramwajowego i autobusowego w rejonie pętli 
tramwajowej za numerem 130, ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – projekt obejmuje: wykonanie projektu wykonawczego dotyczącego wykonania  
i przebudowy rejonu przystanku tramwajowego i autobusowego, mającego na celu podwyższenie 
poziomu i dostosowanie go do wsiadania do tramwaju osób starszych i niepełnosprawnych. 

175 000,00 S0027 

24. Remont chodnika północnej pierzei ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotrkowskiej  
do ul. Kilińskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana nawierzchni chodnika wraz z podbudową i krawężnikami zgodnie z wytycznymi 
dla strefy wielkomiejskiej oraz ustawienie mebli miejskich. Zadanie obejmuje usunięcie 
podbudowy, płyt i krawężników; wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni oraz nowych 
krawężników, wykonanie osłon świetlików i ustawienie mebli miejskich. 
[Ograniczenie zakresu prac do odcinka od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza.] 

850 000,00 S0028 

25. Modernizacja terenu posesji ul. Kilińskiego 141. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyprofilowanie i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, wyznaczenie drogi p. poż, miejsc 
parkingowych, wywiezienie gruzu oraz wymiana dwóch sztuk bram, wymiana pokrycia dachu 
garaży, wydzielenie terenu na pojemniki na nieczystości. 

500 000,00 S0029 

26. Wyposażenie w urządzenie usprawniające rehabilitację ruchową z dolegliwościami u seniorów. 
Lokalizacja – Dom Dziennego Pobytu, ul. Narutowicza 37. 
Opis – zakup fotelu do masażu stosowanego przy dolegliwościach ruchowych, zatrudnienie 
rehabilitanta. 

39 275,00 S0030 

27. Budowa ogrodzenia. 
Lokalizacja – ogrodzenie wokół boiska należącego do PG 5, ul. Sienkiewicza 117. 
Opis - budowa nowego ogrodzenia: rozbiórka betonowego płotu, wywiezienie starych elementów, 
wykonanie betonowej podmurówki, a także montaż bezpiecznych przęseł metalowych. 

64 000,00 S0031 

28. Budowa ogrodzenia. 
Lokalizacja – ogrodzenie przed budynkiem PG 5 od strony ul. Sienkiewicza 117. 
Opis – budowa lekkiego ogrodzenia z siatki na betonowych podmurówkach, wykonanie bramy 
wjazdowej i furtki. 

30 000,00 S0032 

29. Remont sali gimnastycznej oraz szatni dla uczniów w PG 5, ul. Sienkiewicza 117. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont sali gimnastycznej, szatni uczniowskich oraz sanitariów przy szatniach. W skład 
remontu sali gimnastycznej wchodzi min: zerwanie parkietu, wykonanie wylewki 
samopoziomującej, położenie nawierzchni sportowej, wymiana tynków i malowanie ścian, montaż 
szafek w magazynku sprzętu. W skład remontu szatani i sanitariów wchodzi min: wymiana 
tynków, terakoty, malowanie ścian, zakup i montaż urządzeń sanitarnych.  

470 000,00 S0033 

30. Modernizacja części boiska szkolnego PG 5, ul. Sienkiewicza 117. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wykonanie bulodromu oraz skoczni do skoków w dal. Zadanie obejmuje w przypadku 
bulodromu: korytowanie, odprowadzanie wody, położenie warstwy piasku, ubijanie, rozłożenie 
geowłókniny, wysypanie żwiru, montaż brzegów, oraz wysypanie tłucznia granitowego  
i zagęszczenie; w przypadku skoczni: wykonanie bieżni o nawierzchni poliuretanowej  
oraz zeskoczni. 

73 000,00 S0034 

31. Remont chodnika. 
Lokalizacja – ul. Wierzbowa po stronie wschodniej na odcinku od ul. Jaracza  
do ul. Uniwersyteckiej. 
Opis – wymiana podłoża żwirowego oraz uszkodzonych płyt chodnikowych i krawężników  
oraz rekultywacja trawników. 

400 000,00 S0035 
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32. Wykup ziemi jest konieczny, aby uczeń był bezpieczny – zlecenie wyceny gruntu  
przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Lokalizacja – działki: S3-39/10, S3-65/4, S4. 
Opis – wykupienie ziemi od prywatnego właściciela, na której znajduje się budynek szkolny. 

40 000,00 S0036 

33. Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa drogowego dla Osiedla Matejki. 
Lokalizacja – ulice: Tamka, Matejki, Lubeckiego, Telefoniczna, Palki. 
Opis – utworzenie przystanku autobusowego wraz z wiatą na ul. Palki, połączenie ścieżek 
rowerowych w tym rejonie wraz z utworzeniem miejsc parkingowych dla rowerów przy stadionie 
AZS, wymalowanie przejazdów obok przejść dla pieszych, postawienie znaków drogowych 
wyznaczających kierunek ruchu jednokierunkowego na ul. Lubeckiego i wprowadzających zakaz 
zatrzymywania pojazdów po stronie południowej ul. Telefonicznej od ul. Matejki do Tamka. 

40 000,00 S0037 

34. Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia. 
Lokalizacja – skrzyżowania: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ 
ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława 
Kostki/ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza,  
ul. Sienkiewicza/ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima,  
ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta. 
Opis – wytyczenie i wymalowanie, w technologii grubowarstwowej, śluz rowerowych  
na 10 skrzyżowaniach w rejonie śródmieścia. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa 
rowerzystów i pozostałych użytkowników ruchu. 

25 200,00 S0038 

35. Budowa placu zabaw na działce S2-133/25 oraz uregulowanie sprawy wyprowadzania psów  
na terenie działki S2-133/14 poprzez postawienie koszy na ekskrementy i regularne ich 
opróżnianie. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa placu zabaw i terenu rekreacyjnego w skład którego wejdą: piaskownica, 
wielofunkcyjny zestaw do zabawy, ławki dla dorosłych oraz płotek otaczający. Na działce  
S2-133/14 mają stanąć kosze na ekskrementy dla psów.  

217 000,00 S0039 

36. Popłyń rikszą przez Łódź. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska, Manufaktura, Księży Młyn, pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego. 
Opis – zaprojektowanie i zamówienie 30 jednakowych riksz o wyglądzie kojarzącym się z łodzią; 
przygotowanie 5 oznaczonych punktów parkingowych dla riksz; zaprojektowanie i zamówienie 
uniformów dla kierowców riksz; opracowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie 
szkoleń dla rikszarzy; przygotowanie oferty sprzedaży powierzchni reklamowej; opracowanie tras 
turystycznych po Łodzi. 

403 000,00 S0040 

37. Parking wewnątrzosiedlowy. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza tuż przy skrzyżowaniu z ul. Brzeźną, w pasażu Abramowskiego. 
Opis – parking utwardzony płytami ażurowymi na 20 stanowisk parkingowych. Zakres robót 
obejmuje: roboty ziemne, ułożenie płyt umożliwiających wegetację trawy i wykonanie obrzeży. 

50 000,00 S0041 

38. Naprawa oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych chodników 
przy przejściach dla pieszych w okolicy Parku Staromiejskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – naprawa chodników (użycie płyt guziczkowych) i niwelacja krawężników w okolicach 
przejść dla pieszych. Zmiany te mają poprawić komfort i bezpieczeństwo osób z wózkami 
dziecięcymi oraz niepełnosprawnych. 

17 547,83 S0042 

39. Poprawa bezpieczeństwa i możliwość rekreacji dla mieszkańców Śródmieścia na skwerze  
przy ul. 6 Sierpnia nr 5. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przystosowanie skweru do użytkowania przez dzieci i osoby starsze poprzez ustawienie  
na nim urządzeń dla dzieci, ogrodzenie go, zainstalowanie monitoringu i oświetlenia. 

60 000,00 S0043 

40. Wsparcie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa, 
ul. Ogrodowa 22, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – doposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt sportowo-rekreacyjny, pomoce dydaktyczne 
i logopedyczne oraz sprzęt biurowy i audiowizualny. Celem jest pomoc dzieciom i młodzieży  
z rodzin dysfunkcyjnych i z rejonów podwyższonego ryzyka wystąpienia zachowań 
niepożądanych. 

56 000,00 S0044 

41. Oświetlenie i wymiana sprzętu na placu zabaw przy ul. Tamka 16. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wymiana uszkodzonego sprzętu i ławek na placu zabaw oraz instalacja oświetlenia 
zwiększającego ochronę osób i mienia. 

99 000,00 S0046 
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42. Remont muru oporowego z ogrodzeniem – plac zabaw przy ul. Tamka 16. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – remont muru oporowego i ogrodzenia placu zabaw, w skład którego to remontu wchodzą: 
rozbiórka starej ściany oporowej, budowa nowej, wycinka okolicznych (przeszkadzających) 
drzew, prace porządkowe i rekultywacja terenu. Zadania te mają znacząco poprawić 
bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw oraz pozostałych osób. 

125 436,00 S0047 

43. Profesjonalne oświetlenie reprezentacyjnych kamienic miejskich. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska 41, 77, 100, 102, 106, 113, 153. 
Opis – sfinansowanie profesjonalnego oświetlenia elewacji frontowych reprezentacyjnych 
kamienic należących do Miasta. Założony efekt ma być zbliżony do prezentowanego na Light 
Move Festival. W ramach realizacji  projektu Miasto ma ogłosić przetarg (na projekt i wykonanie 
oświetlenia), którego warunkiem ma być zapis o konieczności przedstawienia oświetlenia 
próbnego wybranej kamienicy.  

1 114 000,00 S0048 

44. Dodatkowe studzienki odpływowe na pl. Pokoju. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zwiększenie liczby studzienek burzowych oraz stworzenie po prawej stronie, na skraju 
wschodniej jezdni ulicy Uniwersyteckiej niewielkiego, bezpiecznego dla pieszych zagłębienia 
(rynsztoku) odbierającego wodę z ulicy do studzienek burzowych.  

475 000,00 S0050 

45. Przejście dla pieszych na ul. Uniwersyteckiej. 
Lokalizacja – ul. Uniwersytecka na wys. nr 33. 
Opis – wymalowanie przejścia dla pieszych oraz przystosowanie infrastruktury pieszej do potrzeb 
owego przejścia na wysokości klatki schodowej posesji nr 35. Zadanie uzasadniane jest dużą, 
wynoszącą 300 m odległością między obecnymi przejściami. 

4 000,00 S0051 

46. Przejścia dla pieszych po dwóch stronach przystanków. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ul. Narutowicza/ul. Kopcińskiego, pl. Dąbrowskiego. 
Opis – wymalowanie pasów oraz usunięcie barierek dla pieszych by umożliwi ć dojście  
do przystanku z obu jego krańców; tam gdzie to konieczne obniżenie krawężników i uzupełnienie 
chodnika. 

16 000,00 S0053 

47. Drzewa i separatory na ul. Uniwersyteckiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zasadzenie drzewek w miejscach przerzedzonych oraz zabezpieczenie miejsca słupkami. 
Słupki mają chronić nie tylko drzewka, ale i trawę, która ma zostać posadzona w miejscach tego 
wymagających. Zadanie ma nie tylko wymiar ekologiczny i estetyczny, ale zdaniem kierowców  
i mieszkańców znacznie poprawia bezpieczeństwo. 

1 365 630,00 S0054 

48. Plac zasilany zabawą. 
Lokalizacja – pasaż Rubinsteina. 
Opis – w ramach zadania powstanie plac zabaw, którego urządzenia będą zasilane energią 
odnawialną, kinetyczną. Plac zabaw będzie wyposażony w urządzenia umożliwiające jego 
funkcjonowanie w ciągu całego roku. Dzięki energii wytwarzanej przez urządzenia będzie można 
zasilać oświetlenie placu zabaw, podgrzewanie nawierzchni etc. Urządzenia będą zaprojektowane 
przez studentów PŁ we współpracy ze studentami ASP, pod patronatem redakcji magazynu 
PURPOSE oraz serwisu internetowego „Ładnie naprawdę”. Plac zabaw zostanie wykonany przez 
jedną z firm specjalizujących się w budowie placów zabaw. Plac ma być promocją nauki, techniki 
oraz dobrego wzornictwa. 

185 000,00 S0055 

49. Rewitalizacja parku im. Sienkiewicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rewitalizacja parku obejmuje następujące zadania: dokumentację projektową, rozebranie 
chodników i ułożenie nowych, montaż stojaków rowerowych i zrobienie podjazdów rowerowych, 
zasadzenie drzew lub krzewów, wymianę koszy na śmieci, wymianę ławek, odrestaurowanie 
fontanny. 

406 000,00 S0056 

50. Remont części pl. Komuny Paryskiej wraz ze skwerem. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach remontu planuje się naprawę nawierzchni drogi, wymianę i montaż chodników, 
latarni, mebli miejskich, koszy na śmieci, ławek, ozdobnych słupków odgradzających  
oraz uporządkowanie zieleni. Optymalne byłoby nadanie wymienionym elementom spójnej 
stylistyki, nawiązującej do stylistyki z ul. Piotrkowskiej bądź parku Źródliska. 

310 000,00 S0057 

51. Rewitalizacja parków im. Staszica i im. Matejki wraz z monitoringiem poprawiającym 
bezpieczeństwo mieszkańców. 
Lokalizacja – jw. 
Opis - Park Staszica: murek od strony ul. Uniwersyteckiej, usunięcie krzaków na środku parku, 
wymiana lamp, odnowienie ławek. Park Matejki: instalacja monitoringu parku, uzupełnienie drzew 
i krzewów, rozważenie sposobu zagospodarowania części po placu zabaw w płn.-zach. części 
parku lub doposażenie placu zabaw. 

1 150 000,00 S0058 
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52. Poprawa bezpieczeństwa na fragmencie ul. Sienkiewicza. 
Lokalizacja – ul. Sienkiewicza przy pl. Komuny Paryskiej. 
Opis – zmiana przejścia dla pieszych przez zamontowanie przed przejściem progów wyspowych 
spowalniających ruch. Zamiana ta ma poprawić bezpieczeństwo, uniemożliwiając rozwijanie 
wysokich prędkości. 

20 000,00 S0059 

53. Rewitalizacja i remont parku im. Staszica. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – w ramach rewitalizacji parku należy m.in: meble miejskie oraz ustawić szklaną tablicę 
informacyjną o historii i genezie parku. 

188 300,00 S0060 

54. Rekultywacja trawników oraz montaż barierek przy ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – południowa strona ul. Narutowicza od ul Lindleya do ul. Wierzbowej. 
Opis – rekultywacja trawników oraz zasadzenie drzew i krzewów, wymiana krawężników  
od strony chodników, postawienie słupków i barierek ochronnych przy przejściach dla pieszych 
oraz jezdni w miejscach, w których ich brakuje. 

34 782,00 S0061 

55. Ławki i drzewa na ul. Narutowicza od ul. Kilińskiego do ul. POW. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie ma na celu zmianę sposobu użytkowania chodnika na odcinku od ul. Kilińskiego 
do ul. POW przez usunięcie z tego miejsc parkingowych dla samochodów i stworzenie w tym 
miejscu miejsca przyjaznego dla ludzi przez zasadzenie drzew, postawienie ławek oraz słupków. 

138 400,00 S0062 

56. Wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami na odcinku od pl. Wolności  
do ul. Zielonej/ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyposażenie ul. Piotrkowskiej w donice z drzewami w liczbie 25 szt. na w/w odcinku. 
Zadanie obejmuje usługę nasadzenia drzew i ich utrzymania na rok 2014. 

164 500,00 S0063 

57. Rekultywacja trawników na ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – ul. Narutowicza na wysokości posesji 69 i 75. 
Opis – rekultywacja zniszczonych trawników na w/w obszarze oraz zasadzenie na nich dodatkowej 
roślinności (np. kwiatów), w celu ich zabezpieczenia konieczny jest także montaż słupków. 

36 258,00 S0064 

58. Zielone ściany. 
Lokalizacja – Ściany szczytowe wybranych kamienic miejskich (nasadzenia na działkach 
należących do Miasta), działki miejskie - 18 lokalizacji. 
Opis - obsadzenie pnączami ślepych ścian szczytowych kamienic oraz zagospodarowanie frontów 
pustych działek zielenią (wysokie trawy), budowa rusztu wsporczego, rekultywacja terenu. 

47 700,00 S0065 

59. Parking rowerowy na Lumumbowie. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – budowa zadaszonego parkingu rowerowego na 50 rowerów. Na parking składa się  
5 zadaszonych wiat, w których znajduje się po 5 stojaków rowerowych U-kształtnych. 

80 000,00 S0066 

60. Plac zabaw, al. Kościuszki 120. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – plac zabaw, ogrodzenie terenu, przygotowanie terenu pod wyłożenie maty ochronnej  
do zabawy, zakup urządzeń i ich montaż, instalacja 2 kosze na śmieci, 2 ławek, stojaków 
rowerowych, chodnika okalającego teren. Celem zadania jest stworzenie bezpiecznego miejsca  
do zabawy dla dzieci. 

136 000,00 S0068 

61. Bezpieczne przechodzenie przez ul. Narutowicza na odcinku między Radiostacją  
a ul. Kopcińskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie obejmuje: ustawienie sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe tramwaju z krańcówki 
na Radiostacji oraz na ul. Narutowicza/Matejki, budowę wysepki dla przechodzących  
na ul. Narutowicza - przesunięcie przystanku linii 12. Zadanie ma znacznie poprawić komfort  
i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców i łodzian.. 

310 000,00 S0069 

62. „Człowieku, nie śmieć” – zakup i ustawienie dwóch koszy na śmieci na rogu al. Kościuszki  
i al. Mickiewicza. 
Lokalizacja – jw. (obręb S7, działki 19/21, 19/43 i 19/23). 
Opis – zakup i ustawienie dwóch dużych koszy na śmieci w okolicach przejścia dla pieszych,  
przy przystanku autobusowym. 

5 000,00 S0070 

63. Uporządkowanie terenu otoczenia budynku szkolnego oraz założenie ogródka szkolnego przy SP 2 
na „Manhattanie”. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania obejmuje: przeprowadzenie prac projektowych, ułożenie chodników  
z kostki (zamiast starych chodników płytowych), naprawę drogi gospodarczej (wymiana 
krawężników, naprawa wylewki betonowej, zmiana przebiegu chodników), naprawę ogrodzenia, 
zbudowanie ogródka szkolnego, budowę oświetlenia placu zabaw, wykonanie nasadzeń drzew, 
remont piaskownicy, budowę zadaszenia wejścia do szkoły, postawienie ławek i koszy na śmieci 
na terenach zielonych, naprawę murków klinkierowych. 

199 100,00 S0071 
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64. Wymiana starych podłóg parkietowych w SP 2, ul. Sienkiewicza 137/139, na podłogi PCV. 
Lokalizacja – jw. (obręb S8, działki nr: 59/42, 59/54). 
Opis – wymiana podłóg parkietowych w salach dydaktycznych i na korytarzach.  W skład zadania 
wchodzi min: demontaż i wywóz starych parkietów, przygotowanie podłoża, montaż wykładzin 
PCV (spełniających wymagane normy). Zdanie naprawy podłóg zostało nakazane przez 
Państwową Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. 

150 000,00 S0072 

65. Jeden dzień – dwa światy. 
Lokalizacja – teren zielony u zbiegu ulic Abramowskiego i Sienkiewicza. 
Opis – zadaniem jest przeprowadzenie dwóch festynów, z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki,  
dla dzieci i ich rodzin. Ich charakter będzie edukacyjno – rozrywkowy. Tematem przewodnim 
festynów będą: „Boże Narodzenie w różnych kulturach” oraz zdrowie, ekologia i higiena życia. 
Teren, na którym odbędą się festyny leży pomiędzy enklawą biedy a osiedlem apartamentowców. 
Stąd, w myśl tytułu projektu, festyny mają integrować świat dzieci bogatych i biednych. 

17 280,00 S0073 

66. Uporządkowanie terenu trawnika, położenie chodnika oraz remont chodnika. 
Lokalizacja – trawnik (narożnik ul. Pomorskiej i ul. Wschodniej przed nr 11 przy ul. Pomorskiej). 
Chodnik (ul. Wschodnia po str. wsch. od ul. Pomorskiej do nr 20 przy ul. Wschodniej i dalsze 
naprawy punktowe w kierunku ul. Północnej). 
Opis - wyrównanie terenu trawnika oraz ułożenie płyt ażurowych, położenie chodnika  
oraz naprawy punktowe chodnika wzdłuż ul. Wschodniej.  

140 000,00 S0074 

67. Bieg Ulicą Piotrkowską – rozbiegana – zdrowa Łódź. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska, Las Łagiewnicki, Park Staromiejski, Rynek Manufaktury. 
Opis – zadanie obejmuje przeprowadzanie cyklicznych zajęć biegowych na terenie Lasu 
Łagiewnickiego oraz zorganizowanie biegu ul. Piotrkowską. W ramach realizacji zadania 
zaplanowano: wytyczenie i zabezpieczenie trasy, wykonanie atestu trasy, zmianę organizacji 
ruchu, wykonanie koszulek dla zawodników oraz medali, prowadzenie biura zawodów oraz relacji 
z nich, w tym także elektroniczne pomiary zawodów. Zadanie oprócz promocji sportu wśród 
mieszkańców województwa łódzkiego, ma także aktywować w tym kierunku osoby 
niepełnosprawne.  

81 600,00 S0075 

68. Remont kuchni i stołówki szkolnej przy SP 175, ul. Pomorska 27. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – kompleksowy remont kuchni i stołówki szkolnej, w którego skład wchodzi m.in.: naprawa 
ścian, prace malarskie, wymiana wentylacji, wymiana glazury i terakoty (na podłogę 
antypoślizgową), wymiana drzwi, okien oraz mebli na stołówce. 
Uzasadnieniem jest zły stan w/w pomieszczeń, które funkcjonują w obecnym kształcie bez zmian 
od 1963r. 

270 000,00 S0076 

69. Co po szkole? Świetlica czy ulica? 
Lokalizacja – Śródmieście. 
Opis – celem zadania jest wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych, które w terminie 
styczeń – grudzień 2014 będą realizować kompleksowy model pracy oparty na 2 zasadniczych 
filarach: praca środowiskowa, czyli m.in. codzienne dożywianie, udostępnianie ciepłego  
i bezpiecznego schronienia, pomoc w nauce, współpraca z rodziną dziecka itp.; wsparcie 
terapeutyczne, oparte na socjoterapii, którego celem mają być zmiany zachowań aspołecznych,  
a także rozwijanie pozytywnych pasji i zainteresowań. 

484 122,00 S0078 

70. Akcja „Zazielenianie dachów”. Ogród dachowy/Kawiarnia/Taras Widokowy – modelowa 
adaptacja strychu/dachu przy ul. Piotrkowskiej. 
Lokalizacja – w budynku remontowanym przez Miasto w ramach Programu "Mia100 Kamienic" 
lub innych obiektach przewidzianych do modernizacji wskazanych przez Miasto. 
Opis – Stworzenie lokalu użytkowego w strefie strychów/dachów sródmieścia o powierzchni  
200 m2-600 m2 funcjonującego jako kawiarnia, taras widokowy, ogród zimowo-letni  
z wygospodarowanym ogrodem dachowym. Lokal ten Miasto udostepni wybranemu najemcy. 

2 000 000,00 S0079 

71. „Staszic” łączy generacje. 
Lokalizacja – Park im. Staszica. 
Opis – projekt zakłada modernizację parku przy zachowaniu jego zabytkowego charakteru  
i obejmuje m.in: zainstalowanie ekologicznego WC, montaż stojaków rowerowych, odnowienie 
ławek, adaptację alei na tor rolkarski, instalację stołu do ping-ponga, instalację liny do zjeżdżania 
(tyrolki) oraz rozbudowę placu zabaw. 

202 000,00 S0084 

72. Ustawienie w centrum Łodzi słupów ogłoszeniowych do bezpłatnego plakatowania. 
Lokalizacja – Śródmieście. 
Opis – rozstawienie w w/w obszarze słupów ogłoszeniowych, aby każdy zainteresowany mógł 
bezpłatnie ogłosić na nich swoje wydarzenie. 

200 000,00 S0085 
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73. Modernizacja boiska szkolnego, remont ogrodzenia, urządzenie mini parku dla uczniów, 
rozbudowa zewnętrznego monitoringu. 
Lokalizacja – PG 3, ul. Zacisze 7/9. 
Opis – budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej i ręcznej ze sztuczną nawierzchnią 
tartanową i wysokim ogrodzeniem. Składowe części zadania to: modernizacja boiska szkolnego, 
remont ogrodzenia, urządzenie mini parku dla uczniów oraz rozbudowa monitoringu. Głównym 
celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli dzieci i młodzieży korzystających  
z obiektu. 

1 000 000,00 S0086 

74. Odnowienie podwórek śródmiejskich. 
Lokalizacja – ul. Włókiennicza 14, ul. Piramowicza 8. 
Opis – zdanie polega na odnowieniu i zazielenieniu podwórek i obejmuje prace związane z 
wywiadem środowiskowym, prace projektowe, kosztorysowe oraz wykonawcze. 

276 000,00 S0088 

75. Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf czyli ulicę-podwórzec  
na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – przekształcenie ul. Piramowicza w tzw. woonerf czyli „podwórzec miejski”. W skład 
zadania wchodzi m.in. położenie bruku wraz z podbudową, budowa zieleńców, ustawienie mebli 
miejskich, budowa placu zabaw i innych elementów rekreacyjnych. Realizacja zadania ma 
stworzyć atrakcyjną przestrzeń publiczną poprawiającą wygląd miasta  i bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

1 600 000,00 S0089 

76. Rewitalizacja tkanki społecznej poprzez rewitalizację tkanki architektonicznej, ul. Wschodnia 50. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – rewitalizacja podwórza przy ul. Wschodniej 50 (zabezpieczenie oficyn) a następnie nadanie 
mu charakteru przestrzeni publicznej. Zadanie obejmuje następujące prace: zabezpieczenie ścian  
i elewacji, budowę boiska z nawierzchnią tartanową, instalację elementów małej architektury, 
montaż oświetlenia, budowę sceny betonowej i stworzenie trawnika. Realizacja zadania ma na celu 
zagospodarowanie przestrzeni i zwiększenie jej użyteczności społecznej. 

500 000,00 S0090 

77. „Śpiew, taniec… miasto!”. 
Lokalizacja – ul. Piotrkowska (od ul. Struga do ul. Zamenhoffa), amfiteatr w Parku Julianowskim. 
Opis – zdanie obejmuje organizację 4 koncertów promujących muzykę klasyczną. Zakłada 
wspólne śpiewanie oraz naukę postaw tańca dawnego. 
Zadnie przybliża muzykę klasyczną i dawny taniec. 

44 100,00 S0091 

78. Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w parku im. Staszica w urządzenia do zabaw 
ruchowych dla dzieci i młodzieży. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – wyposażenie istniejącego palcu zabaw w nowe elementy takie jak: karuzele, huśtawki, 
plansze do gier. Zadanie obejmuje m.in. przygotowanie projektu, przygotowanie terenu, zakup 
urządzeń oraz wprowadzenie zmian ułatwiających dostęp do placu osobom na wózkach  
i poprawiających bezpieczeństwo. Celem jest stworzenie warunków korzystnych dla 
prawidłowego rozwoju psychomotorycznego uczestników. 

130 000,00 S0092 

79. Ławki przy ul. Tamka. 
Lokalizacja – skrzyżowanie ulic Tamka i Pomorskiej (działki 1/13 i 39/18) oraz skrzyżowanie 
działek 1/4, 39/10, 1/37, 39/27. 
Opis – zadanie polega na ustawieniu 3 ławek na skwerach w w/w miejscach. Celem jest 
umożliwienie odpoczynku okolicznym mieszkańcom. 

3 000,00 S0094 

80. Szpaler drzew na ul. Narutowicza. 
Lokalizacja – w miejsce wyburzonej pierzei w okolicach „Kaskady”. 
Opis – zadanie polega na posadzeniu szpaleru drzew wzdłuż ul. Narutowicza. Zadanie ma 
poprawić jakość przestrzeni publicznej. 

40 878,00 S0095 
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81. Odnowienie, remont, zazielenienie i wyposażenie w elementy małej architektury pięciu podwórek 
śródmiejskich. 
Lokalizacja – Obszar realizacji lokalny, dzielnicowy z potencjałem wzrostu do rangi zadania 
ogólnomiejskiego. W szacowanym koszcie zadania planuje się wykonanie działań dla co najmniej 
pięciu podwórek, powinna powstać na drodze oceny zasadności wdrożenia projektów i 
wykonawstwa. W trakcie doboru lokalizacji uwzględnić trzeba warunki techniczne i ewentualne 
planowane inwestycje, warunki formalno-prawne i własnościowe ( budynki i podwórka gminne ) 
tak, aby działanie było zgodne z zasadami gospodarności. W przypadku wykonania dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej dopuszcza sie możliwość rozłożenia środków przeznaczonych na 
zadanie na większą ilość podwórek. Wymaga się, aby opisywane działanie prowadzić w 
odpowiedniej kolejności tzn. wyłącznie przypadku stwierdzenia odpowiedniego stanu 
technicznego istotnych elementów obiektu, tak aby prace realizowane po działaniach naprawczych 
i zabezpieczających dla części wspólnej działań ( np. gdy nastąpi odnowienie i zabezpieczenie 
fundamentów i elewacji, można wykończyć posadzkę w pełnym zakresie podwórka/skweru). 
Opis – Prace projektowe (przygotowawcze ), interdyscyplinarne, pełnobranżowe projekty 
podwórek. Prace wykończeniowe ( wykonywanie robót budowlanych, remontowych związanych 
w wykonywaniem nowoprojektowanej posadzki , instalacji podziemnych i małej architektury) 
form przemysłowych i zazielenienia. 

1 400 000,00 S0096 

82. Rewitalizacja podwórka przy ul. Nawrot 30. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – zadanie obejmuje: wymianę nawierzchni podwórka, wydzielenie miejsc parkingowych dla 
samochodów, zainstalowanie pasów światła, stworzenie niewielkiej sceny, wyznaczenie miejsca 
pod plac zabaw, stworzenie miejsc zieleni i wydzielenie osobnego miejsca na śmietnik. Celem 
głównym jest poprawa jakości życia mieszkańców. 

300 000,00 S0097 

83. Wolna przestrzeń w parku im. Staszica. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – stworzenie wolnej przestrzeni związanej z odtworzeniem trawnika oraz przesadzeniem 
rosnących tam krzewów. Zmiana ta ma wpłynąć na estetykę (czystość) przestrzeni oraz poprawić 
bezpieczeństwo. 

30 000,00 S0098 

84. „Fontanna Staszica” – odtworzenie i wykonanie istniejącej do lat 90-tych fontanny w stawie na 
terenie parku im. Staszica. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – realizacja zadania obejmuje m.in. przygotowanie projektu, wykonanie i montaż fontanny, 
nadzór nad realizacją inwestycji. Celem jest odtworzenie dawnego wizerunku parku. 

90 000,00 S0099 

85. Przyjazny pl. Dąbrowskiego. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – ustawienie na placu Dąbrowskiego słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów. 
Celem jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. 

11 000,00 S0100 

86. Tablica interaktywna. 
Lokalizacja – ZSP 3 (pracownia języka niemieckiego). 
Opis – kupno i montaż tablicy interaktywnej w sali językowej (pracownia języka niemieckiego). 

5 000,00 S0101 

87. Modernizacja chodników i miejsc parkingowych po nieparzystej stronie al. Kościuszki na odcinku 
od ul. Zamenhofa do pasażu Rynkowskiej. 
Lokalizacja – jw. 
Opis – położenie na wskazanym odcinku płyt chodnikowych na całej szerokości chodnika i miejsc 
parkingowych o odpowiednich nachyleniach. 

850 000,00 S0102 

 


