
ŚRÓDMIEŚCIE 

 OSIEDLE KATEDRALNA 

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

weryfikacji 

1.  S0040KA 

Stojaki rowerowe- Piotrkowska/Próchnika zamiast 
nielegalnego parkowania. 
chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika. 
Ustawienie 3 szt. Stojaków rowerowych na chodniku przy 
Próchnika przed Piotrkowską w taki sposób by uniemożliwić 
tam nielegalne parkowanie aut. 

2100,00  

2.  S0002KA 

Zakup nowości wydawniczych dla Filii 11 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście.  
ul. Próchnika 7. 
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 
książkowych. Wzbogacony księgozbiór przyczyni się do 
stworzenia bardziej atrakcyjnej oferty czytelniczej. 

5000,00  

3.  S0009KA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki. 
MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania, 
Udostępniania i Informacji, ul. Struga 14. 
Pozyskane środki wykorzystane zostaną na zakup nowości 
wydawniczych i audiobooków - literatury pięknej i 
popularno-naukowej dla biblioteki. Dodatkowe fundusze 
zapewnią bibliotece atrakcyjny i zróżnicowany księgozbiór, 
bogaty w nowości ukazujące się na rynku wydawniczym. 

5000,00  

4.  S0011KA 

Zakup nowych książek dla czytelników Filii Nr 2 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź- Śródmieście. 
MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 67. 
Pozyskane środki zostaną wykorzystane na zakup nowości 
wydawniczych, które wzbogacą i uatrakcyjnią księgozbiór 
biblioteki. Wpłynie to na wzrost zainteresowania 
mieszkańców Łodzi naszą placówką i pozyskanie nowych 
użytkowników. Realizacja zadania przyczyni się do 
popularyzacji i rozwoju czytelnictwa. 

5000,00  

5.  S0012KA 

Zakup książek dla dzieci i młodzieży. 
MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 10, ul. Brzeźna 10. 
Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym 
pozyskiwaniu najnowszych i najciekawszych książek, które 
odpowiadają czytelniczym potrzebom. Wybierane do zakupu 
pozycje są nierzadko dokonywane z uwzględnieniem próśb i 
gustów naszych czytelników. Głównym zaś celem biblioteki 
jako placówki publicznej, działającej pro bono, powinno być 
udostępnienie jak najszerszej oferty wydawniczej -  
szczególnie w czasach wysokich cen książek i niewątpliwie 
związanym z tym niskim poziomem czytelnictwa. Wsparcie 
zaproponowanego przez nas projektu pomogłoby 
przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom oraz 
zrealizować główny cel biblioteki. 

5000,00  
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6.  S0032KA 

Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla 
biblioteki publicznej. 
MBP Łódź-Śródmieście, Dział Informacyjno-Biblograficzny, ul. 
Andrzeja Struga 14. 
Dział Informacyjno-Bibliograficzny jest jedną z placówek 
bibliotecznych MBP Łódź-Śródmieście. Biblioteka gromadzi 
wyłącznie literaturę naukową oraz popularnonaukową, dzięki 
czemu zaspokaja potrzeby edukacyjne wielu środowisk 
czytelników. Wśród zakapowanych książek znalayby się 
zarówno podręczniki akademickie, książki dla maturzystów, 
poradniki, przewodniki, albumy, encyklopedie, słowniki, 
literatura faktu. Ponieważ tego typu publikacje są drogie, 
biblioteka potrzebuje więcej funduszy, aby poszerzyć swoją 
ofertę. 

5000,00  

7.  S0033KA 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników 
Filii Nr 5 MBP Łódź-Śródmieście. 
MBP Łódź-Śródmieście Filia Nr 5dla Dorosłych, ul. Wschodnia 
42. 
Zakup książek- nowości wydawniczych dla Czytelników 
biblioteki, który pozwoli na znaczne poszerzenie i 
wzbogacenie księgozbioru placówki, a jednocześnie umożliwi 
osobom korzystającym z biblioteki łatwiejszy dostęp do 
wybranych zbiorów bibliotecznych. 

6000,00  

8.  S0050KA 

Doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. 
Piotrkowskiej 203/205 w fotel masujący dla 
pensjonariuszy. 
Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205. 
Doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 
202/205 w fotel masujący służący zarówno do terapii, jak i 
relaksu. Terapia polega na masażu zdrowotnym całego ciała. 
Niweluje ból i poprawia elastyczność mięśni. Natomiast relaks 
(masaż relaksacyjny) na plecy, uda, łydki i stopy jest 
szczególnie polecany dla osób wycieńczonych i 
przepracowanych. Pozwala wyciszyć się, rozluźnić i odpocząć 
po ciężkim dniu.    

7000,00  

9.  S0008KA 

Zakup książek dla dzieci i młodzieży. 
MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 14 dla dzieci i młodzieży, ul. 
A. Struga 14. 
Do biblioteki zakupione zostaną książki dla dzieci oraz książki 
dla młodzieży. Będzie to literatura piękna, a także książki z 
różnych dziedzin wiedzy. Wzbogacimy nasze zbiory o 
aktualną literaturą tak poszukiwaną przez naszych 
odbiorców. Ze względu na zmieniający się kanon lektur 
szkolnych uzupełnimy nasz księgozbiór o nowe niezbędne 
pozycje. 

10000,00  
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10.  S0019KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii 
Bibliotecznej nr 9 dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź- Śródmieście. 
ul. Brzeźna 10. 
Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości 
książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia 
oferty czytelniczej biblioteki na Brzeźnej.  

10000,00  

11.  S0058KA 

Kulturalnie - teatralnie. 
zajęcia - osiedle Śródmieście-Katedralna, spektakle - cała 
Łódź. 
Kulturalnie- teatralnie to projekt zakładający cykl spotkań - 
warsztatów teatralnych dla mieszkańców osiedla Katedralna - 
zupełnych amatorów- a chcących spróbować swoich sił w 
teatrze. Warsztaty miałyby się odbywać raz w tygodniu przez 
minimum 6 miesięcy, a efektem miałby być spektakl 
wystawiony minimum dwa razy. 

12690,00  

12.  S0037KA 

Roosevelta - dodatkowe stojaki dla motocykli i rowerów. 
Roosevelta przy Piotrkowskiej. 
Montaż dodatkowych stojaków dla motocyklistów – 2 sztuki 
(przy obecnym parkingu motocyklowym) 
Montaż stojaków rowerowych (2 sztuki na chodniku przy 
barze Koperek, 2 sztuki pod Red Tower wzdłuż ulicy). 
Montaż słupków uniemożliwiających parkowanie na 
chodniku przy kamienicy A&A i Red Tower. 

16133,45  

13.  S0066KA 

Warsztaty tkackie dla mieszkańców osiedla katedralna. 
Śródmieście - katedralna. 
Dla mieszkańców dzielnicy katedralna zorganizowanie: 
I. 4 warsztaty po 4h w parku (Pasaż Abramowskiego, 
Rubinsteina, Park H. Sienkiewicza) pokazujące różne techniki 
tkackie oraz przędzenie. 
II. Dzień Tkaczki –obchodzony jest w październiku i z tej 
okazji zorganizowanie całodniowych warsztatów i pokazów 
5-6 różnych technik związanych z tkaniem oraz innymi 
dziedzinami gdzie wykorzystujemy włóczkę. Nakręcenie 
krótkich filmów instruktarzowych z pokazywanych technik, 
które dostępne będę dla chętnych w intrenecie.  

18800,00  

14.  S0017KA 

Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni 
pediatrycznej Przychodni Śródmieście. 
ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1. 
Stworzenie multimedialnego kącika zabaw dla dzieci, 
wyposażonego w panel interaktywny z monitorem 
dotykowym, telewizor, odtwarzacz dvd, edukacyjne zabawki 
manualne, książeczki, meble dla dzieci. Przystosowanie 
pomieszczeń poczekalni, tzn.: odświeżenie ścian, wymiana 
wykładziny na antypoślizgową, zakup krzeseł, wieszaków, 
antyram do zawieszania rysunków małych pacjentów. 

30000,00  
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15.  S0026KA 

SP 2- budowa pracowni komputerowej terminalowej. 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139. 
Pracownia będzie składała się z 14 stanowisk uczniowskich i 
1 stanowiska nauczycielskiego. Zakupimy nowe terminale 
dostępowe, oprogramowanie serwera, stoliki i krzesełka, 
rozbudujemy siec zasilającą. 

40000,00  

16.  S0051KA 

Sala zabaw i relaksu w SP 23 - "Radosny zakątek". 
SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki 
nr: S1-61/12, S1-61/13. 
Stworzenie w szkole sali zabaw i relaksu dla dzieci da 
przestrzeń, w której dzieci bez względu na porę roku, będą 
mogły zaspokajać swoją naturalną potrzebę ruchu i zabawy w 
sposób jak najbardziej bezpieczny. Na wyposażenie tej Sali 
składać się będą: dwupoziomowa konstrukcja zabawowa, 
ścianka wspinaczkowa, wiszące worki i pufy do relaksu, 
panele i gry edukacyjne. 

60000,00  

17.  S0052KA 

Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu 
wokół placu przy SP 23. 
SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki 
nr: S1-61/12, S1-61/13. 
Remont istniejącego placu zabaw obejmowałby odmalowanie, 
naprawę istniejących elementów, zakupienie: huśtawki, 
stojaków z labiryntami i grami, nowej ławki, kosza na śmieci, 
wymianę podłogi kauczukowej oraz otynkowanie i 
odmalowanie ogrodzenia. Taka renowacja placu zabaw 
zapewniłaby możliwość bezpiecznego i aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu.  Z naszego doświadczenia 
wynika, że dzieci spędzają tam czas nie tylko pod opieką 
nauczycieli, ale przychodzą tam z rodzeństwem i rodzicami.  

120000,00  

18.  S0053KA 

Zazieleńmy ulicę Narutowicza. 
ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. 
Kilińskiego. 
Projekt zakłada ustawienie całorocznych donic z drzewami 
(min. 10 szt.) po północnej stronie ulicy Narutowicza, na 
odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. Zakupione 
drzewa powinny być o obwodzie (na wysokości 130 cm) 12-
16 cm. 

120000,00  

19.  S0013KA 

Modernizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej 
nr 14 w Łodzi. 
Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10. 
Przedmiotem zadania jest modernizacja sali komputerowej w 
SP14. Pragniemy wymienić całe zestawy komputerowe, a 
także ławki i krzesła tak, by dzieci mogły się uczyć w sali w 
pełni zmodernizowanej. Oprócz tego chcemy zakupić 
nowoczesny rzutnik, dzięki któremu 
demonstrowanie zadań i zagadnień stanie się wygodniejsze, 
łatwiejsze i bardziej przyswajalne dla uczniów. 

125000,00  
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20.  S0027KA 

Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja pasów zieleni 
przy ul. Abramowskiego. 
ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3. 
Rekultywacja pasów zieleni na ul. Abramowskiego po stronie 
numerów parzystych, polegająca na wymianie gruntu, 
położeniu włókniny, wypełnieniu korą, posadzeniu krzewów i 
drzew wraz z pielęgnacją zieleni. 

140000,00  

21.  S0022KA 

Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-
rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.  
obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki 
na terenie osiedla. 
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie 
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, 
a także rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i 
turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-
rekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych 
instruktorów, na obiektach sportowych i rekreacyjnych. 
Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak 
i studentów. 

200000,00  

22.  S0042KA 

Śródmiejska tężnia solankowa - zdrowy mikroklimat, 
zdrowi łodzianie. 
Pasaż Abramowskiego, działka nr S8-139/29. 
Tężnia solankowa - budowana z drewna modrzewiowego i 
gałęzi tarniny wraz z systemem cyrkulacji solanki. 
Przygotowanie alejek wokół obiektu wraz z 8 ławkami dla 
inhalujących się. 

248000,00  

23.  S0025KA 

SP 2- budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego. 
Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 
137/139. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15m / 28 m z 
nawierzchnią tartanową. Boisko wyposażone w 2 bramki, 2 
tablice do koszykówki, 4 ławki . Całość będzie ogrodzona 
wysoka siatką. Wokół boiska zostaną położone nowe płyty 
chodnikowe, ustawione 4 ławki i kosze na śmieci. 

310000,00  

24.  S0015KA 

Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół 
Przychodni Śródmieście. 
ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60. 
Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania 
polegającego na: wymianie nawierzchni, ogrodzenia, bramy 
wjazdowej i furtki, modernizacji wjazdu na posesje, 
zabezpieczeniu fundamentów budynków. Ponadto planowane 
jest utworzenie terenu zielonego z mała architekturą, 
wymiana schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
zadaszenie śmietnika.  

350000,00  

 


