
ZADANIA NIEZAKWALIKIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

ŚRÓDMIEŚCIE 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

1.  S0003KA 

Niepotrzebne światła? Skrzyżowanie ul. Gdańskiej z ul. Legionów. 
Badanie ruchu i zasadności istnienia sygnalizacji świetlnej. 
Skrzyżowanie ul. Gdańskiej z ul. Legionów. 
Zadanie polega na zorganizowaniu badania ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Gdańskiej z ul. Legionów w celu określenia zasadności wydawania 
pieniędzy na włączoną sygnalizację świetlną. Należy również spytać 
pieszych o opinię w tym zakresie. 

2.  S0005WS 

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

3.  S0006KA 

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

4.  S0010KA 

Rowerem przez pasaż Abramowskiego połączenie z ul. Kilińskiego. 
Zachodnia strona ul. Kilińskiego w miejscu zakończenia pasażu 
Abramowskiego, S8-141/14. 
Podłączenie ślepo zakończonej drogi rowerowej w pasażu 
Abramowskiego z ulicą Kilińskiego.  
-wyznaczenie przejazdów (ok. 24mb) - 10000zł 
-obniżenie krawężnika przy przejeździe przez Kilińskiego - 1000zł 
-oznakowanie pionowe - 1000zł 

5.  S0036KA 

Rowerem przez Sienkiewicza - bezpiecznie i wygodnie. 
ul. Sienkiewicza. 
Wymalowanie śluz rowerowych na ulicy Sienkiewicza przy skrzyżowaniu 
z Tuwima (obie strony) wraz z odcinkiem pasa włączeniowego. 

6.  S0039KA 

Dwukierunkowa ulica Roosevelta. 
ul. Roosevelta. 
Wprowadzenie dwukierunkowego ruchu na ulicy Roosvelta. 
Zablokowanie wjazdu na Piotrkowską dla aut. Umożliwienie wjazdu 
rowerom. Budowa placu do zawracania ulicy przed Piotrkowską (cul de 
sac). 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

7.  S0045WS 

Remont i modernizacja sali informatycznej i informatyczno-
językowej. 
XII LO, ul. Anstadta 7. 
Remont Sali informatycznej oraz sali informatyczno językowej. Zakup 34 
komputerów z oprogramowaniem, 34 monitorów, 34 krzeseł, 32 biurek 
komputerowych, 2 biurek nauczycielskich, 2 białych tablic oraz tablicy 
multimedialnej z rzutnikiem. 

8.  S0046WS 

Remont i modernizacja poziomu -1 z przeznaczeniem na szatnie, 
świetlicę szkolną, dyżurkę i pomieszczenie gospodarcze. 
XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Anstadta 7. 
Połączenie powierzchni obecnego bufetu oraz szatni poprzez 
zmodyfikowanie ściany je oddzielającej. Powstała przestrzeń zostałaby 
wykorzystana na ustawienie szafek uczniowskich (548). Niewykorzystane 
obecnie pomieszczenie zostałoby wykorzystane na umieszczenie w nim 
świetlicy z nowym wyposażenie: duże stoły (7), krzesła (50) oraz sprzęt 
do nagłośnienia. Pomieszczenie to należy pomalować i położyć płytki na 
podłogę.  

9.  S0047WS 

Bajkowe okna. 
Kamienice przy płn-wsch narożniku ulic Kilińskiego i Rewolucji 1905 r., 
działka nr S1-282/1. 
Okna parterowe kamienic przy ul Kilińskiego 22 i ul. Rewolucji 1905 r. 34 
w większości są zabite dyktami lub płytami pilśniowymi. Projekt zakłada 
poprawę okolicznej estetyki, przez namalowanie na dyktach i płytach 
pilśniowych atrakcyjnych – bajkowych murali. Okienne murale powinny 
nawiązywać do bajek wyprodukowanych na terenie łódzkich zakładów 
filmowych. Motywem przewodnim mogą być postacie z filmów „Parauszek 
i przyjaciele” oraz z filmu „Piotruś i wilk”.  

10.  S0048WS 

Bujaj się – czyli zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i 
zakup huśtawek dla dzieci i dorosłych. 
Południowo – Wschodni narożnik ulic Rewolucji 1905 r. i Kilińskiego, 
działki nr: S1-290/16; S1-290/14. 
Projekt zakłada zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i 
stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji dla okolicznych mieszkańców i 
studentów pobliskiej uczelni. Głównym celem projektu jest zakup 
huśtawki dla dorosłych. Huśtawka umożliwi aktywną rekreację i skróci 
czas oczekiwania na autobus – w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji 
zdania znajduję się przystanek MPK. 

11.  S0049KA 

Parking dla mieszkańców śródmieścia - osiedle Katedralna. 
ulica Piotrkowska od skrzyżowania z ul. Wigury do nr 180 - strona 
parzysta, ul. Wigury od skrzyżowania z ul. Piotrkowską do nr 8 - strona 
parzysta. 
Wyznaczenie miejsc parkingowych tylko dla posiadaczy rocznego 
abonamentu dla mieszkańca na obecnie obowiązujących miejscach 
parkingowych. Odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. 

12.  S0054KA 

Drzewa przy trasie WZ. 
ul. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Sienkiewicza. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co njamniej 30 drzew wzdłuż trasy 
WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w pasach zieleni oddzielających 
torowisko od drogi dla samochodów. Nasadzenia powinny osiągnąć 
wysokość co najmniej 8 metrów. W przypadku kolizji z siecią trakcyjną 
dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych parametrach np.: ozdobnych. 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

13.  S0060KA 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży. 
Szkoła podstawowa i gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja 
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod 
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja 
zdrowego trybu życia oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego 
spędzania czasu. 

14.  S0061WS 

Unihokej uczy, bawi i wychowuje. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i 
młodzieży. 
Szkoła podstawa i gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne zajęcia z unihokeja 
na osiedlu. Dzieci będą się uczyć podstawowej techniki unihokejowej pod 
okiem doświadczonych instruktorów. Zadaniem projektu jest promocja 
zdrowego trybu życia oraz zachęcanie dzieci i młodzieży do aktywnego 
spędzania czasu. 

15.  S0063KA 

Zieleń zamiast klepiska w Parku Sienkiewicza. 
Park Sienkiewicza w części od strony ulicy Tuwima, działka nr S6-188/11. 
Posadzenie bylin i krzewów w części parku, gdzie utrzymywane jest 
klepisko ziemne zamiast zieleni. Rośliny na obszar około 1400m2: 
barwinek, bluszcz pospolity, konwalia majowa, śnieguliczka okrywowa 
(chenaulta "brain de soleil"), 1 magnolia "Elizabeth" lub Brooklińska 
"Yellow bird", 40 szt. tawuł (tawuła gęstokwiatowa lub japońska 
"Froebelii"), jaśminowce - 5 szt., śnieguliczka doorenbosa "Ametyst", 
pęcherznica kalinolistna "Dart's gold", mahonia pospolita - 50 szt. 

 


