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ZADANIA NIEZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

ŚRÓDMIEŚCIE 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

1.  S0002WS 

Rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się rowerzystów w centrum miasta - 

część 2. 

Ulice osiedla Śródmieście Wschód (Tamka, Pomorska, Wierzbowa, Jaracza, Pomorska, 

Uniwersytecka, Kilińskiego, Plac Pokoju). Budowa niskokosztowych ułatwień dla rowerzystów 

na obszarze osiedla.  

Zadanie ogólnodostępne. 

2.  S0010WS 

Wygodnie rowerem na skrzyżowaniu Narutowicza i Uniwersyteckiej. 

Skrzyżowanie Narutowicza/Uniwersytecka/Scheiblerów. 

Budowa brakujących przejazdów rowerowych i włączeń z jedni na skrzyżowaniu ulic 

Uniwersyteckiej, Narutowicza i Scheiblerów. 

Zadanie ogólnodostępne. 

3.  S0011KA 

Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów podróżujących po centrum. 

Droga dla rowerów wzdłuż trasy WZ - ulica Piłsudskiego (skrzyżowania z Sienkiewicza i 

Kilińskiego). Budowa fragmentów wjazdów i zjazdów z DDR wzdłuż trasy WZ. 

Zadanie ogólnodostępne. 

4.  S0018KA 

Sąsiedzki skwer Piotrkowska 257 - ławki dla przechodniów, nasadzenia zieleni oraz kosze 

na odchody. 

ul. Piotrkowska 257, działka nr S9-28/15. 

Planowane prace mają na celu poprawienie estetyki, funkcjonalności i higieny zaniedbanego, 

zagrażającego bezpieczeństwu sanitarnemu terenu o powierzchni 550 m
2
, położonego przy 

Piotrkowskiej 257 poprzez:                                                                                                    - 

odnowienie trawnika,                                                                                                                 - 

nasadzenia krzewów (30 sztuk),                                                                                                - 

ustawienie 2 koszy na odchody zwierzęce,                                                                                   - 

ustawienie 3 tabliczek edukacyjnych,                                                                                          -

ustawienie dwóch ławek : jednej przy ciągu pieszym Piotrkowskiej, drugiej przy dojściu do 

posesji Piotrkowskiej 257 A.                                                                                                                                    

Nie dotyczy, opinia negatywna. 

5.  S0023WS 

Zagospodarowanie terenów publicznych na zapleczu Nowego Centrum Łodzi - okolice 

Tramwajowej. 

działki: S2-325/11, S2-323/17, S2-324/8, teren na zapleczu ul. Tramwajowej 15,17,19 i 21. 

Wytyczenie alejki wzdłuż wydeptanej ścieżki przez mieszkańców ustawienie latarni, ławeczek i 

koszy na śmieci, w tym kosza na psie odchody. Posadzenie kilku krzewów ozdobnych, 

wyznaczenie miejsc parkingowych. 

Z efektów realizacji zadania korzystaliby wszyscy pobliscy mieszkańcy. 

6.  S0027KA 

Odnowienie rzeźby-fontanny przy ŁDK. 

pasaż pomiędzy budynkiem ŁDK, a terenem inwestycyjnym po wyburzonym Hotelu Centrum 

(ul. H. Sienkiewicza 10). 

Remont niecki fontanny, wykonanie nowego przyłącza wodociagowego oraz instalacji wodnej, 

odtworzenie rzeźby w oryginalnej technologii (wytłoczyny z tworzywa sztucznego) i zgodnie z 

oryginalnym projektem. 

Nie dotyczy. 
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7.  S0033WS 

Pracownie zajęć praktycznych w Szkole Branżowej. 

ul. Kopcińskiego 5/11. 

Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły oraz budynku gospodarczym na potrzeby pracowni 

zajęć praktycznych dla zawodu zbrojarz-betoniarz oraz murarz-tynkarz. W pracowniach będą 

wykonywane stanowiska egzaminacyjne zgodne z wymogami do przeprowadzenia egzaminów 

zewnętrznych. Wyposażenie będzie zgodne ze standardami egzaminacyjnymi. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły Branżowej położonej przy ul. 

Kopcińskiego 5/11. 

8.  S0044KA 

Zielona ławka - mech przeciw smogowi. 

instalację należałoby zlokalizować w jednym z miejsc o silnym zanieczyszczeniu, które są też 

często odwiedzane przez mieszkańców oraz osoby zwiedzające miasto - a więc w centralnej 

części Łodzi. Do najważniejszych terenów zaliczyć należy ul. Piotrkowską, ul. Kilińskiego, 

trasę W-Z, ul. Gdańską. Projekt polega na stworzeniu i utrzymaniu pilotażowej zielonej ławki - 

miejsca odpoczynku, ale również żywego systemu filtracji powietrza. Powinna się ona znaleźć 

w centrum Łodzi, jako "zielona" reklama zdrowego stylu życia. Za drewnianą ławką znajdować 

się będzie rama dla rosnącego mchu typu antysmogowego oraz lampy LEDowe, wraz z 

zasilającymi je panelami słonecznymi. 

Instalacja byłaby ogólniedostępna. 

9.  S0045WS 

Wygodne dojście do przystanku Narutowicza - pl. Dąbrowskiego. 

przystanek autobusowo-tramwajowy Narutowicza - pl. Dąbrowskiego. 

Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych poprawiających bezpieczeństwo osób 

dochodzących do przystanku z kierunku innego niż skrzyżowanie. 

Nie dotyczy. 

10.  S0046KA 

Wygodne dojście do przystanku Kościuszki - Andrzeja Struga. 

przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu al. Kościuszki i ul. Andrzeja Struga. 

Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych poprawiających bezpieczeństwo osób 

dochodzących do przystanku z kierunku innego niż skrzyżowanie. 

Nie dotyczy. 

11.  S0050KA 

Więcej zieleni przy ul. Piotrkowskiej!  

ul. Piotrkowska, działka nr S8-47/7. 

Projekt zakłada nasadzenia drzew po zachodniej i wschodniej stronie ul. Piotrkowskiej na 

odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej. W miejscach gdzie z powodu infrastruktury 

podziemnej nie ma możliwości nasadzenia drzew, należy zastosować donice z drzewami oraz 

donice z krzewami i/lub kwiatami. 

Teren ogólnodostępny. 

12.  S0051KA 

Nowy Pasaż (Woonerf) w Centrum Miasta! 

ul. Piotrkowska 102, działki nr: S6-233/3, S6-235/20. 

Projekt zakłada stworzenie nowego pasażu łączącego ul. Piotrkowską z Placem Komuny 

Paryskiej. Projektowany pasaż będzie jednocześnie przebiciem kwartałowym stylizowanym na 

łódzki Woonerf. W nowym pasażu powinny zostać przeprowadzone nasadzenia dużych drzew, 

krzewów oraz ustawienie małej architektury (ławki, leżaki, stoliki, huśtawki dla dorosłych). 

Pozostała część nowego pasażu może zostać wykorzystana do celów gastronomicznych, co 

spowoduje utworzenie unikatowego i niepowtarzalnego miejsca na łódzkiej mapie klubowo-

gastronomicznej! 

Zadanie ogólnodostepne. 

13.  S0052WS 

Woonerf przy ul. P.O.W. 

ul. P.O.W między ul. Jaracza, a ul. Rewolucji 1095 r., działka nr S1-451/7. 

Kompleksowa przebudowa wraz z infrastrukturą, oświetleniem , nawierzchniami, meblami 

miejskimi i zielenią oraz zmianą ruchu - przekształcenie w tzw. "woonerf" wraz z pasażem 

pieszo-jezdnym, łączącym ul. Jaracza z ul. Rewolucji 1905 r. - remont nawierzchni 

utwardzonych (drogi dojazdowej i chodnika), rekultywacja trawnika, nasadzenia krzewów, 

cięcia pielęgnacyjne drzew, zakup i montaż ławek. 

Teren ogólnodostępny. 
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14.  S0056KA 

Alejka na Pasażu Rubinsteina. 

południowo-zachodnia część pasażu, działka nr S6-89/17. 

Wykonanie dodatkowej alejki z płytek betonowych 20 x 20 x 6 cm na podsypce cementowej, w 

miejscu wydeptanej alejki wzdłuż północnej elewacji posesji przy ul. T. Kościuszki 22. 

Pasaż Rubinsteina jest ogólnodostępny przez cały rok. 

15.  S0057KA 

Licznik czasu trwania świateł – Piłsudskiego / Sienkiewicza. 

skrzyżowanie ulic : Al. Piłsudskiego/ ul. Sienkiewicza 

Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika czasu trwania swiateł na sygnalizacjach (dla 

samochodów). Liczniki będą pokazywać ile czasu będzie paliło się światło zielone oraz 

czerwone. Dla każdego kierunku jazdy będzie po jednym liczniku. Na w/w skrzyżowaniu - 7 

liczników. 

Nie dotyczy. 

16.  S0059KA 

Remont frontowych lokali użytkowych 1 U oraz 2 U przy ul. Abramowskiego 23 z 

przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. 

lokale 1 U oraz 2 U przy ul. Abramowskiego 23. 

Remont pustych, frontowych lokali użytkowych przy ul. Abramowskiego 23 / 1 U oraz 2 U z 

przeznaczeniem na świetlicę środowiskową. 

Zadanie ogólnodostępne przez cały rok w godzinach określonych w regulaminie świetlicy. 

17.  S0063WS 

Zmiana nazwy przystanku przy Dworcu Łódź Fabryczna. 

Przystanek mBank. 

Zadanie polega na zmianie nazwy nic nie mówiącego przystanku "przystanek mBank" na 

Kilińskiego-Traugutta (Dworzec Łódź Fabryczna). 

Opinia pozytywna. 

18.  S0064KA 

Stworzenie placu/skweru przed Pałacem Poznańskiego. 

działka S1-1/11 przed Pałacem Poznańskiego. 

Zadanie polega na zastąpieniu północnego pasa ulicy Ogrodowej placem z niską oraz wysoką 

zielenią, będzie odpowiednim otoczeniem dla Pałacu niż wyasfaltowana przestrzeń. Zwłaszcza 

w kontekście powstających tam inwestycji prywatnych. 

Zadanie ogólnodostępne. 

19.  S0065KA 

Niepotrzebne światła? Skrzyżowanie Gdańska-Legionów. Badanie ruchu i zasadności 

istnienia sygnalizacji świetlnej. 

skrzyżowanie ul. Gdańskiej i Legionów. 

Zadanie polega na zorganizowaniu badania ruchu na skrzyżowaniu Gdańskiej i Legionów w 

celu zasadności wydawania pieniędzy na włączoną sygnalizację świetlną. Należy również 

spytać pieszych o opinię w tym zakresie. 

Nie dotyczy. 

20.  S0066KA 

Utworzenie świetlicy środowiskowej w lokalu przy Żwirki 3. 

lokal przy ul. Żwirki 3. 

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz samotnych seniorów przez 

wskazaną w konkursie organizację pożytku publicznego. Lokal przy ul. Żwirki 3 jest obecnie 

wykorzystywany tylko przez radę osiedla Śródmieście Katedralna jedynie kilka razy w 

miesiącu. Jest w bardzo dobrym stanie technicznym i ma powierzchnię ok. 80 m
2
. 

Wykorzystanie tego miejsca, jako świetlicy środowiskowej pozwala na pełne wykorzystanie 

tego miejsca dla potrzeb lokalnej społeczności.  

Ta świetlica byłaby dostępna dla wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują wsparcia. Ponadto 

pozostali mieszkańcy mogliby w tym miejscu wspierać osoby potrzebujące np. przez pomoc w 

odrabianiu lekcji. To miejsce służyłoby pozytywnej integracji sąsiedzkiej i wzajemnemu 

udzielaniu pomocy. 
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21.  S0070WS 

Łódź dla ludzi - Ogród Śródmieście. 

Park im. Staszica. 

Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy Łodzianin będzie bezpłatnie uprawiać własny 

ogródek! W ogrodzie prowadzona będzie edukacja dotycząca uprawy roślin w mieście oraz 

roślin antysmogowych na balkonach i w mieszkaniach. Prowadzone będą tematyczne imprezy 

oraz warsztaty dla każdej grupy wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie, domek, kratka na bluszcz, 

stół zalewowy ogrodniczy, sadzonki roślin zwykłych oraz antysmogowych, narzędzia 

ogrodnicze, ziemia czarnoziem. 

Korzystanie z obiektu, byłoby ograniczone do wąskiej grupki osób, którym zostałyby 

"przydzielone" minidziałeczki. 

22.  S0072WS 

Tężnia solankowa i zdrój wody pitnej Łódź Fabryczna - zdrowe płuca centrum miasta. 

teren pomiędzy ul. Składową 20/24 a Al. Rodziny Poznańskich.  

Na terenie w samym centrum miasta, zaraz obok nowego dworca Łódź Fabryczna - naszej 

pięknej nowej wizytówki miasta zbudujemy tężnię solankową na wzór tężni w Ciechocinku 

tylko o mniejszych wymiarach. Proponowana długość to około 10 metrów, wysokość około 3,6 

m, a szerokość około 1,5 m. Poprawi to zdecydowanie jakość powietrza dla mieszkańców w 

centrum miasta, ale też dla turystów może stanowić ciekawą dodatkową atrakcję przyciągającą 

do zwiedzania Łodzi. Wokół tężni powstanie mini zdrój z wodą pitną, ławki oraz zieleń.  - 

23.  S0074WS 

Plac Dąbrowskiego wolny od samochodów! 

Plac Dąbrowskiego. 

Codziennością jest widok na Placu Dąbrowskiego w Łodzi nielegalnie zaparkowanych 

samochodów. Reprezentacyjna przestrzeń wyłożona drogim kamieniem szlachetnym jest 

systematycznie rozjeżdżana przez właścicieli aut osobowych oraz autokarów (sic!). 

Przedstawiony projekt zakłada ustawienie na obrzeżach Placu Dąbrowskiego słupków oraz 

donic z kwiatami i/lub krzewami, które będą jednocześnie zaporą uniemożliwiającą wjazd 

samochodów na płytę placu.  

Nie dotyczy - opinia negatywna. 

24.  S0075WS 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 

okolice Dworca Łódź Fabryczna. 

Projekt zakłada nasadzenia krzewów lub rabat kwiatowych w miejscach, gdzie aktualnie 

znajdują się zdewastowane i nieestetyczne trawniki. Krzewy powinny być odporne na miejskie 

warunki atmosferyczne i zanieczyszczenia. W ramach realizacji projektu zostanie nasadzonych 

około 360 m2 estetycznych i zielonych rabat kwiatowych.  

Nie dotyczy. 

25.  S0076KA 

Robotyka w szkole. 

SP nr 173, ul. Sienkiewicza 46; IV LO, ul. Pomorska 16. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.                                                                                                                                                        

W skład zadania wchodzi:                                                                                                                          

- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                                                                          

- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                                                                     

- podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież.  

26.  S0077WS 

Robotyka w szkole. 

SP nr 1, ul. Sterlinga 24. 

Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.                                                                                                                                                                                      

W skład zadania wchodzi:                                                                                                                                     

- promocja zajęć i rekrutacja uczestników,                                                                                          

- przeprowadzenie warsztatów dla uczniów,                                                                                     

- podsumowanie realizacji projektu. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież.  
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27.  S0082WS 

Więcej zieleni na Piramowicza. 

ul. Grzegorza Piramowicza. 

 Nasadzenie na woonerfie Piramowicza czterech drzew w czterech zieleńcach, w których 

brakuje teraz wysokiej roślinności (w zieleńcach od strony ul. Jaracza znajdują  się  jedynie 

krzewy). Obecna roślinność jest zaniedbana i zbyt niska. Małe drzewa, przepuszczające  

wystarczającą ilość światła do pobliskich mieszkań, przyczynią  się do znacznej poprawy 

estetyki jednej z najładniejszych łódzkich ulic i umożliwią lepsze ukrycie parkujących tam 

samochodów. 

Nie dotyczy. 

28.  S0094KA 

Teatr Bliżej Nas. 

IV LO, ul. Pomorska 16. 

Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 3 części:                                                                                                                                                                                      

1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne w miejscach wyznaczonych 

przez miasto (10 występów);                                                                                                   2) 

wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektakli;                                                                                                                                                                                                          

3) stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska tanecznego. Połączenie 

tańców ulicznych i scenicznych w jeden show i przedstawienie go szerszej publiczności. 

Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na występ do teatru (min. 4 występy). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

29.  S0096KA 

Poradnia psychologiczna z korkami. 

rejon ulic: Żwirki, Gdańska, Kościuszki. 

W ramach zadania chcemy przeprowadzić 500 godzin poradnictwa psychologicznego dla 

mieszkańców oraz 500 godzin korepetycji przedmiotowych dla dzieci, młodzieży, uczniów 

łódzkich szkół. 

Z efektów realizacji będą korzystać mieszkańcy Łodzi. 

 


