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ŚRÓDMIEŚCIE 

OSIEDLE KATEDRALNA 

Lp. 
ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  S0014KA 

Zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. 

BM Filia nr 48, ul. Brzeźna 10. 

Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu nowości 

wydawniczych, które odpowiadają potrzebom czytelniczym oraz przyczyniają 

się do zwiększenia liczby użytkowników biblioteki oraz jej atrakcyjności wśród 

mieszkańców.  

Nie dotyczy. 

6000,00 

2.  S0042KA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 37 BM. 

BM Filia nr 37, ul. Sienkiewicza 67. 

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup książek w wersji 

papierowej i mówionej - nagranej na nośniku elektronicznym. Nowości 

wydawnicze wzbogacą i uatrakcyjnią zbiory biblioteki. Wpłynie to w znacznym 

stopniu na wzrost zainteresowania mieszkańców Łodzi naszą placówką i 

pozyskanie odbiorców. Realizacja zadania przyczyni się do popularyzacji 

rozwoju czytelnictwa. 

Nie dotyczy. 

6000,00 

3.  S0007KA 

Zakup nowych książek dla filii nr 43 BM. 

ul. Próchnika 7. 

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych. 

Wzbogacony księgozbiór przyczyni się do stworzenia bardziej atrakcyjnej 

oferty czytelniczej. 

Nie dotyczy. 

7000,00 

4.  S0013KA 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii Bibliotecznej nr 47 

BM. 

ul. Brzeźna 10. 

Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup nowości książkowych 

niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty czytelniczej biblioteki na 

Brzeźnej. Nie dotyczy. 

10000,00 

5.  S0003KA 

Doposażenie PM nr 75 w urządzenia do nauczania i prezentacji 

interaktywnych. 

Al. Kościuszki 81. 

Doposażenie PM nr 75 w tablicę elektromagnetyczną (interaktywną) o 

powierzchni odpornej na uszkodzenia (wyposażoną w oprogramowanie w 

języku polskim i akcesoria), elementy montażowe do tablicy, projektor 

krótkoogniskowy, system mocowania ściennego góra/dół wraz z uchwytem do 

projektora, laptop, zestaw głośników komputerowych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci przebywające 

w przedszkolu. 

12826,00 

6.  S0022KA 

Bezpieczne dojście do SP nr 70, poprawa estetyki na ul. Rewolucji 1905 r.  

chodnik przed szkołą - Rewolucji 1905 r. 22. 

Zagospodarowanie chodnika przed szkołą podstawową, uniemożliwienie 

nielegalnego parkowania i manewrowania samochodów w tym miejscu. 

Teren ogólnodostępny. 

13420,00 
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7.  S0083KA 

Filmowy Kurort w Pasażu Róży. 

ul. Piotrkowska 3. 

Cykl czterech wieczorów filmowych wraz z kontynuacją wykraczającą poza 

ekran. Każdy wieczór poprowadzony będzie przez moderatora związanego 

zawodowo z akcją wynikającą z filmu. Tematem przewodnim będzie motyw 

szczęścia. Zostanie rozstawiony ekran, projektor oraz 20 krzesełek. Pojawią się 

dodatkowe elementy scenografii związane z treścią filmu.  Przed i po seansie 

zmierzony będzie "poziom szczęścia" urządzeniem EEG Biofeedback w lokalu 

kreatywnym "Szlifiernia Szczęścia". 

Nie dotyczy. 

15000,00 

8.  S0032KA 

ROZCZYTAJMY ŁÓDŹ! Zakup książek i audiobooków dla dzieci i 

dorosłych. Biblioteka czeka! 

BM Filia nr 49, ul. Narutowicza 8/10. 

Do biblioteki zakupione zostaną książki i audiobooki dla dzieci i dla dorosłych. 

Wzbogacimy nasze zbiory o aktualną literaturę tak poszukiwaną przez naszych 

odbiorców. Biblioteka jest dla wszystkich, więc wspólnie zadbajmy o jej 

rozwój. 

Nie dotyczy. 

20000,00 

9.  S0025KA 

Monitory interaktywne w SP 14. 

SP nr 14, ul. Wigury 8/10. 

Przedmiotem zadania jest zakup monitorów interaktywnych do SP nr 14. 

Tablice multimedialne z podłączeniem rzutnika i komputera to już nie 

najnowsza technologia, wiec chcemy wprowadzić interaktywne rozwiązania, 

które uatrakcyjnią prowadzenie lekcji. Monitor interaktywny jest zarówno 

tablicą jak i komputerem, dzięki temu unikamy problemów z kalibrowaniem i 

brakiem współpracy komputera z tablicą interaktywną. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 14.  

30000,00 

10.  S0004KA 

Ławeczka dla seniora na osiedlu Katedralna. 

ul. Narutowicza 21, 25, 30, Traugutta, Kilińskiego 74.  

Postawienie ławek na istniejących chodnikach, chwila wytchnienia dla 

spacerujących seniorów i innych mieszkańców Łodzi. 

Teren ogólnodostępny. 

34440,00 

11.  S0062KA 

Budżet dla zabytków - ratujmy kamienicę przy Piotrkowskiej 219 - 

dokumentacja i zabezpieczenie klatki schodowej. 

kamienica Józefa Johna przy ul. Piotrkowskiej 219 (nr działki S8-40/1). 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z 

badaniami dla klatki schodowej zabytkowej kamienicy Józefa Johna przy ul. 

Piotrkowskiej 219 oraz zabezpieczenie jej  przed dalszą dewastacją. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

50000,00 

12.  S0030KA 

Odlotowa pracownia komputerowa – Stworzenie nowoczesnej pracowni 

komputerowej w SP 175. 

SP nr 175, ul. Pomorska 27. 

Głównym wyróżnikiem komputerowej pracowni terminalowej jest to, iż w 

pracowni pracuje tylko jeden komputer, czyli serwer usług terminalowych. Od 

niego zależy jakość pracy. Ponadto niezbędne są: terminale, monitory, aplikacja 

niezbędna do działania serwera, RDS (oprogramowanie Windows), rozgałęźniki 

(switch), router urządzenie sieciowe, program biurowy Office, UPS Power, 

klawiatury, myszy, urządzenie sieciowe do montażu przewodów, laptop dla 

nauczyciela oraz specjalistyczne wdrożenie i instalacja. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 175 oraz ich 

rodzice, a także okoliczni mieszkańcy (seniorzy). 

58810,00 
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13.  S0040KA 

Gabinety przyjazne pacjentom - remont i wyposażenie gabinetów w 

poradni POZ Przychodni Śródmieście. 

ul. Piotrkowska 113. 

Realizacja zadania polegającego na wyremontowaniu gabinetów lekarskich, 

zabiegowych oraz korytarza, wymianie zużytego i przestarzałego 

technologicznie wyposażenia. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

60000,00 

14.  S0028KA 

Pracownia Tomatisa – modernizacja gabinetu logopedycznego w SP nr 176. 

ul. Roosevelta 11/13. 

Uczniami naszej szkoły są dzieci z licznymi deficytami i zaburzeniami 

rozwojowymi, wymagające intensywnej rehabilitacji. Aby skutecznie im 

pomagać niezbędna jest modernizacja i wzbogacenie gabinetu logopedycznego 

o  wysokospecjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Planujemy: zakupić zestaw 

"Uwaga Słuchowa -  Metoda Tomatisa" , przeszkolić terapeutów w zakresie tej 

metody oraz zmodernizować wyposażenie gabinetu (wymiana i zakup mebli). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 176. 

63200,00 

15.  S0048KA 

Remont ciągów komunikacyjnych (hole i korytarze) w budynku SP nr 2. 

teren SP nr 2, ul. H. Sienkiewicza 137/139, działki nr: S8-59/42, S8-59/54. 

Remont korytarzy klatek schodowych budynku będzie odbywać się poprzez:                       

likwidację starej lamperii i położenie tynków mozaikowych w dolnych 

częściach ścian, naprawy i malowania górnych części ścian i sufitów,                                                       

malowanie wewnętrznej stolarki okien,                                                                                    

zakup i montaż  drzwi do sal dydaktycznych,                                                                                

wymianę oświetlenia korytarzy i klatek schodowych,                                                               

uporządkowanie i maskowanie okablowania w ciągach komunikacyjnych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz ich rodzice. 

80000,00 

16.  S0067KA 

Niebieska inwazja cebulic syberyjskich w pasażu Abramowskiego – 

nasadzenia krzewów oraz bylin kwiatowych. 

Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. Sienkiewicza/Tylną/Kilińskiego oraz 

Abramowskiego. 

Nasadzenia wysokich krzewów kwitnących typu - bez lilak, jaśminowiec, 

wajgela oraz wieloletnich kwiatów bylinowych oraz cebulowych cieniolubnych 

wzdłuż południowej granicy pasażu Abramowskiego. Wysokie krzewy są 

naturalnym schronieniem dla drobnych ptaków śpiewających, a cieniolubne 

rośliny bylinowe oraz cebulowe trwale ozdobią szatę roślinną parku. 

Szczególnie ciekawe wydaje się nasadzenie cebulic syberyjskich, które polubiły 

już łódzki park Klepacza.  Pasaż Abramowskiego jest ogólnodostępny przez 

cały rok. 

100000,00 

17.  S0081KA 

 Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na Kościuszki. 

al. Kościuszki na odcinku między Zieloną a Struga,  

Zasadzenie około 500 metrów żywopłotu na trawniku między torami 

tramwajowymi a jezdnią na al. Kościuszki. Gatunki: bukszpan, forsycja lub 

krzewuszka. Żywopłot formowany do wysokości około 70-80 cm. 

Nie dotyczy. 

105000,00 
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18.  S0026KA 

Remont placu zabaw oraz wymiana zniszczonej nawierzchni. 

SP nr 14, ul. Wigury 8/10. 

Remont placu zabaw polegałby na wymianie nawierzchni, która jest całkowicie 

zniszczona, na nową poliuretanową oraz zakup nowej huśtawki i karuzeli. 

Ponadto pozostałe elementy znajdujące się na placu należy poddać renowacji i 

pomalować impregnatami zabezpieczającymi przed szkodliwym działaniem 

warunków atmosferycznych. Z placu zabaw korzysta duża ilość dzieci zarówno 

podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi, dlatego remont jest niezbędny aby 

dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu.  Plac zabaw 

przeznaczony jest dla uczniów SP14 oraz społeczności lokalnej. 

128500,00 

19.  S0093KA 

Strefa Workout - Pasaż Abramowskiego. 

Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. Sienkiewicza). S8-

139/29. 

Zadanie polega na budowie średniej wielkości instalacji sportowej 

przeznaczonej dla osób w różnym wieku. Workout Park umożliwia ćwiczenie 

wytrzymałości i siły przy użyciu własnego ciężaru ciała. W jego skład wchodzą 

m.in : poręcze, drążki, obręcze, liny, rury lub ławki treningowe. Nawierzchnia 

poliuretanowa lub naturalna. Przykłady zeszłorocznych projektów (BO 

2017/2018) : L0107 oraz L0109. 

Pasaż Abramowskiego jest ogólnodostępny przez cały rok. 

130000,00 

20.  S0068KA 

Kwitnące łąki w Śródmieściu – rekultywacja pasów zieleni wzdłuż ulicy 

Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego. 

wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do Tymienieckiego. 

Odtworzenie pasów zieleni wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku od Piłsudskiego 

do Tymienieckiego. Szczególnie trawników u zbiegu ulic Sienkiewicza/Wigury, 

zieleńca wzdłuż Zespołu Szkół GASTRONOMIK oraz pasów odgradzających 

jezdnię od chodnika do skrzyżowania z Tylną. Ponadto prosimy o 

uporządkowanie trójkątnego zieleńca u zbiegu Sienkiewicza i Tylnej. 

Proponujemy utworzenie łąk kwiatowych, które nie będą wymagały koszenia 

oraz nasadzeń niskich krzewów okrywowych odpornych na sól drogową. 

Wnioskujemy o zabezpieczenie pasów zieleni przed rozjeżdżaniem i dzikim 

parkowaniem przy pomocy kamieni od strony jezdni. 

Nie dotyczy. 

134000,00 

21.  S0080KA 

Wykonanie trawników i nawiezienie ozdobnych głazów, naprawa 

chodników, osadzenie separatorów, nasadzenia drzew, kosze na śmieci. 

ciąg komunikacyjny ul. Abramowskiego od nr 1 do nr 42 (cała długość ulicy). 

 Naprawa chodników przez wymianę uszkodzonych płyt chodnikowych z 

wyrównaniem nawierzchni. Osadzenie separatorów po dwóch stronach wjazdu 

do posesji na wysokości pomiędzy trawnikami a budynkami, ograniczające 

wjazd pojazdów na chodnik. Nawiezienie ozdobnych głazów ograniczających 

wjazdy na trawniki i miejsca zieleni (tak jak wykonano na ul. Zacisze ) 

Nasadzenia drzew. Wykonanie trawników. Kosze na śmieci. Kosze na psie 

nieczystości. 

Teren ogólnodostępny. 

198456,00 

22.  S0039KA 

Rejestracja pacjentów - remont i modernizacja parteru Przychodni 

Śródmieście. 

ul. Próchnika 11. 

Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania polegającego na: 

odświeżaniu ścian i sufitów, wymianie oświetlenia, podłogi, drzwi, do 

pomieszczeń oraz wyposażenia i mebli w rejestracji poradni specjalistycznych i 

korytarzu na parterze placówki. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

220000,00 
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23.  S0047KA 

Budowa monitoringu na ul. Edwarda Abramowskiego. 

ul. Edwarda Abramowskiego na długości od ul. Kilińskiego i Sienkiewicza. 

Budowa monitoringu na całej długości ul. Edwarda Abramowskiego.                                 

Elementy składowe:                                                                                                                       

- zakup kamer, - montaż minimum 3 punktów kamerowych, w których będzie 

znajdowało się 11 kamer (3 kamery obrotowe i 8 kamer stało-pozycyjnych),                                                          

- dokumentacja projektowa,                                                                                                                   

- budowa światłowodu. 

Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

332000,00 

24.  S0029KA 

Rewitalizacja” zabytkowego” żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55 a.  

Żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55 a. 

Po zmianach za zgodą autora w ramach realizacji zadania zostanie wykonane: 

•   Docieplenie stropodachu wraz z obróbkami i kryciem papą, 

•   Malowanie elewacji wraz z jej naprawą, 

•   Wymiana: węzła cieplnego, wymienników „JADY „ na płytowe i 

automatyki. 

Żłobek nr 7 sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta Łodzi. 

430000,00 

25.  S0049KA 

SP nr 2 - budowa parkingu dla rodziców uczniów wraz z 

uporządkowaniem otoczenia. 

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139 

Wnioskodawca wskazał teren administrowany przez szkołę, który spełnia 

wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 

listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2017 póz 2285). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz ich rodzice. 

489000,00 

26.  S0071KA 

Nie święci garnki lepią i … wysportowani też !!! Artystyczna Pracownia 

Ceramiczna i sala Tenisa stołowego w 70dziesiątce. 

SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22. 

Kontynuujemy prace włączające mieszkańców w życie szkoły. Artystyczna 

Pracownia Ceramiczna to miejsce dla uczniów naszej szkoły, rodziców, dzieci z 

okolicznych przedszkoli i okolicznych szkół i mieszkańców. Będzie 

wyposażona w profesjonalny sprzęt do wyrobu ceramiki, w tym piec do 

wypalania. Dodatkowo planowana jest sala tenisa stołowego wyposażona w 

profesjonalny sprzęt. Stworzenie sali tenisa stołowego odciąży salę 

gimnastyczną, będzie atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego  przez 

uczniów. Przebudowa pomieszczeń i zmiana funkcji w suterenie budynku 

poprawi i jednocześnie stan szatni szkolnej poprzez gruntowy remont i zakup 

nowego wyposażenia.  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły i okolicznych 

placówek oświatowych.  

845000,00 

 


