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ŚRÓDMIEŚCIE 

OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE - WSCHÓD 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  S0008WS 

Stojaki rowerowe na Narutowicza. 

ul. Narutowicza przy ul. Sterlinga. 

Montaż 2 stojaków rowerowych. Przesunięcie istniejących stojaków w taki sposób, 

żeby uniemożliwić nielegalne parkowanie na skrzyżowaniu ulic i przed przejściem 

dla pieszych na przystanek MPK. 

Zadanie ogólnodostępne. 

1500,00 

2.  S0085WS 

Sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy przez uczniów szkoły. 

ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 

Sprzęt do nauki, szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej - fantom 

( 1 szt.). Nauka zastosowania sprzętu pomocniczego w przypadku zaburzeń serca -

AED (1 szt.), elektrody szkoleniowe do AED. 

 Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie zespołu szkół.  

3900,00 

3.  S0015WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników Filii nr 38 BM. 

BM Filia nr 38, ul. Rewolucji 1905 r., nr 84. 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla Czytelników biblioteki pozwoli na 

poszerzenie i zbogacenie księgozbioru placówki, a jednocześnie umożliwi osobom 

korzystającym z biblioteki łatwiejszy dostęp do wybranych zbiorów bibliotecznych. 

Nie dotyczy. 

5000,00 

4.  S0017WS 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników BM Filii nr 39. 

BM Filia nr 39, ul. Pomorska 96A. 

Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników biblioteki przyczyni się do 

większego upowszechniania czytelnictwa w środowisku lokalnym. Jednocześnie 

wzbogacenie księgozbioru umocni naszą filię w procesie edukacji dzieci i 

młodzieży. Nie dotyczy. 

5000,00 

5.  S0012WS 

Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników BM filii nr 42. 

BM filia nr 42, ul. Lumumby 12. 

Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości wydawniczych - 

książek i audiobooków. Dla czytelników oznacza to ich lepszą dostępność. Poparcie 

projektu wzbogaci ofertę biblioteki przyczyniając się do rozwoju czytelnictwa. 

Nie dotyczy. 

6000,00 

6.  S0016WS 

Nowości w Bibliotece. 

BM Filia nr 41, ul. Narutowicza 91 a. 

Celem biblioteki jest udostępnianie bogatej oferty wydawniczej. Jest to szczególnie 

ważne w czasach wysokich cen książek i niewątpliwie związanym z tym niskim 

poziomem czytelnictwa. Nasz projekt pomógłby przeciwdziałać tym negatywnym 

tendencjom. Zadanie skupia się na pozyskaniu najnowszych książek, których zakup 

dokonywany jest z uwzględnieniem próśb i potrzeb czytelników.  Nie dotyczy. 

9000,00 

7.  S0034WS 

Doposażenie gabinetu rehabilitacji w DPS przy ul. Narutowicza 114. 

DPS, ul. Narutowicza 114. 

Projekt ma na celu doposażenie gabinetu rehabilitacji w DPS, ul. Narutowicza 114 w 

wielofunkcyjny aparat do terapii ultradźwiękowej, laseroterapii, magnetoterapii i 

elektroterapii wraz z wyposażeniem, okularami ochronnymi i stolikiem. Zadanie 

obejmuje również dostawę, montaż urządzenia z uruchomieniem oraz certyfikowane 

szkolenie w zakresie jego obsługi. Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu 

Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114. 

15500,00 

8.  S0009WS 

Ławeczka dla seniora - Wschód Śródmieścia. 

ul. Narutowicza 75D, ul. Narutowicza 75A, ul. Narutowicza 55, Narutowicza 50, , 

ul. Narutowicza 84, ul. Rewolucji 45. 

Postawienie ławek na istniejących chodnikach, chwila wytchnienia dla 

spacerujących seniorów i innych mieszkańców Łodzi. 

24600,00 
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Teren ogólnodostępny. 

9.  S0019WS 

Skwer/Park Kieszonkowy na Wierzbowej. 

ul. Wierzbowa 16 A. 

Zieleń i mała architektura w miejscu po zburzonej budce z olejami samochodowymi. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

30000,00 

10.  S0053WS 

Dokończenie remontu przystanków tramwajowych przy pętli Radiostacja, 

powiększenie wiaty, ustawienie ostrzeżeń przed tramwajem. 

przelotowe przystanki tramwajowe przy pętli Radiostacja, przejazd i przejście piesze 

przez torowisko. 

Uzupełnienie brakującego chodnika (-25 m2).                                                                             

Rozbudowa zbyt ciasnej wiaty. 

Teren ogólnodostępny. 

35000,00 

11.  S0095WS 

Zielone trawniki wzdłuż ul. Narutowicza. 

pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu stronach ul. Narutowicza, na 

odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kopcińskiego i ul. Matejki. 

Zadanie polega na rewaloryzacji zaniedbanych, porozjeżdżanych trawników wzdłuż 

ul. Narutowicza na wschód od skrzyżowania z ul. Kopcińskiego. Zadanie obejmuje 

posadzenie krzewów i drzew, zabezpieczenie trawników przed samochodami, 

ustawienie koszy na śmieci, ustawienie stojaków rowerowych oraz utrzymanie 

zieleni przez cały rok. 

Nie dotyczy. 

36680,00 

12.  S0005WS 

Ulica Uniwersytecka bez dzikich przejazdów. 

Pas zieleni oddzielający jezdnie ulicy Uniwersyteckiej pomiędzy Placem Pokoju a 

Rondem Solidarności. 

Zainstalowanie około 270 metrów płotu oddzielającego jezdnię ul. Uniwersyteckiej 

oraz ustawienie dwóch słupków w miejscu przejścia dla pieszych na Placu Pokoju 

(na pasie rozdzielającym). Odtworzenie trawników. 

Teren ogólnodostępny. 

48300,00 

13.  S0037WS 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni 

Akademickiej "PaLMA" 

ul. Lumumby 14. 

Realizacja zadania polegającego na wyposażeniu poradni w nowy sprzęt, 

gwarantujący rozszerzenie usług poradni rehabilitacyjnej o nowe rodzaje zabiegów 

oraz wymianie zużytej aparatury na nową. Działania te podwyższają jakość 

wykonywanych świadczeń, zwiększą ich zakres oraz pozwolą udzielić pomocy 

jeszcze większej liczbie naszych pacjentów. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

50000,00 

14.  S0035WS 

Gabinet fizjoterapii uroginekologicznej w poradni ginekologicznej Przychodni 

Śródmieście. 

ul. Rewolucji 1905 r. 54. 

Planowane zadanie to kontynuacja programów realizowanych w ramach Budżetu 

Obywatelskiego w latach 2017, 2018, które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem mieszkanek Łodzi. Prowadzenie gabinetu zajmującego się 

kompleksową terapią zachowawczą wraz z ćwiczeniami dla pacjentek z problemami 

uroginekologicznymi, takimi jak: nietrzymanie moczu (stolca), opadanie narządów 

rodnych, ból przy współżyciu, zminimalizowanie skutków ciąży, terapia blizny 

pooperacyjnej. Każda pacjentka objęta będzie programem składającym się z : 

konsultacji fizjoterapeuty uroginekologicznego, 10 zabiegów i konsultacji lekarza 

urologa. Działania w ramach projektu (kompleksowa terapia zachowawcza wraz z 

ćwiczeniami) będą dostępne dla wszystkich mieszkanek Łodzi z problemami 

uroginekologicznymi. 

77980,00 
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15.  S0055WS 

Nowoczesne Przedszkolaki. 

PM nr 52 przy ul. Zacisze 3/5. 

Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół przedszkola do najwyższych 

standardów zapewniających dzieciom bezpieczny pobyt, zwiększenie atrakcyjności 

zabaw w ogrodzie przedszkolnym jak również będzie doskonałym uzupełnieniem 

oddziaływania ogrodów poprzez zabawę dając dzieciom możliwość interakcji z 

przyrodą. Maluchy będą odkrywać i rozwijać na nowo swoje zmysły tj. : smaku, 

dotyku czy zapachu. 

      Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM nr 52.  

105000,00 

16.  S0060WS 

3 pokolenia we wspólnym działaniu. 

ul. Pomorska 105. 

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez uczestnictwo w 

zorganizowanych zajęciach sportowych (trening: funkcjonalny, prozdrowotny, 

pilates, fitness, gimnastyka). Dzięki temu projektowi poprawi się jakość życia 

mieszkańców, zdrowie, sprawność fizyczna, nawyki żywieniowe, czy komunikacja 

międzypokoleniowa. Dzięki zaangażowaniu w zajęcia ruchowe projekt wpłynie na 

zmniejszenie wad postawy ciała, zachorowalność na choroby układu krążenia, 

wzmocnienie i stabilność układu mięśniowo-szkieletowego, opóźni procesy starzenia 

seniorów i wprowadzi ich w stan lepszego samopoczucia. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie VIII LO oraz okoliczni 

mieszkańcy.    

105000,00 

17.  S0024WS 

Przebudowa obecnego placu zabaw przy ul. Tramwajowej wraz z jego 

doposażeniem w urządzenia siłowe. 

323/17, 325/11. 

Przebudowa obecnego placu zabaw wraz z doposażeniem go w 5-6 urządzeń 

siłowych. Pozostały zakres zadania tj. bezpieczne podłoże, latarnia, 2 ławki, kosz na 

śmieci, 2 stojaki na rowery, żywopłot pozostają bez zmian. 

Projekt ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

120000,00 

18.  S0091WS 

Mini Park Wierzbowa: Odnowa i zagospodarowanie parku osiedlowego w 

obrębie ulic: Wierzbowa, Źródłowa, Pomorska. 

(https://www.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 

Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa między ulicami 

Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94, 96, 96A). Nr 

dziatki: 52-96/69.  

rekultywacja ok. 3200 m2, nasadzenia krzewów 100 szt., nasadzenia krzewów 10 

szt., zakup i montaż 4 latarni parkowych, zakup i montaż 3 psich stacji, zakup i 

montaż słupków blokujących wjazd samochodów (40 szt.), zakup i montaż stojaków 

na rowerowych, ustawienie 10 ławek i 6 koszy na śmieci, opracowanie 

dokumentacja projektowo-kosztorysowej. 

Ogólnodostępne. 

129330,00 

19.  S0078WS 

Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i żywopłotami. 

Ulice Sterlinga (na odcinku od Jaracza do Północnej) oraz Pomorska (na odcinku od 

Sterlinga do Kamińskiego). 

Zasadzenie łącznie 22 drzew (drzewa liściaste, preferowane gatunki kwitnące lub 

zimnozielone) i posadzenie około 300 metrów żywopłotu (gatunki: bukszpan, 

forsycja lub krzewuszka). Żywopłot formowany do wysokości około 1-1,3 m). 

Rekultywacja trawnika przed Sterlinga 19 i posadzenie tam ogrodzonej, kwietnej 

rabatki. 

Nie dotyczy. 

141960,00 

20.  S0084WS 

Pracownia do zajęć z energetyki odnawialnej i technologii sanitarnych. 

ZSP nr 15, ul. Kopcińskiego 5/11. 

Dostosowanie istniejącej pracowni do przeprowadzania zajęć dydaktycznych i 

praktycznych z energetyki odnawialnej i technologii sanitarnych prezentując i 

poznając nowoczesne technologie i źródła odnawialnej energii.  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie zespołu szkół.  

150000,00 
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21.  S0090WS 

Mini Park Wierzbowa. Parkingi dla samochodów i chodniki dla pieszych. 

Wyznaczanie i wymalowanie stref parkowania na terenach zielonych i 

asfaltowych. Budowa i renowacja chodników dla pieszych. 

(https:/www.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 

Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa między ulicami 

Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94,96, 96A). Nr 

dziatki: 52-96/69.  W tym projekcie chcemy zrobić porządek z miejscami 

parkingowymi na całym osiedlu: na terenach utwardzonych (asfalt, płyty) i 

zielonych (ziemia; trawa). Zależy nam na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu 

powierzchni osiedla do parkowania możliwie jak największej ilości aut jednocześnie 

nie niszcząc zieleni oraz nie blokując pieszym chodników. Dodatkowo: 

•chcemy wybudować fragment chodnika ok. 30 wzdłuż wewnętrznej uliczki 

osiedlowej od PM nr 39 (ul. Wierzbowa 6F) do Źródłowej 43-45 aby 

stworzyć bezpieczne przejście dla wszystkich pieszych. 

•oraz dokonać renowacji 20 m chodnika wzdłuż wewnętrznej uliczki osiedlowej od 

BM Łódź-Śródmieście ul. Pomorska 96a do PM nr 39 (ul. Wierzbowa 6F). 

Ogólnodostępne. 

165000,00 

22.  S0041WS 

Brzozowy lasek i łąka na Rondzie Solidarności. 

Skwer przed biurowcem Infosys. 

25 drzew wys. 200-300cm, z posadzeniem i pielęgnacją - 49 000 zł, wykonanie łąki 

o pow. ok. 2000 m2 - 100 000 zł, trawy ozdobne na dł. 70m, z posadzeniem - 30 000 

zł. 

Nie dotyczy. 

179000,00 

23.  S0092WS 

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE DLA NASZYCH DZIECI - pomóż nam to 

zrobić w PM nr 125.  

PM nr 125, ul. Małachowskiego 14/20, działki nr: S5-203/1, S5-203/3, S5-203/4. 

Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny do zapewnienia 

dzieciom bezpiecznych warunków pobytu oraz zwiększenia atrakcyjności zabaw w 

ogrodzie przedszkolnym. Chcielibyśmy zakupić nowe zestawy meblowe, poidełko, 

urządzenie wielofunkcyjne. W związku z tym, że nasze dzieci uwielbiają zabawy 

ruchowe, wnioskujemy o rozbudowę placu zabaw o nowe zabawki i zestawy. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą przede wszystkim dzieci uczęszczające 

do Przedszkola Miejskiego nr 125 w Łodzi.  

193700,00 

24.  S0031WS 

Przyjazna Szkoła. 

SP nr 94, ul. Zacisze 7/9. 

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 będą korzystać uczniowie SP nr 94 (dawne PG nr 40). 

200000,00 

25.  S0058WS 

Przyjazne osiedle. 

teren pomiędzy ul. Pomorską/Wierzbową/Uniwersytecką S-02, 129/35 

Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni publicznej w obrębie budynków 

mieszkalnych do najwyższych standardów zapewniających bezpieczne poruszanie 

się, zwiększenie atrakcyjności. Wyburzenie 2 budynków przy ul. Pomorska 113A. 

ZLM nie zakończył postępowania dotyczącego zakwalifikowania budynków do 

wyburzenia. 

200000,00 

26.  S0001WS 

Wschód Śródmieścia - Piękniejsza Wierzbowa - część 2. 

ul. Wierzbowa od Narutowicza do Placu Pokoju. 

Kontynuacja remontu przestrzeni publicznej ulicy Wierzbowej. Remont chodników, 

mała architektura i zieleń. 

Teren ogólnodostępny. 

220000,00 
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27.  S0079WS 

Na Osiedlu Radiostacja - wymiana nawierzchni, rekultywacja zieleni, parkingi 

dla rowerów. 

ul. Tkacka 12/14. 

Wymiana zdegradowanej i zniszczonej nawierzchni chodników i podjazdów, 

realizacja nasadzeń zieleni oraz wykonanie stojaków na rowery dla mieszkańców. 

Prace polegać będą na demontażu istniejących zniszczonych płyt betonowych i 

zastąpieniu ich nową nawierzchnią z kostki betonowej. Przewiduje się przebudowę 

zjazdu drogowego z ul. Tkackiej, nasadzenie drzew w ul. Solskiego (w tym w 

miejscu usuniętych) oraz montaż 2 lub 3 stojaków dla rowerów obok wejścia do 

klatki schodowej. Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

255000,00 

28.  S0054WS 

Bezpieczne Zacisze – monitoring miejski. 

ul. Zacisze. 

Rozbudowa strefy monitoringu miejskiego o 8 kamer oraz 3 obrotowych w 3 

punktach kamerowych na ul. Zacisze. 

Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

267000,00 

29.  S0038WS 

Strefa rekreacji i wypoczynku - rewitalizacja terenu zewnętrznego szpitala 

ginekologiczno-położniczego. 

ul. Sterlinga 13, numer działki S1-267/1. 

Wykonanie projektu i kosztorysu oraz realizacja zadania polegającego na : 

zlikwidowaniu starej (grożącej zawaleniem) piwnicy zewnętrznej, wymianie 

nawierzchni na terenie ze szpitalem, utworzeniu patio z oświetleniem, nasadzeniami 

i małą architekturą. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

369000,00 

30.  S0069WS 

Program „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja sprawdzonych działań”. 

osiedle Śródmieście Wschód. 

Daj dzieciom alternatywę do bezpiecznego spędzania czasu wolnego i otrzymania 

fachowej pomocy. Zaangażuj streetworkerów do wyciągania dzieci i młodzieży z 

łódzkich bram. Zmniejsz przestępczość i demoralizację nieletnich. Postaw na 

sprawdzony i skuteczny sposób! Zorganizowane zostanie wsparcie środowiskowo- 

pedagogiczno- terapeutyczne i animacyjne dla młodych osób z obszarów 

zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta Łodzi.  

Zadanie jest skierowane do Łodzian, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. 

Realizacja zadania dotyczy okresu 11 miesięcy tj. od 15 lutego - do 31 grudnia 2019 

r. Wsparciem 6 streetworkerów (3 zespoły po 2 osoby) zostanie objętych 60 dzieci. 

Planowane do realizacji działania, w formie wsparcia środowiskowo-pedagogiczno-

terapeutycznego a także animacje dla młodych osób z obszarów zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na terenie miasta Łodzi, będą stanowiły kontynuację 

działań realizowanych w 2017 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

370200,00 

31.  S0089WS 

Mini Park Wierzbowa: Odnowa placu zabaw dla dzieci i budowa siłowni 

zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych i seniorów. 

(https:/www.facebook.com/MiniParkWierzbowa). 

Park Osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa -Pomorska -Źródłowa między ulicami 

Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa (2,4, 6, 60,8), Pomorska (94,96, 96A). Nr 

dziatki: 52-96/69.  W tym projekcie chcemy stworzyć część rekreacyjną, gdzie 

wszyscy mieszkańcy w każdym wieku mogliby aktywnie i wspólnie spędzać czas. 

Projekt obejmuje: 1) Odnowę istniejących elementów placu zabaw: zjeżdżalnia, 

karuzela, bujaki, piaskownica i montaż dodatkowych 5 elementów m.in.: dwie 

huśtawki, mostek linowy, drabinka, mała ścianka wspinaczkowa i powierzchnia 

amortyzująca.                                                                                                                                                                                                     

2) Budowa siłowni zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych i seniorów spełniającej 

funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 

Teren nieogrodzony, ogólnodostępny dla mieszkańców we wszystkich przedziałach 

wiekowych lubiących wypoczynek na świeżym powietrzu. 

393400,00 
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Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 

Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

32.  S0036WS 

W zdrowym ciele zdrowy duch - remont i doposażenie sali gimnastycznej w 

VIII LO. 

ul. Pomorska 105. 

Remont i doposażenie sali gimnastycznej. Prace, które należałoby wykonać w 

ramach projektu to: remont i malowanie całego pomieszczenia, wymiana 

oświetlenia, uzupełnienie posiadanego sprzętu sportowego, naprawa dachu. Na sali 

odbywają się zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne w ramach profilaktyki uzależnień 

oraz dla uczniów zainteresowanych sportem. Ich ideą jest zaangażowanie młodzieży 

w rozwój fizyczny, zdrowy styl życia oraz zapewnienie im właściwego spędzania 

wolnego czasu. Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie VIII LO oraz 

okoliczni mieszkańcy. 

455000,00 

33.  S0073WS 

Zielony "pasaż Banacha". 

ul. Banacha na odcinku ul. Kopcińskiego a Siewierskiego (dokładnie do następnej 

uliczki, bez nazwy - odkładnie na końcu działki miejskiej będącej przedmiotem 

inwestycji). Renowacja asfaltowej nawierzchni ul. Banacha, nieremontowanej od 

kilku dekad. Wyznaczenie miejsc parkingowych po południowej stronie ulicy 

(względnie kilku dodatkowych po stronie północnej). Uporządkowanie terenów 

zielonych wokół ulicy - nowe krawężniki, chodniki, rekultywacja trawników, nowe 

nasadzenia drzew w miejsce tych, które zostały wyrwane z korzeniami na skutek 

ubiegłorocznej (2017) nawałnicy. 

Teren ogólnodostępny. 

546520,00 

 


