
ZADANIA NIEZAKWALIKOWANE DO GŁOSOWANIA 

POLESIE 

Lp. ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność 

1. 
P0003SP 

Różany ogród z fontanną w tle. 
Ul. Św. Jerzego 11 oraz działki przylegające. 
Zadanie  polega na przekształceniu trzech zaniedbanych działek                   
w romantyczny różany ogród z fontanną, pergolami, zielonymi ścianami, 
wartościowymi roślinami, ławeczkami (i innymi elementami małej 
architektury), oświetleniem, i przenośnym WC. 
Ogólnodostępny. 

2. P0014KR 

Stop hałasowi drogowemu i kolejowemu. 
Inwestycja zlokalizowana wzdłuż ul. Maratońskiej (od ul. Maratońska 15-
36) i zjazdu z Maratońskiej do ul. Waltera-Janke na odcinku 300 metrów od 
strony osiedla. 
Umieszczenie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Maratońskiej i zjazdu           
z Maratońskiej do ul. Waltera-Janke ma na celu zmniejszenie hałasu na 
osiedlu Karolew - cały odcinek wynosi ok. 300 metrów. Zakładana 
wysokość ekranów to 4 metry. Zainstalowane ekrany od strony osiedla 
skutecznie zredukują uciążliwe odgłosy wszelkich pojazdów drogowych, 
jak i kolejowych, zapewniając tym samym większy komfort życia 
szczególnie: -) mieszkańcom pobliskich bloków -) małym podopiecznym 
przedszkola i żłobka. Ekrany akustyczne porośnięte bluszczem zachowają 
równowagę estetyczną otoczenia. Na części działek zamontowanie 
ekranów typu "Zielona Ściana", na części - zamontowanie ekranów 
przezroczystych nieograniczających dostępu światła do pobliskich 
budynków. 
Realizacja zadania będzie miała wpływ przede wszystkim na bezpośrednie 
otoczenie, zabudowane nieruchomościami prywatnymi, oraz przedszkole 
miejskie. 

3. P0019KR 

Nasadzenie świerków kłujących na terenie trawników osiedla 
Retkinia - Zagrodniki. 
Trawniki gdzie były wycięte drzewa lub okolica, w kwadracie ulic: 
Wyszyńskiego, Waltera- Janke, Maratońska, Armii Krajowej. 
Nasadzenie świerków kłujących na terenie trawników. Wysokość drzewka 
ok. 130 - 150 cm. Do każdego drzewka-świerku dosypana ziemia do 
iglaków. 80 drzewek świerka kłującego. Drzewka mogą być wyższe. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

4. P0020ZL 

Pierwsza gumowa ulica w Łodzi. 
Ulica Grenadierów od ul. Rąbieńskiej do końca. 
Wyłożenie ulicy matami z kauczukowej gumy o grubości 3,2 cm, 
zbrojonymi stalową linką, tak aby skutecznie pozbyć się dziur w ulicy 
gruntowej. 
Teren ogólnodostępny. 



Lp. ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność 

5. P0024KO 

Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców między ul. Okrzei        
i ul. Górną. 
Ul. Okrzei pomiędzy blokami o numerze 26/28, 22 oraz ul. Górną 45. 
Parking na około 50 miejsc parkingowych z uwzględnieniem  miejsc dla 
osób niepełnosprawnych. Wykonany z kostki brukowej lub z płyt jumbo, 
oraz wjazd na parking od ul. Okrzei i ul. Górnej. 
Parking ogólnodostępny, całodobowy. 

6. P0026KR 

Karolew bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców. Uporządkowanie      
i wyznaczenie nowych miejsc parkingowych. 
Ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul. Bratysławskiej. 
Uporządkowanie i wyznaczenie 25 nowych utwardzonych miejsc 
parkingowych wzdłuż ul. Wróblewskiego, miedzy innymi poprzez zmianę 
organizacji ruchu. Projekt wpisuje się w uchwaloną przez Radę Miejską 
politykę rozwoju komunikacji miejskiej      w Łodzi. Pasy ruchu zostaną 
wyprostowane, a parkowanie przeniesione na północną stronę, jak 
pokazano na rysunku w załączniku. Nastąpi demontaż niebezpiecznych 
szykan występujących w postaci niedostatecznie oznaczonych wysepek       
i demontaż poduszek berlińskich. Elementami uspokojenia ruchu 
pozostaną skrzyżowania równorzędne z ulicami Wioślarską                              
i Bratysławską. Dotychczasowa organizacja ruchu funkcjonująca od ok.        
2 lat nie sprawdziła się zarówno dla pieszych, jak i zmotoryzowanych oraz 
służb miejskich. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

7. P0043ZL 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Retkińskiego 
Pola. 
Kwartał Juszczakiewicza, Konstantynowska, Kusocińskiego, rzeka Łódka. 
Miejscowy plan zagospodarowania dla kwartału Juszczakiewicza, 
Konstantynowska, Kusocińskiego, rzeki Łódka. Teren należy do dużego 
dewelopera, który ogłosił już budowę pierwszych bloków i wybudował 
market przy Kusocińskiego. W planie należy chronić teren lasu 
Retkińskiego i zapewnić przejście pomiędzy Konstantynowską                        
i Kusocińskiego. Po zabudowie całego terenu mieszkać może tam 10 000 
ludzi. Spowoduje to całkowity paraliż zarówno ulic jak i komunikacji 
miejskiej na Retkini. 
Projekt ogólnodostępny. 

8. 
P0046RS 

Poprawa bezpieczeństwa w okolicy szkoły i orlika. 
P22-73 w okolicach bramy orlika. 
Projekt polega na utworzeniu bezpiecznej strefy w rejonie szkoły 
podstawowej, polegającej na ustawieniu gumowych słupków które 
uniemożliwią wjazd samochodom osobowym, a pozwalają na przejechanie 
straży pożarnej czy karetek. Obecnie chodnik pomiędzy szkołą a orlikiem 
notorycznie jest wykorzystywany przez samochody przeciskające się 
pomiędzy dziećmi idącymi do szkoły. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do SP 6 oraz osoby spędzające czas na ORLIKu. 
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9. P0059KR 

Aleja parkowa na terenie dawnej pętli "Bratysławska". 
Aleja parkowa łącząca ul. Waltera-Janke, ul. Nad Karolewką i Narciarską. 
Wykonanie alei parkowej, nasadzenie 20 drzew (klony lub buki)                     
i 15 krzewów wzdłuż alei, zamontowanie 8-10 ławek oraz wykonanie                  
2 klombów-rabat. Wykonanie alei jest konieczne i niezbędne dla 
mieszkańców osiedla Karolew i osiedla Zagrodniki, skąd przybywają dzieci 
z opiekunami na plac zabaw ze "Statkiem korsarskim", na którym brakuje 
całkowicie zieleni i jest zbyt mała ilość ławek, a wiosną i latem 
zapotrzebowanie bardzo duże. W przyszłości zagospodarowanie terenu 
pod park osiedlowy. 
Nie dotyczy. 

10. P0060ZM 

Plac zabaw przy muszli koncertowej w parku na Zdrowiu. 
Al. Retkińska, teren przy muszli koncertowej. 
Teren przy muszli koncertowej w Parku na Zdrowiu. Utworzenie 
atrakcyjnego placu zabaw, który zaspokoi potrzebę ruchu i rozwoju dzieci. 
Budowa zestawu rekreacyjnego na bezpiecznym piaszczystym podłożu, 
złożonego ze zjeżdżalni, domku drewnianego, mostku, drabinki do 
wspinania, karuzeli, sprężynowca, huśtawek, bocianiego gniazda do 
bujania, pająka do wspinania. Montaż 2 ławek dla opiekunów. Obszar 
otoczony płotkiem zabezpieczającym przed wchodzeniem zwierząt. 
Umiejscowienie regulaminu oraz śmietnika dla zachowania czystości. 
Powstały plac zabaw będzie ogólnodostępny i darmowy. 

11. 
P0061LP 

Poprawa warunków dla 900 osób - użytkowników RODziałk. "Nowe 
Sady" przez dzieci, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne. 
ul. Nowe Sady 38. 
Zadanie ma na celu poprawę stanu infrastruktury ROD "Nowe Sady". 
Podstawowym problemem do rozwiązania jest uruchomienie przystanku 
autobusu linii 69. Następnie poprawa stanu wyglądu całego obiektu, 
łącznie z rekultywacją terenu ogólnodostępnego (ok. 5 ha). Nasadzenia 
drzew, krzewów ozdobnych itp. Utworzenie Klubu Książki i Prasy, 
biblioteczki, doposażenie świetlicy w sprzęty i urządzenia służące 
wypoczynkowi i rekreacji. 
Dostępne dla użytkowników ROD "Nowe Sady". 

12. P0069LP 

Zagospodarowanie terenu między osiedlami Nowe Polesie 1 i Nowe 
Polesie 2. 
Teren zielony przy ul. Pienistej między osiedlami Nowe Polesie 1 i Nowe 
Polesie 2. 
Celem zadania jest zagospodarowanie terenu leżącego między osiedlami 
"Nowe Polesie 1" a "Nowe Polesie 2", stworzenie miejsca przyjaznego 
okolicznym mieszkańcom. Przejście przez utworzony park osiedlowy 
stanowić będzie najkrótszą drogę dotarcia do przystanków autobusowych 
na ul. Maratońskiej oraz planowanego przystanku kolei aglomeracyjnej. 
Zaaranżowanie parkowych alei, uporządkowanie terenu, ustawienie 
latarni, koszy na śmieci i ławek wpłynie także na bezpieczeństwo osób 
poruszających się po okolicach oraz mieszkających bezpośrednio obok. 
Teren zielony leżący pomiędzy osiedlami "Nowe Polesie 1" a "Nowe Polesie 
2" i "Nowe Polesie 3" jest terenem ogólnodostępnym dla wszystkich całą 
dobę. Projekt nie zakłada grodzenia terenu. 
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13. 
P0074KO 

Droga dojazdowa do bloku nr 48, przy al. Włókniarzy 198. 
Al. Włókniarzy 198, działki 42/7, 98/1. 
Utwardzenie drogi dojazdowej do bloku nr 48 przy al. Włókniarzy 198 
wraz z wykonaniem miejsc parkingowych : wyrównanie powierzchni 
działki pod ww. drogę, wyznaczenie miejsc parkingowych, ułożenie płyt 
ażurowych na ww. drodze i miejscach parkingowych. Powierzchnia 
parkingu 260 m², pow. drogi dojazdowej - 100 m², powierzchnia drogi 
łączącej - 100 m², łącznie 460 m². 
Rozpatrując zgłoszony wniosek pod kątem Budżetu Obywatelskiego - nie 
dotyczy. 

14. P0076ZL 

Bezpieczna droga do szkoły i pracy. 
Ul. Obronna od ul. Rąbieńskiej do ul. Żołnierskiej. 
Położenie nawierzchni bitumicznej na ul. Obronnej na odcinku od                
ul. Rąbieńskiej do ul. Żołnierskiej (około 200 m). 
Nie dotyczy. 

15. P0080LP 

Woonerf na ul. Sztormowej od ul. Burzliwej do ul. Kubusia Puchatka. 
Ul. Sztormowa od ul. Burzliwej do ul. Kubusia Puchatka. 
W ramach zadania zbudowany zostanie woonerf o długości ok. 150 m 
pomiędzy ulicami Burzliwą a Kubusia Puchatka, wraz z miejscami 
parkingowymi oraz elementami małej architektury. 
Zadanie ogólnodostępne. 

16. P0096KR 

Wygodne dojście do przystanku Wyszyńskiego –Retkińska. 
Przystanek autobusowo - tramwajowy przy skrzyżowaniu al. 
Wyszyńskiego i ul. Retkińskiej. 
Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych poprawiających 
bezpieczeństwo osób dochodzących do przystanku z kierunku innego niż 
skrzyżowanie. 
Nie dotyczy. 

17. 
P0097SP 

Włączenie drogi dla rowerów w ul. Stefana Żeromskiego. 
Odcinek 100m wzdłuż wschodniej jezdni ul. Żeromskiego, na północ od 
skrzyżowania z al.. Mickiewicza. 
Zadanie polega na wybudowaniu ok.100 m drogi dla rowerów, remoncie 
nawierzchni chodnika oraz włączeniu drogi we wschodnią jezdnię               
ul. Żeromskiego. 
Zadanie ogólnodostępne. 

18. P0098KR 

Wygodne dojście do przystanku Wyszyńskiego –Waltera Janke. 
Peron południowy przystanku tramwajowego Wyszyńskiego - Waltera 
Janke oraz ok. 70 m. wzdłuż torów w kierunku skrzyżowania                         
al. Wyszyńskiego i ul. Króla. 
Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych w okolicy skrzyżowania 
Wyszyńskiego i Króla oraz wybudowanie chodnika wzdłuż torów 
tramwajowych. Poprawi to bezpieczeństwo osób dochodzących do 
przystanku z kierunku innego niż skrzyżowanie Wyszyńskiego i Waltera 
Janke oddalonego o 130 m. 
Zadanie ogólnodostępne. 
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19. 
P0099KR 

Wygodne dojście do przystanku Wyszyńskiego – Armii Krajowej. 
Przystanek autobusowo - tramwajowy przy skrzyżowaniu                               
al. Wyszyńskiego i ul. Armii Krajowej. 
Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych poprawiających 
bezpieczeństwo osób dochodzących do przystanku z kierunku innego niż 
skrzyżowanie. 
Zadanie ogólnodostępne. 

20. P0102KR 

Krzewy i drzewa zamiast rozjechanych trawników!  
Wybrane ulice: ul. Wygodna od ul. Wileńskiej do końca, ul. Karolewska od 
Wileńskiej do zakrętu przed UMŁ, ul. Wileńska od Bandurskiego do 
Retkińskiej, ul. Wróblewskiego od Bratysławskiej do bandurskiego, ul. 
Bratysławska od Bandurskiego do bloku przy Bratysławskiej 7. 
Na naszym osiedlu jest wiele miejsc, gdzie kierowcy nie szanują zieleni, 
zamiast trawy są klepiska, a samochód zaparkowany między drzewa to 
standard. Celem projektu jest dosadzenie drzew (ok.15 + pionowe osłony)   
i krzewów (do 150) - jako zagęszczenie między obecnymi drzewami, aby tę 
sytuację zmienić i uniemożliwić niszczenie kolejnych odcinków. 
Nie dotyczy. 

21. P0104KR 

Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego od ul. Bandurskiego do 
ul. Bratysławskiej – obie strony 
Ul. Wróblewskiego od ul. Bandurskiego do ul. Bratysławskiej - strona 
parzysta i nieparzysta 
Wymiana nawierzchni chodników na ww. odcinku. 
Nie dotyczy. 

22. P0105RS 

Boisko osiedlowe „Orlik” 2018. 
Ul. Maratońska 49. 
Projekt obejmuje: -) boisko piłkarskie o wymiarach całkowitych 62x 30 m 
(pole gry 56x26m) -) boisko wielofunkcyjne o wymiarach 62x30 m                 
-)zaplecze szatniowo-sanitarne -) oświetlenie kompleksowe, 8 szt. -) 
ogrodzenie po obwodzie boisk. 
Obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców Łodzi. 

23. P0108ZL 

Parking wzdłuż ul. Traktorowej. 
Miejsca parkingowe przy ul. Traktorowej (prostopadle do ulicy) na 
wysokości numeru 20 i 22 - wzdłuż bloków mieszkalnych. 
Utworzenie 40 miejsc parkingowych prostopadłych do ul. Traktorowej. 
Nie dotyczy. 

24. 
P0109ZL 

Bezpieczeństwo na Nowym Złotnie. 
Ul. Czwartaków, ul. Bierezina, ul. Obronna. 
Utwardzenie zjazdu z ulic Czwartaków, Bierezina oraz Obronnej                    
w kierunku ul. Rąbieńskiej poprzez wykonanie asfaltowej nawierzchni         
o długości 7 metrów od krawędzi ul. Rąbieńskiej i szerokości                          
ul. Czwartaków, Bierezina i Obronnej. 
Teren ogólnodostępny. 
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25. P0114ZM 

Budowa odpływów wody deszczowej na chodnikach, na ul. Perłowej. 
Ul. Perłowa, działki P6-206/8, P6-206/2. 
Na chodnikach ul. Perłowej zostaną zainstalowane odpływy wody 
deszczowej, pochodzącej z poszczególnych posesji. Obecnie woda z rynien 
wylewa się bezpośrednio na nowy chodnik. W ciepłych porach roku 
skutkuje to jedynie pochlapaniem butów, jednak w zimie rozlana woda 
zamarza i tworzy bardzo niebezpieczne lodowiska. Specjalnie wyżłobione 
korytka (takie jak kiedyś) odprowadzą wodę bezpośrednio na ulicę. 
Nie dotyczy. 

26. P0120KR 

Wymiana chodnika na ul. Norwida i jezdni. 
Ul. Norwida po stronie parzystej od ul. Żubrowej do ul. Celnej i cała po 
stronie nieparzystej. 
Chodnik na ul. Norwida jest bardzo zniszczony, płyty są nierówne, 
powypaczane albo w ogóle ich brak, stanowi zagrożenie dla innych 
mieszkańców. W okolicy mieszka dużo młodych ludzi z dziećmi, a jeszcze 
więcej seniorów, którzy spieszą do pobliskiej poradni. Potrzebna jest 
gładka nawierzchnia ulicy. Jezdnia jest pełna dziur i łatanin.  
Zadanie ma znaczenie dla całej społeczności ulicy. Cztery wieżowce 
zamieszkiwane są przez kilkaset ludzi, w tym małe dzieci prowadzone do 
żłobka lub przedszkola, oraz ogromny odsetek ludzi w wieku podeszłym. 
Ulica jest krótka i koszty wymiany chodnika nie powinny być zbyt wysokie. 
Jezdnia jest zużyta przez samochody, od lat nie wymieniana i nie 
naprawiana. 

27. P0132KR 

Mini Tężnie Solankowe x 2szt. 
Plac jest usytuowany w centrum osiedla którym zarządza SM "Zagrodniki", 
znajduje się w obrębie ul. Olimpijskiej i z czterech stron otaczają go obiekty 
takie jak: PM 144, blok Olimpijska nr 4, blok Olimpijska nr 12, blok 
Olimpijska nr 7. Działki obręb P-26: 97/30, 97/32, 97/33, 97/35. 
1. Mini tężnie solankowe x 2 szt. 2. Ławki z oparciem x 8 szt. 3. Latarnie 
oświetleniowe z kloszami ogrodowo-parkowymi x 4 szt. 3. Drzewa nisko 
rosnące lub krzewy. 4. Teren użytkowy tężni ogrodzić płotem (ramowe 
panele z siatką). 5. Na zewnątrz w pobliżu ogrodzenia utwardzić miejsce 
dla kilku rowerów. 6. Dojścia ścieżki do tężni utwardzić płytami 
chodnikowymi. 7. W pobliżu tężni zawiesić tablicę informującą                        
o bezwzględnym zakazie wprowadzania psów na cały teren zieleńca. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci 
przebywające w PM 144. 

28. 
P0134SP 

Licznik czasu trwania świateł (Al. Bandurskiego- A. Mickiewicza- Al. 
Jana Pawła II- Al. Włókniarzy). 

Skrzyżowanie ulic: Al. Bandurskiego- A. Mickiewicza- Al. Jana Pawła II- Al. 
Włókniarzy. 

Zadanie będzie polegało na zamontowaniu licznika czasu trwania świateł 
na sygnalizatorach (dla samochodów). Liczniki będą pokazywać ile czasu 
będzie paliło się światło zielone oraz czerwone. Dla każdego kierunku jazdy 
będzie po jednym liczniku. Na ww. skrzyżowaniu 11 liczników. 

Dla wszystkich kierowców, którzy będą przejeżdżać przez skrzyżowanie, 
całodobowo lub w godzinach zmiany świateł czerwone-zielone, 
nieodpłatnie. 
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29. P0139ZL 

Bezpieczna droga do SP 169 i do pracy. 
Ul. Podchorążych od nr 54(skrzyżowanie z ul. Legnicką), gdzie kończy się 
obecny chodnik do numeru 96( osiedle Leśny Jasieniec) - około 850 m. 
Celem inwestycji jest wykonanie chodnika na ul Podchorążych, aby 
umożliwić dzieciom bezpieczną drogę do SP 169 oraz pozostałym 
mieszkańcom bezpieczne poruszanie się do pracy, przystanków 
autobusowych i po okolicy. Obecnie piesi, w tym także dzieci, muszą iść ul. 
Podchorążych, co jest bardzo niebezpieczne z powodu dużego natężenia 
ruchu. Chodnik - szerokość 1 m, wykonany z płyt chodnikowych 50x50 cm, 
na długości 850m, bez ławek. 
Zadanie ogólnodostępne. 

30. P0141SP 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 26, ul. Pogonowskiego 27/29. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież. 

31. P0143SP 

Cywilizacja parkowania na Starym Polesiu – słupki. 
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. 
Zadanie polega na ustawieniu słupków uniemożliwiających nielegalne i 
nieprzepisowe parkowanie samochodów na chodnikach ulic na Starym 
Polesiu. 
Nie dotyczy. 

32. P0153ZL 

Studium wykonalności/opłacalności budowy tramwaju na/przez 
Złotno. 
Osiedle Złotno. 
Zadanie polega na stwierdzeniu opłacalności budowy i opracowaniu trasy 
(od)budowy trasy tramwajowej na Złotno, wraz z połączeniem z 
Teofilowem. 
Nie dotyczy. 

33. P0159RS 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy PG 21 i SP 19. 
Ul. Balonowa 1, teren przyszkolny SP 19 i PG 21 (miejsce obecnie 
niezagospodarowane). 
Budowa: ogrodzonego boiska do piłki siatkowej plażowej ze sprzętem 
sportowym ( 2 słupki, piłki do siatkówki, siatki treningowe i meczowa, 
stanowisko sędziowskie, taśmy na linie boczne do piłki siatkowej, siedziska 
dla zawodników), boiska piaskowo-trawiastego do croissmintona 
(speedmintona) ze sprzętem sportowym (zestawy rakiet        z lotkami, 
liniami/znacznikami linii, siedziskami dla zawodników), zestawu Street 
Workout Start (brama crossfitowa z pole dance) z siedziskami dla 
ćwiczących. Na całym terenie zostaną ustawione kosze na śmieci (3 szt.). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 19  i Gimnazjum Publicznego nr 21 oraz okoliczni mieszkańcy.    
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34. P0161ZL 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 169, ul. Napoleońska 7/17. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Harmonogram zajęć zostanie 
podany po konsultacji z zarządcami obiektów sportowych. Docelowo 
godziny zajęć powinny się mieścić w godzinach: od poniedziałku do piątku 
13.00-220.00, sobota i niedziela 9.00-20.00. 

35. P0162KR 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP137, ul. Florecistów 3b. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Harmonogram zajęć zostanie 
podany po konsultacji z zarządcami obiektów sportowych. Docelowo 
godziny zajęć powinny się mieścić w godzinach: od poniedziałku do piątku 
13.00-220.00, sobota i niedziela 9.00-20.00. 

36. P0163KO 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 91, ul. Kasprzaka 45. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Harmonogram zajęć zostanie 
podany po konsultacji z zarządcami obiektów sportowych. Docelowo 
godziny zajęć powinny się mieścić w godzinach: od poniedziałku do piątku 
13.00-220.00, sobota i niedziela 9.00-20.00. 

37. P0164RS 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 19, ul. Balonowa 1. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Harmonogram zajęć zostanie 
podany po konsultacji z zarządcami obiektów sportowych. Docelowo 
godziny zajęć powinny się mieścić w godzinach: od poniedziałku do piątku 
13.00-220.00, sobota i niedziela 9.00-20.00. 



Lp. ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność 

38. P0165ZM 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
Obiekty ŁKS,  Al.  Unii Lubelskiej 2. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Godziny zajęć powinny się 
mieścić w godzinach: od poniedziałku do piątku 13.00-22.00, sobota               
i niedziela 9.00-20.00. 

39. 
P0166MM 

Innowacyjna tężnia solankowa dla mieszkańców osiedla im. 
Montwiłła-Mireckiego i gości Parku Na Zdrowiu 
Skwer między ulicami Jarzynowa, Perla, Barona. 
Wybudowanie innowacyjnej tężni solankowej z wyrzutem mgiełki 
solankowej i małej infrastruktury umożliwiającej wygodne spędzanie czasu 
w zdrowym mikroklimacie. Tężnia zostanie wzbogacona o 4-6 ławek, 2-3 
stoliki i przewijarkę dla niemowląt, kosze na śmieci i psie odchody. Teren 
zostanie wyłożony kostką. Zastosowanie wyrzutu mgiełki solankowej 
niesie z sobą aż dwa aspekty pozytywne: zwiększa zasięg oddziaływania 
tężni oraz wzmacnia go, ponieważ zatomizowana mgiełka solankowa jest 
lepiej przyswajalna prozdrowotnie dla człowieka. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

40. P0167SP 

Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i nowe nasadzenia. 
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starym Polesiu 
wzdłuż ulic. Należy zasadzić duże (nie gatunki miniaturowe) drzewa na 
chodniku lub w pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy 
szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. 
Nie dotyczy. 

41. P0168SP 

Łódź dla ludzi – Ogród Polesie. 
Park Poniatowskiego w Łodzi. 
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. 
Ogród dzielnicowy będzie dostępny bezpłatnie dla każdego, codziennie,      
w godzinach pomiędzy 7.00 a 18.00. 

42. P0169ZL 

Uporządkujmy ul. Łubinową! 
Ul. Łubinowa na odcinku od ul. Cedry do ul. Traktorowej. 
Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Łubinowej na odcinku od        
ul. Traktorowej do ul. Cedry. Zakup i ustawienie koszy na psie odchody          
i tabliczek przypominających o obowiązku sprzątania po zwierzętach 
wzdłuż ul. Łubinowej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Cedry. 
Nie dotyczy. 
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43. P0170SP 

Miejsca parkingowe dla studentów i nie tylko. 
Ul. Żeromskiego na odcinku Żwirki/Radwańska. 
Zadanie ma na celu wyznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż                       
ul. Żeromskiego. W najbliższej okolicy nie ma takich miejsc parkingowych. 
Zadanie pozwoli na ograniczenie niszczenia zieleni i legalne parkowanie. 
Najlepiej bezpłatne i z płyt jumbo. 
Teren ogólnodostępny. 

44. P0171RS 

Wymiana chodników przy bokach bloków 240 (zach.) oraz 252 i 253 
1.Chodnik przy zachodniej stronie bloku 240 obok placu zabaw, do bloku 
241 Maratońska 79. 2.Chodnik przy blokach 252 i 253 od strony 
wschodniej uniemożliwiający drogę do dalszej części osiedla i do kościoła. 
Autor propozycji zgłasza konieczność wymiany chodników niezwykle 
istotnych w codziennym życiu osiedla, które z uwagi na stan zużycia, a co 
za tym idzie intensywność korzystania stały się problemem w drodze do 
pracy, szkoły, sklepu, kościoła. 1. Zdewastowany przez ciężkie samochody 
przy naprawie wodociągu. 2. Uszkodzony przez drzewo rosnące blisko 
chodnika, zbudowany patchworkowo. 
Nie dotyczy. 

45. P0172MM 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży 
SP 40, ul. Praussa 2. 
Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i młodzież .  
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46. P0174SP 

Robotyka w szkole. 
SP 152, ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54, Gimnazjum 27, ul. 
Pogonowskiego 34. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.            
W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń    
z 2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
I . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty            
i ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach                    
i banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył  plakatów W  żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np.        
2 grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W  podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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47. P0175RS 

Robotyka w szkole. 
SP 44, ul. Kusocińskiego 100, SP 19, ul. Balonowa 1. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.            
W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń    
z 2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
I . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty            
i ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach                    
i banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył  plakatów W  żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np.        
2 grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W  podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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48. P0176KR 

Robotyka w szkole. 
SP 137 ul. Florecistów 3b, Gimnazjum 20, ul. Olimpijska 9, XXVI LO, ul. 
Wileńska 22a. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.            
W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń    
z 2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
I . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty            
i ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach                    
i banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył  plakatów W  żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np.        
2 grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W  podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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49. P0177KO 

Robotyka w szkole. 
SP 91, ul. Kasprzaka 45. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.            
W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń    
z 2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
I . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty            
i ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach                    
i banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył  plakatów W  żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np.        
2 grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W  podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt.  



Lp. ID Tytuł zadania /Lokalizacja / Krótki opis zadania/Dostępność 

50. 
P0178MM 

Robotyka w szkole. 
SP 40, ul. Praussa 2. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.            
W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń    
z 2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
I . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty            
i ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach                    
i banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył  plakatów W  żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np.        
2 grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W  podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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51. P0179ZM 

Robotyka w szkole. 
XXXIV LO, ul. Minerska 1/3 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.            
W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń    
z 2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
I . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty            
i ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach                    
i banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył  plakatów W  żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np.        
2 grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W  podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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52. P0180ZL 

Robotyka w szkole. 
SP 169, ul. Napoleońska 7. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.            
W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń    
z 2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
I . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty            
i ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach                    
i banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył  plakatów W  żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np.        
2 grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W  podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 
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53. P0181LP 

Robotyka w szkole. 
Ul. Kubusia Puchatka 9. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu nieodpłatnych zajęć z robotyki.            
W skład zadania wchodzi: promocja zajęć i rekrutacja uczestników, 
przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, podsumowanie realizacji 
projektu. 
Aby zapobiec niewłaściwej realizacji budżetu (na podstawie doświadczeń    
z 2017r.) istotne jest przestrzeganie przez wykonawcę następujących 
punktów: 
I . Wykonanie zadania poprzedzać będzie akcja informacyjna (plakaty            
i ulotki, informacje na grupach zainteresowań na popularnych portalach 
społecznościowych). 
2. Chętni zapisują się na listę poprzez e-mail podany na plakatach                    
i banerach internetowych. Rekrutacja uczestników nie może być 
ograniczona (np. dyrektor placówki wyznacza uznaniowo uczestników). 
3. Aby zapewnić możliwie jak największej liczbie chętnych dostęp do zajęć, 
w razie potrzeby liczba zajęć przypadająca na jednego uczestnika może się 
zmniejszyć nawet do pojedynczych zajęć. 
4. Lokalizacja zajęć nie może być przenoszona poza granice osiedla. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na osiedlu brak jest dostępnego, 
odpowiedniego miejsca. Wówczas wykorzystywane jest miejsce znajdujące 
się możliwie, jak najbliżej osiedla. 5. W ramach rozliczenia projektu 
wykonawca przedstawi kopie faktur za ulotki i plakaty (W 2017r. 
podwykonawca nie zauważył  plakatów W  żadnej z wytyczonych 
lokalizacji). 
6. Zajęcia będą organizowane w blokach co najmniej 3-godzinnych (np.        
2 grupy po 1.5 godziny). Wyłanianie wykonawcy: 
Co do zasady wykonawcą nie powinien być podmiot publiczny. Nie można 
robić wciąż tego samego i oczekiwać różnych rezultatów. Państwowe 
organy nie wprowadziły robotyki do szkół (mimo dotacji 
z budżetu państwa), a prywatne to robią. Dlatego też wykonawcami 
zadania powinny być firmy prywatne, których sporo działa na terenie 
Łodzi. Jednym z kryteriów wyboru może być 
doświadczenie W  podobnych projektach (robotyka, szkolenie nauczycieli). 
Kolejnym kryterium powinny być głosy rodziców z danego osiedla, które 
każdy z potencjalnych realizatorów powinien zdobyć, aby zwiększyć szanse 
na kontrakt. 

54. P0182RS 

Wybudowanie skateparków w Łodzi. 
Ul. Kusocińskiego 116. 
Quarter, piramida, jump box, mobilna rurka, fly box, 2 rampy zwykłe, benk. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

55. P0186KO 

„I wszystko jasne” – redagowanie i wydawanie bezpłatnej gazety dla 
mieszkańców Kozin. 
Ul. Kasprzaka 45. 
W ramach zadania zostanie wydana gazeta "Kozie wieści" przeznaczona dla 
całej społeczności osiedla Koziny, raz w miesiącu (styczeń-czerwiec oraz 
wrzesień-grudzień 2019 r.) w nakładzie 5000 egzemplarzy. W gazetce 
będzie można przeczytać, między innymi o historii osiedla, bieżących 
wydarzeniach (imprezach kulturalnych i sportowych) oraz poznać 
wywiady z ciekawymi mieszkańcami. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 
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56. P0187RS 

Remont drogi wjazdowej na osiedle. 
Wjazd z ul. Wyszyńskiego w głąb osiedla Retkinia, między blokami 261           
i 263, od strony południowej, al.. Wyszyńskiego 106. 
Prośba o remont nawierzchni drogi wjazdowej w osiedla, na odległości 
około 30 metrów. Droga posiada już nowy chodnik, więc pozostaje kwestia 
tylko nawierzchni. 
Nie dotyczy. 

57. P0190ZM 

Boisko dla "Kolejarza". 
Boisko piłkarskie przy ul. Srebrzyńskiej 95. 
Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska piłkarskiego. 
Wykonanie standardowej renowacji płyty boiska z naturalną nawierzchnią. 
Nie rozpatrywano ze względu na negatywną opinię. 

58. 
P0201KR 

Siłownia Plenerowa- Flow Park + plac zabaw dla dzieci. 
Stary plac zabaw i siłownia, ul. Olimpijska 7, działki P26-98/208, P-26 
98/162, P26-97/33. 
Siłownia składająca się z drążków i poręczy Flow Park (wzorować się na 
park Podolski - Flow Park). Plac zabaw 5 elementów z podłożem 
gumowym, sugerowane przez opinię dzieci. Ławki parkowe 4 sztuki. Kosz 
na śmieci. Krzewy, 2 sztuki. 
Dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

59. P0202RS 

Lodowisko otwarte/sezonowe (listopad-luty). 
Teren "dodatkowego parkingu", naprzeciwko Pałacu Młodzieży przy al. 
Wyszyńskiego 80 (pomiędzy lodowiskiem "Retkinia" MOSiR, Pałacem 
Młodzieży, Parkingiem Płatnym a przychodnią zdrowia "Ledan". 
Otwarte lodowisko (500 m) ma przysłużyć się integracji mieszkańców, ale 
przede wszystkim będzie aktywną formą spędzania czasu poza domem. 
Infrastruktura krytego lodowiska "Retkinia" będzie mogła (ale nie musi!) 
posłużyć jako zaplecze techniczne do obsługi otwartego lodowiska (jest 
droga wewnętrzna między wymienionymi lodowiskami). Na tą chwilę 
lodowisko Retkinia nie spełnia swojej misji, gdyż często godziny jego 
działania nie pokrywają się z czasem gdy większość mieszkańców kończy 
pracę/szkołę - wtedy na lodowisku jeżdżą grupy zorganizowane bądź 
odbywają się zawody sportowe. 
 Z efektów realizacji zadania korzystać mieszkańcy Łodzi. 

60. 
P0208LP 

Szyna dla wózków na kładce nad torami kolejowymi (połączenie 
Osiedle Pienista- CH. Retkinia). 
Kładka nad torami od osiedla Pienista(ul. Czerwonego Kapturka) do 
Retkini - (ul. Maratońska) - dotyczy wjazdu od strony osiedla Lublinek-
Pienista. 
Dołożenie dodatkowej szyny na kładce nad torowiskiem łączącej dwa 
osiedla, umożliwiającej przeprowadzenie wózków dla dzieci. Istnieje jedna 
szyna, na ktorej można przeprowadzić rower. Druga szyna powinna być na 
tyle uniwersalna, aby móc przeprowadzić wózki na dwóch kołach o różnym 
rozstawie osi i jednocześnie pozostanie miejsce dla osoby prowadzącej 
wózek. Należy dodać zabezpieczenia, aby wózek się nie stoczył. 
Nie dotyczy. 
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61. P0212ZL 

Teatr Bliżej Nas. 
SP 169, ul. Napoleońska 7. 
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 spektaklu 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 (na                 
4 występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

62. P0213ZM 

Teatr Bliżej Nas. 
XXXVI LO, ul. Minerska 1/3. 
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 spektaklu 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 (na                 
4 występy). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą mieszkańcy osiedla. 

 


