
POLESIE 

OSIEDLE  STARE POLESIE 
 

L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0043SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 
9 MBP Łódź-Polesie z Osiedla Stare Polesie. 
ul. Zielona 77. 
Zadanie dotyczy zakupu około120 książek oraz 40 
audiobooków do zbiorów biblioteki Filii nr 9 MBP Łódź-
Polesie. 

       4000,00     

2. P0020SP 

Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 
4 MBP Łódź-Polesie. 
ul. Legionów 71/73. 
Zadanie przewiduje zakup około 200 książek do zbiorów 
biblioteki. 

       5000,00     

3. P0007SP 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii Nr 
10 MBP Łódź-Polesie. 
ul. Więckowskiego 32 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek oraz około 
100 audiobooków do zbiorów biblioteki. 

     10000,00     

4. P0115SP 

Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia             
+ przewijak w parku Poniatowskiego. 
Park im. Poniatowskiego. 
Postawienie w parku 2 zadaszonych ławek gdzie 
rodzic/opiekun małego dziecka będzie mógł je 
nakarmić(butelką/piersią) oraz wygodnie przewinąć. 

     10000,00     

5. P0029SP 

Zakup książek, audiobooków i urządzenia 
wielofunkcyjnego dla użytkowników Biblioteki 
Fantastycznej Na Piętrze na Starym Polesiu. 
MBP Łódź-Polesie, Filia nr 18, Al. Politechniki 3A. 
Zadanie przewiduje zakup ok. 300 książek, ok. 100 
audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, 
skaner, ksero). W ramach zadania zakupione zostaną 
nowości wydawnicze dla dorosłych i młodzieży, które będą 
dostępne bezpłatnie dla mieszkańców osiedla Stare Polesie, 
a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 
Korzystanie z zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego 
(drukarka, skaner, ksero) będzie bezpłatne i dostępne dla 
każdego. 

     12000,00     

6. P0009SP 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy 
sprawności fizycznej seniorów. 
Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26. 
Zadanie dotyczy wyposażenia Domu Dziennego Pobytu przy 
ul. 1 Maja 24/26 w fotel z masażem i rower treningowy. 

     15500,00     



L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

7. P0134SP 

Poleska Galeria Sztuki. 
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71. 
Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
pozostałych mieszkańców z dzielnicy Polesie na wykonanie 
murali (projekt i malunek) na elewacji części budynku oraz 
okalającego podwórko wysokiego betonowego muru. 
Murale powinny być inspirowane twórczością łódzkich 
artystów malarzy. Konkurs z nagrodami. Mieszkańcy Polesia 
wybiorą zwycięskie malunki za pomocą kart do głosowania 
wrzucanych do skrzynki na terenie działki. Wręczenie 
nagród podczas rodzinnego pikniku z grami i zabawami 
oraz koncertem łódzkiej kapeli dla mieszkańców. Nagroda 
np. karnet na bezpłatne korzystanie z rowerów miejskich 
przez trzy miesiące lub coś podobnego. 

     21600,00     

8. P0079SP 

Sprzęt sportowy na zajęcia ruchowe dla łodzian 
organizowane przez MOSiR. 
Hala Sportowa, MOSiR ul. Ks. Skorupki 21. 
Sprzęt sportowo-rekreacyjny jest niezbędny do 
prowadzenia profesjonalnych zajęć ruchowych dla łodzian, 
w tym w szczególności seniorów, organizowanych przez 
MOSiR, i są to m.in. piłki gimnastyczne, piłki gąbkowe, 
taśmy thera-band, gumy power-band, hantle, materace 
gimnastyczne, pulsometry, bieżnie elektryczne, rowery 
magnetyczne, wioślarze, atlas, piłkarzyki, hula-hoop, 
pachołki, talerzyki, drabinki koordynacyjne, taśmy do 
wyklejania boisk. 

     26900,00     

9. 
P0176SP 
 

Modernizacja pracowni językowej w SP 160. 
ul. Struga 24a. 
Zadanie polega na modernizacji pracowni językowej 
służącej uczniom klas I-VIII w ramach obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć z języka angielskiego. Zadanie polega 
na zakupie zestawu interaktywnego, laptopa dla nauczycieli 
wraz z ławkami, krzesłami z przeznaczeniem dla uczniów 
oraz pracowników szkoły. Należy również zakupić i położyć 
wykładzinę, pomalować pracownię oraz zrobić okablowanie 
i montaż sprzętu. 

     27000,00     

10. P0006SP 

Cywilizacja parkowania na Starym Polesiu - słupki. 
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. 
Żeromskiego (Kopernika- przystanek autobusowy) strona 
zachodnia. Żeromskiego (Mickiewicza - rejon przystanku 
tramwajowego)- miejsce wykorzystywane przez służby 
miejskie do obsługi technicznej urządzeń w obrębie 
skrzyżowania, należałoby nanieść "kopertę" w tej lokalizacji 
wykluczając możliwość zatrzymania samochodów 
"cywilnych". Więckowskiego (róg 28 PSK do drzewa) 
południowy róg Więckowskiego (28 PSK do Żeromskiego) 
północna strona, płotek wydzielający trawnik  
i uniemożliwiający parkowanie.  

           29913,60  

https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656
https://www.google.pl/maps/@51.7709112,19.440614,3a,75y,202.47h,79.35t/data=%213m6%211e1%213m4%211sqtVN6xB8rgMhHQmwv_bMpQ%212e0%217i13312%218i6656


L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

11. 
P0187SP 
 

Stare Polesie - osiedlowy kanał informacyjny. 
Osiedle Stare Polesie. 
Dzieci i młodzież tworzyć będą kanał informacyjny 
związany ze sprawami Starego Polesia. Powstaną materiały 
pisane, audio, wideo, dystrybuowane w sieci internetowej  
i w postaci materiałów drukowanych. Działanie zwiększy 
obieg informacji wśród mieszkańców, zachęci dzieci  
i młodzież do działania, wpłynie na rozwój ich kompetencji 
oraz poszerzy wiedzę o osiedlu wśród wszystkich 
odbiorców działania. 

     30000,00     

12. P0194SP 

Bajkowy plac zabaw. 
ul. Żeromskiego 105. 
Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. 

     40000,00     

13. P0049SP 

Sprawne życie dla Łodzian – program treningowo-
językowy skierowany do dzieci i młodzieży. 
Placówka rehabilitacyjna przy ul. Struga 86. 
Organizacja zajęć korekcyjno-językowych dla dzieci  
i młodzieży z terenu osiedla. Zajęcia prowadzi personel 
medyczny oraz native speaker, będą się odbywać w jęz. 
angielskim. Przewiduje się ćwiczenia korygujące postawę, 
ogólnousprawniające, wzmacniające garnitur mięśniowy, 
jednocześnie dzieci/młodzież będą poznawać podstawowe, 
a następnie rozszerzone pojęcia z zakresu anatomii 
człowieka i prowadzonych czynności. Celem jest połączenie 
aktywności fizycznej z językową. 

     63000,00     

14. P0175SP 

Szkoła XXI wieku - utworzenie pracowni komputerowej 
w SP 160. 
ul. Struga 24a. 
Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej służącej 
uczniom klas I-VIII w ramach obowiązujących  
i dodatkowych zajęć komputerowych. Zadanie polega na 
zakupie 20 zestawów komputerowych, zestawu 
interaktywnego, laptopa dla nauczycieli wraz z biurkami, 
fotelami z przeznaczeniem dla uczniów oraz pracowników 
szkoły. Należy również zakupić i położyć wykładzinę, 
pomalować pracownię oraz zrobić okablowanie i montaż 
sprzętu. 

     83650,00     

15. P0148SP 

Zielone Stare Polesie - monitoring zieleni osiedlowej. 
Osiedle Stare Polesie. 
Działanie obejmuje bieżące monitorowanie stanu zieleni na 
osiedlu, nowych nasadzeń, prac prowadzonych przy 
zazielenianiu, prowadzenie punktu informacyjno-
kontaktowego dla mieszkańców, prowadzenie strony 
internetowej z informacjami o zasobach zielonych osiedla, 
prowadzenie akcji edukacyjnej w  zakresie znaczenia zieleni 
w mieście (plakaty, ulotki, warsztaty w szkołach 
podstawowych, przedszkolach. warsztaty otwarte dla 
innych grup mieszkańców). 

     85000,00     



L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

16. P0008SP 

EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE 
ul. Pogonowskiego 27/29 – SP 26. 
Kontynuujemy działania włączające mieszkańców Starego 
Polesia w życie szkoły. Eksperymentarium Staropoleskie to 
miejsce w którym zarówno uczniowie szkoły jak i dzieci  
z okolicznych przedszkoli pod okiem nauczycieli 
eksperymentatorów poznają tajniki fizyki, chemii oraz 
biologii. Wykładowcami zostaną nauczyciele pracujący w 
naszej szkole oraz gościnnie przedstawiciele świata nauki 
związani z łódzkimi uczelniami. 

     98000,00     

17. P0098SP 

Otuleni zielenią. 
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. 
W ramach zadania planujemy założenie ogrodów 
wertykalnych, co spowoduje, że otoczenie szkoły stanie się 
bardziej przyjazne. Będą one miały również szereg zalet 
edukacyjnych wykorzystywanych w zajęciach 
przyrodniczych. Zaproponowana konstrukcja będzie 
sprawiała wrażenie "zielonych ścian" i zostanie 
zamontowana na zrewitalizowanym ogrodzeniu szkoły. 
Modernizacja ogrodzenia, zamontowanie nowej bramy  
i furtki będzie miało wpływ na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa naszych uczniów. 

     98000,00     

18. P0010SP 

Tajemniczy Ogród 
ul. Legionów 39 
Celem zadania jest stworzenie przepięknego ogrodu, 
pełnego drzew i kwiatów, z funkcją konstrukcji 
sprawiających wrażenie "zielonych ścian". Zadanie ma 
uzupełnić stworzony w ramach II edycji Budżetu 
Obywatelskiego plac zabaw dla dzieci. 

   100000,00     

19. P0097SP 

Modernizacja zaplecza sportowego w SP 152. 
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. 
Remont natrysków, toalet i przebieralni dla dziewcząt  
i chłopców, mieszczących się przy Sali gimnastycznej SP 152 
jest elementem niezbędnym dla poprawienia warunków 
sanitarnych obiektu. Uczniowie w sposób nieskrępowany 
będą mogli przygotować się do zajęć wychowania 
fizycznego (co obecnie nie jest możliwe), jak również po 
zajęciach skorzystać z natrysków celem odświeżenia. 

   105200,00     



L.p. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

20. P0128SP 

Remont klatek schodowych budynku frontowego  
i oficyny oraz prześwitu bramowego w budynku 
frontowym. 
al. 1 Maja 34. 
Prace związane z remontem klatek schodowych to: naprawa 
ubytków tynku, obrobienie otworów okiennych, nałożenie 
warstwy szczepnej na lamperie, wygładzenie, gruntowanie  
i malowanie ścian, naprawa i malowanie poręczy, 
malowanie drzwi i innej stolarki, wymiana instalacji 
elektrycznej. Prace związane z remontem prześwitu 
bramowego: naprawa ubytków tynku, wygładzenie, 
gruntowanie i malowanie ścian, demontaż zniszczonych 
wrót bramowych, wykonanie i montaż nowych wrót, 
malowanie drzwi w prześwicie bramowym, wymiana drzwi 
do piwnicy, wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia. 

   111600,00     

21. P0018SP 

Odnowienie dziedzińca dla Seniorów- złota jesień w 
przestrzeni 2-go Domu Pomocy Społecznej. 
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32. 
Zadanie ma na celu modernizację dziedzińca na terenie 2-go 
DPS, tak aby mieszkające tu osoby mogły spędzać czas na 
świeżym powietrzu, ciesząc się życiem. Nowa zieleń, 
pojawienie się ławek, parasoli, krzeseł, stołów, nowych 
pieszych ścieżek, miejsc rekreacji oraz wypoczynku  
w istotny sposób poprawią jakość życia Seniorów naszego 
Domu. Złota jesień powinna mienić sie wielobarwnie. 

   129000,00     

22. P0074SP 

Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-
rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.  
Obiekty sportowe Politechniki Łódzkiej, Hala MOSiR ul. 
Skorupki 21, Park im. Poniatowskiego, Park im. Klepacza. 
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie 
przewiduje organizację otwartych i bezpłatnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny 
sportowe, a także rywalizację sportową w postaci 
organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach. 
Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach sportowych 
i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama zajęć 
zarówno dla uczniów jak i studentów. 

   200000,00     

23. P0045SP 

ENTLICZEK-ŚWIETLICZEK – świetlica dla uczniów SP 46. 
ul. Żwirki 11/13. 
Projekt i adaptacja nieużytkowanego pomieszczenia  
w budynku SP 46 na cele świetlicy szkolnej. Przebicie ściany 
i wstawienie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. 
Wykonanie niezbędnych instalacji, posadzki. Remont 
łazienki, dostosowanie dla potrzeb dzieci. Odnowienie ścian 
(tynki, płyty, malowanie). Wyposażenie świetlicy szkolnej 
(szafki, 5 stolików, 30 krzesełek, telewizor, odtwarzacz dvd, 
rzutnik, projektor, pomoce dydaktyczne, tablica 
interaktywna, komputery, wieszaki, dywan). 

   210000,00     
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24. 
P0186SP 
 

Stare Polesie - społeczny dom kultury - miejsce 
aktywności mieszkańców. 
Osiedle Stare Polesie w zakresie pracy mobilnej - ul.                       
28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9 - w zakresie pracy 
stacjonarnej. 
Zadanie dotyczy utworzenia oferty działań kulturalnych, 
społecznych, obywatelskich dla różnych grup mieszkańców 
osiedla (zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych, koncerty, przedstawienia plenerowe, projekcje, 
pikniki, pokazy itp..) oraz animowania mieszkańców. 
Realizacja oferty w formie stacjonarnej i plenerowej.            
W ramach zadania m.in. zatrudnienie 2 osób- mieszkańców 
osiedla i przyuczenie do pełnienia roli animatorów 
społecznych. 

     210000,00     

25. P0081SP 

Remont chodników na ul. 6 Sierpnia (odcinek 
Żeromskiego – Gdańska). 
Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do 
ul. Gdańskiej) 
Remont istniejących chodnika z zachowaniem zasad 
trójpodziału (Strefa Wielkomiejska) na podbudowie  
z kruszywa o wzmocnionym podłożu z gruntu 
stabilizowanego cementem wraz wykonaniem koryta  
w gruncie. 

   367200,00     

26. P0050SP 

Sprawne życie dla Łodzian – program treningowy 
skierowany do mieszkańców 60+. 
Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83. 
Organizacja ośrodka, w którym promowane są zdrowe 
postawy i zachowania fizyczne. W skład zajęć wchodzą 
ćwiczenia typu fitness lub/i zabiegi rehabilitacyjne, jeżeli 
potrzeba - konsultacja lekarska kwalifikująca beneficjenta, 
część informacyjna oraz możliwość spotkania ludzi 
myślących podobnie (grupy promujące zdrowie). Zajęcia 
obejmują: -) serie ćwiczeń, oraz w razie potrzeby zabiegów 
usprawniających beneficjenta, w trybie dowolnym (np. 
mieszanym), -) konsultację lekarza rehabilitacji jeżeli 
potrzebna (kwalifikacja na zabiegi), -) informację/dialog 
beneficjenta i personelu w wydzielonym pomieszczeniu 
wypoczynkowym, spotkania z pozostałymi użytkownikami. 

   557700,00     

27. P0030SP 

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Osiedla 
Stare Polesie przy ZSS nr 2, ul. Karolewska 30/34. 
Teren przy ZSS nr 2, ul. Karolewska 30/34. 
Celem zadania jest rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej 
dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej, w tym osób 
niepełnosprawnych, poprzez budowę boiska 
wielofunkcyjnego dla drużynowych gier zespołowych. 
Boisko będzie integralną częścią kompleksu sportowo-
rekreacyjnego Osiedla Stare Polesie przy ZSS nr 2.  
W określonej lokalizacji miasta brak jest podobnych 
funkcjonujących dla społeczności lokalnej obiektów 
sportowych. 

   670000,00     

 


