
POLESIE 
Osiedle KOZINY 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0001KO 

Kasprzaka/Drewnowska-dodatkowe miejsca parkingowe. 
Trawnik przy bloku na rogu Kasprzaka i Drewnowskiej, działka P7-
129/42 
Budowa miejsc parkingowych na trawniku przy bloku. 

18 000,00 zł 

P0005KO 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Koziny. 
Rozmieszczenie stacji odbędzie się na działkach zarządzanych przez 
Zarząd Dróg i Transportu, w granicach administracyjnych osiedla 
Koziny. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 
korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj 
postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 
atrakcyjność mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup 
określonej liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż ich na 
terenie osiedla. System musi być kompatybilny z działającym już      
w naszym mieście systemem Roweru Publicznego. 

247168,00 zł 

P0008KO 

Budowa parkingu osiedlowego. 
Numery działek: P7-271/7, P7-271/9, P7-271/11. 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
parkingu dla samochodów osobowych. Budowa parkingu 
obejmująca wykonanie miejsc postojowych z płyty ażurowej wraz     
z ułożeniem obrzeży. Wymiary parkingu 18 m szerokość i 44 m 
długość. 

305 200,00 zł 

P0021KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod 
Baba Jagą z osiedla Koziny. 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie, Filia 17, ul. Ossowskiego 
4. 
Zadanie przewiduje zakup 250 książek oraz około 60 audiobooków. 
W ramach zadania zakupione zostaną nowości wydawnicze dla 
dzieci i młodzieży, które będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców 
osiedla Koziny, a także dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. 

9 000,00 zł 

P0045KO 

Nowe boisko to dla dzieci wszystko- przebudowa  boisk 
sportowych na terenie istniejącego obiektu przy ul. Kasprzaka 
20. 
Działki: P-07 210/35, P-07 210/43, P-07 210/39, P-07 210/44, P-07 
210/40, P-07 210/36, P-07 210/45. 
Planujemy wykorzystać istniejącą bazę do stworzenia kompleksu 
dwóch boisk sportowych. Jedno z boisk z przeznaczeniem do gry      
w piłkę nożną przy zmienionej powierzchni z piaskowo-żużlowej na 
bezpieczną i dostępną na rynku. Drugie boisko zamiast do 
koszykówki chcemy przeznaczyć do gry w siatkówkę, przy 
wymianie nawierzchni asfaltowej na poliuretanową.  Teren               
w całości chcemy odgrodzić, zamontować piłkochwyty dla 
bezpieczeństwa użytkowników i okolicznych mieszkańców. 

350 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0060KO 

SP 91 - podjazd dla niepełnosprawnych i miejsce postojowe. 
Działki: P7 262/6, P7 262/9, P7 244/48. 
Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do głównego wejścia 
szkoły od ul. Kasprzaka (przebudowa części tarasu i schodów             
z jednej strony na łagodną pochylnię). Budowa miejsca postojowego 
równoległego na wysokości boiska, za zjazdem. Biorąc pod uwagę 
odległość między drzewami, jest możliwość wyznaczenia                     
jednego pełnowymiarowego miejsca (czyli tego zaznaczonego we 
wniosku). 

70 000,00 zł 

P0062KO 

Usprawnienie ruchu w obszarze skrzyżowania Kasprzaka - 
Drewnowska w godzinach szczytu komunikacyjnego. 
Okolice przystanku Kasprzaka/Drewnowska, działka P7-244/48. 
Przebudowanie pasa ruchu po wschodniej stronie ul. Kasprzaka       
w rejonie ul. Bardowskiego zgodnie z propozycja graficzną 
stanowiącą załącznik do niniejszej karty zmian. Propozycja została 
zaznaczona kolorem pomarańczowym. 

70 000,00 zł 

P0078KO 

Montaż barierek trawnikowych. 
Działka 451/4, ul. Górna, z tyłu bloku ul. Waryńskiego 4. 
Montaż bariery trawnikowej niskiej ze stali ocynkowanej                       
i lakierowanej. 

22 500,00 zł 

P0084KO 

Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom. 
PM 74, ul. Długosza 28a. 
Podniesienie bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ogrodu przez 
dzieci z PM 74 -) wymiana niebezpiecznych (przerdzewiałych, 
dziurawych, wypaczonych) przęseł ogrodzenia zagrażających 
bezpiecznemu pobytowi dzieci na terenie przedszkola -
)doposażenie ogrodu w sprzęt sportowo-rekreacyjny do zabaw 
ruchowych dla dzieci. 

35 000,00 zł 

P0108KO 

Remont chodnika wzdłuż ul. Gazowej po stronie wschodniej        
i zachodniej. 
Obręb P7, działki 378/19, 330/13,330/4, 364/12, 378/5, 378/7, 
378/18. 
Projekt zakłada poprawę jakości życia mieszkańców poprzez 
remont chodnika na odcinkach: od ul. Długosza po stronie 
nieparzystej do budynku pod numerem 1 oraz od ul. Długosza po 
stronie parzystej do budynku pod numerem 8. Planowane jest 
ułożenie nowych płyt betonowych o wymiarach 0,35 x 0,35                 
w kolorze szarym wraz z obrzeżami. 

294 000,00 zł 

P0109KO 

Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Gazowej po stronie 
wschodniej i zachodniej. 
Obręb P7, działki: 378/19, 330/13, 330/4, 378/5. 
Rekultywacja trawników wzdłuż ul. Gazowej.  Planowane jest 
również posadzenie żywopłotu z wiązu na wys. posesji od 1 do nr 7 
po stronie nieparzystej ul. Gazowej oraz usuniecie starych pni po 
wyciętych drzewach. 

20 481,45 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0111KO 

Budowa "siłowni pod chmurką" na osiedlu Koziny. 
Obręb P-7, działka nr 126/11. 
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, a następnie jej realizację. Oznacza to wybudowanie 
ogólnodostępnej "siłowni pod chmurką" wyposażonej w urządzenia 
ruchowo-siłowe oraz wycinkę drzew pod jej teren, a także 
postawienie dwóch ławek. 

90 500,00 zł 

P0112KO 

Budowa chodnika na osiedlu Koziny pomiędzy ulicami 
Wapienną i Ossowskiego. 
Obręb P7, działki:112/5, 112/2. 
Powstanie nowy chodnik ułatwiający poruszanie się mieszkańcom 
osiedla Koziny. 

230 000,00 zł 

P0169KO 

Bezpieczne Koziny - stworzenie monitoringu miejskiego na 
osiedlu Koziny. 
Monitoring powinien zostać rozmieszczony w miejscach znanych 
policji i straży miejskiej, uznanych za niebezpieczne, bądź w tych, 
które mogą generować sytuacje prawdopodobnie zagrażające życiu   
i bezpieczeństwu mieszkańców osiedla, tj. w okolicy sklepów 
nocnych (monopolowych), przy niedoświetlonych wylotach ulic, 
zaułkach, terenach rekreacyjnych, takich jak place zabaw, boiska, 
skwery, oraz w okolicach urzędów lub placówek użyteczności 
publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. poczta, agencje 
bankowe i bankomaty. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle Koziny. 
Projekt zakłada rozmieszczenie około 14-16 kamer (4 punkty 
kamerowe) w miejscach uznawanych za niebezpieczne, działających 
zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz podłączenie ich do miejskiej 
sieci monitoringu. Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 
stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz                         
z istniejącymi już kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi 
instalowanymi przez mieszkańców, przedsiębiorców (np. istniejące 
sklepy, czy wspólnoty mieszkaniowe). Takie połączenie zapewni 
zwiększenie zasięgu i skuteczności działania całej sieci, a tym 
samym stworzy możliwość szybszego reagowania w sytuacjach 
niebezpiecznych, będących zagrożeniem dla życia bądź mienia 
mieszkańców. Sugerowane lokalizacje: deptak przy fontannie 
(Długosza 26/28), okolice bankomatu PKO BP przy ul. Kasprzaka, 
ciągi pieszo-jezdne prowadzące do przystanków komunikacji 
miejskiej w stronę osiedla. 

483 000,00 zł 

P0186KO 

Nowoczesna szkoła to nowoczesne pracownie - modernizacja 
zaplecza dydaktycznego przedmiotów ścisłych oraz biblioteki 
Gimnazjum 19. 
Ul. Wapienna 17, działki 219/13, 219/14. 
Uczniowie PG 19 marzą o nauce w nowoczesnych pracowniach 
matematycznych, fizyczno-chemicznej i multimedialnej bibliotece. 
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, koncentrujemy się na 
modernizacji pracowni przedmiotów ścisłych oraz biblioteki. 
Oprócz prac remontowych chcemy skupić się na zapewnieniu 
nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych (np. sprzęt 
multimedialny, zestawy doświadczeń, odczynniki chemiczne) oraz 
przystosować te pomieszczenia do przepisów p-poż. 

412 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/ Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0211KO 

Remont chodnika w pasie drogowym ul. Waryńskiego - nitka 
wschodnia. 
Ul. Waryńskiego od ul. Srebrzyńskiej do ul. Długosza, działka P-7 
363/2. 
Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz     
z podbudową, Wykonanie nowej podbudowy, postawienie nowych 
obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przez ulice i zjazdy, 
wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 
x 8cm. 

150 000,00 zł 

P0218KO 

Budowa zatok parkingowych. 
Działki 208/3 i 199/12, wzdłuż ul. Ossowskiego od  nr 6 do 8. 
Wybudowanie z kostki betonowej miejsc parkingowych (ok. 30-35) 
w tzw. zatokach, w pasie drogowym ul. Ossowskiego, po jej 
zachodniej stronie (parzystej), pomiędzy drzewami. Inwestycja nie 
zawęzi pasa jezdni, a miejsca parkingowe usytuowane prostopadle 
do jezdni uporządkują sytuację parkingową. 

320 000,00 zł 

P0237KO 

Wymiana stolarki okiennej w budynku  BP Łódź-Polesie - Dział 
Udostępniania. 
Ul. Długosza 7/9, działki: 330/11, 305/2. 
Prace remontowo-modernizacyjne polegające na wymianie stolarki 
okiennej w pomieszczeniach wykorzystywanych przez bibliotekę, 
zabezpieczeniu wnętrz przed dostającą się wilgocią. Demontaż            
i utylizacja starych  okien, montaż nowej stolarki okiennej PCV, 
obróbka montażowa oraz malowanie i dostosowanie wnętrz do 
użytkowania po przeprowadzonej wymianie stolarki okiennej. 

80 000,00 zł 

P0251KO 

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 91. 
Ul. Kasprzaka 45, działki 262/1, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 
262/10, 262/11 w obrębie P-7. 
Kompleksowa modernizacja istniejącej pracowni wraz z jej 
doposażeniem. Obecna pracownia jest wyposażona w komputery 
stacjonarne sprzed wielu lat. Proponujemy modernizację 15 
stanowisk komputerowych, wyposażając je w nowoczesny sprzęt, 
nowe regulowane stoliki komputerowe wraz z odpowiednimi 
siedziskami, oraz monitor interaktywny i drukarkę laserową. Z racji 
umiejscowienia budynku, okna wymagają instalacji rolet 
przeciwsłonecznych. Uzupełnieniem całości będzie wymiana 
podłogi (parkiet) lub montaż wykładziny PCV. 

95 000,00 zł 

P0253KO 

Doposażenie placu zabaw w urządzenia do zabaw dla dzieci od 
3 do 15 lat. 
Ul. Pietrusińskiego 25/27, działki 425/1, 424/3 w obrębie P7. 
Zakup i zainstalowanie 2 zabawek i jednego zestawu zabawowego. 
Szczególnie chodzi tu o urządzenia dla młodszych dzieci. 

35 000,00 zł 

P0268KO 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty      
z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się w nich uczyć programowania    
i budowy robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. 
Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych form nauki                   
i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 
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P0275KO 

Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu SP 91. 
Ul. Kasprzaka 45. 
Modernizacja ogrodzenia szkoły na bazie istniejącej podmurówki       
z wymianą wszystkich przęseł ogrodzeniowych, dwóch bram               
i furtki. Do wymiany kwalifikują się także tzw. piłkochwyty 
zabezpieczające okna budynku mieszkalnego, stojącego wzdłuż 
południowo/zachodniej strony ogrodzenia boiska do piłki nożnej. 
Wszystkie elementy ogrodzenia będą miały bezpieczne zakończenia 
górnych prętów przęseł i zostaną pomalowane farbą antykorozyjną 
w kolorze pasującym do budynku i otoczenia. 

127 800,00 zł 

P0281KO 

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku SP 91.  
UL. Kasprzaka 45. 
Kompleksowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz           
z ościeżnicami na wszystkich kondygnacjach budynku szkoły. 
Budynek został wybudowany w 1958 r. i nigdy nie miał 
przeprowadzanych modernizacji w tym zakresie. Drzwi są w złym 
stanie technicznym i wymagają interwencji ze względów 
bezpieczeństwa. Do wymiany jest ok. 50 drzwi pojedynczych                
i 4 drzwi podwójne i poczwórne. Chcemy, aby były to drzwi 
estetyczne, funkcjonalne, pojedyncze - w kolorze białym, inne -         
w zależności od koloru otoczenia. 

129 000,00 zł 

 


