POLESIE
OSIEDLE KAROLEW – RETKINIA WSCHÓD
L.p.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 14 MBP
Łódź-Polesie.
ul. Rajdowa 8.
Mieszkańcy Osiedla Piaski chętnie sięgają po nowości
wydawnicze w bibliotece. Widzą potrzebę powiększenia
jej księgozbioru o nowe książki. Chcieliby też korzystać
z wygodnej formy audiobooków. W związku z tym
proponujemy zakupić książkowe nowości wydawnicze
i audiobooki; za wnioskowaną kwotę zakupiono by ok.
180 tytułów książek i ok. 40 audiobooków.
Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty
czasopism dla „Biblioteki z kotem” – Filii nr 5 MBP
Łódź-Polesie.
ul. Wileńska 59.
Mieszkańcy osiedla proponują, aby w ramach realizacji
zadania kupić książki, audiobooki oraz roczną
prenumeratę czasopism dla biblioteki. Jest to jedyna
bezpłatna placówka kultury w osiedlu, która skupia
seniorów (prowadząc Klub Seniora), dzieci, młodzież,
dorosłych oferując książki, audiobooki, czasopisma.
Nowości jest niewiele, dlatego zakup wzbogaciłby ofertę
biblioteki. Prenumerata czasopism, w tym prasy
codziennej umożliwiłaby bezpłatny dostęp do bieżących
informacji mieszkańcom osiedla.
Siatkówka w Jedenastce – zakup i montaż słupków
do siatki w sali gimnastycznej w SP 11.
ul. Hufcowa 20a.
Zakup i montaż słupków, siatki oraz elementów
zabezpieczających do gry w siatkówkę.
Doposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia w sprzęt
ratowniczy oraz szkoleniowy z zakresu Pierwszej
Pomocy.
ul. Retkińska 129.
Projekt zakłada zakup fantomów szkoleniowych, na
rzecz jednostki OSP Łódź Retkinia, które w znaczącym
stopniu przyczynią się do propagowania umiejętności
udzielania pierwszej pomocy oraz do nabycia
odpowiednich postaw obywatelskich. Dodatkowo, sprzęt
ratowniczy zwiększy zasięg oraz możliwości ratownicze
jednostki OSP Łódź Retkinia.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Bezpieczne dojście do autobusu – utworzenie
przejścia dla pieszych na Retkińskiej przy
przystanku autobusowym.
ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na
wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku
autobusowym.
Budowa pieszego przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej
przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową. Przejście umożliwi
bezpieczne i bezpośrednie dojście do przystanku
autobusowego. Koszt obejmuje budowę przejścia dla
pieszych bez sygnalizacji świetlnej (malowanie jezdni
i dwa znaki pionowe) wraz z ułożeniem chodnika
i malowaniem przejścia dla pieszych przez ścieżkę
rowerową.
Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP
Łódź-Polesie.
ul. Tomaszewicza 2.
Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP
do bezpłatnego wykorzystania przez dzieci i młodzież.
Korzystający z biblioteki widzą potrzebę powiększenia
księgozbioru o nowości wydawnicze, obejmujące
różnorodną
tematykę:
literaturę
piękną
i popularnonaukową dla dzieci i młodzieży, poradniki,
książki o Łodzi i regionie, lektury szkolne.
Kupno audiobooków byłoby odpowiedzią na coraz
większe zainteresowanie czytelników, korzystających
z biblioteki książką do słuchania. Za wnioskowaną kwotę
księgozbiór zostałby powiększony o ok. 250 tytułów
książek i 100 audiobooków.
Nowe miejsca parkingowe na Karolewie - ul.
Wróblewskiego przyjazna i bezpieczna dla
mieszkańców - NIE dla szykan na jezdni.
ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul.
Bratysławskiej.
Projekt
przewiduje
wyznaczenie
25
nowych
utwardzonych miejsc parkingowych wzdłuż ul.
Wróblewskiego na Os. Karolew poprzez zmianę
organizacji ruchu. Pasy ruchu zostaną wyprostowane,
a parkowanie przeniesione na północną stronę ulicy jak
pokazano na rysunku w załączniku. Nastąpi demontaż
niebezpiecznych
dla
zmotoryzowanych
szykan
występujących w postaci niedostatecznie oznaczonych
wysepek i demontaż poduszek berlińskich. Elementami
uspokajania
ruchu
pozostaną
skrzyżowania
równorzędne: z ul. Narciarską i z ul. Bratysławską.
Zabudowa stojaków na rowery pod C.H. Retkinia
przy ul. Maratońskiej 24/32.
Okolica skrzyżowania Maratońska/Retkińska oraz C.H.
Retkinia przy ul. Maratońskiej 24/32/.
Wypłytowanie terenu o pow. ok. 30 m² wraz
z ustawieniem 5 ogólnodostępnych stojaków na rowery.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Zakup książek i audiobooków dla Zespołu Bibliotek
Publicznych im. J. Augustyniaka do bezpłatnego
wypożyczania.
ul. Wróblewskiego 67.
W ramach zadania zakupione zostaną książki
i audiobooki. Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla
i wszystkim zainteresowanym bezpłatne wypożyczenie
ukazujących się na bieżąco nowości wydawniczych,
wznowień, książek z dużym drukiem oraz lektur
szkolnych, bez potrzeby ich kupowania.
Ustawienie
wiaty
na
przystanku
Maratońska/Obywatelska (0545).
Przystanek Maratońska/Obywatelska (0545).
Ustawienie
wiaty
na
przystanku
Maratońska/Obywatelska (0545).
Zakup książek i audiobooków.
MBP Łódź-Polesie Filia Nr 7, ul. Kostki Napierskiego 4.
Zakup ok. 500 woluminów i ok. 200 audiobooków.
Byłaby
to
zarówno
literatura
piękna,
jak
i popularnonaukowa, dla ponad 2 tys. użytkowników.
Multimedialna sala zajęć dydaktycznych w PM 133.
ul. Krzemieniecka 22b.
W ramach zadania, w sali przedszkolnej powstanie kącik
multimedialny wyposażony w tablicę interaktywną,
laptopa, projektor oraz "interaktywną podłogę".
„Wędrujące tablety” – utworzenie mobilnej pracowni
informatycznej do nauczania na I i II etapie edukacji
w SP 11.
ul. Hufcowa 20a.
Utworzenie mobilnej pracowni informatycznej do
nauczania przedmiotów na I i II etapie edukacyjnym.
Zakup 30 tabletów dla uczniów i tabletu dla nauczyciela.
Przygotowanie pokoju nauczycielskiego - remont
instalacji elektrycznej pod kątem dostosowania do stacji
dokującej tablety - okablowanie i sprzęt (przewody,
gniazda, osłony, tablica z zabezpieczeniami). Zakup szafy
zabezpieczającej i dokującej tablety.
Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na
odcinku od ul. Bratysławskiej do wjazdu na osiedle na wysokości kiosku z prasą.
Chodnik w pasie drogowym ul. Wróblewskiego w rejonie
skrzyżowania z ul. Bratysławską.
Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na odcinku
od ul. Bratysławskiej do wjazdu na osiedle - na
wysokości kiosku z prasą.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Informatyka w SP 11 - modernizacja pracowni
informatycznej w SP 11.
ul. Hufcowa 20a.
Modernizacja pracowni informatycznej. Zakup 15
zestawów komputerowych
z
oprogramowaniem
(jednostka centralna, monitor, klawiatura i mysz)
i zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla
nauczyciela. Wyposażenie pracowni w rzutnik
multimedialny i ekran.
Niech te drzwi będą gościnne – czyli nowe, lepsze,
inne.
ul. Krzemieniecka 24a.
Wymiana drzwi sal lekcyjnych i innych pomieszczeń
Zespołu jest koniecznością, ponieważ obecne zagrażają
swym stanem bezpieczeństwu dzieci, ponieważ nie były
wymieniane od początku istnienia budynku (1970r.)
Łączna ilość drzwi w Zespole to 46 sztuk.
Einstein w „Jedenastce” - utworzenie pracowni
informatycznej do nauczania przedmiotów ścisłych
w SP 11.
ul. Hufcowa 20a.
Utworzenie pracowni informatycznej do nauczania
przedmiotów
ścisłych.
Zakup
15
zestawów
komputerowych z oprogramowaniem (jednostka
centralna, monitor, klawiatura i mysz) i zestawu
komputerowego z oprogramowaniem dla nauczyciela.
Wyposażenie pracowni w rzutnik multimedialny i ekran.
Modernizacja szatni szkolnych.
SP 137, ul. Florecistów 3b.
W
ramach
zadania
wyremontowane
zostaną
4 pomieszczenia w szatniach szkolnych. W dwóch
pomieszczeniach zamontowane zostaną wieszaki (po
6 wieszaków stojących i 4 wieszaki montowane do
ściany), natomiast dwa pozostałe przebudowane zostaną
na przebieralnie. Pomieszczenia zostaną pomalowane,
wymienione zostanie oświetlenie, a na podłogach
położona zostanie glazura.
Sala językowa dla uczniów SP 164.
ul. Wróblewskiego 65.
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie
nowoczesnej, spełniającej przyjazne warunki sali
językowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Nowoczesna pracownia zajęć technicznych w SP 41.
ul. Rajdowa 18.
Przedmiotem zadania jest wyposażenie pomieszczenia
w: -zabudowę kuchenną ( wraz ze sprzętem AGD ) zastawę stołową i sprzęt gospodarstwa domowego.
-2 blaty i 2 stoły robocze.
-13 ławek, 27 krzeseł,
6 szafek, 2 szafy, 1 biurko
-rolety okienne.
wyposażenie multimedialne ( tablica multimedialna,
laptop, drukarka, skaner ) -4 maszyny do szycia, 2 deski
do prasowania
-26 krosien tkackich
-narzędzia
i urządzenia do obróbki drewna i metalu ( imadła,
wiertarki, stojaki ) -13 gotowych zestawów do montażu
elektronicznego
i mechanicznego.
-32 mini znaki drogowe, maty
rowerowe -plansze dydaktyczne.
Wspólnie dla skweru przy ul. Wileńskiej.
Skwer mieszczący się w obrębie ulic: Wileńska,
Krzemieniecka.
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych. Ustawienie
nowych obrzeży, krawężników.
Doposażenie PM 144 w zabawki oraz pomoce
dydaktyczne i sprzęt sportowy.
ul. Olimpijska 6.
Doposażenie pięciu grup w zabawki oraz pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, wyposażenie
Sali do zajęć ruchowych w sprzęt gimnastyczny.
Zakupienie
i
zamontowanie
pięciu
zestawów
multimedialnych, w skład których wchodzą: tablica
interaktywna, rzutnik, laptop, oprogramowanie.
Remont szatni w budynku SP 164.
ul. Wróblewskiego 65.
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie
nowoczesnej, spełniającej przyjazne warunki szatni
uczniowskiej i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt.
W rozległych podziemiach budynku zostanie ponadto
wygospodarowane pomieszczenie na salę do ćwiczeń
rekreacyjno-sportowych.
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej
przy SP 137.
ul. Florecistów 3b.
W ramach zadania rozbudowana zostanie część
rekreacyjno-sportowa szkoły. Zamontowanych zostanie
5 urządzeń w siłowni plenerowej. Zbudowany zostanie
tor sprawnościowy dla dzieci z 9 elementami małej
architektury oraz altanka do prowadzenia zajęć
plenerowych.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
MULTIMEDIALNA
SZKOŁA
(Modernizacja
sal
multimedialnych w SP 137).
ul. Florecistów 3b.
W ramach zadania zmodernizowana zostanie sala
komputerowa z 26 stanowiskami komputerowymi, sala
multimedialna w bibliotece z 8 stanowiskami
komputerowymi, sala multimedialna w bibliotece
z 8 stanowiskami komputerowymi. Zakupiony zostanie
zestaw interaktywny oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne.
W ramach modernizacji wyremontowane zostaną 2 sale
multimedialne wraz z zapleczem. W salach wymienione
zostaną wykładziny podłogowe, pomalowane ściany
i sufity, zmodernizowane instalacje elektryczne
i internetowe oraz wymienione meble. Ponadto
zakupiony
zostanie
komputer
do
pokoju
nauczycielskiego.
Remont chodnika wzdłuż ul. Wróblewskiego na
odcinku od ul. Mińskiej w kierunku przejazdu
kolejowego przy Castoramie - dokończenie zadania.
Chodnik w pasie drogowym ul. Wróblewskiego - strona
nieparzysta.
Remont chodnika szerokości 2,0-4,0 m wzdłuż ul.
Wróblewskiego (strona nieparzysta) na odcinku od ul.
Mińskiej (wjazd do posesji 39/41) w kierunku
wschodnim, w kierunku przejazdu kolejowego przy
Castoramie - dokończenie zadania realizowanego w 2016
r. ze środków RO Karolew-Retkinia Wschód wraz
z zabezpieczeniem skarpy o długości ok. 50 m. na wys.
posesji Wróblewskiego 39/41.
Modernizacja placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat
na terenie PM 165.
PM 165, ul. Hufcowa 14.
Zabezpieczenie piaskownic w nakładki z laminatu
znajdujące się w ogrodzie przedszkolnym oraz wyłożenie
placu zabaw specjalną nawierzchnią gumową, która
zwiększy bezpieczeństwo i komfort zabaw dzieci
w ogrodzie przedszkolnym.
Na placu zabaw dzieci figlują – niech dorośli nam
zbudują!
ul. Krzemieniecka 24a
Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych jest niezbędnym
elementem wyposażenia przedszkola. Służy on realizacji
części podstawy programowej oraz spędzaniu czasu
wolnego. W czasie przebywania na placu zabaw, dzieci
odpoczywają, rozwijają sprawności, rozwijają się
społecznie i integrują. Potrzebne są: piaskownica, dwie
zjeżdżalnie, jedna trampolina, cztery huśtawki, cztery
drabinki.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby więcej
chcieć, piękną salę trzeba mieć.
ul. Krzemieniecka 24a.
Sala gimnastyczna w ZSP nr 1 nie była remontowana od
1970 r. Znacznemu lub zupełnemu zniszczeniu uległy:
podłoga, ściany, sufit, okna, ławki, sprzęt sportowy oraz
inne elementy wyposażenia. Stan techniczny powoduje
okresowe spadki temperatury do 11 °C. Należy wykonać
kompleksowy remont obiektu ze względu na higienę
i bezpieczeństwo uczniów Szkoły i przedszkolaków.
Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportoworekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe,
parki na terenie osiedla.
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.
Modernizacja całego pionu żywienia w PM 144.
ul. Olimpijska 6.
Modernizacja całego pionu żywienia: kuchnia, zaplecze
socjalne, zmywalnia, magazyn żywności, obieralnik,
sanitariaty. W celu wykonania modernizacji należy
przeprowadzić generalny remont wszystkich ww.
pomieszczeń, wraz z wymianą okien, podłóg, instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, przebudowę ścianek
działowych oraz wyposażenie pomieszczeń w nową
armaturę, sprzęt kuchenny i urządzenia. Remont ciągów
komunikacyjnych pionu żywienia.
Remont chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na
przedłużeniu ul. Balonowej w kierunku przejść dla
pieszych skrzyżowania Maratońska/Retkińska.
Chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy (CPR) na
przedłużeniu ul. Balonowej w kierunku przejść dla
pieszych skrzyżowania Maratońska/Retkińska.
Budowa chodnika szer. ok. 1,5 m jako kontynuacja
chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ul.
Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ul.
Retkińskiej - w śladzie istniejącego przedeptu - oraz
budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokości 2,0 m+2,0
m) od południowego narożnika ul. Balonowej
w kierunku przejścia dla pieszych ul. Maratońskiej w śladzie istniejącego przedeptu.
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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Plac zabaw przy SP 41.
ul. Rajdowa 18.
Przedmiotem zadania jest remont i modernizacja
istniejącego placu zabaw obejmująca wymianę
nawierzchni bezpiecznej (płyty SRB) oraz wymianę
zniszczonych i uszkodzonych urządzeń zabawowych.
Druga część zadania obejmowałaby dobudowanie
nowego placu zabaw na terenie przylegającym do boiska
szkolnego. Zadanie to wymagałoby wykonania
bezpiecznej nawierzchni, częściowe ogrodzenie terenu,
oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych.
Nowy chodnik na Chodkiewicza.
ul. Chodkiewicza.
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych na
podbudowie z kruszywa o wzmocnionym podłożu
z gruntu stabilizowanego cementem oraz wykonanie
koryta w gruncie.
"Zadaszenie na Karolku" - wiata nad skateparkiem
na "Karolku" i z dobudową sanitariatu.
Karolek - kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicach
Kusocińskiego-Grodzieńska.
Lekkie zadaszenie nad skateparkiem o powierzchni ok.
25x55 metrów o konstrukcji kratownicowej lub
słupkowo-cięgnowej z powłoką namiotową. Dobudowa
sanitariatu.
Remont sali gimnastycznej przy SP 137.
ul. Florecistów 3b.
W ramach zadania wymienione zostaną: parkiet, okna
i instalacja grzewcza. Zmodernizowany zostanie dach,
szatnie i korytarze oraz pomalowane zostaną ściany.
Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej na
odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Wróblewskiego.
Chodnik wzdłuż ul. Bratysławskiej na odcinku od ul.
Wileńskiej do ul. Wróblewskiego - strona nieparzysta
(zachodnia).
Remont chodnika wzdłuż ul. Bratysławskiej na odcinku
od ul. Wileńskiej do ul. Wróblewskiego - strona
nieparzysta (zachodnia) - wraz z doposażeniem w 3
ławki i 3 kosze na śmieci na wysokości "Orlika" przy
XXVI LO.
Remont sali gimnastycznej w SP 41.
ul. Rajdowa 18.
Przedmiotem zadania jest remont sali gimnastycznej
wraz
z
przyległymi
pomieszczeniami
szatni
i sanitariatami oraz wymianą niedrożnego przyłącza
kanalizacji sanitarnej dla tej części budynku w SP 41.

Kwota po
weryfikacji

292000,00

360675,00

550000,00

555000,00

580510,00

620000,00

L.p.

ID

39.

P0052KR

40.

P0067KR

Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Remont ul. Wyszyńskiego.
ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Bandurskiego do ul.
Rajdowej.
Projekt polega na wymianie warstw bitumicznych, które
są w bardzo złym stanie na ul. Wyszyńskiego na odcinku
od ul. Bandurskiego do ul. Rajdowej (przejście dla
pieszych) na nieremontowanym odcinku w kierunku
Smulska (nitka północna). Z powodu na ograniczeń
finansowych wymiana chodnika i budowa drogi
rowerowej byłyby zgłoszone w następnej edycji BO.
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP
164.
ul. Wróblewskiego 65.
W ramach realizacji zadania, w miejscu zdewastowanego
boiska, zostanie zbudowany kompleks sportoworekreacyjny, złożony z boiska wielofunkcyjnego w skład którego wejdą boisko do gry w piłkę ręczną, do
gry w koszykówkę i siatkówkę - z przylegającą do niego
bieżnią lekkoatletyczną. Ponadto pozostałe fragmenty
betonowych,
zniszczonych
boisk
zostaną
zagospodarowane tak, by ukształtować tereny zielone
stwarzające przyjazne dla użytkowników otoczenie.

Kwota po
weryfikacji

900000,00

1186000,00

