
POLESIE 

OSIEDLE  KOZINY 
 

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

weryfikacji 

1. P0189KO 

Domek do przechowywania zabawek ogrodowych  
i mobilnych pomocy. 
PM 74, ul. Długosza 28a. 
Wyposażenie ogrodu w domek do przechowywania pomocy 
oraz zabawek umożliwi organizację zajęć dydaktycznych 
oraz zabaw na powietrzu z wykorzystaniem pomocy 
mobilnych i poprawi dostępność dzieci do zróżnicowanych 
materiałów. Podniesie to atrakcyjność i różnorodność 
działań podejmowanych w ogrodzie przedszkolnym. 

       5000,00     

2. P0044KO 

Zakup książek, audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki – Dział Udostępniania z Osiedla Koziny. 
MBP Łódź-Polesie, ul. Długosza 7/9. 
Zadanie przewiduje zakup około 250 książek, około 80 
audiobooków. W ramach zadania zakupione zostaną 
nowości wydawnicze, które będą dostępne bezpłatnie dla 
mieszkańców osiedla Koziny, a także dla wszystkich 
mieszkańców naszego miasta. 

     10000,00     

3. P0033KO 

Zakup książek, audiobooków i urządzenia 
wielofunkcyjnego dla użytkowników Biblioteki pod 
Babą Jagą z Osiedla Koziny. 
MBP Łódź-Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4. 
Zadanie przewiduje zakup ok. 300 książek, ok. 90 
audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, 
skaner, ksero). 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. 
Korzystanie z zakupionego urządzenia wielofunkcyjnego 
(drukarka, skaner, ksero) będzie bezpłatne i dostępne dla 
każdego. 

     12000,00     

4. P0157KO 

Kozińskie spotkania w kulturą i sztuką w SP 91. 
ul. Kasprzaka 45. 
W ramach zadania organizowane będą dla całej 
społeczności Kozin raz w miesiącu (styczeń-czerwiec oraz 
wrzesień-grudzień 2018 r.) spotkania z ciekawymi ludźmi 
kultury i sztuki, szczególnie związanymi z Łodzią. 

     14800,00     

5. P0031KO 

Oświetlenie ul. Towarowej. 
Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego 
Zbawiciela.  
Oświetlenie drogowe wzdłuż jezdni. 

     35000,00     

6. P0190KO 

Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom. 
PM 74, ul. Długosza 28a. 
Podniesienie bezpieczeństwa w zakresie korzystania  
z ogrodu przez dzieci: -) wykonanie nawierzchni 
poliuretanowej, -) doposażenie ogrodu w sprzęt sportowo-
rekreacyjny do zabaw ruchowych dla dzieci. 

     63000,00     
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7. P0072KO 

Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-
rekreacyjne 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. 

   100000,00     

8. P0001KO 

Usprawnienie ruchu w obszarze skrzyżowania 
Kasprzaka-Drewnowska w godzinach szczytu 
komunikacyjnego. 
Okolice przystanku Kasprzaka/Drewnowska. 
Umożliwienie legalnego ominięcia autobusu zatrzymującego 
się przy przystanku w kierunku południowym poprzez: -) 
przebudowanie przebiegu pasa ruchu dla przeciwnego 
kierunku kosztem fragmentu trawnika, -) przemalowanie 
przebiegu pasów ruchu (poszerzenie pasa w kierunku 
południowym kosztem fragmentu pasa do lewoskrętu  
i obecnego pasa do jazdy w kierunku północnym). 
Przebudowa jezdni po stronie wschodniej (w kierunku 
północnym) ma dodatkowo umożliwić wcześniejsze 
zjechanie autobusu na przystanek. 

   200000,00     

9. P0149KO 

Plac zabaw - komfort i bezpieczeństwo. 
Teren przed blokiem przy ul. Długosza 12, miedzy ulicami 
Górną i Waryńskiego. 
Utworzenie niedużego atrakcyjnego placu zabaw który 
zaspokoi potrzebę ruchu i rozwoju dzieci. Budowa zestawu 
rekreacyjnego na bezpiecznym podłożu złożonego ze 
ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni, mostku (typu Hektor), 
karuzeli i huśtawki. Montaż 2 ławek dla opiekunów. Obszar 
otoczony płotkiem zabezpieczającym przed wchodzeniem 
zwierząt. Umiejscowienie regulaminu oraz śmietnika dla 
zachowania czystości. Obsadzenie pergoli śmietnika np. 
tujami dla uatrakcyjnienia otoczenia. 

   379000,00     
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10. P0192KO 

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 okolicy urzędów lub placówek 
użyteczności publicznej związanych z obrotem gotówką, tj. 
poczta, agencje bankowe i bankomaty. 
Zakup i zainstalowanie 20 kamer (16 statycznych                     
i 4 obrotowych) w 4 lokalizacjach (punktach kamerowych). 
Wybudowanie ok. 1100 m linii światłowodowej 48J, która 
pozwoli na połączenie kamer z serwerami SMM  
i dodatkowo na uruchomienie innych usług IT w miejscach 
dotychczas niedostępnych dla UMŁ. 

   460000,00     

11. P0156KO 

Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do 
wielofunkcyjności przy SP 91. 
ul. Kasprzaka 45. 
Nasz projekt przewiduje zmodernizowanie 
dotychczasowego boiska do piłki nożnej   o podłożu 
asfaltowym do opcji wielofunkcyjnej tj. do możliwości gry 
także w siatkówkę  i koszykówkę. Boisko posiada wymiary 
26m X 44m, co stanowi powierzchnię ok. 1144 m².   
Planujemy wymienić nawierzchnię na bezpieczniejszą 
poliuretanową po uprzednim   wyrównaniu terenu  
i przygotowaniu podłoża ziemnego. Boisko będzie 
wyposażone w 2 bramki do piłki nożnej, zestaw koszy do 
gry w koszykówkę oraz 2 przejezdne słupki   w celu 
możliwości zamontowania siatki do gry w siatkówkę.    
Na boisku konieczne jest wyznaczenie i wykonanie linii 
obowiązujących na boiskach do  gier zespołowych.    

   487500,00     

 


