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Poprawa bezpieczeństwa w okolicy szkoły i orlika na
ul. Kusocińskiego.
Działka P22-73 w okolicach bramy do orlika.
Projekt polega na utworzeniu bezpiecznej strefy
w rejonie szkoły podstawowej, polegającej na ustawieniu
P0017RS 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.
Trening z mistrzynią.
SP 6, ul. Kusocińskiego 116.
P0154RS Camp skierowany jest do dziewczynek i chłopców
w wieku 6-9 lat. Camp to 180 minut zajęć z mistrzynią
sportu.
Przedszkoliada na świeżym powietrzu.
Orlik sportowy - pomiędzy SP 6 a LO 33, ul.
Kusocińskiego 116.
Głównym celem jest pokazanie dzieciom jak sport może
P0151RS
być ciekawym sposobem na spędzanie wolnego czasu
oraz dać im możliwość spożytkowania nadmiaru energii
i pokazać, jak aktywność fizyczna wpływa na naszą
sprawność i samopoczucie.
Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie
Filia nr 8.
ul. Ks. J. Popiełuszki 17.
P0038RS Zakup około 400 tytułów książek z literatury pięknej dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy.
Turniej mini koszykówki dla najmłodszych krasnale na boisko.
SP 6, ul. Kusocińskiego 116.
Turniej 'Krasnale na boisko" skierowany jest do
P0153RS dziewczynek i chłopców wieku 7 -10 lat. Jego głównym
celem jest wykształcenie nawyku aktywności ruchowej
oraz pokazanie dzieciom i ich rodzicom, że sport może
być ciekawym sposobem na aktywne spędzanie wolnego
czasu.
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Utworzenie Poleskiego Studia Nagrań w Pałacu
Młodzieży im. J. Tuwima.
Al. Wyszyńskiego 86.
Wychodząc
naprzeciw
potrzebie
wsparcia
utalentowanych
mieszkańców
naszego
Miasta
utworzymy Poleskie Studio Nagrań. Każdy uczestnik
P0195RS zajęć w Pałacu Młodzieży będzie mógł wykorzystać
profesjonalną przestrzeń do rejestracji swoich osiągnięć
wokalnych, instrumentalnych, aktorskich i podzielić się
z innymi swoimi dokonaniami. Usytuowanie studia
w placówce wychowania pozaszkolnego jest niezwykle
korzystne z uwagi na infrastrukturę placówki, a także jej
dostępność i popularność w naszym mieście.
Koszykówka dla najmłodszych.
XXXIII LO, SP 6, ul. Kusocińskiego 116.
Program rozwoju aktywności ruchowej u dzieci
w oparciu o zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
P0152RS koszykówki. Program skierowany jest do dzieci w wieku
od 2 do 9 lat, jego głównym celem jest wykształcenie
nawyku aktywności ruchowej oraz pokazanie dzieciom
i ich rodzicom, że sport może być ciekawym sposobem
na aktywne spędzanie wolnego czasu.
Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa. Całkowita
wymiana ogrodzenia, PM 173.
ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 62.
P0099RS Całkowita wymiana ogrodzenia: demontaż starej
podmurówki
i
ogrodzenia,
utylizacja.
Nowa
podmurówka, przęsła, słupki, 2 furtki i 1 brama.
Remont tarasów i chodników znajdujących się
w ogrodzie PM 170.
ul. Popiełuszki 13a.
Zadanie dotyczy remontu tarasów (oraz stanowiących
P0100RS ich integralną część gazonów na kwiaty) oraz chodników
znajdujących się w ogrodzie PM 170. Zarówno tarasy, jak
i chodniki wymagają pilnego remontu, który po
przeprowadzeniu umożliwi dzieciom pełne korzystanie
z ogrodu przedszkolnego.
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"Retkinia na sportowo" - rozgrywki sportowe, na
obiektach lokalnych, dla amatorów przez cztery pory
roku.
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko.
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców
osiedla, zachęcając do uprawiania sportu oraz rozwijając
międzysąsiedzkie
więzi
z
wykorzystaniem
P0101RS i popularyzacją obiektów sportowych osiedla. Obejmuje:
działania promocyjne (banery, plakaty, strona
internetowa),
organizację
zawodów,
sprzętu,
ubezpieczenie uczestników, nagrody, zabezpieczenie
medyczne. Planowane turnieje i zawody: tenisowy,
p. nożnej, siatkówki plażowej, szachowy, lekkoatletyczny,
biegi przełajowe, minidyscypliny dla dzieci do 10 lat.
„Estetyczne osiedle i bezpieczne przedszkolaki” –
wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55.
ul. Wyszyńskiego 41.
P0063RS
Projekt zakłada całkowitą wymianę ogrodzenia,
podmurówki, słupków i przęseł 152 szt., furtka –
1 sztuka, brama wiazdowa-2 sztuki.
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
P0075RS
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.
Tężnia solankowa dla Retkini-Zachód.
Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR
Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b.
Zadanie polega na wybudowaniu ogólnodostępnej,
zewnętrznej tężni solankowej oraz zagospodarowaniu
P0120RS terenu w jej najbliższym otoczeniu. Zagospodarowanie
ma obejmować dziesięć ławek, dwa kosze na śmieci,
trawnik wraz ze ścieżką żwirową i dziesięcioma
krzewami, a także ogrodzenie o obwodzie ok. 90 m.
Dodatkowo w kosztorysie zadania uwzględniono koszty
jednego sezonu użytkowania tężni.
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ZIELONE SMULSKO II - budowa chodnika w pasie
zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z
rekultywacją terenu.
Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.
Celem zadania jest wybudowanie chodnika w pasie
zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz
z rekultywacją całego terenu oraz dokonaniem zielonych
nasadzeń. Całość prac obejmuje: 1. Wykonanie
dokumentacji
projektowej
nasadzeń
zielonych.
2. Budowa chodnika. 3. Posadzenie drzew i krzewów,
wykonanie zieleńców. 4. Kosze na śmieci i psie odchody.
5. Rekultywacja terenu.
ZIELONE SMULSKO II - budowa chodnika w pasie
zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną
wraz z rekultywacją terenu.
Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul.
Gimnastyczną.
Celem zadania jest wybudowanie chodnika w pasie
zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną wraz
z rekultywacją całego terenu oraz dokonaniem zielonych
nasadzeń. Całość prac obejmuje: 1. Wykonanie
dokumentacji
projektowej
nasadzeń
zielonych.
2. Budowa chodnika. 3. Posadzenie drzew i krzewów,
wykonanie zieleńców. 4. Kosze na śmieci i psie odchody.
5. Rekultywacja terenu.
Remont szatni w budynku SP 6.
ul. Kusocińskiego 116.
Szatnia uczniowska SP 6 wymaga generalnego remontu.
By pomieszczenia szatni spełniały współczesne
standardy estetyczne i funkcjonalne oraz wymogi
bezpieczeństwa, należy wykonać następujące prace:
przerobić instalację CO, wymienić stolarkę okienną
i drzwiową, wyremontować ściany i podłogi,
zainstalować urządzenia wentylacyjne, zmodernizować
oświetlenie, wyposażyć szatnię w szafki ubraniowe
uczniów (ok. 350 szafek).
Dbamy o kondycję w ciepłej i bezpiecznej sali
gimnastycznej SP 19 i PG 21.
ul. Balonowa 1.
Wykonanie niezbędnych prac remontowych dla
podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania
głównej sali gimnastycznej (392 m²) oraz salki
pomocniczej (206 m²); ocieplenie ścian i dachu, wymiana
stolarki okiennej, parkietów, oświetlenia, grzejników,
tynkowanie i malowanie ścian. W sali głównej wymiana
sufitu na akustyczny oraz montaż centrali wentylacyjnej
wraz z instalacją. Sale służą dwóm jednostkom szkolnym
i od lat należy im się remont.
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