
POLESIE 

OSIEDLE  KAROLEW – RETKINIA WSCHÓD 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0017KR 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na 
„Piaskach”. 
Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8. 
Zakup ok. 150 książek i ok.50 audiobooków. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 

2. P0033KR 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii 
32 Miejskiej Biblioteki. 
Ul. Retkińska 127. 
W ramach zadania zakupione zostaną książki                       
i audiobooki. Chcemy umożliwić mieszkańcom Osiedla  
bezpłatny dostęp do ukazujących się  nowości 
wydawniczych. Dzięki pozyskaniu wnioskowanej kwoty 
księgozbiór biblioteki wzbogaciłby się o około 180 
tytułów książkowych i 40 audiobooków. 
Nie dotyczy. 

6 000,00 

3. P0030KR 

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 
Biblioteki Miejskiej. 
Ul. Tomaszewicza 2. 
Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 22 
Biblioteki Miejskiej 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 
duże zainteresowanie czytelników, korzystających             
z biblioteki książką do słuchania. Za wnioskowaną kwotę 
księgozbiór zostałby powiększony o 250 tytułów książek 
i 100 audiobooków. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

4. P0031KR 

Zakup książek i audiobooków dla „Biblioteki                 
z Kotem” – Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej. 
Ul. Wileńska 59. 
Mieszkańcy osiedla proponują, by w ramach realizacji 
zadania zakupić książki i audiobooki dla "Biblioteki           
z Kotem". Jest to jedyna bezpłatna placówka kultury na 
osiedlu, która skupia dzieci, młodzież, dorosłych, 
seniorów (prowadząc Klub Seniora). Oferuje książki, 
audiobooki i czasopisma. Nowości jest niewiele, dlatego 
zakup wzbogaciłby ofertę biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 
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5. P0044KR 

Bezpieczna Maratońska – Pas rozpędowy przy 
Obywatelskiej. 
Skrzyżowanie Maratońska-Przełajowa. 
W celu poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia korków 
zostanie wykonana  zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu Maratońska-Przełajowa. Projekt zakłada 
utworzenie pasa włączeń i wyłączeń dla pojazdów na ul. 
Przełajową i z ul. Przełajowej w lewo. 
Publicznie niedostępny teren. 

15 000,00 

6. P0027KR 

Zakup książek i audiobooków (w tym słuchowisk)  
dla dwóch bibliotek (dla dorosłych oraz dla 
młodzieży) do wypożyczania. 
Biblioteka Miejska, filia nr 35 i filia nr 36, ul. 
Wróblewskiego 67. 
W ramach zadania zakupione zostaną książki                       
i audiobooki ( w tym słuchowiska). Chcemy umożliwić 
mieszkańcom Osiedla i wszystkim zainteresowanym  
wypożyczenie ukazujących się na bieżąco nowości 
wydawniczych, wznowień, książek z dużym drukiem 
oraz lektur szkolnych, bez potrzeby ich kupowania. 
Nie dotyczy. 

20 000,00 

7. P0055KR 

Zakup książek i audiobooków. 
Miejska Biblioteka Filia Nr 26, ul. Kostki Napierskiego 4. 
Książki dla czytelników 700 woluminów, audiobooki 200 
tytułów. 
Nie dotyczy. 

25 000,00 

8. P0093KR 

Aranżacja otwartej przestrzeni relaksu dla 
mieszkańców w ogrodzie przy Krzemienieckiej 2a. 
Ogród przy Poleskim Ośrodku Sztuki. 
Zakup wyposażenia ogrodu  - ławki, hamaki, stoliki oraz 
oświetlenie ogrodu. Nasadzenia zielone według    
projektu i wykonania stworzonego przez 
wolontariuszy/aktywistów/mieszkańców. Podłoga 
taneczna, do użytku zewnętrznego 70 m² - zakup palet, 
płyt osb i elementów mocowania, lakier. 
Nie dotyczy. 

26 500,00 

9. P0081KR 

Kuchnia naszych marzeń – remont i modernizacja 
zaplecza kuchennego w Żłobku nr 26. 
Ul. Sprinterów 11. 
Zadanie dotyczy generalnego remontu kuchni w żłobku, 
wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, 
oraz mebli i sprzętów AGD. 
Żłobek nr 26 zapewnia opiekę dla ponad 88 dzieci do lat 
trzech z terenu Miasta. 

50 000,00 



Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

10. P0152KR 

Bezpieczny Karolew inaczej – Oświetlone przejścia 
dla pieszych 
Przejście dla pieszych na ul. Wileńskiej przy ul. 
Wygodnej. 
Zabudowa masztu z wysięgnikiem na którym 
zabudowany jest znak D-6 (Przejście dla pieszych)             
z światłem pulsującym żółtym oraz lampą doświetlającą 
przejście dla pieszych oraz jego otoczenie. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

55 000,00 

11. P0137KR 

Nowoczesna biblioteka z centrum multimedialnym   
w SP 41. 
Ul. Rajdowa 18. 
Przedmiotem zadania jest wyposażenie biblioteki 
szkolnej w nowe regały oraz komputery do centrum 
multimedialnego. Projekt obejmuje również zakup 
nowych książek i audiobooków do wykorzystania przez 
uczniów, którzy widzą potrzebę powiększenia 
księgozbioru o nowości wydawnicze, obejmujące 
różnorodną tematykę. Nasza szkoła w ubiegłym roku 
stała się szkołą ośmioklasową, w związku z czym istnieje 
konieczność powiększenia księgozbioru o lektury dla 
uczniów klas 7 i 8. Ważne jest również dostosowanie 
oferty czytelniczej dla młodzieży, gdyż obecne zasoby 
biblioteki skierowane są dla dzieci młodszych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 41.  

62 600,00 

12. P0205KR 

Wyposażenie jednostki OSP Łódź Retkinia                     
w przyczepę do zabezpieczenia zdarzeń masowych. 
Ul. Retkińska 129. 
Projekt zakłada zakup przyczepy samochodowej, 
wyposażonej w sprzęt niezbędny do zabezpieczenia 
zdarzeń masowych tj. karambole drogowe, wypadki         
w trakcie imprez masowych, pożary przemysłowych 
budynków kubaturowych czy też katastrofy naturalne. 
Pozwala na zorganizowanie szpitala polowego lub 
widocznej i chronionej strefy dla osób poszkodowanych, 
w której mogą działać ratownicy/lekarze systemu 
ratownictwa. Dodatkowo może stanowić element 
zabezpieczenia medycznego imprez masowych. 
Nie dotyczy. 

65 644,00 

13. P0041KR 

Sala językowa dla uczniów SP 164. 
Ul. Wróblewskiego 65. 
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie 
nowoczesnej, spełniającej przyjazne warunki sali 
językowej i wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
nr 164. 

67 000,00 
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14. P0013KR 

„Zabawolandia” – wyposażenie placu zabaw dla 
aktywnych przedszkolaków. 
Ul. Olimpijska 6. 
Projekt dotyczy doposażenia ogrodu przedszkolnego dla 
PM Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6. Plac zabaw ma przyjąć 
formę edukacyjną, dzięki czemu dzieci aktywnie                  
i w sposób bardziej atrakcyjny będą mogły spędzać czas 
na świeżym powietrzu. Nowe urządzenia oprócz 
możliwości aktywnego wypoczynku wpłyną na 
zapewnienie dzieciom większego komfortu zabawy jak 
również zwiększonego ich bezpieczeństwa. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy     
i dzieci przebywające w przedszkolu.  

73 250,00 

15. P0068KR 

Modernizacja szatni szkolnych. 
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. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy    
i rodzice dzieci uczęszczających do SP 137. 

74 700,00 

16. P0150KR 

Bezpieczny Karolew inaczej – monitoring ul. 
Wioślarskiej. 
Na wysokości ul. Wioślarskiej 27, działki obręb P27: 
596/4, 596/5, 596/11. 
Monitoring ul. Wioślarskiej na wys. Żłobka nr 20 oraz 
pawilonu handlowego poprzez zainstalowanie 2-ch 
kamer stacjonarnych oraz jednej obrotowej z zoomem 
pozwalającym zidentyfikować filmowane osoby na 
budynku żłobka, oraz w wydzielonym pomieszczeniu lub 
zamkniętej szafie zabudowanie komputera wraz                
z serwerem umożliwiającym rejestrację obrazu, celem 
późniejszego odtworzenia przez odpowiednie służby. 
Obraz z ww. kamer może być wpięty do istniejącej sieci 
monitoringu miejskiego. Monitorowane miejsce jest 
bardzo często zgłaszane na Krajowej Mapie Zagrożeń 
Bezpieczeństwa Policji Państwowej jako miejsce 
występowania spożywania alkoholu, żebractwa, 
bezdomności - co niepokoi okolicznych mieszkańców. 
Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

76 000,00 
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17. P0125KR 

„Baśniowa przystań przedszkolaka”. Modernizacja 
terenu rekreacyjnego w PM 151. 
Ul. Narciarska 20/22. 
Proponowana modernizacja terenu to wykonanie mini 
boiska z bezpieczną nawierzchnią (poliuretan). Boisko 
wykorzystywane będzie do gier i zabaw ruchowych oraz 
jako scena. Pojawi się fabryka piasku oraz dodatkowe 
urządzenia umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu na 
powietrzu. Zostanie wymieniony stary zniszczony 
chodnik z płyt na bezpieczną równą nawierzchnię              
z kostki brukowej oraz wyrównany teren pod 
nowoczesną piaskownicę. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci 
przebywające w PM 151. 

97 868,00 

18. P0211KR 

Kolorowa trasa W-Z na Retkini. 
Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. 
Retkińskiej. 
Zadanie ma na celu nasadzenie cebulic lub krokusów, 
które w okresie wiosennym rozkwitając zabarwią pas 
zieleni różnymi kolorami. 
Nie dotyczy. 

100 000,00 

19. P0088KR 

Plac zabaw „Pętla Bratysławska”. Etap drugi. 
Dz. nr 595/39, 595/40 obręb P-27. 
Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" etap 2 
obejmuje rozbudowę placu zabaw o kolejne urządzenia 
zabawowe (huśtawki, zjazd linowy, piłkarzyki, ping 
pong), ławki, kosze oraz wykonanie nasadzeń drzew. 
Ogólnodostępne. 

106 000,00 

20. P0065KR 

Cyfrowa pracownia językowa w Jedenastce. 
Ul. Hufcowa 20a. 
Utworzenie pracowni informatyczno-językowej. Zakup 
15 zestawów komputerów z oprogramowaniem 
(jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz), 
zestawu komputerowego dla nauczyciela, zakup 
mobilnego systemu dla 15 uczniów, cyfrowy rejestrator 
oraz odtwarzacz, oprogramowanie. Wyposażenie sali      
w tablicę multimedialną i rzutnik multimedialny 
ultrakrótkoogniskowy. Zakup stolików komputerowych 
dla uczniów i krzeseł uczniowskich. Wykonanie instalacji 
elektrycznej-gniazd do podłączenia komputerów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
11. 

111 750,00 
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21. P0057KR 

Modernizacja budynku PM 133. 
Ul. Krzemieniecka 22b. 
W ramach realizacji zadania planuje się: -) demontaż 
starej podłogi wykonanej z pcv, -) położenie podłogi 
przemysłowej na holu, na parterze, I piętrze oraz 
schodach,  -) malowanie holu, dwóch korytarzy oraz 
klatki schodowej, -) wymianę drzwi do klas oraz pokoi 
biurowych (12 sztuk) -) remont toalety dla rodziców         
-) uszczelnienie parkietów w klasach, cyklinowanie oraz 
lakierowanie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i ich 
rodzice  z PM 133. 

112 944,00 

22. P0119KR 

Wymiana chodnika ul. Karolewskiej po stronie 
parzystej, od ul. Norwida do ul. Wileńskiej. 
Ul. Krzemieniecka, naprzeciwko Urzędu Miasta. 
Ulicą przemieszcza się stale kilkaset osób spieszących do 
przystanku przy ul. Wileńskiej. Płyty chodnikowe są 
bardzo zniszczone, powykrzywiane, zagrażają 
bezpieczeństwu, wymagają pilnej wymiany. 
Teren ogólnodostępny. 

120 000,00 

23. P0191KR 

Mieszkańcy dla skweru przy ul. Wileńskiej. 
Skwer mieszczący się w obrębie ulic: Wileńska, 
Krzemieniecka. Działka P27-19/9. 
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych. Ustawienie 
nowych obrzeży krawężników. 
Korzystanie z wyremontowanych chodników będzie 
ogólnodostępne i bezpłatne. 

120 000,00 

24. P0040KR 

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. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy      
i rodzice dzieci uczęszczających do SP 164. 

134 000,00 

25. P0025KR 

Poprawa bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu 
PM 165. 
Ul. Hufcowa 14. 
Montaż 2 lamp solarnych LED. Poprawa stanu 
ogrodzenia PM 165 poprzez wymianę podmurówki, 
słupków, przęseł, furtek oraz bramy. Wycinka części 
roślin zagrażających bezpieczeństwu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci 
uczęszczające do PM 165. 

140 000,00 
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26. P0066KR 

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. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie   
SP 137. 

149 000,00 

27. P0067KR 

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 czytelni z 8 stanowiskami 
komputerowymi oraz kącik multimedialny dla uczniów     
z 4 stanowiskami komputerowymi. Zakupiony zostanie 
również zestaw interaktywny oraz 2 urządzenia 
wielofunkcyjne. W ramach modernizacji 
wyremontowane zostaną również 2 sale multimedialne 
wraz z zapleczem. Wymienione zostaną wykładziny 
podłogowe, pomalowane ściany i sufity, 
zmodernizowane zostaną instalacje elektryczne                  
i internetowe oraz wymienione zostaną meble. Ponadto 
zakupiony zostanie komputer do pokoju 
nauczycielskiego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
137. 

149 900,00 

28. P0136KR 

Nowoczesna pracownia językowa w SP 41. 
Ul. Rajdowa 18. 
Zadanie obejmuje utworzenie nowoczesnej pracowni 
językowej połączonej z remontem sali. W pracowni 
będzie 26 do 30 stanowisk uczniowskich, stanowisko 
nauczycielskie, tablica interaktywna lub monitor 
dotykowy. Każde stanowisko uczniowskie będzie 
wyposażone w laptop, słuchawki, mikrofon, głośniki, 
sprzęt do nauki poprawnej wymowy, a stanowisko 
nauczycielskie (to centrum dowodzenia) wyposażone     
w komputer z ekranem dotykowym z oprogramowaniem 
do kierowania i analizowania pracy uczniów oraz 
nowoczesnym oprogramowaniem do nauki języków 
obcych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 41.  

155 000,00 
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29. P0056KR 

Plac zabaw dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1. 
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,              
2 zjeżdżalnie, trampolina, cztery drabinki, karuzela, 
domki i tablice, sprężynowce, urządzenia 
sprawnościowe, ławeczki, ogrodzenie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą 
przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1. 

200 000,00 

30. P0012KR 

„Rewolucja w kuchni” – Modernizacja pionu 
żywieniowego w PM nr 144. 
Ul. Olimpijska 6. 
Projekt dotyczy modernizacji pionu żywieniowego           
w PM Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6. Niezbędne do 
wykonania prace dotyczą ścian, sufitów, podłóg, które są 
zniszczone, nierówne z licznymi śladami pęknięć                 
i ubytków. Doposażenia w sprzęt i meble. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy      
i dzieci przebywające w przedszkolu.  

278 000,00 

31. P0133KR 

Plac zabaw z mobilnym miasteczkiem ruchu 
drogowego 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. Plac zabaw 
będzie również wyposażony w okresie letnim w mobilne 
elementy miasteczka ruchu drogowego. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 41.  

307 100,00 
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Kwota po 

weryfikacji 

32. P0100KR 

Remont chodnika przy ul. Wileńskiej. 
Ul. Wileńska na odcinku ul. Retkińska do ul. Kowieńska. 
Celem projektu jest wymiana chodnika lub położenie 
kostki brukowej, wymiana krawężników. Przy 
skrzyżowaniu ulic Wileńska-Grodzieńska wycięcie 
drzewa przy przejściu dla pieszych, które zasłania 
pieszym widok na ulicę. Jeśli to możliwe to utworzenie 
miejsc parkingowych na odcinku Grodzieńska-
Sandomierska i Grodzieńska-Kowieńska (teraz jest znak 
B-36). Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych 
pomiędzy drzewami, o ile to możliwe na odcinku 
Grodzieńska - Retkińska. 
Teren ogólnodostępny. 

480 000,00 

33. P0135KR 

Kolorowa Szkoła SP 41. 
Ul. Rajdowa 18. 
Przedmiotem zadania jest remont korytarzy na                   
3 kondygnacjach oraz 2 klatek schodowych w SP nr 41 
przy ul. Rajdowej 18. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
41. 

630 000,00 

34. P0064KR 

Nowoczesna szatnia w Jedenastce. 
Ul. Hufcowa20a. 
Remont i modernizacja szatni. Roboty wyburzeniowe, 
usunięcie metalowych  przegród boksów, wymiana 
posadzek, remont ścian i sufitów, wymiana okien, drzwi 
wewnętrznych, wykonanie ścian i drzwi wydzielających 
pomieszczenie szatni, wykonanie zabudowy rur instalacji 
co oraz wodno-kanalizacyjnych, dostawa i montaż szafek 
dla 550 uczniów i ławek, wymiana instalacji elektrycznej. 
Założenie systemu monitorującego wejście do szkoły - 
wideofon. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy     
i rodzice dzieci uczęszczających do SP 11. 

710 000,00 

35. P0042KR 

Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy 
SP 164. 
Ul. Wróblewskiego 65. 
W ramach realizacji zadania, w miejscu zdewastowanego 
boiska, odbędzie się budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego, złożonego 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. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
nr 164 oraz okoliczni mieszkańcy. 

1 186 000,00 



Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 
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36. P0048KR 

Modernizacja ul. Gwiazdowej. 
Cała krótka ul. Gwiazdowa - od ul. Wileńskiej. 
Remont nawierzchni jezdni ul. Gwiazdowej                           
z wydzieleniem kilkunastu nowych miejsc postojowych 
oraz wymiana części chodnika. 
Teren ogólnodostępny. 

1 510 000,00 

 


