
POLESIE 

OSIEDLE  KOZINY 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0113KO 

Uspokojenie ruchu na ul. Ciepłej. 
Ul. Ciepła, działka P7-26/3. 
Na ul. Ciepłej zainstalowane zostaną 2 garby zwalniające dla 
samochodów. Ul. Ciepła posiada chodnik tylko                          
z  jednej strony i to do tego w fatalnym stanie. Po ulicy 
porusza się duża liczba pieszych, którzy o różnych porach 
idą tędy na tramwaj. Kierowcy wykorzystują ją jako sposób 
na zaoszczędzenie minuty omijając fragment zakorkowanej 
ulicy Drewnowskiej. Progi zwalniające znacząco poprawią 
bezpieczeństwo pieszych. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

10 000,00 

2. P0008KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny. 
Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4. 
Zadanie przewiduje zakup około 300 książek, około 80 
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. 
Nie dotyczy. 

11 000,00 

3. P0009KO 

Zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
biblioteki na Kozinach - Filii 21 Biblioteki Miejskiej. 
Biblioteka Miejska, Filia  21, ul. Długosza 7/9. 
Zadanie przewiduje zakup około 320 książek i około 80 
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. 
Nie dotyczy. 

12 000,00 

4. P0185KO 

Kozińskie spotkania z 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 2019 r.) spotkania z ciekawymi ludźmi 
kultury i sztuki, szczególnie związanymi z Łodzią. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie         
SP 91 oraz mieszkańcy osiedla. 

13 000,00 
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5. P0036KO 

Wyrównanie - utwardzenie i wyłożenie płytami lub 
kostką. 
Plac przy skrzyżowaniu ul. Pietrusińskiego a przejazdem do 
ul. Odolanowskiej (przy garażach), za Lecznicą dla zwierząt. 
Teren ok. 100 do 120 m², bardzo zaniedbany i nigdy przez 
nikogo nie sprzątany. Wygląd straszny, podczas opadów 
deszczu straszne błoto. Miejsce wykorzystywane do 
parkowania samochodów, mieści się 8 samochodów               
i jeszcze jest miejsce dla postawienia 2 ławek. Na naszym 
osiedlu jest duży brak parkingów a uliczki są wąskie                
i każde miejsce jest bardzo cenne. Prosimy tylko                      
o wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie płytami lub kostką, 
bez wyznaczania miejsc parkingowych. Może znajdzie się 
miejsce na dwie ławeczki i stolik. 
Ogólnodostępne. 

36 000,00 

6. P0110KO 

Remont chodnika na ul. Ciepłej. 
Obręb P-7. Działka 26/3. 
Remont chodnika o długości 113 metrów i szerokości 
metra. Po stronie północnej ul. Ciepłej. 
Teren ogólnodostępny. 

39 550,00 

7. P0035KO 

Wyrównanie, utwardzenie i wylanie asfaltem lub innym 
środkiem wjazdu między szczytami bloków. 
Z lewej strony bloku Pietrusińskiego 24/28 - wjazd do 
pergol na śmieci. Pomiędzy szczytami budynków 
Pietrusińskiego 18/22 a Pietrusińskiego 24/28. 
Wyrównanie - utwardzenie i wylanie betonem lub asfaltem. 
Teren około 50 m², od ul. Pietrusińskiego do pergol na 
śmieci. 
Ogólnodostępne. 

44 000,00 

8. P0142KO 

Bezpieczny ogród przedszkolny przyjazny dzieciom. 
PM 74, ul. Długosza 28a. 
Podniesienie bezpieczeństwa w zakresie korzystania              
z ogrodu przez dzieci z PM 74; wykonanie powierzchni 
poliuretanowej, doposażenie ogrodu w sprzęt sportowo-
rekreacyjny do zabaw ruchowych dzieci. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 74. 

85 000,00 

9. P0029KO 

Parking ul. Waryńskiego. 
Ul. Waryńskiego 4. 
Przedmiotem zadania jest zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych przed blokiem poprzez utworzenie skośnych 
miejsc parkingowych, bez potrzeby wycinania drzewostanu. 
Teren ogólnodostępny. 

108 000,00 

10. P0004KO 

Remont nawierzchni chodnika (strona południowa)    
ul. Lorentza na odcinku od ul. Ossowskiego do                    
ul. Kasprzaka. 
Obręb P-7 działki 227/27, 227/25, 227/29, 218/24,  
218/26,  218/28, 128/29,  218/31. 
Remont nawierzchni chodnika (strona południowa)             
ul. Lorentza na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka 
. 440 m²x350,00 zł/m²=154000,00 zł brutto. 
Teren ogólnodostępny. 

154 000,00 
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11. P0194KO 

Monitoring na Kozinach. 
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. 
Celem zadania jest stworzenie sieci monitorującej osiedle. 
Projekt zakłada rozmieszczenie około 14-16 kamer 
dwufazowych  (4 punkty kamerowe) w miejscach uznanych 
za niebezpieczne, działających w dzień i w nocy oraz 
podłączenie ich do miejskiej sieci monitoringu, działającego 
"na żywo". Autorzy projektu nie wykluczają możliwości 
stworzenia komplementarnej sieci monitorującej wraz z już 
istniejącymi kamerami - nie tylko miejskimi, ale tymi 
instalowanymi przez mieszkańców, przedsiębiorców. 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. 
Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

395 000,00 

12. P0184KO 

„Każdy to powie, zadbaj o zdrowie” – modernizacja 
terenu SP 91. 
Ul. Kasprzaka 45. 
Modernizacja terenu SP 91 polegać będzie na wymianie 
istniejących chodników wewnętrznych na obszarze 710 m², 
stworzeniu trawników i terenów rekreacyjnych na 
pozostałym terenie; budowie dwóch boisk do siatkówki 
plażowej o wymiarach 16x8 m² oraz stworzeniu 15 miejsc 
parkingowych na terenie obecnie nieużywanego                       
i zniszczonego boiska do piłki koszykowej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 91 
oraz mieszkańcy osiedla. 

420 900,00 

 


