
POLESIE 
Osiedle RETKINIA ZACHÓD-SMULSKO 

 
ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 

Kwota po 
weryfikacji 

P0009RS 

Termomodernizacja budynku Żłobka 28. 
Ul. Wyszyńskiego 102, obręb P-24, działka nr 305. 
Wykonanie docieplenia ścian, pomalowanie elewacji zewnętrznej 
budynku, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami. 

330 000,00 zł 

P0010RS 

Remont szatni w budynku SP 6. 
Szatnia usytuowana jest w piwnicy budynku przy ul. Kusocińskiego 
116, działka P22-68/4. 
Szatnia uczniowska SP 6 wymaga generalnego remontu. Obecny stan: 
zawilgocone ściany, popękane posadzki, nieszczelne okna, słabe 
oświetlenie, brak urządzeń wentylacyjnych. 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 dla uczniów. 

332 500,00 zł 

P0012RS 

Przejezdne Maratońska Zachód. 
Skrzyżowanie Maratońska - Plocka, działki P24-365/320, P24-
365/321,P24-386. Skrzyżowanie Maratońska-Armii Krajowej działka 
P24-365/318. 
Celem zadania jest usprawnienie ruchu na ważnej drodze 
stanowiącej alternatywę dla zakorkowanej ul. Pabianickiej. Zakłada 
się wymalowanie pasów do włączenia się do ruchu z drogi 
podporządkowanej na skrzyżowaniu Maratońska-Plocka, 
Maratońska-Armii Krajowej. W ten sam sposób wykonano wyjazd       
z CH Retkinia. Utworzenie tych pasów jest konieczne ze względów 
bezpieczeństwa, ruch na ul. Maratońskiej jest duży, co w godzinach 
szczytu powoduje częste przypadki zagrożenia na drodze 
powodowane przez samochody włączające się z drogi 
podporządkowanej.Więcej; 
http://zielona_lodz.manifo.com/rozsadny-transport 

10 000,00 zł 

P0016RS 

Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej. 
Działki: P25-202/65, P25-202/90, P25-202/15,P25-202/14. 
Projekt polega na wybudowaniu brakującego odcinka drogi 
rowerowej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Wyszyńskiego. 

77 000,00 zł 

P0018RS 

Edukacja-klucz do zdrowia. 
Przychodnia 39, ul. Maratońska 71. 
Wsparcie dla działającego programu edukacyjnego, składającego się 
z kilku obszarów działań: czytelni materiałów papierowych, czytelni 
materiałów elektronicznych oraz wykładów, prelekcji lub 
warsztatów dla grup użytkowników, prowadzonych przez 
zaproszonych w tym celu specjalistów różnych dziedzin medycznych 
i pozamedycznych (np. socjologów itp.), wszystko w obrębie jednego  
obiektu z możliwością poszerzenia wsparcia operacyjnego dla 
programu wyposażeniem własnym oferenta gdyby zaszła 
konieczność obsługi większej liczby beneficjentów. 

50 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0028RS 

Nie dziurą w płocie i nie po błocie - przejście między SP 19,       
PM 170 i lodowiskiem. 
Działka P-24 307/35, fragment płotu wokół szkoły w północnej 
części działki przy lodowisku. 
Obecnie uczęszczane przejście z okolicznych bloków do SP 19 i PM 
170, a także trasę przeprowadzania dzieci z tychże na basen oraz 
lodowisko stanowi dziura w płocie. Zadanie to wymiana fragmentu 
płotu z przejściem, wymiana przylegających ok. 10 zdegradowanych 
przęseł płotu na nowe oraz położenie chodnika ok. 20 m na dojście 
do chodnika na terenie szkoły oraz ok. 8 m na dojście do terenu 
lodowiska. 

13 000,00 zł 

P0033RS 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników MBP Łódź-Polesie 
Filia Nr 8. 
Ul. ks. J. Popiełuszki 17. 
Zakup około 650 tytułów książek i 120 audiobooków z literatury 
pięknej, w tym wydawane drukiem i z różnych dziedzin wiedzy, np. 
poradniki, biografie, poszerzą i uaktualnią ofertę biblioteki oraz 
umożliwią korzystającym łatwiejszy dostęp do poszukiwanych 
tytułów i nowości wydawniczych. Skorzystają z nich bezpłatnie 
czytelnicy w każdym wieku, nie tylko z osiedla, ale z całego miasta. 

20 000,00 zł 

P0040RS 

Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia 
chodnika. 
Działka P22-73 - chodnik biegnący wzdłuż wschodniego ogrodzenia 
SP 6 i LO XXXIII (ul. Kusocińskiego 116) pomiędzy terenem szkolnym 
a boiskiem Orlik. 
Zadanie zakłada zaprojektowanie i budowę oświetlenia chodnika na 
odcinku 100 metrów. Planowane są 4 latarnie z energooszczędnymi 
oprawami typu LED skierowanymi na ciąg pieszy, zamontowane na 
słupach stalowych malowanych na kolor uzgodniony przez 
projektanta. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa 
przechodniów, szczególnie w okresach, kiedy nie funkcjonuje i nie 
jest oświetlone boisko Orlik. 

47 000,00 zł 

P0050RS 

Dbamy o kondycję w ciepłej i bezpiecznej sali gimnastycznej SP 
19 i PG 21. 
Działka P 24 307/35. 
Zadanie to 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 oraz tynkowanie i malowanie ścian. Dodatkowo w sali 
głównej należy wymienić sufit na akustyczny oraz zamontować 
centralę wentylacyjną wraz z instalacją. Sale służą dwóm jednostkom 
szkolnym i od lat należy im się remont. 

710 000,00 zł 

P0074RS 

Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko. 
Ul. Kusocińskiego, okolice PG 22, skrzyżowanie Al. Wyszyńskiego - ul. 
Armii Krajowej, okolice Pałacu Młodzieży, krańcówka Wyszyńskiego, 
ul. Łyżwiarska między ul. Kolarską i ul. Szermierczą. 
Rozbudowa systemu Łódzkiego Roweru Publicznego o 5 stacji i 50 
rowerów na osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko. 

617 920,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0076RS 

Piłka dla każdego. 
Boisko wielofunkcyjne przy SP 19 (ul. Balonowa 1). 
Doposażenie boiska w piłki do gry w koszykówkę i zorganizowanie 
turnieju koszykówki. Tym samym popularyzowanie koszykówki jako 
gry zespołowej i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci               
i młodzieży. 

8 000,00 zł 

P0085RS 

„Zwinne przedszkolaki” – budowa placu zabaw PM 55. 
Działka P22 -7/5. 
Budowa na bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni oraz 
wyposażenia sprawnościowego placu zabaw dla dzieci PM 55. Celem 
budowy jest zapewnienie przedszkolakom właściwego rozwoju 
psychofizycznego i doskonałych warunków do aktywności ruchowej. 

155 000,00 zł 

P0119RS 

"Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa" - całkowita wymiana 
ogrodzenia. 
PM 173 al. Wyszyńskiego 62, działki 309/5, 309/6. 
Całkowita wymiana ogrodzenia (podmurówka, brama, 4 furtki,            
5 słupków, 395 przęseł). Istniejące ogrodzenie w żaden sposób nie 
zapewnia bezpieczeństwa (przedszkole graniczy z parkingiem oraz 
ulicami dojazdowym z osiedla). Otwarta przestrzeń ogrodu 
powoduje, że całkowita uwaga nauczyciela skupia się na pilnowaniu 
przed samowolnym opuszczeniem terenu. Z ogrodu korzystają dzieci 
z osiedla podczas pikników i spotkań adaptacyjnych. 

135 000,00 zł 

P0126RS 

Nowoczesna szkoła - rozbudowa bazy dydaktycznej PG 22. 
Ul. Kusocińskiego 100. 
Głównym zadaniem projektu jest modernizacja szkolnej bazy 
dydaktycznej. Planujemy modernizację pracowni informatycznej 
(zakup 15 komputerów z monitorami oraz zaawansowanego 
oprogramowania), stworzenie nowoczesnej pracowni językowej oraz 
modernizację 2 sal: historycznej i Szkolnego Klubu Europejskiego. 
Zastosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych pozwoli na 
uatrakcyjnienie przekazu treści nauczania, zwiększy poziom 
motywacji oraz satysfakcji uczniów z prowadzonych zajęć. 
Pracownie wymagają zakupienia nowoczesnego sprzętu, 
oprogramowania oraz remontu. 

132 000,00 zł 

P0127RS 

Program rozwoju aktywności ruchowej u dzieci w oparciu             
o zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki. 
XXXIII LO, ul. Kusocińskiego 116. 
Program skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 8 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. Realizując program 
chcemy zaszczepić w dzieciach radość z uprawiania sportu, dać im 
możliwość spożytkowania nadmiaru energii oraz pokazać, jak 
aktywność fizyczna wpływa na naszą sprawność i samopoczucie. 
Program skierowany jest również do rodziców, których poprzez 
cykliczne zajęcia razem z dziećmi wyposażymy w praktyczny zasób 
wiedzy do aktywnego spędzania czasu z dzieckiem. 

60 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0128RS 

Rodzinny piknik sportowy "Bo sport to zdrowie i dobra 
zabawa". 
Boisko "Orlik" ul. Kusocińskiego 114. 
Rodzinny piknik sportowy skierowany jest do rodzin z dziećmi           
w wieku 1-10 lat. Głównym celem jest pokazanie dzieciom jak sport 
może być ciekawym sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu 
oraz dać im możliwość spożytkowania nadmiaru energii i pokazać, 
jak aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie. Pamiętajmy, że 
aktywne dzieci to zdrowi dorośli. Jak pokazują badania, dzieci, 
młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport, uczą 
się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami, łatwiej budują 
relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowym otoczeniu. 

7 000,00 zł 

P0130RS 

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Zapaśniczej. 
Chodnik z obu stron ul. Zapaśniczej, na odcinku pomiędzy                    
ul. Gimnastyczną i Kolarską. 
Chodnik z kostki betonowej prasowanej 6cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej (min. 20 cm), z obrzeżami, szerokość min.    
1,5 m. Długość odcinka ul. Zapaśniczej między ul. Gimnastyczną            
i Kolarską wynosi ok. 150 m, zakładając wykonanie chodnika z obu 
stron ulicy daje to razem ok. 700 mb. chodnika. 

200 000,00 zł 

P0131RS 

Zielone Smulsko II - budowa chodnika w pasie zieleni między     
ul. Popiełuszki a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu                
i nasadzeniem drzew. 
Obręb P-23, działki: 445/7, 153/7,154/10,153/5,1757/9, 1757/8, 
1757/7, 96/4, 1757/6, 91/4, 1439/25, 1757/3,1759/59,362/183, 
91/3,362/180, 1756/7,362/177,14/26, 907, 905/1,904, 
900/1,1155,898,897/1,771/2, 896/1, 153/6. 
Celem zadania jest wybudowanie chodnika w pasie zieleni między    
ul. Popiełuszki a ul. Kolarską wraz z rekultywacją tego terenu                
i dokonaniem zielonych nasadzeń. Obszar ten stanowi zielony teren 
rekreacyjno-wypoczynkowy w centralnej części osiedla Smulsko, 
niestety w większej części zaniedbany i niezagospodarowany. 
Brakuje tam chodnika, który pozwalałby w bezpieczny sposób 
poruszać się po tym terenie zwłaszcza osobom starszym i rodzicom   
z małymi dziećmi. Budowa ciągu pieszego pozwoli również                  
w dogodny sposób dotrzeć do znajdujących się na tym obszarze 
placu zabaw i boiska. Dokonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz 
rekultywacja całego terenu doprowadzi do stworzenia małego, 
osiedlowego parku, z którego mieszkańcy będą mogli korzystać cały 
rok. 

541 500,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0135RS 

"Retkinia na sportowo" - rozgrywki sportowe, na obiektach 
lokalnych, dla amatorów przez cztery pory roku. 
Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko. 
Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i seniorów - 
mieszkańców osiedla, zachęcając do uprawiania sportu oraz 
rozwijając międzysąsiedzkie więzi. Ideą jest wykorzystanie                    
i popularyzacja obiektów sportowych Retkini. Obejmuje: działania 
promocyjne (banery, plakaty, strona internetowa), organizację              
i sędziowanie zawodów, zakup lub wynajem sprzętu, nagrody, 
zabezpieczenie medyczne. Planowane turnieje i zawody: tenisowy, 
piłki nożnej, siatkówki plażowej, szachowy, lekkoatletyczny oraz 
biegi przełajowe. 

125 000,00 zł 

P0222RS 

Remont tarasów oraz chodników znajdujących się w ogrodzie 
PM 170. 
ul. Popiełuszki 13a. 
Zadanie dotyczy remontu tarasów (oraz stanowiących 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. 

125 000,00 zł 

P0240RS 

Adaptacja i wyposażenie sali w sprzęt audiowizualny dla 
młodzieży i mieszkańców osiedla w XXXIII LO. 
Ul. Kusocińskiego 116, działka 68/4. 
Remont adaptacyjny, niezbędny do utworzenia pomieszczenia             
o charakterze audiowizualnym. Szkoła nie dysponuje salą o takim 
charakterze. Wyklucza to szkołę z możliwości organizowania 
większych spotkań, konferencji itp.. Pozyskana sala wymaga 
remontu: wyburzenia ściany, malowania wytłumienia, zmiany 
podłogi, oświetlenia, wymiany starej instalacji elektrycznej                     
i wentylacyjnej. Niezbędny jest zakup zestawu nagłaśniającego, 
rzutników, tablicy interaktywnej, ekranu, kamery wideo, komputera 
z monitorem, wykonanie instalacji. Z tego pomieszczenia będą mogli 
korzystać także mieszkańcy osiedla, uczniowie pobliskich szkół oraz 
współpracujące ze szkołą organizacje. 

190 500,00 zł 

P0241RS 

Mobilna pracownia komputerowa w XXXIII LO. 
Ul. Kusocińskiego 116, działka 68/4. 
Mobilna pracownia komputerowa złożona będzie z połączonych        
w sieć 35 tabletów dla uczniów i notebooka dla nauczyciela. 
Wszystkie elementy będą przechowywane, przewożone i ładowane 
w specjalnej, mobilnej szafce oraz zarządzane specjalistycznym 
oprogramowaniem. Mobilny zestaw będzie można przemieścić do 
dowolnej sali lekcyjnej i wykorzystywać na wszystkich uczonych           
w szkole przedmiotach. Specjalistyczne oprogramowanie zapewni 
zarówno bezpieczeństwo, jak i umożliwi sprawne zarządzanie 
pracownią. 

50 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

P0242RS 

Rozbudowa auli na potrzeby poszerzenia oferty edukacyjnej, 
kulturalnej i sportowej Pałacu Młodzieży. 
Działka P24-307/26. 
Zaciemnienie dachowego świetlika poprzez instalację rolet, zakup       
i instalację kotar - żaluzji we wnękach wraz z systemem elektrycznej 
obsługi, klimatyzację pomieszczenia, malowanie poinwestycyjne, 
zakup sceny modułowej, a także dobudowanie sportowej sali 
treningowej wraz z garderobami i toaletą z natryskiem. Inwestycja 
odpowie na problem braku infrastruktury niezbędnej do realizacji 
imprez estradowych przez Pałac Młodzieży, okoliczne przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz do 
prowadzenia zajęć sportowych w zakresie judo i tenisa stołowego. 

944 342,00 zł 

P0246RS 

Remont szatni i pryszniców na lodowisku Retkinia. 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Remont istniejących szatni (H1,H2,H3) na lodowisku Retkinia wraz    
z wyposażeniem. Remont istniejących pryszniców - dostosowanie ich 
do zwiększonej liczby użytkowników. 

100 000,00 zł 

P0247RS 

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na osiedlu Retkinia. 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Nauka jazdy dla dzieci z przedszkoli i szkół z klas 0-3 na osiedlu 
Retkinia, w miesiącach funkcjonowania lodowiska min. 15 godzin 
tygodniowo. 

85 000,00 zł 

P0248RS 

Rozbudowa szatni na lodowisku Retkinia, wraz z zapleczem 
socjalnym. 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Zakup dwóch kontenerów szatniowych wraz z wyposażeniem, oraz 
kontenera socjalnego z prysznicami i toaletami. Kontenery powinny 
być o długości 8 m, lub dłuższe. Postawienie kontenerów na terenie 
lodowiska Retkinia. Podłączenie ich do istniejących przyłączy. 
Wykonanie chodników gumowych do lodowiska. 

300 000,00 zł 

P0264RS 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty        
z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się w nich uczyć programowania       
i budowy robotów, w oparciu o specjalne zestawy edukacyjne. 
Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych form nauki                      
i rozbudzanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

 


