
POLESIE 

OSIEDLE  RETKINIA ZACHÓD - SMULSKO 
 

Lp. ID 
Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis 

zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1. P0203RS 

Bieg na orientację po Retkini. 
Teren otoczony ulicami: Maratońską-Popiełuszki-
Kusocińskiego-Armii Krajowej. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do 
biegu na orientację terenu otoczonego ulicami  
Maratońską-Popiełuszki-Kusocińskiego-Armii Krajowej, 
która zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do 
organizacji biegu na orientację, w którym będą mogli 
wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, 
osoby starsze, rodziny z dziećmi. 
Mapa będzie dostępna w Internecie dla wszystkich 
mieszkańców (cały czas).  

3 000,00 

2. P0058RS 

Elektroniczna ewidencja pobytu dzieci w PM nr 174. 
Ul. Kusocińskiego 122a. 
Wniosek dotyczy zakupu i instalacji systemu 
zaprojektowanego specjalnie na potrzeby przedszkoli, 
który ułatwia rodzicom kontrolowanie czasu pobytu 
dziecka w przedszkolu celem uiszczenia opłat oraz 
administrowanie ewidencją czasu pobytu dzieci                 
w przedszkolu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą rodzice 
dzieci uczęszczających do PM nr 174. 

4 990,00 

3. P0091RS 

Wjazd na drogę dla rowerów wzdłuż Armii Krajowej. 
Zachodnia strona skrzyżowania  ul. Armii Krajowej           
z nienazwaną ul. łączącą Armii Krajowej z Kusocińskiego, 
działka P25-198/92. 
Wybudowanie wjazdu na drogę dla rowerów biegnącą 
wzdłuż  Armii Krajowej  od strony  nienazwanej ulicy 
łączącej  Armii Krajowej z Kusocińskiego. 
Zadanie ogólnodostępne. 

10 000,00 

4. P0054RS 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników 
Biblioteki Miejskiej Filia Nr 27. 
Ul. Ks. J. Popiełuszki 17. 
Zakup około 400 tytułów książek oraz ok. 100 
audiobooków z literatury pięknej i popularno-naukowej   
( z różnych dziedzin wiedzy) dla dzieci, młodzieży              
i dorosłych. 
Nie dotyczy. 

12 000,00 

5. P0073RS 

Modernizacja szatni w PM 174. 
Ul. Kusocińskiego 122a. 
Wyposażenie przedszkolnej szatni w nowe szafki dla 
każdego przedszkolaka. W przedszkolu uczy się             
125 dzieci. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą  pracownicy   
i rodzice dzieci uczęszczających do PM 174. 

24 000,00 
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6. P0010RS 

Przedszkolaki - multimedia-nowoczesność                    
w przedszkolu. 
Ul. Wyszyńskiego 41. 
Zakup dla przedszkola trzech zestawów interaktywnych 
(komputer i tablica interaktywna). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy    
i dzieci z PM 55. 

30 000,00 

7. P0049RS 

Cyfrowa Pracownia Językowa w SP  6. 
Ul. Kusocińskiego 116. 
W ramach realizacji zadania planuje się stworzenie 
nowoczesnej, stwarzającej warunki do efektywnej nauki 
pracowni językowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie   
SP nr 6. 

49 500,00 

8. P0015RS 

Żłobek 28. Modernizacja placu zabaw dla maluchów. 
Ul. Wyszyńskiego 102. 
Modernizacja polegać ma na wykonaniu nawierzchni 
poliuretanowej ( z zachowaniem stref bezpieczeństwa) 
pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi oraz 
doposażeniu placu w tablice edukacyjne dla 
najmłodszych. 
Żłobek nr 4 sprawuje opiekę nad dziećmi do lat                   
3 z terenu Miasta Łodzi. 

60 000,00 

9. P0072RS 

Ogród Ekologiczno-Edukacyjny z ścieżką 
sensoryczną w PM 174. 
Ul. Kusocińskiego 122a. 
Zakup (po 1 sztuce): dużej zadaszonej altanki, 
elementów ścieżki przyrodniczej: kostek wiedzy                 
o ssakach, ptakach, tropach zwierząt, labirynt wiedzy       
o zwierzętach i ich dzieciach, skoczni, leśnych 
cymbałków, koła wiedzy(quizu) o życiu leśnych zwierząt, 
instalacji labiryntu opisującego zjawiska pogodowe, 
tablicy edukacyjnej opisującej leśne smakołyki dla ludzi 
oraz zwierząt. Wykonanie zewnętrznej ścieżki 
sensorycznej składającej się z różnych faktur, kamieni, 
drzewa, mchu itp. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci 
uczęszczające do PM 174. 

62 000,00 

10. P0094RS 

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci na lodowisku 
Retkinia 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z łódzkich przedszkoli 
i szkół z klas 0-3 na lodowisku Retkinia, w miesiącach 
funkcjonowania lodowiska, z wyłączeniem zimowych 
przerw świątecznych, ferii zimowych, wiosennej przerwy 
świątecznej i dni świątecznych - około 15 godzin 
tygodniowo. Organizacja zawodów podsumowujących 
naukę. 
Zadanie realizowane dla grupy dzieci z przedszkoli            
i szkół podstawowych z klas 0-3 z Retkini. 

71 250,00 
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11. P0183RS 

Bezpieczny ogród-bezpieczna zabawa. Całkowita 
wymiana ogrodzenia w  PM 173. 
PM 173, al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 62. 
Całkowita wymiana ogrodzenia: demontaż starej 
podmurówki i ogrodzenia, utylizacja. Nowa 
podmurówka, przęsła, słupki, 2 furtki i 1 brama. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci              
i pracownicy z PM 173. 

110 000,00 

12. P0157RS 

„Chcemy uczyć się w godnych warunkach” – wymiana 
stolarki okiennej w Integracyjnej SP 67. 
Ul. Maratońska 47B. 
Wymiana 58 okien z parapetami w 26 pomieszczeniach. 
Stolarka okienna w naszej szkole wymaga pilnego 
remontu- w okresie jesienno-zimowym uczniowie 
marzną w klasach, a budynek generuje zawyżone koszty 
ogrzewania. Jako jedyna w całości integracyjna szkoła 
podstawowa w Łodzi chcemy stworzyć godne, 
bezpieczne warunki do nauki i rozwoju dla naszych 
zdrowych oraz niepełnosprawnych uczniów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie       
i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 67.  

115 000,00 

13. P0158RS 

Remont zaplecza sanitarno-socjalnego przy Sali 
gimnastycznej SP 6. 
Ul. Kusocińskiego 116. 
Zaplecze sanitarno-socjalne sali gimnastycznej wymaga 
generalnego remontu. Powtarzające się usterki stanowią 
zagrożenie dla zdrowia ludzi. Na ścianach pomieszczeń 
pojawia się grzyb, wylewki podłóg są popękane, w kilku 
oprawach żarówek nie ma napięcia, instalacja 
wodnokanalizacyjna jest nieszczelna. W pomieszczeniach 
panuje nieprzyjemny zapach, ograniczona jest 
funkcjonalność obiektu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie       
i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 6.  

125 000,00 

14. P0011RS 

„Estetyczne osiedle i bezpieczne przedszkolaki” – 
wymiana ogrodzenia wokół terenu przedszkola         
nr 55. 
Ul. Wyszyńskiego 41. 
Projekt zakłada całkowitą wymianę ogrodzenia, 
podmurówki, słupków i przęseł 152 szt., furtka - 1 
sztuka, brama wjazdowa - 2 sztuki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy, 
rodzice i dzieci uczęszczające do PM 55. 

155 000,00 
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15. P0034RS 

Dobry i nowy parkiet sportowy dla SP 19 i PG 21. 
Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35. 
Wymiana posadzki głównej sali gimnastycznej jako 
wykonanie niezbędnych prac remontowych dla 
podniesienia bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. 
Dodatkowo wymiana posadzki balkonu i wymiana 
barierki na nową. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 
19 i Gimnazjum nr 21. 

155 000,00 

16. P0106RS 

Siłownia plenerowa z otoczeniem. 
P-22, 66-6. 
1. Siłownia plenerowa - 1 szt. komplet. 2.Ławeczki 
parkowe - 4 szt. 3. Kosz na śmieci - 1 szt. 4. Krzewy 
ozdobne (wajgeły, bzy, forsycje, niskie iglaki) szt. 20.       
5. Drzewa kwitnące (głóg) szt. 4. 
Dla wszystkich mieszkańców. 

160 000,00 

27. P0214RS 

Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogowym 
wzdłuż ul. Zapaśniczej na odcinku pomiędzy               
ul. Gimnastyczną i Kolarską.  
Budowa chodnika dla pieszych w pasie                
drogowym wzdłuż ul. Zapaśniczej: 
- na odcinku pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską, po 
stronie północnej ul. Zapaśniczej, - na odcinku między ul. 
Gimnastyczną a ulicą dojazdową do posesji Zapaśnicza   
4-32, po stronie południowej. 
Celem zadania jest wybudowanie chodnika dla pieszych 
w pasie drogowym wzdłuż ul. Zapaśniczej, na odcinku 
pomiędzy ul. Gimnastyczną i Kolarską. 
Ul. Zapaśnicza jest jedną z większych ulic osiedla 
Smulsko. Z ulicy korzystają mieszkańcy osiedla, a także 
pracownicy pobliskiej ŁSE. Aktualnie wzdłuż ulicy 
brakuje chodnika dla pieszych, a teren jest 
nieuporządkowany. Znajdują się tam samosiejki drzew    
i krzewów, w części są także nasadzenia wykonane   
przez samych mieszkańców. Wykonanie chodnika 
pozwoli także na uporządkowanie tego terenu, 
uzupełnienie nasadzeń krzewów (zieleń niska)                    
z wykorzystaniem istniejących drzewek i krzewów, gdzie 
zieleń będzie stwarzać naturalną zaporę przed 
zanieczyszczeniami, kurzem, spalinami. 
Opinia pozytywna. Zadanie ogólnodostępne. 

300 000,00 

18. P0095RS 

Rozbudowa i remont szatni wraz z zapleczem 
socjalnym na lodowisku Retkinia. 
Lodowisko MOSiR, ul. Popiełuszki 13b. 
Remont szatni na lodowisku Retkinia wraz z zakupem 
wyposażenia. 
Szatnie będą dostępne dla zorganizowanych grup 
korzystających z lodowiska Retkinia (kluby sportowe, 
szkoły). 

330 000,00 
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19. P0063RS 

Docieplenie ścian, dachu budynku. Pomalowanie 
elewacji budynku. Wymiana instalacji CO, grzejników 
i ciepłej wody. 
Żłobek nr 28, al.. Wyszyńskiego 102. 
Docieplenie ścian budynku metodą bezspoiwową 
(styropian). Położenie tynku strukturalnego. Wykonanie 
ocieplenia stropodachu, wraz z obróbką i pokryciem 
wierzchnim. Docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy 
styrodurem. Modernizacja instalacji grzewczej, wymiana 
grzejników i zainstalowanie nowych. Wymiana instalacji 
ciepłej wody. 
Żłobek nr 28 zapewnia opiekę dla ponad 100 dzieci do 
lat 3 z terenu Miasta Łodzi. 

350 000,00 

20. P0124RS 

Park na Smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. 
Park na Smulsku, działka P39-100/5. 
Zadanie przewiduje budowę nowych alejek spacerowych 
oraz rozbudowanie oświetlenia w Parku na Smulsku. 
Realizacja zadania składa się z 2 części: a) Budowa 
nowych alejek żwirkowo-glinkowych lub z kostki 
betonowej w miejsce istniejących, wydeptanych ścieżek - 
795 m²  9530mb x1,5 m szer.), 795 m² x 250zł/m²=198 
750zł. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 10000 
zł. Razem: 220000 zł brutto. b) Budowa 13 latarni 
solarnych (13x12450 zł = 161 850 zł). Ogółem - 381 850 
zł. 
Korzystanie z efektów realizacji zadania będzie 
ogólnodostępne i bezpłatne. 

396 000,00 

21. P0107RS 

Tężnia solankowa z otoczeniem. 
Ul. Ks. Popiełuszki pomiędzy blokami 385, 330, 329, 333, 
340, 339, 338, 335, 383,382,384,336,337 działka P22-
66/6. 
1. Budowa tężni solankowej z otoczeniem 2. Ławeczki 
parkowe szt. 4 3. Kosz na śmieci szt. 1 4. Krzewy ozdobne 
(bzy, wajgeły, forsycje, niskie iglaki) ok.. 20 szt.                 
5. Trawnik ok.. 400 m². 
Dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

510 000,00 

22. P0082RS 

Modernizacja Sali widowiskowej i centrum 
multimedialnego w SP 44 im. prof. Jana Molla. 
Ul. Kusocińskiego 100. 
Obecna sala nie spełnia swojego zadania ponieważ 
widownia jest usytuowana na płaskiej powierzchni i na 
tym samym poziomie co estrada. Modernizacja będzie 
polegała na: pogłębieniu i pochyleniu widowni, 
obniżeniu poziomu estrady, zorganizowaniu wyjścia 
ewakuacyjnego, remoncie instalacji elektrycznej, 
zainstalowaniu nowego nagłośnienia i oświetlenia części 
estradowej, zainstalowaniu sprzętu multimedialnego. 
Modernizacja będzie uwzględniała aktualne przepisy 
prawa budowlanego i p.poż. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie     
SP 44. 

620 000,00 
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23. P0079RS 

Sprawni i zdrowi Łodzianie – specjalistyczny 
program rehabilitacyjno-treningowy. 
Ul. Maratońska 71 
Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego 
programu rehabilitacyjno-treningowego dla 
mieszkańców Łodzi, w tym dla kobiet po masektomii, dla 
osób z nadwagą i wszystkich, którzy chcą zachować 
zdrową sylwetkę oraz dla osób, dla których rehabilitacja 
jest niezbędna natychmiast po zakończeniu leczenia,       
w ilości 8 tys. osobogodzin . Koszt jednostkowy to 80 zł. 
zadanie opiewa na kwotę 640 000 zł. 
Zadanie skupia się na zaoferowaniu kompleksowego 
programu rehabilitacyjno-treningowego dla 
mieszkańców Miasta Łodzi, w tym dla kobiet po 
masektomii, dla osób z nadwagą i wszystkich, którzy 
chcą zachować zdrową sylwetkę oraz dla ludzi, dla 
których rehabilitacja jest niezbędna po zakończeniu 
leczenia. zadanie dostępne będzie od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 19.00. 

640 000,00 

24. P0123RS 

Retkiński Teatr Mały – dostosowanie auli do potrzeb 
poszerzenia oferty edukacyjnej i kulturalnej Pałacu 
im. J. Tuwima. 
Al.. Wyszyńskiego 86. 
Zadanie dotyczy adaptacji auli do funkcji teatru. 
Obejmuje ono zaciemnienie świetlika dachowego 
poprzez instalację rolet, kotar-żaluzji we wnękach wokół 
auli wraz z systemem elektrycznej obsługi, klimatyzację, 
dostosowanie istniejących pomieszczeń do 
wykorzystania jako dwie garderoby z toaletami                    
i natryskami, malowanie poinwestycyjne oraz zakup 
sceny modułowej. Inwestycja odpowie na problem braku 
infrastruktury niezbędnej do realizacji imprez 
estradowych organizowanych przez Pałac Młodzieży dla 
mieszkańców Łodzi. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczestnicy 
zajęć Pałacu Młodzieży i mieszkańcy Łodzi. 

678 830,00 

25. P0045RS 

Remont Popiełuszki. 
Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. 
Wyszyńskiego. 
Wymiana warstw konstrukcyjnych (zły stan 
podbudowy), krawężników wraz z opaską, położenie 
nowych warstw bitumicznych. 
Teren ogólnodostępny. 

1 140 000,00 
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26. P0122RS 

Odwodnienie i wykonanie nawierzchni na drodze 
dojazdowej – Smulsko. 
Dojazd do posesji przy ul. Piłkarskiej 36-66                           
i ul. Kolarskiej 31-55. 
Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie posesji przed 
zalaniem przy intensywnych opadach atmosferycznych 
oraz podniesienie standardu nawierzchni, co ma istotne 
znaczenie zarówno dla mieszkańców tych posesji jak         
i służb miejskich, a także osób korzystających z ciągu 
komunikacyjnego do przystanków autobusowych przy 
ul. Maratońskiej. Realizacja zadania wymaga 
opracowania projektu budowlanego, wykonania 
odwodnienia na długości ok. 166 mb oraz położenia 
nawierzchni na powierzchni ok. 996 m². 
Teren ogólnodostępny. 

1 140 000,00 

 


