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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania

Kwota po
weryfikacji

Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 10 MBP.
Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.
Zakup nowości książkowych i audiobooków zarówno dla dzieci
1 B0055RA jak i osób dorosłych przyczyni się do lepszego funkcjonowania
Filii nr 10 w środowisku lokalnym. Ponadto placówka będzie
systematycznie uzupełniała księgozbiór o lektury dla uczniów
pobliskich szkół, którzy aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki.

10000,00

RADO - DOGS - Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze
szczególnym uwzględnieniem
właścicieli psów i ich
podopiecznych.
Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki,
Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.
2 B0195RA Zachowanie obecnego charakteru terenu (drzewa, zieleń)
ochrona przed smogiem. Przeznaczenie terenu dla mieszkańców
posiadających czworonogi. Utrzymanie czystości, regularne
sprzątanie śmieci przez służby miejskie. Wyrobienie
i ugruntowanie nawyku sprzątania po pupilach u właścicieli
psów. Miejsce na spotkanie właścicieli psów i socjalizację.

17600,00

Edukacja leśna (drzewa, ptaki, grzyby) dla dzieci PM 235.
PM 235, ul. Stawowa 28.
Projekt zadania obejmuje instalację "tablic edukacyjnych"
mających za zadanie edukacji, zabawy oraz wprowadza aspekty
odkrywczo-poznawcze poprzez montaż: kostki wiedzy lub tablicy
3 B0024RA
edukacyjnej pt. poznajemy drzewa, tablicy edukacyjnej pt. leśne
grzyby, tablicy edukacyjnej pt. leśne ptaki, skoczni ok. 5 x 2 m
wysypany piaskiem „leśne rekordy" umożliwiającej skoki w dal
i sprawdzenie się z prawdziwymi rekordzistami występującymi
w świecie zwierząt.
Przyrodniczy - edukacyjny plac zabaw na zieleńcu przy ul.
Łososiowej.
Działka nr 321/6 w obrębie B-8 (zieleniec miejski przy ul.
Łososiowej).
Zadanie obejmuje stworzenie instalacji edukacyjno-zabawowej,
mającej za zadanie uczyć, bawić i rozbudzać ciekawość dzieci
4 B0025RA
otaczającą przyrodą poprzez montaż kostki wiedzy, tablic
edukacyjnych, puzzli edukacyjnych itp. elementów małej
architektury poświęconych poznawaniu pospolitszych drzew
rodzimych i obcych oraz rozpoznawaniu ptaków mieszkających w
mieście. W ramach zadania zostaną zamontowane 2 ławki i kosz
na śmieci.

22000,00

25000,00
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ID

5 B0186RA

6 B0187RA

7 B0106RA

8 B0212RA

9 B0153RA

10 B0030RA

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Rozpowszechnienie
nowoczesnych
technologii
informacyjnych wśród uczniów, nauczycieli szkoły
podstawowej i rodziców oraz środowiska lokalnego.
SP 206, ul. Łozowa 9.
Dotychczasowe wyposażenie pracowni komputerowej znacząco
uniemożliwia prowadzenie lekcji i zajęć dodatkowych na
właściwym poziomie. Szkoła w 2008 roku otrzymała komputery
jako darowiznę z banku. Już wówczas sprzęt ten nie spełniał
oczekiwań uczniów. Obecnie sprzęt ten jest przestarzały,
wyeksploatowany, bardzo często ulega awarii, co sprawia, że
często nauczyciel traci czas na jego naprawę. Pragniemy więc
zakupić 20 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 20
słuchawek
do
stanowisk
uczniowskich,
urządzenie
wielofunkcyjne oraz wymienić wykładzinę i zakupić żaluzje do 3
okien.
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni
lekkoatletycznej ze skocznią dla celów sportowych szkoły
i osiedla.
SP 206, ul. Łozowa 9.
Modernizacja istniejącego boiska trawiastego polegać będzie na
wyrównaniu terenu z nawiezieniem ziemi, wytyczeniu boiska do
piłki nożnej o wymiarach ok. 60 m x 30 m: za pomocą
krawężników, ustawieniu 2 nowych bramek, zasianiu trawy i
uzupełnieniu brakującego ogrodzenia do wysokości 4 m po obu
stronach szerokości boiska. Projekt obejmuje również odnowę
bieżni lekkoatletycznej ze skocznią, która znajduje się obok
boiska.
Rowerowy Radogoszcz - droga dla rowerów na ul.
Niezapominajki.
ul. Niezapominajki na odcinku od Stawowej do 11 Listopada.
Budowa ddr poprzez wydzielenie z obecnej jezdni krawężnikami,
bez budowy nawierzchni. Podwójny rząd krawężników tworzy
bufor o szerokości 0,5 m. Przejazd rowerowy przez Stawową
łączący z obecną ddr.
Rekreacja na Liściastej.
ul. Liściasta 44 (teren między osiedlami naprzeciw kościoła).
Wzbogacenie istniejącego terenu zieleni między osiedlami
w ławki i rabaty kwiatowe oraz budowa boiska do siatkówki
plażowej z oświetleniem.
Ratujcie nasze plecy - zakup szafek szkolnych dla SP 122.
SP 122, ul. Jesionowa 38.
Celem zadania jest wyremontowanie szatni szkolnej w SP 122
oraz montaż indywidualnych szafek szkolnych dla uczniów i
uczennic.
Pracownia komputerowa na miarę XXI wieku.
SP 122, ul. Jesionowa 38.
Zadanie polega na modernizacji pracowni komputerowej
znajdującej się w budynku B, tj. wyposażenie jej w: 15 zestawów
iMac dla uczniów SP 122, 1 zestaw iMac dla nauczyciela,
Macbook, projektor multimedialny, drukarka. W zakres zadania
należałoby wpisać również odnowienie, w tym wymiana listew
przypodłogowych oraz polakierowanie starego, zniszczonego
parkietu jakim wyłożona jest podłoga w pracowni komputerowej.
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56000,00

60000,00

81000,00

100000,00

125000,00

125600,00
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11 B0084RA

12 B0099RA

13 B0023RA

14 B0160RA

15 B0049RA

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
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 sportoworekreacyjnych w podziale na dyscypliny 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.
Bezpieczny plac zabaw dla dzieci przy PM 97.
ul. Bema 6.
Budowa bezpiecznego placu zabaw w skład którego wchodzą:
huśtawka dla dzieci mini, podwójna huśtawka, podwójna
zjeżdżalnia, karuzela, domek dla dzieci sklep, piaskownica, tunel
integracyjny, huśtawka ważka, huśtawka sprężynowa, ławka
dwustronna, przeplotnia. Wykonanie nawierzchni z płyty WSU
w strefie bezpiecznej pod huśtawkami około 150 m2 oraz
ułożenie chodników.
Plac zabaw dla PM 235, ul. Stawowa 28 - największego na
Radogoszczu.
PM 235, ul. Stawowa 28.
Modernizacja placu zabaw przy PM 235 poprzez: 3 zjeżdżalnie
(ześlizg z blachy nierdzewnej), 6 drewnianych ławostołów,
3 drewniane piaskownice z zadaszeniem (3 m x 3 m),
6 drewnianych ławek, 3 huśtawki podwójne, 9 sprężyn,
3 równoważnie, 2 karuzele metalowe ocynkowane, 1 altana
ogrodowa, 3 duże zabawki stojące: lokomotywa z wagonem, auto,
domek. Rewitalizacja nawierzchni poprzez wymianę trawnika
i położenie kostki brukowej.
Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na
Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki.
Przejście podziemne pod ul. Zgierską na Radogoszczu,
zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki
(Zgierska 240b), działki nr : B8-1/93, B8-246/9.
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu przejścia
podziemnego pod ulicą Zgierską, zlokalizowanego na
Radogoszczu.
Rolki, rower, lodowisko - nasze wielofunkcyjne boisko.
Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul.
Jesionowej, przy dojeździe do posesji Jesionowa 36, koło siłowni.
Zadanie polega na usunięciu istniejącej nierównej nawierzchni
asfaltowej i położeniu nowej równej betonowej, dostosowanej do
jazdy na rolkach i rowerach (dzieci często uczą się tu jazdy na
nich). Wyższy krawężnik umożliwi utworzenie zimą na części
boiska lodowiska. Wokół dostawione będą ławki i kosze na
śmieci, dosiana nowa trawa. Należy usunąć cztery metalowe
słupki. Bramki i kosze do koszykówki pozostają.
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150000,00

153000,00

234000,00

455200,00

479900,00
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16 B0029RA

17 B0114RA

18 B0066RA

19 B0011RA

20 B0138RA

Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP
122.
ul. Jesionowa 38.
Celem zadania jest budowa 4 - torowej bieżni lekkoatletycznej
z opcją skoku w dal oraz wydzielonego miejsca do gry w tenisa
stołowego na boisku szkolnym. Prace obejmą podbudowę z
wyrównaniem terenu wraz z odwodnieniem, położenie
profesjonalnej nawierzchni poliuretanowej na bieżni, wytyczenie
bieżni, budowę trybunek dla uczestników zajęć, ustawienie
stołów betonowych do gry w tenisa stołowego na utwardzonej
powierzchni, instalację dodatkowego oświetlenia.
Wykonanie remontu chodnika idącego wzdłuż 11 Listopada
od Macierzanki do 11 Listopada 77.
ul. 11 Listopada.
Remont chodnika o szerokości 2,50 mb wraz z podbudową.
Remont kuchni dla PM 231 SP 184.
PM 231 ul. Syrenki 19a.
Dziennie wydajemy około 1000 posiłków dla przedszkolaków
i uczniów szkoły. Planowane prace: demontaż wentylacji
i założenie nowej, wymiana instalacji hydraulicznej
i kanalizacyjnej, usunięcie glazury i terakoty oraz położenie
nowej glazury 600 m2 i terakoty 427 m2, położenie 34 m2 stali
kwasowej, pomalowanie ścian powyżej glazury oraz sufitów 1032
m, wymiana drzwi 19 szt., zakup mebli kuchennych 21 szt.,
sprzętu gastronomicznego 7 szt.
Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja
budowy nowej części parku.
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul.
Włókniarzy.
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej budowy nowej części Parku
Julianowskiego. Zakłada on wybudowanie boiska do siatkówki
plażowej, siłowni, elementów zabawowych pajęczyny, zjeżdżalnia
modułowa, postawiony zostanie toitoi, zdrój uliczny,
zamontowany zostanie monitoring, nasadzone drzewa. Na dużej
polanie zostanie założona łąka ziołowo-kwiatowa która poza
walorami estetycznymi ma za zadanie zatrzymać wzrost pokrzyw
i pałki wodnej która opanowała ten teren. Więcej http://parkjulianowski.manifo.com.
RADOGOSZCZ - STREFA CICHA - wał ziemny z gabionami
chroniący przed hałasem.
Po południowej stronie Al. Sikorskiego - od ul. Świtezianki (od
przejścia dla pieszych) do ul. Bema.
Zadanie polega na postawieniu konstrukcji chroniącej przed
hałasem: wału ziemnego lub ziemnego z gabionami o wysokości
2,5 metrów i długości 260 metrów po południowej stronie Al.
Sikorskiego na odcinku między ulicami Świtezianki (od przejścia
dla pieszych) i Bema. Celem zadania jest wyciszenie hałasu
drogowego szkodliwego i uciążliwego dla mieszkańców
pobliskich domów - najbliższe budynki położone są w odległości
zaledwie około 30 metrów od jezdni (droga krajowa). Spełniając
funkcje dźwiękochłonną, konstrukcja powinna być estetyczna
i komponować się z otoczeniem, dzięki obsadzeniu jej krzewami.
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500000,00

530000,00

550000,00

620000,00

1030000,00

