
BAŁUTY 

OSIEDLE JULIANÓW-MARYSIN-ROGI 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1.  B0152JM 

„Książki do czytania i do posłuchania" - zakup 
audiobooków do biblioteki SP 142.   
Biblioteka szkolna w SP 142, ul. Łupkowa 6.  
Zakup audiobooków do szkolnej biblioteki - realizacja tego 
zadania pozwoli na wzbogacenie księgozbioru o pozycje 
lekturowe dla dzieci i młodzieży w nowej formie. Coraz większa 
liczba uczniów posiada wskazania poradni pedagogicznych 
zalecające wspomaganie czytania książek odsłuchiwaniem ich 
w wersji audio. Poparcie projektu pozwoli wzbogacić ofertę, co 
przyczyni się do rozwoju czytelnictwa. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 142. 

3000,00 

2.  B0219JM 

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - cześć 
południowa alei. 
Odcinek ul. Centralnej miedzy Warszawską a Eterową. 
Dosadzenie 9 brakujących drzew w alei. Proponowane drzewa - 
klony (formy naturalne, nie szczepione na pniu). 
Ogólnodostępne. 

12000,00 

3.  B0168JM 

„Usłyszmy się!" - radiowęzeł w SP 120. 
SP 120, ul. Centralna 40. 
Zadanie dotyczy utworzenia szkolnego radiowęzła. Projekt 
zakłada zakup oraz montaż okablowania i zestawu 
nagłaśniającego, a także remont i wyposażenie pomieszczenia 
przeznaczonego na siedzibę zespołu redakcyjnego szkolnego 
radiowęzła. Radiowęzeł służyłby uczniom w rozwijaniu pasji, 
wspierał działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły. Sprzęt 
zakupiony w ramach projektu byłby wykorzystywany podczas 
szkolnych uroczystości, zebrań z rodzicami oraz zebrań Rady 
Osiedla. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i 
uczniowie SP 120. 

18200,00 

4.  B0218JM 

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - cześć 
północna alei. 
Odcinek ul. Centralnej między Kasztelańską, a Rysią. 
Dosadzenie 16 brakujących drzew w alei. Proponowane drzewa 
- klony (formy naturalne, nie szczepione na pniu). 
Ogólnodostępne. 

22000,00 

5.  B0112JM 

Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 
Skwer po północnej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 
Posadzenie 19 drzew na istniejącym skwerze. 
Ogólnodostępne. 

28000,00 



Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

6.  B0215JM 

Wyposażenie DPS Dom Kombatanta przy ul. Przyrodniczej 
24/26 w sprzęt medyczny i rekreacyjny. 
ul. Przyrodnicza 24/26. 
Zakup kardiomonitora z wbudowaną drukarką - 1 szt.; zakup i 
dostawa podnośników wannowych - 2 szt.; dostawa i montaż 
elementów siłowni zewnętrznej:1 szt. ławka z pedałami, 1 szt. 
twister/stepper, 1 szt. koła TAI CHI małe i duże,  1 szt. jeździec 
lub narciarz, 1 szt. koordynator ruchu; zakup 20 szt. 32-
calowych odbiorników telewizyjnych LED do pokoi 
mieszkańców DPS. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta".  

49400,00 

7.  B0169JM 

„Gdy twój rower daszek znajdzie, na siłowni będzie fajniej"- 
montaż zadaszonych stojaków na rowery oraz siłowni przy 
SP 120.  
SP 120, ul. Centralna 40. 
Montaż dwóch wiat ze stojakami na rowery w ilości 42 sztuk 
oraz siłowni zewnętrznej. Siłownia składać się będzie z 
następujących urządzeń: biegacza wolnostojącego, orbitreka 
wolnostojącego, prasy nożnej, twistera z wahadłem, wioślarza 
wolnostojącego, rowerka, wyciskania siedząc. Wiaty oraz 
elementy siłowni stanowić będą doskonałe uzupełnienie 
istniejącej infrastruktury szkoły posiadającej już plac zabaw i 
boisko wielofunkcyjne. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 120 i 
mieszkańcy osiedla. 

98350,00 

8.  B0217JM 

Drzewa przy ul. Kryształowej. 
ul. Kryształowa. 
Posadzenie 94 drzew przy ul. Kryształowej. Proponowane 
drzewa-klony (np. klon czerwony). 
Ogólnodostępne. 

125000,00 

9.  B0153JM 

„W poszukiwaniu klucza do świata" - stworzenie pracowni 
językowo - terminalowej w SP 142. 
SP 142, ul. Łupkowa 6.  
Celem zadania jest utworzenie pracowni językowo-
terminalowej w SP 142 - obejmuje zakup: 24 zestawów 
komputerowych uczniowskich z oprogramowaniem, l komputer 
serwer z oprogramowaniem dla nauczyciela, l tablicę 
multimedialną z projektorem i montażem, 6 laptopów, l ruter, 2 
rejestratory cyfrowe, l odtwarzacz, 25 zestawów 
słuchawkowych z mikrofonami, programy edukacyjne i 
program zabezpieczający sieć internetową, modernizację sieci 
elektrycznej i internetowej, remont sali z wymianą podłogi, 
zakup zestawu mebli. Zadanie obejmuje również projekt oraz 
konieczne prace remontowe i nadzór. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 142 i 
okoliczni mieszkańcy. 

180000,00 
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10.  B0167JM 

„Sport - sama radość" w SP 120, ul. Centralna 40 - Remont i 
modernizacja sal gimnastycznych. 
SP 120, ul. Centralna 40. 
Zadanie dotyczyć będzie przywrócenia funkcjonalności sal 
gimnastycznych wraz z zapleczem w celu stworzenia 
właściwych warunków do rozwijania sprawności fizycznej 
uczniów naszej szkoły. Sale gimnastyczne nie były 
remontowane od kilkunastu lat. Podjęcie działań jest niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz stworzenia 
właściwych warunków do uprawiania sportu w ramach lekcji 
wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. Sale gimnastyczne 
wraz z zapleczami wymagają pilnego, kapitalnego remontu.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 120 i 
mieszkańcy osiedla. 

228000,00 

11.  B0001JM 

Prosta droga do placu zabaw – remont alejki asfaltowej na 
Cygance w parku Julianowskim. 
Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. 
Jaworowej na tzw. Cygance. 
Powierzchnia alejki do remontu - 900 m2 (długość ok. 300 m, 
szerokość 3 m). Remont alejki z rozebraniem starej 
nawierzchni, wymianą podbudowy i położeniem nowej 
warstwy asfaltu - ok. 180 tys. zł. Dokumentacja projektowa na 
remont - ok. 20 tys. zł. Park jest wpisany do rejestru zabytków, 
prace muszą być wykonywane pod nadzorem osób z 
uprawnieniami konserwatorskimi. Przewidywany koszt 
nadzoru to 3-5 tys. zł. 
Ogólnodostępne. 

280000,00 

12.  B0003JM 

Park Julianowski naszych marzeń – cudowny dla seniorów, 
rowerzystów i psów. 
Park Julianowski. 
Celem zadania jest zwiększenie radości z przebywania w parku. 
Wzdłuż ulicy Zgierskiej przewiduje się wykonanie szpaleru 
zieleni: nowych nasadzeń ciekawych, kolorowych krzewów i 
drzew dobranych przez architektów zieleni. Zielony szpaler 
umożliwi wykonanie ścieżki rowerowej odizolowanej od hałasu 
i zanieczyszczeń z ulicy Zgierskiej. Ścieżka zieleni zmniejszy 
zanieczyszczenia oraz wyciszy przestrzeń na istniejących 
alejkach wokół jeziorka, polepszy komfort spacerów i 
przejazdów rowerowych. 
Ogólnodostępne. 

295000,00 

13.  B0053JM 

Park Julianowski - budowa alejki do Placu Pamięci z 
przebudową placu zabaw w Domu Dziecka nr 3. 
Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 a. 
Zadanie obejmuje prace budowlane polegające na przebudowie 
placu zabaw Domu Dziecka, remoncie i budowie ogrodzenia 
oraz budowie alejki glinkowo-żwirowej w Parku im A. 
Mickiewicza na podstawie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 
Realizacja zadania skomunikuje ze sobą dwa tereny 
ogólnodostępne - park A. Mickiewicza i zieleniec przy zbiegu ul. 

348000,00 
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Sowińskiego i Zgierskiej. Zmodernizowany plac zabaw będzie 
do dyspozycji podopiecznych Domu Dziecka nr 3, bez dostępu 
dla osób z zewnątrz z uwagi na konieczność prawidłowego 
sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa 
wychowankom placówki opiekuńczej. 

14.  B0184JM 

Drzewa w zabytkowym Parku Julianowskim. Uzupełnienie 
drzewostanu przetrzebionego w zeszłorocznej wichurze. 
Park Julianowski (Adama Mickiewicza). 
Ubiegłoroczna wichura była dla Parku Julianowskiego 
bezlitosna - wyłamała setki drzew i drzewek, w tym pomniki 
przyrody. Posadźmy nowe drzewa i krzewy, żeby park był 
parkiem, nie łąką m.in. wzdłuż Zgierskiej, wokół stawów, przy 
placu zabaw. Zakres zadania rozszerzony o dokumentację 
projektową i inwentaryzację zieleni w parku im. A. Mickiewicza. 
Ogólnodostępne. 

360000,00 

15.  B0206JM 

Piękniejsza Łagiewnicka - zielony żywopłot dla Julianowa i 
Marysina na Zielone Expo. 
Ulica Łagiewnicka między Warszawską, a Sikorskiego. 
Zasadzenie żywopłotu na pasie rozdzielającym ulicy 
Łagiewnickiej oraz trawnikach między jezdnią a chodnikiem 
(gdzie takowy istnieje). Gatunki: bukszpan, forsycja lub 
krzewuszka. Żywopłot formowany do wysokości około l-1.3m. 
Żywopłot powinien być zasadzony jedynie odcinkach o 
szerokości powyżej l .5 metra. 
Ogólnodostępne. 

375000,00 

16.  B0216JM 

Bawię się i uczę! 
Park im. Mickiewicza. 
Celem zadania jest stworzenie sensorycznego placu zabaw na 
terenie parku im. Mickiewicza. Plac zabaw zostanie 
zaprojektowany w sposób sprzyjający rozwojowi zmysłów np. 
różnorodna faktura, drganie elementów, wyraziste kolory. 
Ponadto będzie on dostosowany do specjalnych potrzeb dzieci 
niewidomych i niedowidzących - barierki (zapewniające 
bezpieczeństwo oraz naprowadzające). 
Ogólnodostępne. 

450600,00 

17.  B0110JM 

Multisportowo, wygodnie i zdrowo - strefa sportowo-
edukacyjna na Julianowie. 
Teren SP 172 przy ul. Jaskrowej 15.  
Skład bazy: boisko „streetball" z bezpieczną nawierzchnią, 
stojaki rowerowe z zadaszeniem (ok. 70 rowerów), odnowione 
prysznice (szt. 6) i szatnie (2 pomieszczenia) przy sali 
gimnastycznej, założenie kostki brukowej wokół budynku 
szkoły, 5 ławeczek, altana do zajęć plenerowych dla ok. 25 osób. 
Baza pozwoli poszerzyć pakiet zajęć plenerowych, efektywniej 
wykorzystać przestrzeń wokół budynku szkoły, promować 
zdrowy tryb życia. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 172  
oraz okoliczni mieszkańcy.  

610000,00 
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18.  B0212JM 

Remont ul. Sasanek na odcinku od Zgierskiej do Świetlanej. 
Realizacja projektu obejmuje ul. Sasanek na odcinku od ul. 
Zgierskiej do ul. Świetlanej.  
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu nawierzchni oraz 
chodników, a także uporządkowanie przylegających trawników 
na ul. Sasanek na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Świetlanej. 
Ogólnodostępne. 

610000,00 

19.  B0229JM 

Razem budujemy solidny sport! 
Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych, ul. Skrzydlata 15. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni 
polipropylenowej ogrodzonego siatką polipropylenową wraz z 
zakupem wyposażenia sportowego i sprzętu boiskowego. 
Modernizacja toru biegowego o długości 100 m (długość 
rzeczywista 115 m) wraz z wydłużeniem środkowego toru o 5 
m do skoku w dal. 4 latarnie solarne. 2 ławki i 2 kosze na śmieci. 
200 m2 chodnika wzdłuż ściany boiska. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będzie młodzież z 
zespołu szkół oraz okoliczni mieszkańcy. 

610000,00 

 


