
BAŁUTY 

OSIEDLE ŁAGIEWNIKI 

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

weryfikacji 

1.  B0270LA 

Bieg na orientację po Lesie Łagiewnickim. 
Teren otoczony ulicami Łagiewnicką - Kasztelańską - Rogowską 
- Łodzianką – Okólną. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację terenu otoczonego ulicami Łagiewnicką- 
Kasztelańską- Rogowską-Łodzianką- Okólną, 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).  

4000,00 

2.  B0010LA 

Strażak XXI wieku - zakup nowoczesnych ubrań 
specjalnych do działań ratowniczo - gaśniczych. 
Ochotnicza Straż Pożarna Łódź- Łagiewniki, ul. Pszczelna 84. 
Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych oraz 10 par rękawic 
specjalnych stanowiących wyposażenie osobiste strażaków -
ratowników podczas akcji ratowniczo- gaśniczych i 
miejscowych zagrożeń na terenie miasta Łodzi. 
Nie dotyczy. 

51000,00 

3.  B0054LA 

Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty. 
Las Łagiewnicki. 
Projekt zakłada doposażenie terenu, głównie w obszarze miejsc 
wykorzystywanych do rekreacji i wypoczynku, w podstawowe 
urządzenia zagospodarowania rekreacyjnego (ławki drewniane 
z oparciem, kosze na śmieci). Usunięte zostaną stare, zużyte 
elementy zagospodarowania rekreacyjnego. Dofinansowane 
zostanie bieżące utrzymanie terenu (wykaszanie, sprzątanie). 
Ogólnodostępne. 

80000,00 

4.  B0002LA 

Las Łagiewnicki – zielona wyspa spokoju – dla zdrowia 
pieszych i rowerzystów. 
Las Łagiewnicki. 
Celem zadania jest usunięcie z lasu nielegalnie poruszających 
się, parkujących pojazdów silnikowych. Poprawa jakości 
powietrza, zmniejszenie hałasu, spowolnienie ruchu 
samochodów na ulicach biegnących przez las. Las ma być 
zieloną wyspą spokoju przystosowaną do wypoczynku pieszych 
i rowerzystów. Las będzie patrolowany przez Straż Miejską, 
doposażoną w Oddział Konny Straży Miejskiej w siodła, juki w 
celu zwiększenia skuteczności przestrzegania prawa w lesie. 
Ogólnodostępne. 

85000,00 
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5.  B0210LA 

Kino plenerowe - letnie w Arturówku - miejscem 
wypoczynku i rekreacji dla Łodzian. Bliżej kultury na łonie 
natury. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Aranżacja kompletnego Kina Plenerowego - Letniego w 
Arturówku, przy ul. Skrzydlatej / Studenckiej, które w okresie 
od lipca do połowy września w godzinach wieczornych, 
przeprowadziło by 12 seansów filmowych. W lipcu 8 seansów: 
po 2 seansy na tydzień, jeden seans w środę i 1 seans w 
czwartek. W sierpniu 8 seansów: po 2 seansy na tydzień, jeden 
seans w środę i 1 seans w czwartek. We wrześniu 4 seanse: po 2 
seansy na tydzień, jeden seans w środę i 1 seans w czwartek. 
Wyświetlane filmy musza należeć do światowych hitów 2018 i 
2019r. Wstęp bezpłatny dla odbiorców. Odbiorcy muszą mieć 
zapewnione miejsca do siedzenia dla minimum dla 300 osób i 
dla 50 osób udostępnione leżaki oraz zapewniony dostęp do 
toalet. 
Ogólnodostępne. 

108000,00 

6.  B0155LA 

PLAŻA W ARTURÓWKU- miejscem wypoczynku i rekreacji 
dla Łodzian. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy.  
Aranżacja terenu plaży i terenu zielonego wokół, w tym mała 
architektura (nawiezienie rozplantowanie piasku plażowego 
minimum 30 - 40 wywrotek każda około 30 ton, postawienie 
ławek- 8 sztuk, koszy na śmieci - 8 sztuk, stojaki rowerowe - 60 
szt. 
Ogólnodostępne. 

128000,00 

7.  B0146LA 

Remont dachu na budynku SP 61.  
ul. Okólna 183. 
Wykonanie remontu dachu poprzez pokrycie papą 
termozgrzewalną wraz z wykonaniem docieplenia dachu, 
wykonaniem obróbek blacharskich z blachy stalowej 
ocynkowanej i PCV. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci pracownicy 
SP 61. 

230000,00 

8.  B0009LA 

Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki. 
Ul. Łagiewnicka 312 (róg ul. Kuropatwiej). 
Budowa placu zabaw na Osiedlu Łagiewniki, obejmującego 
urządzenia zabawowe typu wieże z mostkiem i zjeżdżalnią, oraz 
sprawnościowe takie jak tuby, pomosty linowe czy trapy 
wspinaczkowe. Plac zabaw będzie uzupełniony dodatkowym 
wyposażeniem, takim jak: dwie ławki, stojak na rowery oraz 
kosz na śmieci. 
Ogólnodostępne. 

237000,00 

 

 


