
BAŁUTY 

OSIEDLE RADOGOSZCZ 

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

weryfikacji 

1.  B0271RA 

Bieg na orientację po Osiedlu Radogoszcz Wschód. 
Teren otoczony ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki – Nastrojową. 
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację 
terenu otoczonego ulicami Sikorskiego - Zgierską - Świtezianki - Nastrojową, 
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).  

2000,00 

2.  B0022RA 

Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. 
Motylowej 13. 
BM, Filia nr 16, ul. Motylowa 13. 
Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Motylowej 13 ma na celu 
wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty placówki oraz promocję czytelnictwa w 
Łodzi. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

3.  B0029RA 

Rozczytany Radogoszcz - Wschód. 
Filia nr 18 BM, ul. Wodnika 7. 
Zakup książek oraz audiobooków dla czytelników biblioteki. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

4.  B0065RA 

Kolorowy Julianów. 
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a al. Włókniarzy. 
Projekt zakłada zakup i posadzenie 21 nowych, kolorowych drzew po 
zachodniej stronie parku im. Adama Mickiewicza (Park Julianowski) - 
pomiędzy ulicami Zgierską a al. Włókniarzy. Główną ideą jaka przyświeca 
temu projektowi jest powiększenie terenu służącemu odpoczynkowi i 
zabawie przy jednoczesnym zadbaniu o estetykę (drzewa o kolorowych 
liściach) oraz zdrowie - drzewa to naturalne filtry powietrza. 
Ogólnodostępne. 

12600,00 

5.  B0181RA 

Kontynuacja projektu RADO-DOGS. Zielony zakątek dla mieszkańców 
osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli psów i ich 
podopiecznych. 
Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i 
Łososiową. 
Nasadzenie 25 drzew rodzimych gatunków i odmian. Nasadzenie 20 
krzewów. Zamontowanie 15 budek lęgowych dla ptaków. Zachowanie 
obecnego charakteru terenu (drzewa, zieleń). Ochrona przed smogiem. 
Redukcja nadmiernej liczby dokuczliwych owadów (meszek, komarów). 
Ogólnodostępne. 

20750,00 

6.  B0231RA 

Plac zabaw dla dzieci Radogoszcza na terenie SP 206. 
Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 
Zadanie polega na zmodernizowaniu i doposażeniu placu zabaw dla uczniów 
SP 206 oraz wszystkich dzieci mieszkających na terenie osiedla Radogoszcz. 
W czasie wolnym i podczas przerw śródlekcyjnych będzie miejscem zabaw, 
odpoczynku, relaksu na świeżym powietrzu, a także okazją do rozwijania się 
społecznie i integracji. Urządzenia w dobrym stanie, które znajdują się na 
terenie dzisiejszego placu zabaw będą odnowione. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz 
mieszkańcy osiedla. 

82000,00 
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7.  B0039RA 

Parking na Stawowej. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28. 
Wykonanie 40 miejsc postojowych z ciągiem komunikacyjnym łączącym 
parking z budynkiem szkoły i przedszkola. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i PM 235. 

105000,00 

8.  B0253RA 

Budowa siłowni przy zbiegu ulic Zgierska-Czereśniowa. 
ul. Zgierska (przy ul. Czereśniowej).  
Budowa siłowni przy zbiegu ulic Zgierska-Czereśniowa, obejmująca 
urządzenia do ćwiczeń oraz przygotowanie nawierzchni -wyłożenie piasku. 
Dodatkowym wyposażeniem byłyby również 2 ławki i l kosz na śmieci oraz 
stojak na rowery. 
Ogólnodostępne. 

105000,00 

9.  B0239RA 

Remont i odnowienie boiska na osiedlu Radogoszcz- Zachód. 
ul. Niezapominajki ( róg ulicy Zgierskiej). 
Remont i odnowienie istniejącego boiska na osiedlu Radogoszcz- Zachód, 
obejmującego położenie nowej nawierzchni, wymiany bramek, koszy do 
koszykówki, wymiany/naprawy istniejącego ogrodzenia. Dodatkowym 
wyposażeniem byłyby również 2 ławki i 2 kosze śmieci oraz stojak na 
rowery. 
Ogólnodostępne. 

130000,00 

10.  B0105RA 

Bezpieczna droga do placu zabaw - budowa alejek parkowych w Parku 
Liściasta. 
Budowa alejek parkowych w parku przy Liściastej 44 (teren między 
osiedlami naprzeciw kościoła) doprowadzających do placu zabaw i parku 
linowego. 
Budowa alejek parkowych zapewniających bezpieczną drogę do nowo 
powstałego placu zabaw i parku linowego oraz wymiana starej nawierzchni 
na terenie miedzy osiedlami. 
Ogólnodostępne. 

143900,00 

11.  B0007RA 

Rowerowy Radogoszcz - budowa połączenia osiedla z DDR na 
Zgierskiej. 
Ul. Niezapominajki. 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscu chodnika na odcinku od ul. 
Stawowej do pierwszego zjazdu, kontrapas rowerowy na dalszym odcinku 
do ul. 11 Listopada. Przejazd rowerowy przez ul. Stawową. 
Ogólnodostępne. 

200000,00 

12.  B0238RA 

Budowa placu zabaw na osiedlu Radogoszcz - Zachód. 
Działka nr 206/11, obręb B-6. 
Budowa placu zabaw na osiedlu Radogoszcz-Zachód, obejmującego 
urządzenia zabawowe typu: wieże z mostkiem i zjeżdżalnią, tuby, pomosty 
linowe oraz huśtawka typu „gniazdo bociana", piaskownica i mała karuzela. 
Niezbędne byłyby też dodatkowo na placu zabaw dwie ławki i kosz na 
śmieci. 
Ogólnodostępne. 

214000,00 

13.  B0163RA 

Plac zabaw dla PM 235, ul. Stawowa 28 - największego na Radogoszczu. 
PM 235. 
Modernizacja placu zabaw przy PM 235: 3 zjeżdżalnie (ześlizg z blachy 
nierdzewnej), 6 drewnianych ławostołów, 3 drewniane piaskownice z 
zadaszeniem (3 m x 3 m), 6 drewnianych ławek, 3 podwójne huśtawki, 9 
sprężyn, 2 kosze, 3 równoważnie, 2 altany ogrodowe, 3 duże zabawki 
stojące: lokomotywa z wagonami, auto, domek. Rewitalizacja nawierzchni: 
wymiana trawnika i położenie kostki brukowej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 235. 

232000,00 



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

weryfikacji 

14.  B0122RA 

Remont chodnika i placu przed SP 184. 
ul. Syrenki 19 a. 
Remont i całkowita przebudowa terenu przed wejściem do szkoły o 
powierzchni 1000 m2, zdjęcie dotychczas istniejących, skruszonych płyt, 
zerwanie betonowej wylewki, a następnie położenie nowej nawierzchni z 
kostki brukowej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 184, pracownicy 
szkoły oraz okoliczni mieszkańcy. 

250000,00 

15.  B0269RA 

Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. 
Teren zielony pomiędzy zabudowaniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 4 u zbiegu przy ulic Stawowej i Anyżowej. 
Stworzenie placu zabaw dla dzieci z sąsiadującej z nim szkoły, przedszkola 
oraz osiedla. Zaaranżowanie przestrzeni dookoła budynku zabudową i 
sprzętem według motywu przewodniego „woda" ze względu na nazwę ulicy 
przy jakiej znajduję się działka (ul. Stawowa) oraz morskiego, ze względu na 
nazwę nowej placówki Bałuckiego Ośrodka Kultury „Wyspa Kultury", która 
zostanie oficjalnie otwarta w kwietniu bieżącego roku w zachodnim skrzydle 
budynku. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą  dzieci, młodzież i okoliczni 
mieszkańcy.  

263488,00 

16.  B0038RA 

Generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku ZSO 4. 
Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Stawowa 28. 
Generalny remont szatni szkolnej - wymiana podłogi, ławek, demontaż 
ścianek boksów, malowanie pomieszczeń szatni, zakup szafek. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 4. 

500000,00 

17.  B0080RA 

Wykonanie przejścia dla pieszych przez al. Sikorskiego na wysokości 
ul. Helińskiego. 
 Al. Sikorskiego na wysokości ul. Helińskiego. 
Wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją przez Aleja gen. W 
Sikorskiego. 
Ogólnodostępne. 

500000,00 

18.  B0011RA 

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP 122, ul. 
Jesionowa 38. 
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. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz okoliczni 
mieszkańcy. 

509250,00 

19.  B0046RA 

Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. 
PM 231 ul. Syrenki 19 a. 
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 600m2 i terakoty 427m2, położenie 34m2 stali 
kwasowej, pomalowanie ścian powyżej glazury oraz sufitów 1032m2, 
wymiana drzwi 19 szt., zakup mebli kuchennych 25 szt., sprzętu 
gastronomicznego 14 szt. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z  przedszkola i uczniowie 
SP 184.  

570000,00 
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20.  B0006RA 

RADO-PARK zielony kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy, etap 1. 
Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul. Jesionowej, przy 
dojeździe do posesji Jesionowa 36 koło siłowni plenerowej oraz teren zieleni 
między boiskiem a budynkami ZSO nr 4. 
Zagospodarowanie terenu zielonego jako zieleńca, skweru. Wykonanie 
alejek, ławek, oświetlenia terenu koszy na odpady i psie odchody, a także 
nowych nasadzeń - drzewa, krzewy, rabaty wraz z rekultywacją trawników. 
Ogólnodostępne. 

590000,00 

21.  B0052RA 

Park nad Sokołówką- kontynuacja projektu z ubiegłych lat Park 
Julianowski - rozbudowa XXI wieku. 
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy Zgierską, a Włókniarzy. 
Zadanie obejmuje dokumentację projektową i inwentaryzację zieleni w 
Parku nad Sokołówką oraz nasadzenia drzew i krzewów z zabezpieczeniem 
przed psami i rekultywacją trawników. Trzecim elementem składowym są 
alejki oraz mała architektura (trampolina, altana, ławki na placyku 
widokowym ze schodkami, kurtyna wodna). 
Ogólnodostępne. 

659000,00 

22.  B0273RA 

Całkowity remont chodnika w ul. Św. Teresy na odcinku od Zgierskiej 
do al. Włókniarzy wraz z wykonaniem miejsc parkingowych z płyt 
ażurowych (strona północna św. Teresy). 
Odcinek ul. Św. Teresy od ulicy Zgierskiej do al. Włókniarzy. 
Wymiana nawierzchni chodnika. Budowa miejsc parkingowych z płyt 
ażurowych wzdłuż szpitala, giełdy kwiatowej, START oraz posesji pod 
numerami 23, 25. 
Ogólnodostępne. 

812000,00 

23.  B0103RA 

Hala widowiskowo - sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie SP 
206. 
Teren przy SP 206, ul. Łozowa 9. 
Budowa Całorocznej Hali Widowiskowo-Sportowej z widownią na ok. 400 
osób. Hala oparta na konstrukcji łukowej z nowoczesnym poszyciem z 
podwójnej powłoki PCV z wentylowaną poduszką powietrzną. Ogrzewana 
ekonomicznymi rurowymi promiennikami podczerwieni o zasilaniu 
gazowym. Hala połączona z budynkiem szkoły i pomieszczeniem szatniowo-
sanitarnymi. Wyposażenie Hali stanowią trybuny, scena, oświetlenie, 
nagłośnienie, kosze do koszykówki, słupki do piłki siatkowej, sprzęt 
utrzymania czystości. 
Z efektów zadania korzystać będą uczniowie szkoły oraz mieszkańcy. 

896000,00 

24.  B0213RA 

Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na 
wysokości ulic Pasiecznej i Pstrągowej. 
Realizacja projektu obejmuje przejście podziemne pod ulicą Zgierską, na 
Radogoszczu, zlokalizowane jest na wysokości ulic Pasiecznej i Pstrągowej 
(Zgierska 214).  
Remont przejścia podziemnego zlokalizowanego na wysokości ulic 
Pasiecznej i Pstrągowej, montaż koszy na śmieci, montaż atrap kamer 
monitoringu. 
Ogólnodostępne. 

1200000,00 

 


