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Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania
Szkoła bez nudy-wzbogacenie bazy dydaktycznej SP 116.
SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Zakup dla szkoły różnych pomocy dydaktycznych typu: gry
dydaktyczne, plansz, atlasy, oprogramowanie, program do tablic
multimedialnych.
Ulica Chochoła przyjazna pieszym - zakup ławek, koszy oraz
nasadzenia drzew.
ul. Chochoła od ul. Aleksandrowskiej do ul. Bruzdowej.
Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chochoła poprzez
ustawienie ławek, koszy oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew
liściastych.
Przycięcie drzew na ul. Pojezierskiej na odcinku od ul.
Brukowej do Tesco.
Pas drogowy ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Brukowej do
Tesco.
Zadanie dotyczy przycięcia około 220 drzew w pasie drogowym
ul. Pojezierskiej.
Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
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.

Kwota po
weryfikacji
5000,00

17900,00

60000,00

100000,00

Remont chodnika przy ul. Helskiej.
ul. Helska na odcinku od nr 10 do ul. Grudziądzkiej.
Remont chodnika przy ul. Helskiej (na wskazanym odcinku).
5 B0058BZ
Chodniki przy ul. Helskiej od nr 10 do ul. Grudziądzkiej są
zniszczone, a na niektórych odcinkach nigdy nie zostały ułożone.
Odcinek mierzy 290 metrów długości.

127000,00

Budowa alejek typu parkowego wraz z infrastrukturą
udrożniającą - teren Lasku Romanowskiego dla celów
rekreacyjnych.
6 B0196BZ Działka nr 76, ul. Romanowska, Lasek Romanowski w sąsiedztwie
osiedla Zielony Romanów.
Zadanie polega na wycięciu samosiejek, udrożnieniu terenu
i zagospodarowaniu go w alejki oraz ławki ok. 10 szt.

235000,00
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Gimnastyka ważna sprawa, remont sali to podstawa - dorzuć swój
głos na nasz sportowy los.
SP 116, ul. Ratajska 2/4.
Wykonanie
całkowitego
remontu
sali
gimnastycznej
i pomieszczeń stanowiących zaplecze SP 116, miedzy innymi malowanie,
7 B0203BZ
wymiana podłogi, ruchomy podest, wymiana kaloryferów, wymiana
oświetlenia i dzwonków, częściowe zabezpieczenie dachu nad salą
gimnastyczną, postawienie stanowisk rowerowych dla dojeżdżających
rowerami użytkowników. Dodatkowo wyposażenie w sprzęt sportowy
(w zależności od środków finansowych ) np. materace, piłki, itp.

Kwota po
weryfikacji

440000,00

