
BAŁUTY 

OSIEDLE ŁAGIEWNIKI 

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

weryfikacji 

1  B0223LA 
Montaż progu typu – pinezkowy przy SP 61. 
ul. Okólna przed przejściem dla pieszych obok SP 61. 
Montaż progu typu – pinezkowy przy SP 61. 

15182,42 

2  B0224LA 

Wymiana wiat przystankowych na krańcówce autobusu 51 
w Łagiewnikach. 
Krańcówka autobusowa 51 w Łagiewnikach. 
Wymiana dwóch wiat przystankowych znajdujących się na 
krańcówce autobusowej w Łagiewnikach. 

34000,00 

3  B0215LA 

Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych. 
Osiedle Łagiewniki. 
W naszym projekcie chcemy stworzyć na osiedlu Łagiewniki, 
miejsce w którym będą się odbywały cyklicznie zajęcie terenowe 
dla mieszkańców osiedla. Zajęcia te będą obejmowały naukę gry 
w gry tradycyjne (podwórkowe), takie jak kubb, molkky, krokiet, 
petanque i inne pochodzące z różnych krajów. Gry takie sprzyjają 
integracji obywateli, pozwalają na rodzinne spędzanie wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. Są dostępne dla każdego, 
niezależnie od kondycji fizycznej i wieku. 

42400,00 

4  B0157LA 

Bezpieczne przejście z Sanktuarium św. Antoniego do Lasu 
Łagiewnickiego. 
ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka 
nr B15-59/9. 
W szczególności projekt zakłada: -Zaprojektowanie  
i wymalowanie przejścia dla pieszych. -Montaż dwóch luster 
drogowych - na zakręcie przy skrzyżowaniu ul. Okólnej z ul. 
Przyklasztorze oraz nowopowstałym przejściu dla pieszych.                                                                                                                  
-Montaż nowych i przebudowę istniejących barierek 
zapewniających bezpieczeństwo pieszych w okolicach przejścia 
dla pieszych. - Budowę nowego chodnika, lub renowację starego 
w okolicach przejścia oraz na skrzyżowaniu ul. Przyklasztorze 
 z ul. Okólną.  

48607,65 

5  B0158LA 

Przyjazny dziedziniec przyklasztorny. 
Dziedziniec przy Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-
Łagiewnikach, działka nr B15-124/2. 
Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu wszystkich osób przebywających  
w okolicę Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi Łagiewnikach.  
W szczególności projekt zakłada: - Budowa strefy odpoczynku 
dla rowerzystów- ławki, zadaszenie, stojaki na rowery;                                            
-Montaż oznakowania oraz infrastruktury ograniczającej 
rozwijanie nadmiernej prędkości w ramach dziedzińca 
przyklasztornego. -Budowę 100 m2 chodnika przy wejściu do 
klasztoru i dostosowanie istniejącego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

88900,00 



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

weryfikacji 

6  B0117LA 

Remont i modernizacja kuchni i stołówki w SP 61. 
ul. Okólna 183. 
Szkoła jest placówką publiczną, skupiającą dzieci z różnych 
środowisk o różnym stopniu zamożności. Z obiadów 
wydawanych przez kuchnię szkolną korzysta 85% ogółu 
uczniów. Wśród nich jest liczna grupa korzystająca  
z dofinansowania Mops-u i Caritasu. W świetle nowej reformy 
liczba uczniów znacznie się zwiększy. W kuchni i stołówce należy   
wykonać remont techniczny pomieszczeń i wyposażyć je w 
meble i urządzenia gastronomiczne odpowiadające standardom 
unijnym i HACCAP. 

200000,00 

7  B0133LA 

Budowa placu zabaw na Osiedlu Łagiewniki. 
ul. Łagiewnicka 312. 
Budowa placu zabaw na osiedlu Łagiewniki, obejmującego 
następujące elementy: mała ścianka wspinaczkowa, dwie 
huśtawki, zjeżdżalnia, mostek linowy, dodatkowe elementy 
towarzyszące: dwie ławki, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. 

200000,00 

 


