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TeleSenior - zakup smart TV z możliwością korzystania
z internetu.
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.
Zakup Smart TV z możliwością korzystania z internetu (wraz
z uchwytem mocowania do ściany).
Zakup książek dla czytelników MBP filia nr 7.
MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12.
Środki finansowe przeznaczone będą na zakup nowości
wydawniczych i wzbogacą ofertę biblioteki skierowaną do czytelnika
dorosłego oraz dzieci i młodzieży.
Z duchem czasu podążamy, więc na tablicę multimedialną
chrapkę mamy.
PM 110, ul. Uniejowska 2a.
Doposażenie placówki w tablicę multimedialną, która jest niezbędna
w pracy dydaktycznej.
Sprzęt sportowy na zajęcia ruchowe dla seniorów organizowane
przez MOSiR.
Pływalnia "Wodny Raj", ul. Wiernej Rzeki 2.
Sprzęt sportowo-rekreacyjny jest niezbędny eto prowadzenia
profesjonalnych zajęć ruchowych dla łodzian, w tym w szczególności
seniorów, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
i są to m.in. makarony i pasy wypornościowego aqua- fitnessu oraz
zestawu do aqua-nordic-walking.
Zaczytaj się na Żubardzkiej.
MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.
Zakup nowości wydawniczych oraz audiobooków dla biblioteki przy
ul. Żubardzkiej 3 w celu poprawy atrakcyjności oferty bibliotecznej
oraz promocji czytelnictwa.
Światło w Parku Piastowskim - workout park i siłownia.
Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.
Jedna latarnia oświetlająca plac na którym znajdują się: Plac Street
Workout i Siłownia plenerowa.
Wyposażenie Pracowni Działań Twórczych i Dyskusyjnego
Klubu Edukacyjnego „Na poddaszu".
Bałucki Ośrodek Kultury ul. Limanowskiego 166.
Zakupu
wyposażenia
do
Pracowni
Działań
Twórczych
i Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego „Na poddaszu" Planujemy
zakup: mebli interaktywnych poduszek „bajkostwory", meble do
przechowywania
wyposażenia
multimedialnego.
tablicę
multimedialną, rzutnik, laptop z oprogramowaniem, aparat
fotograficzny, konsolę xbox; wyposażenie nagłośnieniowe sprzęt
nagłośnieniowy instrumenty muzyczne i akcesoria: pianino
elektroniczne, mikrofony, zestaw orfa wyposażenie inne: klocki
MuBaBao, sztalugi, tablice, gry, chustę i tunele animacyjne etc.
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ODNOWA TEOFILOWA: Plenerowe kino letnie na Teofilowie edycja II.
Boisko tzw. Elty przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul.
Kaczeńcową, i al. Odrowąża.
Projekt zakłada organizację plenerowych seansów filmowych
w miesiącach letnich. Projekcje na boisku Elty przy basenie Wodny
Raj odbywać się będą raz w tygodniu po zmroku. Przed każdym
seansem wyświetlane będą etiudy filmowe i organizowane będą
konkursy z nagrodami dla publiczności.
Cyfrowa Pracownia Językowa w SP 3.
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.
Wyposażenie i remont pracowni językowej: multibox cyfrowy z
oprogramowaniem - 1 szt., słuchawki z mikrofonami - 25 szt.,
rejestrator dźwięku (magnetofon cyfrowy) - 1 szt., tablica
multimedialna - 1 szt., projektor multimedialny z okablowaniem - 1
szt., notbook dla lektora - 1 szt., stół uczniowski 2-osobowy - 12 szt.,
krzesła szkolne - 24 szt., biurko lektora - 1 szt., fotel dla lektora - 1
szt. Remont sali: malowanie, wymiana podłogi, wymiana instalacji
elektrycznej.
Pracownia komputerowa w SP 3.
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.
Remont i wyposażenie pracowni komputerowej: komputer
stacjonarny z monitorem, klawiaturą, myszką i systemem
operacyjnym - 16 szt., pakiet programów biurowych - licencja na 16
stanowisk, tablica multimedialna - 1 szt., projektor multimedialny
z okablowaniem - 1 szt., biurko komputerowe 1-osobowe - 15 szt.,
krzesła szkolne - 15 szt., biurko i fotel dla nauczyciela - 1 szt., remont
sali: malowanie, wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej.
Ścianka wspinaczkowa w SP 182.
SP 182.
Celem zadania jest stworzenie alternatywy dla klasycznych lekcji
W-F w szkole - budowa ścianki wspinaczkowej dla uczniów szkoły
podstawowej. Ścianka wspinaczkowa powinna zostać wyposażona w
odpowiedni sprzęt rekreacyjny.
Naprawa ogrodzenia wokół posesji położonej przy ul. Rojnej 15
– DPS.
ul. Rojna 15.
Naprawa ogrodzenia długości ok. 350 mb, wysokość 1,6 m,
polegająca na wymurowaniu nowych słupów przy bramie
wjazdowej,
usunięciu
ognisk
korozji,
zabezpieczeniu
antykorozyjnym przęseł ogrodzenia, naprawie i pomalowaniu
cokołu.
Renowacja skweru i wykonanie chodnika wzdłuż ul.
Banachiewicza 1-9.
Skwer u zbiegu ulic Rojnej i Banachiewicza.
Montaż lampy - latarni w części środkowej skweru, remont
istniejących ścieżek szutrowych - zamiana na kostkę betonową, w
miejsce wydeptanych ścieżek dołożenie kostki, wykonanie chodnika
wzdłuż strony wschodniej skweru - ul. Banachiewicza 1-9,
uzupełnienie nasadzeń drzew po wycinkach - ok. 10 szt. oraz
wykonanie klombu w części środkowej z płożących krzewów.
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ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja przystanków przy ul.
Szczecińskiej, II etap.
Krańcowy przestanek tramwajowy na ul. Szczecińskiej (0006).
Zadnie będzie polegało na remoncie peronu przystankowego
tramwajowego nr 0006 poprzez przystosowanie go dla potrzeb osób
niepełnosprawnych (podniesienie peronu płytki ryflowe i guzikowe)
wyminie wiaty przystankowej na nową wiatę typu Merkury oraz
zamontowanie tablicy informacji pasażera.
Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna.
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.
Remont i wyposażenie szatni szkolnej: szafki szatniowe z zamkiem 480 szt., ławki do szatni - 30 szt., wykładzina podłogowa PCV - 500
m2, oświetlenie (lampy sufitowe) - 30 szt., malowanie ścian i sufitów
oraz demontaż starych boksów.
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.
Nowoczesna pracownia - tablety w szkolnych ławkach.
SP 182.
Celem projektu jest zakup tabletów elektronicznych do sal
lekcyjnych SP 182. Dzięki tabletom edukacja stałaby się
przyjemniejsza i bardziej efektywna - młodzież pracująca na
urządzeniach tego typu uczyłaby się przez zabawę, dzięki stałemu
dostępowi do internetu prace domowe mogłyby być przesłane za
pośrednictwem poczty elektronicznej, a wyniki testów byłyby znane
zaraz po ich zakończeniu.
Wzorcowe przedszkole - bezpieczna i przyjazna edukacja
najmłodszych na świeżym powietrzu w PM 140.
ul. Pułaskiego 12.
Celem zadania jest wymiana ogrodzenia wokół przedszkola, remont
tarasu, zakup zabawek ogrodowych i ścieżki zdrowia,
certyfikowanych i atrakcyjnych dla dzieci oraz zamontowanie ich w
miejscu starych, zniszczonych. Aby zajęcia mogły również odbywać
się w dużym ogrodzie przedszkolnym należy zakupić i zamontować
4-6 stołów wraz z ławkami dla dzieci oraz tablicę. W ten sposób
powstanie sala na świeżym powietrzu.
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ODNOWA TEOFILOWA: Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz
z placem zabaw przy ul. Rojnej.
Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer
działki: B40-559/2.
Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego skweru przy ul. Rojnej. W
ramach inwestycji postawione zostaną ławki, stojaki rowerowe oraz
kosze na śmieci. W ramach projektu dokona się rekultywacja
trawnika, wytyczenie ścieżek, posadzenie kilkudziesięciu drzew
i krzewów oraz latarni parkowych. Skwer zostanie uzupełniony
placem zabaw, z urządzeniami dla dzieci w różnym wieku.
ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ul. Łanowej - zielone
miejsca postojowe.
ul. Łanowa.
Modernizacja ul. Łanowej – zielone miejsca postojowe (ekokraty).
Razem dla Osiedli - Modernizacja przejścia podziemnego dla
poprawy komfortu mieszkańców osiedla Teofilów Wielkopolska.
B44-6/55.
Modernizacja przejścia podziemnego obejmująca odmalowanie ścian
wejściowych, naprawę - wymianę dachu wejścia do tunelu
podziemnego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa, estetyki oraz
komfortu mieszkańcom korzystającym z niego. Modernizacja
obejmuję wejście do tunelu po stronie ścieżki rowerowej znajdującej
się w okolicy bloku numer 218 przy ul. Limanowskiego.
Remont budynku, chodnika i tarasu PM 30.
ul. Rydzowa 19, działka 5/2, 5/3 w obrębie B-41.
Projekt obejmuje odnowienie bardzo zniszczonej, czterdziestoletniej
elewacji budynku oraz chodnika i tarasu, których pogarszający się
stan wkrótce zagrażać będzie bezpieczeństwu dzieci. Nowy chodnik i
taras przez długie lata posłuży przedszkolakom i ich rodzinom
podczas zabaw i zajęć na świeżym powietrzu.
ODNOWA TEOFILOWA: Tablice Informacji Pasażerskiej na
przystankach osiedla Teofilów Wielkopolska.
Przystanki tramwajowe: Aleksandrowska – Warecka (0012),
Aleksandrowska – Traktorowa (0010), Aleksandrowska –
Kaczeńcowa (0008), Aleksandrowska – Szparagowa (0007).
Projekt zakłada montaż wraz z podłączeniem do sieci Tablic
Informacji Pasażerskiej na przystankach tramwajowych osiedla
Teofilów – Wielkopolska. Ilość przewidzianych tablic wynosi 4.
Lokalizacje jego realizacji to przystanki tramwajowe w stronę
centrum miasta na osiedlu Teofilów.
Szkoła XXII wieku.
SP 71, ul. Rojna 58c.
Szkoła XXII wieku to miejsce nowoczesne, bezpieczne i przyjazne dla
uczniów. Szkoła w której uczniowie poznają szybko rozwijający się
świat w przyjaznej atmosferze i bezpiecznym środowisku.
Realizując nasze marzenia o szkole XXII w. planujemy instalację
nowoczesnych
urządzeń
informatycznych.
Zamierzamy
przeprowadzić modernizację pracowni, pomieszczeń i korytarzy
stawiając na ergonomię i bezpieczeństwo. Wszystko to będzie
inspirować do nauki i wspierać rozwój dzieci.

Kwota po
weryfikacji

294200,00

300000,00

300000,00

345000,00

400000,00

580000,00

Lp.

25

26

ID

Tytuł zadania / Lokalizacja/ Krótki opis zadania

"Od Przedszkola do Seniora". Przebudowa i modernizacja
terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 56.
Działka nr 79/13, obręb B-44.
Budowa boiska wielofunkcyjnego / 44 m x 22 m / z bezpieczną
nawierzchnią sportową. Montaż 2 piłkochwytów, 2 koszy z regulacją
B0144TW
wysokości oraz wytyczenie 3 pól do gry w siatkówkę. Uzupełnienie
ogrodzenia siatki stalowej. Budowa ciągów pieszych z kostki
betonowej. Budowa placu seniora ze ścieżką z betonowej kostki, 4
ławkami, 3 koszami na śmieci i zrewitalizowaną zielenią. Montaż 3
słupów oświetleniowych.
Budowa hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznych
instalacji, wody, kanalizacji, energii elektrycznej, i c.o. oraz
utwardzeń.
SP 182, ul. Łanowa 16, działki nr: 44/1, 44/2, 44/3.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: hala
sportowa przeznaczona do gry w tenisa ziemnego oraz koszykówkę
( z możliwością gry w piłkę ręczną), hala będzie użytkowana
B0164TW
zarówno przez uczniów szkoły, jak i udostępniona mieszkańcom
osiedla, przewiduje się, że w hali będzie jednocześnie 32 osoby
(odbywających trening i trenerów włącznie). W budynku wydzielone
będą następujące pomieszczenia: jednoprzęsłowa hala z boiskiem
wielofunkcyjnym, szatnie z natryskami, magazyn podręcznych
sprzętów sportowych, wc dla niepełnosprawnych, ciągi pieszojezdne.
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