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OSIEDLE BAŁUTY-CENTRUM 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0003BC 

Rewitalizacja Placu Piastowskiego. Budowa: placu zabaw, boiska, 
siłowni, street workoutu, pielęgnacja zieleni. 
Zieleniec miejski między: Bazarową, Rybną i Lutomierską. 
Mini boisko ogrodzić siatką z dwóch stron, siatka do bramek, 
modernizacja nawierzchni, mała trybuna, siłownia i street workout, plac 
zabaw, stoły warcaby, szachy, chińczyk. Ławki, nasadzenia roślinności, 
nawierzchnia alejek- kostka brukowa, monitoring. 

970 000,00 zł 

B0005BC 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Bałuty-Centrum. 
Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg  
i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla Bałuty-
Centrum. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby ułatwić 
korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także tutaj postawić 
stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć atrakcyjność  
i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada zakup określonej 
liczby rowerów oraz stacji dokujących i montaż ich na terenie osiedla. 
System musi być kompatybilny z działającym już w naszym mieście 
systemem Roweru Publicznego. 

988 672,00 zł 

B0008BC 

Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty-
Centrum. 
Obręb B-45, działka 22/6, 22/4, 22/5, 22/3. 
Projekt zakłada instalację zewnętrznego dźwigu osobowego 
umożliwiającego transport osób niepełnoprawnych w jednej  
z największych placówek ochrony zdrowia dzielnicy Bałuty, w osiedlu 
Bałuty - Centrum. Przychodnia "Bydgoska" ul Bydgoska 17/21 
wchodząca w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" obejmuje 
opieką populację około 8000 osób. 

250 000,00 zł 

B0009BC 

Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty-Centrum. 
Obręb B- 49, działka nr 30/57. 
Zakup aparatu RTG cyfrowego oraz wyposażenia pracowni 
ultrasonograficznej w nowo tworzonym zakładzie diagnostyki 
obrazowej MCM „ Bałuty" przy ul. Murarskiej 4. 

800 000,00 zł 

B0011BC 

Skwerek pod lipami. 
Działka nr 97/6 obręb B-45 przy ul. Lutomierskiej. 
Nawiezienie ziemi i zasianie trawy cieniolubnej na gleby suche na 
powierzchni 190 m2, obsadzenie obrzeży trawnika żywopłotem 
Berberysa Thunbergii Antopurpurea wysokość 60-80 cm 2,5 szt/mb  
z korowaniem pasa o szerokości 0,5 m (40 l kory na 1 mb żywopłotu). 
Utwardzenie terenu pod dwie ławki kostką brukową gr. 6cm w kolorze 
szarym i czerwonym. Montaż dwóch rurowych ławek z drewnianymi 
siedziskami. Otoczenie całości skwerku ozdobnym ogrodzeniem  
w kolorze zielonym o wysokość 50 cm, ławki wraz z utwardzonym pod 
nie terenem będą wyłączone z ogrodzenia, jedynie nim opasane. 

27 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0013BC 

Ułożenie nowego chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy 
ul. Olsztyńskiej 18. 
Obręb B-28, działki 166/1, 166/2. 
Demontaż starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża, ułożenie 
kostki betonowej typ Behaton gr. 8 cm, na pow. ok. 300 m2, ułożenie płyt 
betonowych ażurowych pow. ok. 250 m2, ułożenie obrzeża ok.100 mb.  

75 000,00 zł 

B0017BC 

Ścieżka rowerowa Limanowskiego. 
Chodnik wzdłuż Limanowskiego od Grunwaldzkiej do Włókniarzy B45-
144/40, B45-144/39, B45-144/35, B29-204/15, B45-144/33, B45-
144/26, B45-144/5, B45-29I/1, B45-296, B45-294, B45-295, B45-293, 
B44-244/1. 
Zakłada się utworzenie pasa rowerowo-pieszego z wykorzystaniem 
istniejącego chodnika wzdłuż ul Limanowskiego od ul Grunwaldzkiej do 
Włókniarzy. Chodnik w tym miejscu jest szeroki niedawno 
wyremontowany krawężnik jest obniżony, a ruch pieszy jest niewielki. 
Więc niewiele potrzeba żeby utworzyć w tym miejscu drogę rowerową. 
Wymalowanie 4 przejazdów rowerowych, przebudowa przejścia przy 
ul. Glinianej. Więcej http://zielona_lodz.manifo.com/droga-rowerowa. 

40 000,00 zł 

B0019BC 

Polskie łąki przenosimy do miast. 
Park na rogu Hipotecznej i Pojezierskiej B29-210/30, B29-210/31, B29-
207/5, B29-210/27, B29-210/26, B29-210/32, B29-210/25, B29-
210/24, B29-210/2, B29-210/1. 
Celem projektu jest uatrakcyjnienie terenów zielnych w mieście. 
Chcemy utworzyć kolorową pachnącą łąkę o powierzchni l 000 m2- łąka 
cebulowa: śnieżnik lśniący, złoć polna, krokus, cebulica. W okolicy placu 
zabaw dosadzone zostanie 300 krzewów. Naprawione zostaną  
3 latarnie znajdujące się przy placu zabaw. Przeprowadzony zostanie 
remont dwóch ciągów schodów i murków na górce saneczkowej wraz  
z renowacją trawników Więcej parki-balut.manifo.com. 

148 000,00 zł 

B0022BC 

Lutomierska / Czarnkowska - chodnik zamiast błota. 
Południowa strona ul. Lutomierskiej. Działka B45-183/70. 
Wykonanie łącznika chodnika w pobliżu przystanku Lutomierska / 
Czarnkowska (po południowej stronie) w miejscu obecnego przedeptu - 
w celu ułatwienia dojścia od przejścia dla pieszych do przystanku 
poprzez ominiecie schodów / pochylni oraz poprawy estetyki 
(likwidacja błota).  

2 800,00 zł 

B0024BC 

Budowa bazy rekreacyjno - wypoczynkowej na potrzeby 
edukacyjne i mieszkańców osiedla. 
Nr działek: 107,110,111. 
Remont boiska szkolnego z założeniem siatek ochronnych i 120 
siedzisk. Instalacja 5 lamp oświetleniowych. Adaptacja 
niewykorzystanej części budynku do potrzeb zajęć terapeutycznych  
i zaplecza gospodarczego boiska. Instalacja ogrodzenia. 

510 000,00 zł 

B0029BC 

Zakup książek i audiobooków dla MBP. 
MBP Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c. 
Wzbogacenie księgozbioru biblioteki nowościami książkowymi  
i audiobookami (książką mówioną), w ilości ok. 400 jednostek 
inwentarzowych. 

10 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0064BC 

Zostań Mistrzem, ćwicz w SP 65. 
Działka nr B28-200/10. 
Doposażenie bazy sportowej SP 65 w sprzęt do gier zespołowych i zajęć 
sportowych we wszystkich klasach (piłki do siatkówki i koszykówki, 
piłki nożnej - na boisku i asfalcie, piłki do minisiatkówki  
i minikoszykówki; zestaw płotków, minibadminton i trójgra). Projekt 
zakłada też zakup stołu do tenisa stołowego i sprzętu tj. rakietek, 
piłeczek i siatki, dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie zajęć z tej 
dyscypliny sportu. 

3 000,00 zł 

B0065BC 

Książki dla moli i molików. 
Działka nr B28-200/10-SP 65. 
Projekt ma na celu uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej 
poprzez zakup książek. 

1 000,00 zł 

B0066BC 

„W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska 
wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie SP 65. 
Działka nr B28-200/10. 
Projekt ma na celu budowę zarówno boiska wielofunkcyjnego  
(o wymiarach 32x14) z bezpieczną nawierzchnią, wyposażonego 
m.in. w bramki, kosze do koszykówki oraz siłowni plenerowej. Oba 
projekty przyczynią się do uatrakcyjnienia zajęć wychowania 
fizycznego, a co za tym idzie do poprawy sprawności fizycznej uczniów. 
Zarówno boisko jak i siłownia będą też dostępne dla społeczności 
lokalnej. 

340 000,00 zł 

B0068BC 

SPACERNIAK- chodnik wzdłuż ogrodzenia działek ul. Drewnowska 
od strony ul. Gandhiego od nr 2 do 22. 
Teren ogólnodostępny pomiędzy północnym ogrodzeniem dwóch 
ogródków działkowych przy ul. Drewnowskiej, a blokami mieszkalnymi 
znajdującymi się przy ul. Gandhiego od nr 2 do 22 oraz Szkołą 
Plastyczną. Chodnik przechodzący przez działki 103/11, 25, 37, 39, 40, 
42, 44, 45, 46 i 102/28, 31, 23, 14, 22 i 101/42, 43 i 278/49, 50, 51, 70, 
40 i 279/1 i 280/24, 26, 28 i 282/1, 2. 
Budowa z kostki brukowej ponad 800 m chodnika służącego do 
spacerów/przemieszczanie się osób wzdłuż bloków mieszkalnych 
Gandhiego 2 do 22 wraz z „odejściami" pod bloki oraz łącznikiem 
chodnika z jezdnią pomiędzy nr 2 i 4 i za blokiem nr 12. Dodatkowo 
mają znaleźć się liczne nasadzenia krzewów wzdłuż chodnika (70 szt.) 
oraz słupki zabezpieczające spacerniak przed wjazdem samochodów 
(30szt.) i kosze na śmieci i odchody psie (8szt.). 

299 150,00 zł 

B0069BC 

Przebudowa skrzyżowania ul. Limanowskiego/Sierakowskiego, 
remont ul. Sierakowskiego (od ul. Wrześnieńskiej do  
ul. Limanowskiego). 
Działki nr B-45, 239/10, 144/10. 
Modernizacja przystanków autobusowych - wydzielenie tzw. wysp, 
montaż sygnalizacji świetlnej, progów zwalniających przed 
skrzyżowaniem, nowe wiaty przystankowe, barierki metalowe 
oddzielające tzw. wyspy z wiatami przystankowymi od ulicy. 
Przebudowa ul. Sierakowskiego od ul. Limanowskiego do  
ul. Wrześnieńskiej. Budowa zatoki na całym odcinku po wschodniej 
stronie, remont chodnika (wschodnia i zachodnia strona ulicy). 

480 000,00 zł 
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B0071BC 

Remont chodnika oraz zatoki ziemnej. 
Działka nr B-28-166/2. 
Odcinek chodnika na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej, od  
ul. Mackiewicza do ul. Rajskiej (dojście do SP 55) oraz utwardzenie 
zatoki ziemnej. 

45 500,00 zł 

B0073BC 

Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. Mackiewicza 9. 
Działka B-28-147/2.  
Celem zadania jest budowa 4- torowej bieżni (80 m dł., x 4,94 m 
szerokości). Prace obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu 
(asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie profesjonalnej 
nawierzchni kauczukowe- poliuretanowej na bieżni 400 m2, wytyczenie 
bieżni. Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez PZLA  
i dostosowanie do potrzeb uczestników zajęć i widzów. 

303 300,00 zł 

B0074BC 

Uporządkowanie terenu zielonego (trawniki) i utwardzenie ścieżki 
gruntowej. 
Działki nr: B 28-147/5, 147/8. 
Uporządkowanie terenu, sprawdzenie stanu drzew i ich przycięcie, 
posadzenie trawy, nasadzenie krzewów niskopiennych oraz 
utwardzenie ścieżki gruntowej przecinającej na skos miejsce zielone, 
stanowiącej popularny skrót dla przechodzących od ul. Olsztyńskiej do 
ul. Mackiewicza. Powierzchnia działki to 1000 m2. Jest to teren narożny 
(ul. Olsztyńska/Mackiewicza).  

69 000,00 zł 

B0082BC 

Suchą nogą wzdłuż Piekarskiej - remont i budowa chodników. 
Działki nr: 442/16, 459/1, 453. 
Zadanie obejmuje remont i budowę chodnika po stronie wschodniej  
ul. Piekarskiej wraz z wymianą krawężników i obrzeży, na odcinku  
od ul. Limanowskiego, aż do wjazdu do zakładu produkującego 
tworzywa i aluminium oraz budowę fragmentów chodników wzdłuż 
wydeptanych ścieżek na narożnikach, przy skrzyżowaniach z ulicami 
poprzecznymi, w tym na działkach nr 459/1 i 453. Materiałem  
na chodniki będą płytki betonowe o formacie 25x25 cm. 

200 000,00 zł 

B0083BC 

Podwórzec przy Urzędniczej. 
Obręb B-28, działka nr 637/1, fragmenty działek nr: 489/2, 489/7, 
564/6, 549/10, 564/3, 564/6. 
Proponujemy kompleksową przebudowę ulicy/łącznika między  
ul. Urzędniczą i ul. Wrocławską na atrakcyjną przestrzeń publiczną  
i w celu poprawy jakości życia mieszkańców. Zadanie obejmuje 
wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej ozdobnej, ze 
wskazaniem lokalizacji miejsc do parkowania, budowę oświetlenia, 
uzbrojenia podziemnego oraz posadzenie drzew i krzewów. Ulica -
podwórzec będzie strefą ruchu uspokojonego. 

270 000,00 zł 

B0086BC 

Chodnik dla małych i dużych na Wrocławskiej. 
Fragmenty działek nr 564/3, 564/6. 
Budowa chodnika szer. 250 cm. 
 Montaż w chodniku separatorów zabezpieczających przed 

parkowaniem na zieleńcu. 
 Rekultywacja zieleni wraz z nasadzeniami krzewów ozdobnych. 
 Sporządzenie projektu. 

35 000,00 zł 
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B0095BC 

„Boisko dla wszystkich ". 
Nr działki B-29, 268/4. 
Przebudowa boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego 
do piłki koszykowej i piłki siatkowej, przebudowa bieżni 
lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal, przebudowa ogrodzenia boiska 
szkolnego. 

996 505,18 zł 

B0096BC 

Utworzenie siłowni w Bursie Szkolnej nr 11. 
Ul. Drewnowska 153/155. 
Utworzenie siłowni dla młodzieży, w skład siłowni wejdą 2 atlasy 
wielostanowiskowe, ławeczki, ciężary wolne, brama do siłowni, 
materace i dwie drabinki gimnastyczne. 

15 100,00 zł 

B0105BC 

„Jesteśmy w sieci"- pracownia komputerowa. 
Numer działki - 339/11, PG 12. 
W ramach realizacji zadania planowana jest modernizacja sali 
komputerowej, która obejmie malowanie ścian, sufitów wymiana drzwi 
i wykładziny oraz montaż rolet okiennych. Wykonanie nowej instalacji 
elektrycznej oraz okablowania strukturalnego umożliwiającego 
podłączenie komputerów do Internetu. Zakup komputerów, tablicy 
interaktywnej, projektora, głośników, urządzenia wielofunkcyjnego, 
oprogramowania oraz nowych mebli i tablic. 

95 000,00 zł 

B0106BC 

„Język obcy dobrze znać"- multimedialna pracownia językowa. 
Numer działki - 339/11, PG 12. 
Odnowienie sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownię językową- 
malowanie ścian i sufitów, założenie dwóch rolet w oknach. 
Wyposażenie sali w sprzęt multimedialny, komputer, urządzenie 
wielofunkcyjne, głośniki i oprogramowanie oraz pomoce naukowe 
(słowniki, gry językowe itd.). Umeblowanie (ławki, krzesła, biurko, 
szafki). 

42 000,00 zł 

B0107BC 

Wykonanie elewacji budynku PMS 1. 
Ul. Gandhiego 26, nr działki: B45-67/8. 
Przedmiotem prac jest elewacja budynku Przedszkola. Zakres prac 
obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji 
(zakres docieplenia obejmuje wszystkie ściany zewnętrzne budynku 
wschodnią, południową, zachodnia i północną), usunięcie starych  
i obsadzenie nowych parapetów, malowanie krat w oknach, naprawę  
i otynkowanie schodów przy wejściu gospodarczym, ułożenie płyt 
chodnikowych na szczycie budynku przy wejściu gospodarczym  
ok. 30m2 . 

145 200,00 zł 
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B0121BC 

Remont chodnika przy ul. Lutomierskiej. 
Ul. Lutomierska. 
Remont chodnika: rozebranie nawierzchni płyt betonowych wraz 
z podbudową, Wykonanienowej podbudowy, postawienie nowych 
obrzeży, wymiana krawężników na przejściach przezulice i zjazdy, 
wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 x 8 
cm. Ponadto na odcinku ul. Piwna - ul. Bazarowa ze względu na 
usytuowanie w StrefieWielkomiejskiej należy zastosować 
tzw. trójpodział z użyciem kostki granitowej oraz płytwskaźnikowych. 
Odcinki przeznaczone do remontu: 
 od ul. Czarnkowskiej do ul. Modrej oraz od ul. Gnieźnieńskiej 

do ul. Piwnej po stroniepółnocnej; 
 od wjazdu na parking KW Policji do ul. Bazarowej po stronie 

południowej. 

960 000,00 zł 

B0122BC 

Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską, 
a ul. Drewnowską. 
Działki nr: B45-280/23, B45-280/25, B45-280/26, B45-280/16. 
Zadanie zakłada montaż 28 latarni w odległości ok. 30 m  
w nowopowstałym parku między ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską. 

280 000,00 zł 

B0140BC 

Remont chodnika, założenie płyt ażurowych, wymiana 
krawężników, ul. Urzędnicza 14 strona wschodnia i północna. 
Działki: 453, 455/5. 
Wymiana nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki 
betonowej, założenie płyt ażurowych na odcinku 35 m2 45 m2 oraz 
wymiana krawężników. 

41 300,00 zł 

B0141BC 

Docieplenie ścian budynku i stropodachu, wymiana instalacji  
C.O. wraz z grzejnikami. 
Żłobek 14, przy ul. Pawiej 20, obręb B-46 działka nr 183/14. 
Realizacja zadania obejmuje naprawę uszkodzonego tynku na ścianach, 
docieplenie ścian styropianem wraz z wyprawą elewacyjną (tynki 
ozdobne) oraz docieplenie stropodachu styropapą, wykonanie obróbek 
blacharskich i położenie papy termozgrzewalnej, wymianę instalacji  
c.o. wraz z grzejnikami. 

330 000,00 zł 

B0145BC 

Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego  
do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia. 
DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18. 
Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia ratującego życie. 

5 500,00 zł 

B0146BC 

Zakup ławek ogrodowych dla potrzeb dzieci głęboko 
upośledzonych mieszkańców DPS. 
DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18. 
Zakup ławek ogrodowych - 6 szt. dla potrzeb dzieci upośledzonych, 
mieszkańców DPS. Ławki będą ustawione na terenie ogrodu i placu 
zabaw. 

2 700,00 zł 

B0147BC 

Zakup telewizora 50 cali do utworzenia sali telewizyjnej w DPS. 
DPS, ul. Sierakowskiego 65, nr działki B-28 204/18. 
Zakup telewizora 50 cali do utworzenia sali telewizyjnej dzieci głęboko 
upośledzonych mieszkańców DPS. 

3 500,00 zł 
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B0149BC 

Teren rekreacyjny - Gandhiego. 
Ul. Gandhiego 21, działka B 45-85/78 na wysokości I klatki schodowej. 
Utworzenie ogrodzonego terenu rekreacyjnego- mini siłownia na 
powietrzu. Ustawienie urządzeń rekreacyjnych - 4 szt. oraz 2 szt. ławek  
i kosze na śmieci. 

66 000,00 zł 

B0154BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek postojowych przy  
ul. Jana. 
Działki nr: B28-59/5, B28-59/1. B28-59/6, B28-59/7, B28-59/2, B28-
78/4 na odcinku od ul. Sierakowskiego do ul. Marii Piotrowiczowej 
(strona południowa). 
Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie 
kostki betonowej na powierzchni 350m2 oraz przygotowanie terenu  
i położenie płyt ażurowych tworząc zatoczki parkingowe  
na powierzchni 200m2 (prace po południowej stronie ul. Jana). 

142 000,00 zł 

B0155BC 

Wymiana chodnika oraz budowa miejsc parkingowych przy 
ul. Ks. Brzóski. 
Działki nr: B28-207/14, B28-207/16, B28-207/20, B28-235/22, B28-
235/2, B28-235/1, B28-235/3, B28-106/61, B28-106/5, po zachodniej 
stronie ul. Ks. Brzóski od ul. Pojezierskiej do końca bl. 59 przy ul. Ks. 
Brzóski 36. 
Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie 
kostki betonowej na powierzchni 286 m2 oraz płyt ażurowych tworząc 
miejsca parkingowe na powierzchni 294 m2 (od ul. Pojezierskiej  
do końca bl. przy Ks. Brzóski 36). 

144 700,00 zł 

B0156BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczki postojowej przy  
ul. Mackiewicza. 
Działka nr: B28-142/16, B28-142/23, wzdłuż SP, boiska  
do ul. Mackiewicza 35.  
Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie 
kostki betonowej na powierzchni 225 m2 (od początku „Orlika"  
do końca bl. przy Mackiewicza 35). Przygotowanieterenu i położenie 
płyt ażurowych tworząc miejsca parkingowe na powierzchni 168 m2 
wzdłuż „Orlika". 

100 000,00 zł 

B0157BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek postojowych przy  
ul. Sierakowskiego. 
Działka nr: B28-193/21, B28-159/13, ul. Sierakowskiego od końca 
wyremontowanego chodnika do ul. Olsztyńskiej. 
Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie 
kostki betonowej na powierzchni 413 m2 oraz przygotowanie terenu  
i położenie płyt ażurowych tworząc zatoczki parkingowe  
na powierzchni 343 m2 (prace po zachodniej stronie  
ul. Sierakowskiego). 

191 200,00 zł 

B0158BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek postojowych  
po północnej stronie przy ul. Jana. 
Działka nr: B28- 59/5, 59/1, 59/6, 59/7, 59/2, 78/4, od 
ul. Sierakowskiego do ul. Marii Piotrowiczowej. 
Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie 
kostki betonowej na powierzchni 345 m2 oraz przygotowanie terenu  
i położenie płyt ażurowych tworząc zatoczki parkingowe  
na powierzchni 170 m2 (prace po północnej stronie ul. Jana). 

134 000,00 zł 
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B0159BC 

Wymiana chodnika oraz budowa zatoczek postojowych przy  
ul. Sierakowskiego 54-56. 
Działka nr: B28- 193/21, od ul. Olsztyńskiej do ul. Sierakowskiego 50a. 
Usunięcie starych płyt chodnikowych, przygotowanie podłoża i ułożenie 
kostki betonowej na powierzchni 108 m2 (od ul. Olsztyńskiej do kostki 
przed bl. 92 Sierakowskiego 50a) Przygotowanie terenu i położenie płyt 
ażurowych tworząc miejsca parkingowe na powierzchni 98 m2. 

51 900,00 zł 

B0173BC 

"Laboratorium Smaków"- wdrożenie programu "Nauczanie przez 
gotowanie" - badanie składu i zmian w strukturze żywności, 
wyposażenie pracowni kulinarno-naukowej. 
PG 6, ul. Limanowskiego 124 a. 
Zadanie obejmuje wyposażenie pracowni kulinarnej w sprzęt 
laboratoryjny i kuchenny (m.in. mikroskop/ kamera termowizyjna,  
ph-metr), dzięki któremu uczniowie będą uczyli się przygotowywać 
potrawy, przeprowadzać badania składu żywności/ zmian w jej 
strukturze i budowie oraz obserwować związane z nią zjawiska  
z dziedziny fizyki/ chemii i biologii. W ramach projektu organizowane 
będą: warsztaty z dietetykiem/ technologiem żywności/ wizyty  
w zakładach przemysłu spożywczego/ zajęcia dla przedszkolaków oraz 
warsztaty prowadzone przez seniorów. 

20 000,00 zł 

B0176BC 

Budowa sygnalizacji świetlnej. 
Skrzyżowanie ul. Lutomierskiej i ul. Piwnej, działka nr B46- 229/27. 
Sygnalizacja jest potrzebna dla zatrzymania ruchu pojazdów przed 
przejściem uczęszczanym przez tysiące ludzi, celem jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych. 

500 000,00 zł 

B0183BC 

Utworzenie parkingu dla samochodów osobowych przez 
utwardzenie destruktem asfaltowym terenu. 
Działka nr B45 -85/78. 
Wyrównanie terenu z usunięciem nadmiaru ziemi. Pokrycie destruktem 
asfaltowym, pokrycie destruktu asfaltowego cienką warstwą emulsji 
asfaltowej, a następnie posypanie jej grysikiem. Wyznaczenie miejsc 
parkingowych i zjazdów. 

60 000,00 zł 

B0184BC 

Remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku SP 55. 
Budynek szkoły. 
Generalny remont szatni szkolnej - wymiana podłogi, ławek, wymiana 
ścianek działowych boksów, malowanie pomieszczeń szatni. 

97 200,00 zł 

B0186BC 

Zakup nowości książkowych, zestawu komputerowego, 
kserokopiarki oraz rzutnika multimedialnego. 
Filia nr 17 MBP, ul. Mackiewicza 35. 
Zwiększone zakupy nowości książkowych pozwalające na rozszerzenie 
oferty czytelniczej zgodnej z naszymi zainteresowaniami (zarówno 
oferta dla najmłodszych jak i seniorów). Zakup zestawu 
komputerowego z oprogramowaniem systemowym, biurowym  
i antywirusowymj. Szersza oferta nowości, nowoczesny sprzęt ksero  
i rzutnik multimedialny to również możliwość szerszego propagowania 
czytelnictwa oraz bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w działalności 
kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej wszystkich grup wiekowych 
naszej biblioteki. 

11 000,00 zł 
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B0199BC 

Wyposażenie pracowni komputerowej w SP 55. 
Działka nr B28-147/3. 
Projekt zapewni wyposażenie pracowni komputerowej  
w 15 komputerów. Razem pomóżmy tym dzieciom. 

30 000,00 zł 

B0200BC 

Wniosek na budowę fit parku - siłowni plenerowej ze ścieżką 
zdrowia. 
SP 166, ul. Szamotulskiej 1/7. 
Do urządzenia siłowni w ogrodzie potrzebne będą : sztanga, wiosła, 
motyl, twister, steper, rowerek, narciarz. Ścieżka zdrowia będzie 
składać się ze: słupków, płotków, pomostu, zestawu do wspinania, 
pompek, podciągania, przewrotów, drabinek, poręczy gimnastycznych. 
Niezbędna jest nawierzchnia bezpieczna amortyzująca upadki. Należy 
odnowić skalniak, krawężniki, trawnik, zamontować 2 ławki, 2 kosze, 
tablicę z regulaminem. Uwieńczeniem prac jest postawienie ogrodzenia. 
Szkoła ma monitoring zewnętrzny. 

355 050,00 zł 

B0201BC 

"Nowe okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa  
w szkole. 
SP 166, ul. Szamotulskiej 1/7. 
Cel to zmodernizowanie istniejącej pracowni komputerowej. 
Dotychczasowy sprzęt jest przestarzały, ciągła naprawa nieopłacalna. 
Do realizacji projektu niezbędnych jest 15 zestawów komputerowych 
dla uczniów i 1 dla nauczyciela. Przydatny będzie też laptop, tablica 
interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny.  
Do nauki i pracy na sprzęcie potrzebne będą systemy operacyjne 
licencjonowane programy i zabezpieczenia przed szkodliwymi 
treściami. W szkole jest już szerokopasmowy Internet. 

54 680,00 zł 

B0241BC 

Zieleń na Starych Bałutach -posadzenie drzew i krzewów ul. Dolnej 
- poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego. 
Ul. Dolna (od Zgierskiej do Łagiewnickiej). 
Ul. Dolna jest szara i nieprzyjemna, brakuje na niej drzew i krzewów. 
Projekt zakłada dosadzenie drzew i stworzenie z tej ulicy zielonej alei. 
Mogą to być np. platany albo lipy wąskolistne. Wymagane jest porządne 
palikowanie, tak, aby drzewa mogły rosnąć proste. W miejscach,  
w których z powodu infrastruktury podziemnej czy naziemnej 
posadzenie drzew nie jest możliwe proponuje się krzewy ozdobne. 

22 000,00 zł 

B0244BC 

Zielono na Starych Bałutach. Posadzenie krzewów przy ul. 
Lutomierskiej. 
Ul. Lutomierska (od Zachodniej do al. Włókniarzy). 
Ulica Lutomierska w dużej części jest szara i nieprzyjemna, zwłaszcza na 
odcinku w pobliżu al. Włókniarzy. W wielu miejscach brakuje zieleni. 
Projekt zakłada posadzenie krzewów ozdobnych (w grupach)  
i stworzenie z tej ulicy zadbanej i zielonej alei. 

72 000,00 zł 

B0245BC 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
SP lub PG na terenie osiedla. 
Bezpłatne warsztaty robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć 
programowania i budowy robotów w oparciu o specjalne zestawy 
edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja kreatywnych form nauki  
i rozbudowanie zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 
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B0249BC 
Zakup i montaż "Źródełka Wody Pitnej". 
SP 55. 
Zakup i montaż 2 szt. źródeł wody pitnej na dwóch piętrach w SP 55. 

3 444,00 zł 

B0258BC 

Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 149 
 (ul. Murarska 42). 
Nr działek: B49-43/9, 43/10, 43/12, 43/13, 43/14. 
Projekt zakłada prace modernizacyjno-konserwatorskie w ogrodzie  
PM: modernizację boiska sportowego dla dzieci w tym położenie 
nawierzchni ze sztucznej trawy na dotychczasowym podłożu, prace 
konserwatorskie istniejącego placu zabaw polegające na wymianie 
wyeksploatowanych elementów konstrukcji sprzętu rekreacyjno-
sportowego dla dzieci, wymianie dwóch piaskownic i trzech ławek. 

22 000,00 zł 

B0273BC 

„Akcja NO-TE-S - NOwoczesna TEchnologia w Szkole" - mobilna 
pracownia komputerowa. 
SP 166, ul. Szamotulska 1/7.  
Cel projektu to zapewnienie uczniom dostępu do nowej technologii 
informacyjnej podczas różnych lekcji - nie tylko zajęć komputerowych w 
pracowni. Zwłaszcza, że dotychczasowy sprzęt w sali informatycznej 
jest przestarzały, naprawy nieopłacalne. 

38 310,00 zł 

 


