
BAŁUTY 
OSIEDLE ŁAGIEWNIKI 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0033LA 

Las Łagiewnicki - cisza i bezpieczeństwo. 
Las Łagiewnicki. 
Zadanie polega na uspokojeniu ruchu samochodów i motocykli 
poprzez ustawienie stosownych znaków drogowych i elementów 
wymuszających ograniczenie prędkości. Elementami składowymi 
zadania mogą być garby, szykany i wywyższone przejścia dla pieszych 
oraz odnowienie istniejącego oznakowania na ul. Okólnej na odcinku 
przebiegającym przez Las Łagiewnicki. Wyłączenie z ruchu 
hałaśliwych pojazdów z dróg leśnych i ścieżek wewnątrz lasu poprzez 
umieszczenie znaków zakazu wjazdu do lasu. 

100 000,00 zł 

B0044LA 

Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej. 
Działka nr 7/35 oraz 7/60 w obrębie B-11 przy skrzyżowaniu ul. 
Łagiewnickiej i Kuropatwiej. 
Utworzenie przejścia dla pieszych celem bezpiecznego przedostania 
się przez ulicę Łagiewnicką z przystanku autobusowego. Zadanie 
obejmuje: utworzenie przejścia dla pieszych, utwardzenie dojścia do 
przejścia, 2 znaki pionowe. 

5 700,00 zł 

B0045LA 

Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki. 
Działki nr: 25/25; 78/27; 78/26; 168/5; 78/29; 164/3; 139/18; 
120/8; 96/10; 96/8; 78/55; 306/5; 306/3 wszystkie w obrębie B-11 
oraz 162/4; 111; 27/5 wszystkie w obrębie B-10. 
Zadanie będzie miało na celu zakup i umiejscowienie 16 koszów na 
śmieci na terenie osiedla Łagiewniki. Celem zadania jest poprawa 
estetyki oraz dbałość o środowisko naturalne. 

12 800,00 zł 

B0056LA 

Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu 
ul. Łagiewnickiej z ul. Czapli. 
Nr działki B14-7/60. 
Bezpieczne przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą. 
Lokalizacja - wejście do lasu Łagiewnickiego na wysokości ul. Czapli, 
z którego często korzystają mieszkańcy osiedla Łagiewniki oraz 
pobliskiego Radogoszcza.  

50 000,00 zł 

B0098LA 

Modernizacja szatni szkolnej w SP 61, ul. Okólna 183. 
Działka nr 62. 
Remont szatni: odgrzybienie ścian oraz ich renowacja, położenie 
wykładziny podłogowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, zakup 
200 szafek ubraniowych dla uczniów, zakup 40 krzesełek do 
przebierania i zmiany obuwia, wykonanie nowego oświetlenia oraz 
wymiana okien. 

150 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0170LA 

BEZPIECZNY DZIEDZINIEC PRZYKLASZTORNY - budowa stref 
parkowania, odpoczynku dla rowerzystów i pieszych przy 
klasztorze OO. Franciszkanów. 
Działka B15-36/7. 
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych 
oraz rowerzystów poruszających się w pobliżu klasztoru 
oo. Franciszkanów, wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni do 
parkowania dla parkujących w pobliżu klasztoru. W ramach 
niniejszego projektu przewidziano budowę parkingu wzdłuż muru 
seminarium duchownego - pomiędzy bramami, budowę chodnika 
po stronie muru klasztornego oraz stworzenie w ramach 
ul. Przyklasztorze 4 zielonych stref odpoczynku dla pieszych 
i rowerzystów wyposażonych w ławki i stojaki na rowery, 
zagospodarowanych kolorową zielenią niską i średnią. 

223 630,00 zł 

B0223LA 

Rodzinna Strefa Gier Podwórkowych w Łagiewnikach. 
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. 

47 000,00 zł 

B0237LA 

Ławki na przystankach MPK - Łagiewniki. 
Przystanki lokalnego transportu zbiorowego na osiedlu Łagiewniki 
lub ich sąsiedztwo. 
Ustawienie ławek lub spoczników na przystankach autobusowych 
i tramwajowych na których nie ma wiat z ławkami lub w ich 
sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

B0243LA 

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Łagiewnik 
poprzez budowę chodników i nasadzenia drzew alejowych 
i krzewów ozdobnych. 
Ul. Krecia od ul. Łagiewnickiej do ul. Skowrończej.  
Budowa chodnika w ul. Kreciej na odcinku od ul. Łagiewnickiej do 
ul. Skowrończej po stronie zachodniej wraz z remontem istniejącego 
parkingu po stronie wschodniej w rejonie ul. Łagiewnickiej. 
Wykonanie nasadzeń drzew w miejscach, które nie kolidują 
z infrastrukturą podziemną w ilości ok. 25 szt. oraz nasadzenia 
krzewów. 

260 000,00 zł 

 


