
BAŁUTY 
TEOFILÓW – WIELKOPOLSKA 

 

ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0007TW 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska. 
Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd Dróg 
i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych osiedla 
Teofilów-Wielkopolska. 
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 dekujących i montaż ich na terenie osiedla. 
System musi być kompatybilny z działającym już w naszym mieście 
systemem Roweru Publicznego. 

988 672,00 zł 

B0025TW 

Remont tarasu przy budynku PM nr 128.  
Działka Nr 24/3. 
Remont tarasu przy budynku PM nr 128, zmieni dotychczasowy 
zniszczony i architektonicznie przestarzały wygląd tarasu. Stworzy 
nowoczesny, wielofunkcyjny i estetyczny taras, który służyć będzie 
dzieciom i lokalnej społeczności, zarówno do celów dydaktyczno-
wychowawczych, relaksacyjnych jak i społecznych. 

108 000,00 zł 

B0028TW  

Park sportowy: teren rekreacyjny z oświetleniem i boiskiem do 
gier zespołowych. 
Obręb B 44, działki: 108/8, 108/10, 101/8. Teren zielony pomiędzy 
ulicami: Inowrocławską, Żubardzką i al. Włókniarzy. 
Zagospodarowanie terenu na cele sportowo - rekreacyjne: zasadzenie 
20 szt. drzew i 30 szt. krzewów liściastych (gatunki rodzime) oraz 
wybudowanie ogrodzonego mini boiska sportowego do gier 
zespołowych oraz alejek spacerowych z ławkami. Oświetlenie terenu 
8 latarniami. 

400 000,00 zł 

B0030TW 

Pracownia komputerowa z kompletnym wyposażeniem. 
PG nr 7, ul. Rojna 33. 
Pracownia komputerowa z wyposażeniem meblowym; 15 stanowisk 
uczniowskich + stanowisko nauczyciela (stoliki, krzesła), 
wyposażeniem sprzętowym (drukarka kolorowa atramentowa- 
urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny, laptop, 
15 tabletów dla uczniów + jeden dla nauczyciela, ekran, biała tablica). 
Oprogramowanie: system Windows, pakiet MS Office, rolety, 
wykładzina antystatyczna na podłogę. 

76 000,00 zł 

B0035TW 

Języki obce narzędziem komunikacji - multimedialna pracownia 
językowa w PG 8. 
Ul. Żubardzka 26, nr działki: B-44-119/1. 
Remont i wyposażenie sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownie 
językową w profesjonalne laboratorium językowe na 28 stanowisk, 
sprzęt multimedialny (tablica interaktywna, laptop, projektor, 
głośniki, słuchawki z mikrofonem, oprogramowanie), umeblowanie 
pracowni (tablica suchościeralna, szafki na pomoce dydaktyczne, 
stoliki uczniowskie, biurko nauczyciela, krzesła) oraz pomoce 
dydaktyczne (słowniki, książki, plakaty, plansze, gry językowe, 
programy multimedialne). 

65 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0036TW 

Modernizacja pracowni komputerowej w SP 3. 
Numer działki B 42 - 12/32. 
Modernizacja pracowni komputerowej: Zakup 15 zestawów 
komputerowych wraz z oprogramowaniem (m.in. system operacyjny, 
pakiet biurowy), zakup tablicy multimedialnej wraz z rzutnikiem 
krótkoogniskowym, wymiana wykładziny podłogowej, wymiana 
mebli (16 stolików komputerowych oraz 26 krzeseł). 

75 000,00 zł 

B0049TW 

Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez 
Kaczeńcową. 
Południowa strona skrzyżowania Aleksandrowska / Kaczeńcowa, 
działka B35-79/72. 
Wykonanie przejazdu rowerowego w podanej lokalizacji (rysunek 
w załączniku), bez konieczności obniżania krawężników. Przejazd ten 
pozwoli na płynną jazdę rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej 
od Rydzowej do drogi rowerowej zaczynającej się przy Traktorowej. 
Na odcinku Rydzowa - Kaczeńcowa jest obecnie wyznaczony ciąg 
pieszo - rowerowy, na odcinku Kaczeńcowa - Traktorowa jazda 
rowerem po chodniku jest dopuszczona dzięki przepisom ogólnym 
(chodnik szerokości ok. 4m, 70km/h na jezdni). 

35 400,00 zł 

B0054TW 

Sprzęt sportowy dla łodzian na nieodpłatne zajęcia w wodzie 
organizowane przez MOSiR. 
Pływalnia „Wodny Raj", ul. Wiernej Rzeki 2 obręb B-41, działki 33/41, 
33/51, 33/54 i 33/57. 
Zakup sprzętu sportowego na nieodpłatne cykliczne zajęcia dla 
łodzian w wodzie organizowane na terenie Pływalni Wodny Raj 
ul. Wiernej Rzeki 2. Zakup między innymi: makarony (min.80 szt.), 
pasy wypornościowe wraz z mankietami (min. 25 kompletów), 
zestawy do aqua nordic walking (min 40 kompletów), skrzynie do 
przechowywania sprzętu (min. 2 szt.). 

24 000,00 zł 

B0060TW 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 48. 
Obręb geodezyjny B-41: działki Nr: 4/3; 4/4; 4/5. 
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 48 - 
o wymiarach 22 m x 44 m z nawierzchnią poliuretanową, 
ogrodzeniem, oświetleniem i piłkochwytami, zawierające 
pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej 
i koszykówki. Kompleks będzie wyposażony w sprzęt sportowy 
i monitoring wizyjny. 

950 000,00 zł 

B0063TW 

Budowa kompleksu sportowego przy SP 71. 
Działka nr 71. 
Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą o pow. 44 m x 22 m. 
Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej 
wymiary 19 m x11 m z dodatkową możliwością gry w koszykówkę 
(instalacja 4 tablic z koszami). Budowa bieżni trzytorowej o długości 
60 m i szerokości 3,75 z opcją skoku w dal (budowa piaskownicy 
na przedłużeniu bieżni). 

740 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0079TW 

"Od Przedszkola do Seniora" - Przebudowa i modernizacja 
terenu rekreacyjno-sportowego przy SP 56. 
Działka nr 79/13, obręb B-44. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44m x 22 m 
z bezpieczną powierzchnią sportową. Zamontowanie 2 piłkochwytów, 
2 koszy z regulacją wysokości oraz wytyczenie trzech pól do gry 
w siatkówkę. Uzupełnienie ogrodzenia z siatki stalowej. Budowa 
ciągów pieszych z kostki betonowej. Budowa Placu Seniora ze ścieżką 
z betonowej kostki, 4 ławkami, koszami na śmieci i zrewitalizowaną 
zielenią. Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych. 

913 460,00 zł 

B0093TW 

Zakup drzwi wejściowych do DDP dla Osób Niepełnosprawnych 
ul. Rojna 18 a. 
Nr działki B-42 42/2. 
Zakup drzwi wejściowych metalowych z bezpieczną szybą - 4 szt. 

6 400,00 zł 

B0094TW 

Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla 
podopiecznych DDP dla Osób Niepełnosprawnych. 
Nr działki B-42 42/2. 
Zakup podnośnika transportowo-kąpielowego dla podopiecznych 
DDPON. 

5 500,00 zł 

B0108TW 

Więcej nowości wydawniczej dla biblioteki przy Żubardzkiej. 
MBP Filia 21. 
Zadanie obejmuje zakup nowości wydawniczych (książek) oraz 
audiobooków dla biblioteki przy ul. Żubardzkiej.  

10 000,00 zł 

B0112TW 

Poprawa funkcjonalności ul. Łanowej - zielone parkingi. 
Pas drogowy na całej długości ulicy. 
Stworzenie zielonych parkingów, czyli utwardzonych powierzchni 
trawiastych (opis w załączniku) jest kompromisem między 
przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a właścicielami 
pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej dodatkowych 120 miejsc 
postojowych, zapewni parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków 
i poprawi bezpieczeństwo. Projekt przewiduje uzupełnienie asfaltu 
Łanowa 1-4 (200m), nie przewiduje wycinania drzew. 

654 000,00 zł 

B0113TW 

Renowacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy PG 17. 
Teren sportowy przy PG 17 znajduje się w parku im. Władysława 
Andersa, pomiędzy ulicami Kwiatową i Klaretyńską. Graniczy 
z ogrodami działkowymi, kościołem przy ul. Klaretyńskiej oraz PM. 
Działka nr 50 w obrębie B43. 
Przy PG 17 znajduje się duży zielony teren pełniący funkcję zaplecza 
sportowego szkoły. Od dawna, ze względu na bezpieczeństwo, nie da 
się z niego korzystać - jest nierówny, zniszczony, pełny dziur w ziemi, 
wystających korzeni. Zadanie obejmuje odnowę powierzchni 
trawiastej, wyrównanie terenu i przystosowanie go do użytku 
rekreacyjnego i sportowego. Teren będzie dostępny dla mieszkańców 
osiedla. 

75 000,00 zł 

B0125TW 

Wymiana kostki brukowej przy wjeździe na posesję przy 
ul. Rojnej 15 - DPS. 
Działka nr 20/1 obręb B-42. 
Rozebranie starej nawierzchni z płyt chodnikowych i położenie nowej 
nawierzchni z kostki brukowej - powierzchnia ok. 200 m2. 

13 200,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
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B0126TW 

Naprawa ogrodzenia wokół posesji przy ul. Rojnej 15 - DPS. 
Działka nr 20/1 obręb B-42. 
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. 

118 000,00 zł 

B0129TW 

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią pod chmurką na 
ul. Turoszowskiej. 
Pomiędzy blokami przy ul. Turoszowskiej 1 i 3, a blokiem przy 
ul. Gorzowskiej 8. Działka nr B-44, 57/43. 
Wykonanie dokumentacji projektowej, zadanie obejmuje powstanie 
nowego placu zabaw z 2 zjeżdżalniami, 2 huśtawkami, mostem 
linowym, drabinką, piaskownicą oraz 2 ławkami. Zadanie obejmuje 
również powstanie siłowni "pod chmurką" obok placu zabaw 
z kilkoma urządzeniami do ćwiczeń. 

155 500,00 zł 

B0130TW 

Budowa małych tężni solankowych dla celów rekreacyjno-
zdrowotnych mieszkańców osiedla Teofilów-Wielkopolska. 
Pomiędzy ul. Turoszowską 13, a ul. Woronicza 16. 
Zadanie obejmuje wybudowanie dwóch tężni o wymiarach 11 x 3 m. 
Wykończenie terenu wokół tężni, ławki, chodniki, nasadzenia, 
oświetlenie, tablica informacyjna. Wycinka ok. 5 drzew. 

338 000,00 zł 

B0131TW 

Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z drogami 
dojazdowymi pomiędzy ulicami: Turoszowską i Gorzowską. 
Działki nr: B-44, 57/41, 57/43, 57/48, 57/61, 65/5, 65/12, 70/6. 
Wymiana starych płyt parkingowych oraz poszerzenie obszaru 
parkingów wraz z przebudową dróg dojazdowych. Projekt dotyczy 
parkingów pomiędzy ul. Turoszowska 1, 3, 5 wraz z drogą dojazdową 
oraz ul. Turoszowską 1/1a/1b, a Gorzowską 8 i 10 wraz z drogą 
dojazdową. 

650 000,00 zł 

B0132TW  

Budowa boiska wielofunkcyjnego położonego na otwartym 
terenie przy ZSP 21 przy ul. Żubardzkiej. 
Kwartał pomiędzy ulicami: Inowrocławską, Żubardzką, Włókniarzy, 
działki nr: B-44, 108/8, 108/10. 
Zadanie obejmuje wybudowanie boiska do piłki nożnej, siatkówki 
i koszykówki wraz z budową ogrodzenia terenu, szatniami i ławkami. 

700 000,00 zł 

B0133TW 

Przebudowa i rozbudowa parkingów wraz z drogą dojazdową 
położonych przy ul. Gorzowskiej. 
Ul. Gorzowska - cała, działki nr: 57/48, 66/7, 71/4. 
Zadanie obejmuje wymianę starych płyt parkingowych na nowe oraz 
poszerzenie obszaru parkingu wraz z przebudową drogi dojazdowej. 
Projekt dotyczy parkingów położonych przy ul. Gorzowskiej 8, 10, 14 
oraz budowy drogi dojazdowej, a Wielkopolską 82 i 84. 

1 400 000,00 zł 
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B0134TW 

Prosto na rynek - remont ciągu pieszego przy PM 148 (wymiana 
nawierzchni, montaż ławek, koszy i oświetlenia). 
Obręb B-41, działki nr: 1/50, 1/52, 1/121.. 
Wymiana nawierzchni bitumicznej na płyty chodnikowe na ciągu 
pieszym między ul. Rydzową 7 a ul. Rydzową 11. Montaż 4 ławek 
po stronie północnej, montaż 2 ławek po stronie południowej wzdłuż 
ciągu pieszego. Postawienie 6 koszy po l przy każdej ławce. 
Postawienie oświetlenia po stronie południowej obok wejścia do 
Przedszkola nr 148. Wykonanie 3 miejsc postojowych po 5m2 każde 
z kostki betonowej ażurowej na części trawnika po stronie 
południowej od strony wschodniej na działce 1/50. 

204 200,00 zł 

B0135TW 

Nowa wiata przystankowa przy Biedronce. 
Obręb B-35, działka nr 79/80 przy działce nr 79/24.  
Montaż 1 wiaty przystankowej na przystanku autobusowym przy 
ul. Aleksandrowskiej 58 w kierunku centrum (działka nr 79/80 przy 
działce nr 79/24). 

17 000,00 zł 

B0138TW 

Remont jezdni i chodników wzdłuż ul. Gorzowskiej. 
Ul. Gorzowska od ul. Woronicza; Obręb: B-44; numery działek: 4/10, 
4/11, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7. 
Wymiana nawierzchni jezdni oraz poszerzenie ul. Gorzowskiej 
(wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej). Wyremontowanie 
chodników z obu stron jezdni wzdłuż ul. Gorzowskiej (wymiana 
nawierzchni na kostkę brukową). Wyznaczenie miejsc postojowych 
na ul. Gorzowskiej dla mieszkańców okolicznych budynków. 

780 000,00 zł 

B0144TW 

Budowa siłowni napowietrznej i placu zabaw. 
Teren obok lasku przy ul. Rojnej 56 w pobliżu SP 71. 
Budowa siłowni napowietrznej z ok. 15 urządzeniami oraz budowa 
placu zabaw z podstawowym wyposażeniem. Cały teren ogrodzony 
będzie płotem. 

100 000,00 zł 

B0150TW 

Dopełnienie infrastruktury rowerowej na al. Włókniarzy. 
Działki nr: B44- 42/97, 104, 42/71, 42/72, 42/73, 42/74, 110/1, 
110/2, 42/77, 42/78, 42/79. 
Uzupełnienie sieci dróg rowerowych w ciągu al. Włókniarzy 
po zachodniej stronie, na odcinku od ul. Żubardzkiej do 
ul. Wielkopolskiej jako brakującego elementu w pełni 
funkcjonującego systemu. 

350 000,00 zł 

B0171TW 

Modernizacja i doposażenie biblioteki szkolnej. 
PG 13, ul. Wici 16. 
Malowanie pomieszczenia o powierzchni ok. 36 m2. Zakup 10 
regałów, biurka bibliotecznego, stolika uczniowskiego i krzeseł. 
Doposażenie biblioteki w lektury szkolne oraz nowości wydawnicze. 
Zakupienie 10 ebooków dla uczniów słabowidzących. Zakupienie 
laptopa z najnowszym oprogramowaniem oraz ekranu i rzutnika 
w celu doskonalenia pracy redakcji gazetki szkolnej SZCZUR. 

30 975,00 zł 
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B0181TW 

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i siłownia terenowa. 
Ul. Odrowąża 12, nr działek:B41-33/50, 33/53. 
Wymiana nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 50 m x 30 m. 
Ogrodzenie boiska (wymiana siatki i furtek wejściowych). 
Wyposażenie: bramki do piłki nożnej, ławki parkowe oraz piłki do 
piłki nożnej i koszykówki. Oświetlenie boiska - lampy ledowe, 
monitoring kamerowy, siłownia terenowa (na wolnym placu 
asfaltowym przed boiskiem) + ławki parkowe, aranżacja terenów 
wokół boiska, rozbiórka części infrastruktury. 

320 000,00 zł 

B0182TW 

Zadaszenie lodowiska. 
Ul. Wiernej Rzeki 2, nr działek: B41- 33/48.  
Zadaszenie „przenośnego" lodowiska - wiata nad lodowiskiem 
o wymiarach 35 m x 28 m. Oświetlenie lodowiska - podwieszone pod 
dachem - lampy ledowe. Ogrodzenie lodowiska (trzy boki) - 
ogrodzenie typu panele. Monitoring kamerowy. Modernizacja 
terenów zielonych wokół lodowiska. 

331 700,00 zł 

B0185TW 

Wykonanie docieplenia ścian budynku oraz dachu, wymiana c.o. 
w Żłobku 24. 
Ul. Rydzowa 7, działki nr: B41- 1/84, 1/120, 1/122, 1/128, 
2/1,2/4,2/5,2/6. 
Zadanie dotyczy docieplenia ścian budynku metodą bezspoinową 
(styropian), wykonania docieplenia stropodachu oraz wymianę 
instalacji c.o. wraz z grzejnikami. Realizacja zadania przewiduje 
naprawę uszkodzonego tynku na ścianach, docieplenie ścian 
styropianem wraz z wyprawą elewacyjna (tynki ozdobne) oraz 
docieplenie stropodachu styropapą, wykonanie obróbek blacharskich 
i położenie papy termozgrzewalnej, wymianę instalacji c.o. wraz 
z grzejnikami. 

300 000,00 zł 

B0194TW 

Nowe książki dla Teofilowa - Dział Udostępniania MBP. 
Ul. Rojna 39. 
Zakup książek i audiobooków dla Działu Udostępniania MBP skróci 
czas oczekiwania na nowości wydawnicze. Wiemy też, że audiobooki 
są chętnie wypożyczaną formą książki a Biblioteka posiada ich tylko 
400 tytułów i już wszystkie zostały przesłuchane. 

10 000,00 zł 

B0203TW 

Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie 
sportowym wraz z zapleczem socjalnym przy SP 182.  
Ul. Łanowa 16, działki nr: 44/1,44/2,44/3.  
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: budowa 
zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie sportowym wraz 
z zapleczem socjalnym wym. 18m. x 38m, instalacje i monitoring 
wizyjny, wykończenie pomieszczeń socjalnych, ciągi komunikacyjne 
pieszo-jezdne wokół zadaszonego boiska. 

1 540 000,00 zł 

B0204TW 

Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy PG 13.  
Działka nr: B41-19/7. 
W wyniku projektu przy PG 13 powstanie jedno boisko do piłki 
siatkowej plażowej, będzie ono ogólnodostępne.  

80 000,00 zł 
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B0205TW 

Innowacyjne wykorzystanie tarasu przedszkolnego do realizacji 
zadań dydaktycznych. 
PM 110. 
Zadanie polega na wyremontowaniu tarasu lewego i prawego oraz 
wejścia do ogrodu. 

70 000,00 zł 

B0229TW 

Tablica multimedialna dla przedszkolaków z PM 48. 
Ul. Rojna 29/31, działki nr: B41-25/2, 26/10. 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym podopiecznym 
najbardziej optymalne warunki rozwojowe, dlatego ciągle 
poszukujemy atrakcyjnych i skutecznych sposobów nauczania. 
Jednym z nich jest wprowadzenie elementu nowoczesności do pracy 
z dziećmi, jakim jest tablica multimedialna. 

13 110,00 zł 

B0254TW 

Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Bałuckiego Ośrodka 
Kultury na Żubardzkiej. 
Działka nr: 94/114. 
Zakup: 2 projektorów multimedialnych, 1 aparatu fotograficznego 
typu lustrzanka, 1 aparatu fotograficznego kompaktowego, 
1 powermiksera, 1 telewizora, 1 ekranu, 2 kompletów mikrofonów 
nagłownych, 4 mikrofonów dynamicznych, 1 zestawu mikrofonów 
bezprzewodowych, 6 szt. kabli mikrofonowych. 

15 650,00 zł 

B0263TW 

Renowacja skweru polegająca na: remoncie istniejących ścieżek, 
wykonanie nowych, zamontowanie lampy w części środkowej, 
nowe nasadzenia uzupełniające. 
Działka nr B40-559/2, skwer na rogu ul. Rojnej i Banachiewicza. 
Montaż lampy ulicznej w środkowej części skweru, wymiana 
istniejących ścieżek szutrowych na kostkę, zastąpienie wydeptanego 
skrótu - ścieżki kostką, betonową, uzupełnienie nasadzeń po 
wycinkach. 

97 000,00 zł 

B0264TW 

Remont budynku, tarasu i ogrodu PM 30. 
Działki nr: B41- 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5.  
Projekt obejmuje odnowienie bardzo zniszczonej, czterdziestoletniej 
elewacji budynku oraz chodnika i tarasu, których pogarszający się 
stan wkrótce zagrażać będzie bezpieczeństwu dzieci. Integralną 
częścią naszego przedszkola jest ogród, który z uwagi na przestrzale 
i wysłużone sprzęty również wymaga modernizacji. Nowy plac zabaw 
umożliwi wychowankom szeroką aktywność ruchową i dydaktyczną. 
Atrakcyjny, bezpieczny sprzęt przez długie lata posłuży 
przedszkolakom i ich rodzinom. 

530 000,00 zł 

B0265TW 

Boisko plażowe Teofilów. 
Działka nr B41-33/20. 
Dwa wymiarowe boiska (słupki, linie, siatka), ławki 6 szt., kamera 
monitorująca bezpieczeństwo, ogrodzenie. 

200 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0271TW 

Wzorcowe przedszkole - bezpieczna i przyjazna edukacja 
najmłodszych na świeżym powietrzu. 
PM 140. 
Wymiana ogrodzenia wokół przedszkola, zakup zabawek ogrodowych 
i ścieżki zdrowia oraz zamontowanie ich w miejscu starych, 
zniszczonych. Aby zajęcia mogły odbywać się w ogrodzie 
przedszkolnym należy zakupić i zamontować 4-6 stołów wraz 
z ławkami dla dzieci oraz tablicę. Powstanie sala do zabaw na 
świeżym powietrzu. 

120 000,00 zł 

B0272TW 

Wzorcowe przedszkole - bezpieczna zabawa i nauka 
najmłodszych na świeżym powietrzu. 
PM140. 
Zakup zabawek ogrodowych i ścieżki zdrowia oraz zamontowanie ich 
w miejscu starych, zniszczonych. Aby zajęcia mogły odbywać się 
w ogrodzie przedszkolnym należy zakupić i zamontować 4-6 stołów 
wraz z ławkami dla dzieci oraz mobilną tablicę interaktywną. 
Powstanie sala do zabaw na świeżym powietrzu. 

50 000,00 zł 

B0274TW 

Zakup książek dla Filii nr 11 MBP. 
Ul. Radka 8. 
Zakup książek (ok. 250), z których będą mogli korzystać wszyscy 
użytkownicy biblioteki. Księgozbiór zostanie uzupełniony głównie 
nowościami wydawniczymi. 

5 000,00 zł 

 


