
BAŁUTY 

OSIEDLE TEOFILÓW - WIELKOPOLSKA 

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

weryfikacji 

1.  B0192TW 

Żubardź zielony. 
Żubardzka 2. 
Zadanie osiedlowe polegające na odtworzeniu zniszczonej wichurą pergoli, 
odnowieniu kwiatostanu oraz postawieniu trzech uli z pszczołami na dachu 
lub na tyłach boiska szkolnego Zespołu Szkół Rzemiosła. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół 
Rzemiosła. 

4660,00 

2.  B0086TW 

Zakup książek dla czytelników Filii nr 20 BM. 
BM, Filia nr 20, ul. Limanowskiego 194. 
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nowych książek z dużym 
drukiem przeznaczonych dla osób słabo widzących. Z zakupionych książek 
korzystać będą dorośli, seniorzy, a także dzieci i młodzież. 
Nie dotyczy. 

5000,00 

3.  B0047TW 

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Żubardzkiej. 
Filia nr 19 BM, ul. Żubardzka 3. 
Zadanie przewiduje regularny (comiesięczny) zakup nowości 
wydawniczych książkowych oraz audiobooków do Biblioteki przy ul. 
Żubardzkiej 3, aby jak najpełniej realizowane były potrzeby czytelnicze 
wszystkich mieszkańców Osiedla. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

4.  B0182TW 

Wyposażenie i dostosowanie pracowni multimedialnej w Lutni na ul. 
Łanowej. 
Centrum Twórczości „Lutnia" Bałuckiego Ośrodka Kultury ul. Łanowa 14. 
Zakup zestawu sprzętów: smart TV z możliwością korzystania z internetu;  
laptop z oprogramowaniem; aparat fotograficzny typu "lustrzanka"; rolety 
zaciemniające (typu BlackOut) pozwalające na przeprowadzanie projekcji 
firmowych i warsztatów fotograficznych). 
Nie dotyczy. 

12000,00 

5.  B0193TW 

Remont pracowni 211 w Zespole Szkół Rzemiosła. 
Żubardzka 2. 
Zadanie osiedlowe polegające na wymianie stolarki okiennej oraz remoncie 
pracowni 211 w Zespole Szkół Rzemiosła. Pracownia w części została już 
wyremontowana i potrzeba jest kolejnej inwestycji. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół 
Rzemiosła. 

13500,00 

6.  B0095TW 

"Darmowe czytanie za głosowanie" Filia nr 13. 
BM, Filia nr 13, ul. Rojna 39. 
Zakup książek i audiobooków dla filii nr 13 BM. 
Nie dotyczy. 

15000,00 

7.  B0160TW 

Szkoła XXI wieku. 
SP 84. 
Zakup 5 zestawów komputerowych (laptop z systemem Windows 10, mysz, 
głośniki). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 84. 

15000,00 

8.  B0162TW 

Nowoczesna szkoła. 
PG 13. 
Zakup 5 zestawów komputerowych (laptop z systemem Windows 10, mysz, 
głośniki). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie PG 13 oraz SP 84. 

15000,00 
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9.  B0142TW 

Pływająca Fontanna w parku im. S. Żeromskiego - etap II. 
Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie. 
Zakup i montaż pływającej fontanny do stawu w parku im. S. Żeromskiego 
na Teofilowie (ul. Kaczeńcowa). 
Ogólnodostępne. 

20000,00 

10.  B0159TW 

Kropla w morzu potrzeb - doposażenie Centrum Edukacji Kulturowej 
„ Na Żubardzkiej" ( filia Bałuckiego Ośrodka Kultury ). 
Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej" , ul. Żubardzka 3. 
Doposażenie placówki a w szczególności sali widowiskowej w sprzęt 
techniczny: oświetleniowy, nagłośnieniowy, niezbędny do realizacji 
różnorodnych projektów- skierowanych do wszystkich grup odbiorców 
(dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów). Kolumny nagłośnieniowe 4 szt., 
reflektory 10 szt., sterownik świateł - l szt., efekty dyskotekowe - 4 szt., 
przewody - 21 szt., akumulatory - 20 szt. Doposażenie placówki w 
instrumenty 2 gitary, niezbędne do prowadzenia zajęć muzycznych., oraz 2 
pokrowce do właściwego przechowywania instrumentów oraz struny. 
Nie dotyczy. 

20620,00 

11.  B0223TW 

Wzorcowe przedszkole - bezpieczna i przyjazna edukacja 
najmłodszych na świeżym powietrzu w PM 140.  
ul. Pułaskiego 12.  
Celem zadania jest zakup zabawek ogrodowych, certyfikowanych i 
atrakcyjnych dla dzieci oraz zamontowanie ich w miejscu starych, 
zniszczonych. Aby zajęcia ruchowe odbywały się w bezpiecznym i 
atrakcyjnym dla dzieci ogrodzie przedszkolnym. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci PM 140. 

34000,00 

12.  B0089TW 

Remont i modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej 
Specjalnej nr 168. 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, ul. Plantowa 7. 
Projekt   remontu i modernizacji stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej 
Specjalnej nr 168 zakłada: wymianę 3 okien, montaż nakładek na parapety, 
wymianę oświetlenia, zabudowa grzejników, wyrównanie i malowanie 
ścian, położenie glazury, położenie wykładziny przemysłowej – 
termozgrzewalnej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej 
Specjalnej 168. 

41000,00 

13.  B0166TW 

Skwer przy Bałuckim Ośrodku Kultury. 
Limanowskiego 166, teren pomiędzy drogą dojazdową do Bałuckiego 
Ośrodka Kultury a chodnikiem wzdłuż linii tramwajowej. 
Skwer przy Bałuckim Ośrodku Kultury powstanie z myślą o dzieciach, 
rodzicach oraz seniorach. Powstanie przestrzeń do odpoczynku dla 
mieszkańców, miejsce do zabawy dla dzieci, a także miejsce spotkań dla 
seniorów. Chcemy oddzielić skwer od ruchliwej ulicy, budując kwietnik z 
gazonów wzdłuż chodnika, który udekoruje nieatrakcyjną wizualnie część 
osiedla. Planujemy postawienie ławek, huśtawek, piaskownicy, chodnika, 
oraz zasadzenie trawy na błotnistym terenie. 
Ogólnodostępne. 

48504,00 

14.  B0141TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Plenerowe kino letnie na Teofilowie - kolejna 
edycja. 
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 organizowane 
będą konkursy z nagrodami dla publiczności. 
Ogólnodostępne. 

50000,00 
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15.  B0268TW 

Wymiana płyt chodnikowych wokół budynku PM 30. 
ul. Rydzowa 19. 
Projekt obejmuje wymianę płyt chodnikowych położonych wokół budynku 
przedszkola. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 
przedszkola.  

55000,00 

16.  B0060TW 

Renowacja żłobka nr 4. 
ul. Inowrocławska 5 a. 
Odnowienie elewacji w tym: czyszczenie ścian, naprawa pęknięć, odspojeń, 
usuwanie pleśni i grzybów. 
Żłobek nr 4 sprawuję opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu Miasta 

63000,00 

17.  B0071TW 

Modernizacja ogrodzenia terenu SP 71.  
SP 71, ul Rojna 58 c.  
Wymiana starego, zniszczonego ogrodzenia na ogrodzenie systemowe 
panelowe wraz z montażem trzech bramek wejściowych i dwóch bram 
wjazdowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do SP 71. 

88000,00 

18.  B0116TW 

Automatyczna sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych zasilana 
ogniwami fotovoltanicznymi. 
Na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. 
Automatyczna sygnalizacja świetlna istnieje już na przejściu dla pieszych 
na ul. Rojnej na wysokości Szkoły Muzycznej. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

19.  B0267TW 

Remont tarasu przy budynku PM 30.  
ul. Rydzowa 19. 
Projekt obejmuje remont tarasu znajdującego się przy budynku 
przedszkola. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy 
przedszkola.  

105000,00 

20.  B0083TW 

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., tablica 
multimedialna - l szt., projektor multimedialny krótkoogniskowy z 
okablowaniem - l szt., biurko komputerowe l-osobowe - 15 szt., krzesła 
szkolne - 15 szt., biurko i fotel dla nauczyciela - l szt., remont sali: 
malowanie, wymiana podłogi, wymiana instalacji elektrycznej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 3. 

110000,00 

21.  B0109TW 

Utworzenie Strefy Zabawy i Nauki w ogrodzie przedszkolnym PM 141. 
PM 141 al. Pasjonistów 15. 
Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącego na terenie 
przedszkolnego ogrodu placu zabaw: zagospodarowanie ogrodu z 
wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu pod hasłem „Witaj 
przygodo", aranżacja ścieżki edukacyjnej oraz montaż zabawek 
ogrodowych, montaż bezpiecznego podłoża wokół sprzętów ogrodowych, 
montaż altany ogrodowej oraz 4 stolików z ławeczkami dla celów 
edukacyjnych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 141. 

115000,00 

22.  B0101TW 

Naprawa ogrodzenia wokół posesji położonej przy ul. Rojnej 15 - Dom 
Pomocy Społecznej. 
ul. Rojna 15, Dom Pomocy Społecznej. 
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, 

118000,00 
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pomalowaniu cokołu. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy DPS przy ul. Rojnej 15. 

23.  B0266TW 

Ocieplenie i odnowienie elewacji budynku PM 30. 
ul. Rydzowa 19. 
Projekt obejmuje ocieplenie i odnowienie bardzo zniszczonej, 
czterdziestoletniej elewacji budynku przedszkola. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 30 .  

185000,00 

24.  B0088TW 

Budowa podjazdu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z 
przebudową wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 168. 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168, ul. Plantowa 7. 
Projekt dotyczy przełamania barier architektonicznych - budowa podjazdu 
oraz przebudowa wejścia głównego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 
168 w Łodzi. Prace remontowe będą obejmowały: wymianę bramy 
wjazdowej oraz furtki, wykonanie podjazdu dla wózków, wymianę kostki 
przed schodami, remont spocznika, schodów, wymiana barierek, 
malowanie zadaszenia. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej 
Specjalnej 168. 

192901,00 

25.  B0111TW 

Kolorowe PM 123.  
Rojna 24. 
Przedmiotem zadania będzie: ocieplenie zewnętrznych ścian styropianem z 
wykończeniem rynkiem silikonowym – wymianą obróbek blacharskich 
parapetów na nowe z blachy powlekane 0,5 mm, wymiana rur spustowych 
na nowe z PVC. Przewiduje się również wymiany pokryć z papy daszków 
nad wejściami wraz z obróbką z blachy powlekanej. Następny element to 
naprawa kominów poprzez uzupełnienie ubytków w tynkach kominów, 
wykonanie warstwy wzmacniającej z zaprawy klejowej zbrojonej siatką z 
włókna szklanego, wykonanie tynkarskiej cienkowarstwowej tynkiem 
silikonowym oraz wykonanie zabezpieczenia czap kominów papą 
termozgrzewalną i obróbką z blachy ocynkowanej. Ostatnie prace 
dotyczyłyby ocieplenia stropodachu metodą wdmuchu granulatu wełny 
mineralnej. Całość prac poprawi funkcjonalność budynku oraz jego 
estetykę w przestrzeni miejskiej. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 123. 

193700,00 

26.  B0084TW 

OD PREHISTORII DO NOWOCZESNOŚCI - Utworzenie nowoczesnej 
pracowni informatyczno - językowej. 
SP 56, ul. Turoszowska 10.  
Pragniemy, aby dzieci uczyły się w nowoczesnej szkole dlatego też 
wnioskujemy o utworzenie pracowni informatyczno- językowej nowej 
generacji, która służyłaby uczniom klas I-VIII. Planowany jest remont sali 
oraz wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt multimedialny. Zakup 
komputerów umożliwi efektywniejszą przyjemniejszą pracę na zajęciach 
komputerowych i językowych, wpłynie na podniesienie umiejętności 
uczniów, a tym samym unowocześni i podniesie jakość pracy szkoły. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 56. 

200000,00 

27.  B0066TW 

Remont sali gimnastycznej w SP 48. 
SP 48, ul, Rydzowa 15. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu remontu sali gimnastycznej SP 48. 
Remont sali: usunięcie obecnego parkietu, wykonanie nowej wylewki, 
położenie nowej nawierzchni spełniającej normy bezpieczeństwa dla 
obiektów sportowych, wymiana uszkodzonych okien, wykonanie 
wentylacji, wykonanie nowej instalacji CO wraz z obudową 
zabezpieczającą, montaż nowych drzwi, malowanie ścian i sufitów, montaż 
nowych drabinek oraz niezbędnego sprzętu sportowego. 

210000,00 
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Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 48 oraz okoliczni 
mieszkańcy. 

28.  B0161TW 

Przyjazna Szkoła. 
Teren SP 84 przy ul. Wici 16.  
Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół nowo powstającej SP 
84 do najwyższych standardów zapewniających dzieciom bezpieczną 
naukę, zwiększenie atrakcyjności zabaw w ogrodzie oraz uzupełnienie 
oddziaływania terapeutycznego ogrodu poprzez interakcję z przyrodą. 
Dzieci będą mogły odkrywać i rozwijać na nowo swoje zmysły takie jak: 
smaku, dotyku, czy zapachu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 84. 

210000,00 

29.  B0081TW 

Szatnia szkolna w SP 3 - bezpieczna i nowoczesna. 
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 
Remont i wyposażenie szatni szkolnej: szafki szatniowe z zamkiem - 500 
szt., ławki do szatni - 30 szt., wykładzina podłogowa PCV - 500 m2, 
oświetlenie (lampy sufitowe), monitoring wizyjny, malowanie ścian i 
sufitów oraz demontaż starych boksów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i rodzice dzieci 
uczęszczających do SP 3. 

220000,00 

30.  B0138TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Modernizacja ulicy Łanowej -zielone miejsca 
postojowe. 
Osiedle Teofilów - Wielkopolska, pas drogowy na całej długości ulicy 
Łanowej, własność miasta. 
Ulica Łanowa stała się parkingiem, utrudnia to przejazd i zmniejsza 
bezpieczeństwo pieszych. Stworzenie zielonych miejsc postojowych, czyli 
utwardzonych powierzchni trawiastych jest kompromisem między 
przeciwnikami betonowych placów parkingowych, a właścicielami 
pojazdów. Stworzenie wzdłuż Łanowej dodatkowych minimum 120 miejsc 
postojowych, zapewni parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków i 
poprawi bezpieczeństwo. Projekt nie przewiduje wycinania drzew. 
Ogólnodostępne. 

306000,00 

31.  B0261TW 

Przedszkole marzeń - remont PM 115. 
PM 115, ul. Traktorowa 37 a.  
Projekt zakłada kompleksowy remont PM 115. Realizowany projekt ma 
obejmować modernizacje kuchni, ogrodzenia, elewacji, oraz tarasu. 
Działania wpłyną pozytywnie na standard i jakość przedszkola, z którego 
korzystają wszystkie dzieci mieszkańców naszego osiedla. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 115.  

345000,00 

32.  B0137TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Tablice Informacji Pasażerskiej na 
przystankach osiedla Teofilów - Wielkopolska. 
Przystanki tramwajowe w stronę centrum: Aleksandrowska - Bielicowa, 
Traktorowa, Kaczeńcowa, Rydzowa. 
Projekt zakłada montaż wraz z podłączeniem do sieci Tablic Informacji 
Pasażerskiej na przystankach tramwajowych. 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

33.  B0082TW 

Sala gimnastyczna w SP 3. 
SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. 
Remont i wyposażenie sali gimnastyczne oraz remont szatni i zaplecza: 
wymiana okien, termomodernizacja dachu, zakup i położenie nowej 
podłogi; wymiana oświetlenia, malowanie ścian i sufitów, wymiana 
drabinek, remont szatni dla uczniów, remont zaplecza na sprzęt sportowy. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 3. 

415000,00 

34.  B0176TW 
Tężnie. 
Park Żeromskiego. 
Tężnia. 

420000,00 
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Ogólnodostępne. 

35.  B0139TW 

ODNOWA TEOFILOWA: PARK DLA DZIECI I SENIORÓW! - plac zabaw, 
stoliki, zadbana zieleń w Grabieńskim Lesie. 
Park Grabieński Las, Teofilów, rejon ul. Banachiewicza, Zadraż, 
Kotarbińskiego. 
Park Grabieński Las to jedyny bałucki park pozbawiony jakichkolwiek 
urządzeń dla dzieci. Chcemy stworzyć tu plac zabaw bez barier - dla dzieci 
w różnym wieku, także niepełnosprawnych. Pojawienie się huśtawek, 
zjeżdżalni, drabinek, a także nowych ławek i stolików do gier towarzyskich 
sprzyjać będzie aktywności całych rodzin. Także seniorzy, dla których 
siłownia zewnętrzna jest zbyt dużym wyzwaniem, znajdą tu miejsce dla 
siebie. 
Ogólnodostępne. 

595000,00 

36.  B0156TW 

Wielkopolska bez barier - modernizacja Przychodni Zdrowia 
„Wielkopolska" w celu poprawy dostępności do usług medycznych. 
Przychodnia Zdrowia „Wielkopolska" Miejskiego Centrum Medycznego 
„Bałuty", ul Wielkopolska 55. 
W ramach zadania planowana jest budowa dźwigu osobowego, 
przebudowa gabinetu stomatologicznego, toalet i rejestracji w celu 
likwidacji barier architektonicznych i umożliwienia łatwego i bezpiecznego 
dostępu do świadczeń medycznych dla osób z ograniczoną sprawnością 
ruchową. 
Ogólnodostępne. 

650000,00 

37.  B0157TW 

PROJEKT ZDROWIE - remont i zakup nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej „Łanowa". 
ul. Łanowa 18, budynek Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Miejskiego 
Centrum Medycznego „Bałuty".  
W ramach zadania planowany jest remont i pełne dostosowanie bazy 
lokalowej do potrzeb osób korzystających z rehabilitacji medycznej wraz z 
zakupem nowoczesnego, bezpiecznego i skutecznego w zakresie 
przywracania zdrowia i sprawności sprzętu medycznego. Zadanie będzie 
realizowane w jednej z największych placówek rehabilitacyjnych, o 
kluczowym znaczeniu w szczególności dla populacji osiedla Teofilów - 
Wielkopolska, ale i szerzej, dla całych Bałut. 
Ogólnodostępne. 

650000,00 

38.  B0140TW 

ODNOWA TEOFILOWA: Stworzenie Centrum Rekreacji jakiego nasze 
osiedle jeszcze nie widziało! 
Teren rekreacyjny obok pływalni Wodny Raj. 
Zadanie obejmuję stworzenie koncepcji i projektu zagospodarowania 
terenu oraz budowę części dużego, wielofunkcyjnego placu zabaw z 
prowadzącym do niego chodnikiem oraz ścieżki biegowej. Oprócz placu 
zabaw i ścieżki biegowej projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie 
zieleni, budowę małej architektury oraz oświetlenie. Realizacja całego 
projektu będzie dużym przedsięwzięciem, dlatego stworzenie koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego oraz projektu budowlanego pozwoli na 
realizację kolejnych etapów zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego 
(mieszkańcy Teofilowa już wielokrotnie pokazali, że potrafią z niego 
aktywnie korzystać). Wizualizacja koncepcji przedstawiona zostanie w 
formie tablic na terenie jej realizacji. 
Ogólnodostępne. 

735000,00 



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

weryfikacji 

39.  B0067TW 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 48. 
SP 48, ul, Rydzowa 15. 
Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 48 - o 
wymiarach 22 m x 44 m z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzeniem, 
oświetleniem i piłko chwytami, zawierające pełno wy miaro we boiska do 
piłki ręcznej, siatkówki, piłki nożnej i koszykówki. Kompleks będzie 
wyposażony w sprzęt sportowy i monitoring wizyjny. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 48 oraz okoliczni 
mieszkańcy. 

750000,00 

40.  B0076TW 

Sala gimnastyczna naszych marzeń. 
SP 71, ul Rojna 58 c. 
Remont i modernizacja sali gimnastycznej wraz zapleczem sportowo - 
sanitarnym i korytarzem. Remont obejmuje również termomodernizację 
budynku sali gimnastycznej i przyległego zaplecza wraz z wymianą 
pokrycia dachu. Prace wewnątrz miałyby obejmować m.in. wymianę 
podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remont 
murów budynku i wymianę stolarki drzwiowej oraz montaż nowoczesnego 
wyposażenia sportowego do gier. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 71 i Miejski 
Związek Sportowy. 

1250000,00 

41.  B0191TW 

Budowa zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie sportowym 
wraz z zapleczem socjalnym przy SP 182. 
SP 182, ul. Łanowa 16. 
W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:  budowa 
zadaszenia nad kortem tenisowym w kompleksie sportowym wraz z 
zapleczem socjalnym wym. 18 m x 38 m, instalacje i monitoring wizyjny, 
wykończenie pomieszczeń socjalnych, ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne 
wokół zadaszonego boiska. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 182 i okoliczni 
mieszkańcy. 

1310000,00 

42.  B0117TW 

Remont i modernizacja al. Pasjonistów wraz z ulicami przyległymi. 
Remont i modernizacja od ul. Grabieniec do ul. Judyma. Część ul. Judyma od 
ul. Traktorowej, jak również ul. Radka z przebiciem do ul. Kaczeńcowej. 
Remont i modernizację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami technicznymi budowy dróg. Ponieważ są to drogi osiedlowe 
należy wykonać możliwie dużo prostopadłych, obustronnych miejsc 
parkingowych. 
Ogólnodostępne. 

1770000,00 

 


