
WIDZEW 
Osiedle STOKI-SIKAWA-PODGÓRZE 

 

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

weryfikacji 

1. W0070ST 

Rondo im.  Grembach. 
Rondo na skrzyżowaniu ulic Niciarniana/Czechosłowacka/ 
Małachowskiego. 
Ustanowienie nazwy oraz oznaczenie nowo powstałego 
ronda im.  Grembach. 

5000,00 

2. W0044ST 

Zakup księgozbioru dla biblioteki na Stokach - Dzieci  
i Młodzież. 
MBP Łódź-Widzew, Filia Nr 7, ul. Skalna 2. 
Zgłaszamy projekt na zakup nowości wydawniczych, 
książek i audiobooków oraz zakup niezbędnych mebli  
do wyposażenia biblioteki, biurka i krzesła. 

10000,00 

3. W0090ST 

Nowości książkowe dla Biblioteki dla Dorosłych  
na Stokach. 
MBP Łódź-Widzew Filia 1, ul. Skalna 2. 
Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, 
audiobooków)  i prenumeraty (gazet i czasopism). 

15000,00 

4. W0043ST 

Miejsca postojowe przy ul. Telefonicznej 31. 
ul. Telefoniczna 31. Działka 103. 
Stworzenie 7 miejsc postojowych (o wymiarach  
2,3 m x 5 m) przy ul. Telefonicznej 31. 

26000,00 

5. W0054ST 

Wyposażona w specjalistyczny sprzęt Ochotnicza Straż 
Pożarna Łódź-Sikawa gwarancją poprawy 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 
ul. Janosika 158 (dz. 27 W-9). 
Projekt dotyczy doposażenia jednostki OSP Łódź - Sikawa  
w sprzęt i umundurowanie niezbędne do ratowania mienia 
ludzkiego. 

60000,00 

6. W0128ST 

Siłownia w parku na Sikawie - urządzenia gimnastyczne 
do "street workout". 
Zieleniec przy ul. Junackiej. 
Zestaw urządzeń gimnastycznych + 2 lampy parkowe. 

70000,00 

7. W0190ST 

Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej  
dla mieszkańców osiedla Stoki. 
ul. Potokowa 12. Działka 403/43, obręb W-12. 
Siłownia składająca się z 9 urządzeń i dodatkowej 
infrastruktury (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na 
śmieci oraz tablica z regulaminem korzystania z siłowni). 
Siłownia obsadzona małymi krzewami, nawierzchnia trawa 
parkowa. 

79200,00 
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8. W0060ST 

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 organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych 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.  

100000,00 

9. W0051ST 

"Dywanik asfaltowy" na ul. Dębowskiego. 
ul. Dębowskiego między ul. Zbocze a ul. Potokową. 
Propozycja przewiduje położenie asfaltowej nawierzchni 
(bez modernizacji podbudowy) na ul. Dębowskiego  
od skrzyżowania z ulicą Potokową do ul. Zbocze. 

262582,00 

10. W0050ST 

Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 139. 
Teren SP 139. 
Realizacja zadania pozwoli na atrakcyjne prowadzenie zajęć z 

kultury fizycznej oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Z 

uwagi na fakt, że w 2017 r. szkoła pozyskała dodatkowe środki 

finansowe z Rady Osiedla STOKI, szczegółowy zakres prac i 

elementów boiska określony zostanie w trakcie realizacji 

zadania. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych 

pozwala na określenie łącznych kosztów wniosku W0050ST na 

kwotę 580 000 zł. 

 

580000,00 

 

 


