
WIDZEW 
Osiedle NR 33 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0031NR 

Bezpieczne, ciche, rowerowe i zielone osiedle! 
Działki: W35-168/11, W35-168/12, W35-168/8, W35-167/12, 
W35-121/9, W35-120/9, W35-119/10, W35-169/8,  
W35-170/11. 
Projekt zakłada połączenie dwóch ulic: Mazowieckiego i al. 
Ofiar Terroryzmu 11 Września. Przy al. 11 września zostanie 
zlokalizowany punkt do naprawy rowerów. Wzdłuż al. 
Mazowieckiego planowane jest posadzenie szpaleru lub kilku 
szpalerów krzewów i bylin w celu zmniejszenia hałasu 
dobiegającego z al. 11 Września. W ciągu obu ulic zostaną 
zakupione ławki i kosze na śmieci. 

80 000,00 zł 

W0050NR 

BEZPIECZNA ULICA - budowa progów spowalniających. 
Działki nr 59/4 i 59/5 obręb W-37. 
Montaż 3 progów zwalniających, liniowych wraz z oznaczeniem 
pionowym przy ul. Dyspozytorskiej. Poprawa bezpieczeństwa 
dzieci zamieszkujących przy ul. Dyspozytorskiej. 

11 000,00 zł 

W0084NR 

WYGODNY PRZYSTANEK. 
Działka nr 83/27 obręb W37. 
Modernizacja przystanku autobusowego Zakładowa- 
Dyspozytorska  (1414) wraz z wymianą wiaty oraz przebudową 
peronu przystankowego w tym jego podwyższenie. Poprawa 
komfortu podróżowania komunikacją miejską dla mieszkańców 
osiedla nr 33. 

120 000,00 zł 

W0102NR 

Budowa i przebudowa chodnika na długości 1,5 km przy   
ul. Zakładowej. 
Ul. Zakładowa - od ul. Transmisyjnej do autostrady A1. Działka 
W37-83/30. 
Przebudowa chodnika na odcinkach gdzie występuje 
zniszczony chodnik oraz budowa chodnika (min. 1,5 m 
szerokości) na odcinkach gdzie go brak. 

230 000,00 zł 

W0141NR 

Budowa chodnika na ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do 
granicy osiedla. 
Osiedle Nr 33. 
Przebudowa/budowa chodnika po północnej stronie                  
ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do posesji 
Olechowska 66. 

230 000,00 zł 

W0143NR 

Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33. 
Teren osiedla nr 33. 
Integracja społeczna i aktywizacja sportowa mieszkańców 
osiedla Nr 33 poprzez zajęcia taneczne, np. zumba dla dzieci        
i dorosłych. Zajęcia dla około 20 osób. 

20 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0275NR 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne 
warsztaty z 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 rozbudzanie zamiłowania do nauki  
i techniki. 

10 280,00 zł 

W0276NR 

Żyj pasją - rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 
Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala 
sportowa. 
Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów 
tańca, rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego warto mieć            
i rozwijać pasję, pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów 
zaawansowania. 7 tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, 
zaproszenia na lekcje tańca, wejściówki na turniej, karnety na 
zajęcia dla najlepszych uczniów. 

119 600,00 zł 

W0277NR 

Drzewa przy ul. Rokicińskiej. 
Ul. Rokicińska, na odcinku od ul. Transmisyjnej do granicy 
osiedla. 
Projekt zakłada nasadzenia drzew o obwodzie (na wysokości 
100 cm) 10-12 cm, wzdłuż ul. Rokicińskiej na odcinku od           
ul. Transmisyjnej do granicy osiedla. Realizacja projektu 
powinna zakładać stworzenie dwóch szpalerów drzew:  wzdłuż 
dróg rowerowych, zlokalizowanych po obu stronach jezdni. 

65 000,00 zł 

 


