
WIDZEW 
Osiedle MILESZKI 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0073MI 

Remont ogrodzenia wraz z wymianą bram wjazdowych         
i furtek na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej 
„Mileszki". 
Obręb W44, nr działki 235/4. 
Rewitalizacja ogrodzenia i zamknięcie terenu podniesie poziom 
bezpieczeństwa i umożliwi otworzenie przyjaznego miejsca do 
rekreacji Rewitalizacja ma polegać na: rozbiórce istniejącego 
ogrodzenia i odtworzeniu go do stanu pierwotnego. Teren ten    
i znajdujący się na nim plac zabaw udostępniany jest 
mieszkańcom osiedla  

50 000,00 zł 

W0077MI 

Utwardzenie nawierzchni jezdni w ul. Mileszki od wjazdu    
z ul. Pomorskiej (płytami jumbo) do pełnego 
wykorzystania środków do wysokości kwoty 260000 zł 
brutto. 
Ul. Mileszki.  
Utwardzenie ul. Mileszki od ul. Pomorskiej (płytami jumbo)  
do pełnego wykorzystania środków w wysokości 260000 zł 
brutto. 

260 000,00 zł 

W0078MI 

Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na 
Mileszkach. 
Osiedle Mileszki. 
Organizacja otwartych, nieodpłatnych zajęć z nordic walking 
dla mieszkańców Łodzi, a w szczególności osiedla Mileszki         
w wymiarze raz w tygodniu po 2 godziny przez instruktora 
nordic walking (certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Nordic 
Walking) mająca na celu aktywizację mieszkańców niezależnie 
od wieku. Tereny osiedla Mileszki (drogi szutrowe, pola) 
sprzyjają uprawianiu tej dyscypliny. 

14 000,00 zł 

W0130MI 

Uczymy się świata. 
Osiedle Mileszki. 
Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej 
wśród uczniów SP „ Mileszki " oraz w odpowiedzi na potrzeby 
mieszkańców. Grupą docelową są m.in. uczniowie                          
z problemami adaptacyjnymi, zaburzeniami komunikacji 
społecznej i zachowaniami dysfunkcyjnymi. Program projektu 
ukierunkowany jest na pomoc w dostosowaniu się dzieci do 
otaczającego świata oraz wzmacniania poczucia ich własnej 
wartości. Dla rodziców przewidziane są warsztaty podnoszące 
umiejętności wychowawcze. 

42 400,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0134MI 

Utwardzenie odcinka 150 m ul. Taborowej od                        
ul. Malowniczej do ul. Kosodrzewiny - dywanik asfaltowy 
bez modyfikacji podbudowy. 
Działka W39-13/1. 
Przedłużenie istniejącego dywanika asfaltowego na długości 
150 m w ciągu ulicy Taborowej od ul. Malowniczej do                
ul. Kosodrzewiny. Szerokość dywanika do 4,5 m. Wykonany bez 
modyfikacji podbudowy, jedynie niwelacja istniejącej drogi 
gruntowej. 

210 000,00 zł 

W0269MI 

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 

W0270MI 

MOJE OSIEDLE - MOI SĄSIEDZI,  animacja i wsparcie 
realizacji inicjatyw sąsiedzkich. 
Obszar osiedla. 
Program wsparcia merytoryczno - organizacyjnego 
mieszkańców osiedla Mileszki w zakresie podejmowania 
aktywności międzysąsiedzkich/wspólnotowych wraz                    
z mikrofinansowaniem kosztów tych aktywności. Program do 
realizacji przez organizację pozarządową z doświadczeniem 
pracy animacyjnej we wspólnotach mieszkańców. 

76 920,00 zł 

W0271MI 

Sztuka Życia - Łódź Miastem Aktywnych Obywateli. 
Placówki Oświatowe i Kulturalne na terenie osiedla. 
Edukacja aktywności osobistej poprzez edukację kulturalną. 
Przeprowadzenie zajęć na terenie placówek oświatowych            
i promocja aktywności. Zaproszenie na zajęcia z artystami i na 
spektakl. Potrzebna będzie 8 artystów, sala prób, teatr/ 
placówka oświatowa, prowadzący zajęcia. 

119 600,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0272MI 

Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
Mileszki, Pomorska 437. 
Działka o numerze 235/4. 
Zakres zadania obejmuje zabudowę tarasu od strony 
południowej, z przeznaczeniem powstałego pomieszczenia na 
cele edukacyjne i rekreacyjne (świetlica). W chwili obecnej od 
strony południowej zlokalizowany jest zewnętrzny taras. 
Propozycja polega na zabudowie tego tarasu konstrukcją 
murowano-drewniano-witrynową z dachem płaskim                   
(z pokryciem w nawiązaniu do istniejącego), w celu lepszego 
zagospodarowania powierzchni, poprzez możliwość jej 
całorocznej eksploatacji. Zwiększenie powierzchni dostępnej 
dla uczniów rejonowej Szkoły Podstawowej wpłynie korzystnie 
na ich możliwości rozwoju i edukacji. Zabudowa obejmuje: 
wykonanie konstrukcji murowano-drewniano-aluminiowej na 
obecnym murowanym ogrodzeniu tarasu, dobudowę dachu        
z blachy nawiązującej zarówno kolorystycznie jak i fakturowo 
do obecnego pokrycia dachu budynku. Od strony południowej-
schodów wyjście będzie wykonane z aluminiowych drzwi 
przesuwnych. A powyżej murków obecnego tarasu proponuję 
elewację aluminiową - witryny. W celu wykonania izolacji 
podłogi należy wykonać i docieplić posadzkę oraz pokryć ją 
wykładziną pcv. Powstałe pomieszczenie należy dodatkowo 
ogrzać przy pomocy grzejników wpiętych w istniejącą 
instalację grzewczą budynku. Elementy murowane oraz dach 
należy docieplić. Powierzchnia zabudowy tarasu wynosi ok.      
68 m². 

128 781,00 zł 

 


