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WIDZEW 

OSIEDLE DOLINA ŁÓDKI 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

 Kwota po 

weryfikacji  

1.  W0135DL 

Założenie i wyposażenie Klubu Seniora "BESKIDZKA DOLINA" przy radzie 

Osiedla "Dolina Łódki". 

Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie o pow. 65 m
2
. 

W budynku siedziby Rady Osiedla znajduje się niezagospodarowane pomieszczenie 

o powierzchni 65 m2, przeznaczone zgodnie z potrzebami i wnioskami 

mieszkańców, w tym i seniorów Osiedla Dolina Łódki i mieszkańców osiedli 

sąsiadujących idealnie nadający się na Klub Seniora, który wymaga wykonania prac 

wykończeniowych i jego wyposażenia w: urządzenia sanitarne w łazience, 

nawierzchnię podłogową w łazience i sali klubowej (ogólnodostępnej), zakup i 

montaż wyposażenia do pomieszczenia klubowego. 

Zadanie ogólnodostępne, przez cały rok w godzinach określonych w regulaminie 

klubu. 

           60000,00     

2.  W0132DL 

Urządzamy świetlicę osiedlową dla dzieci i młodzieży przy Radzie Osiedla 

„Dolina Łódki”. 

Ul. Beskidzka 172, budynek siedziby Rady Osiedla, pomieszczenie frontowe o 

pow. 66 m
2
, w skrzydle budynku od strony wschodniej. 

W budynku siedziby Rady Osiedla znajduje się niezagospodarowane pomieszczenie 

o powierzchni 66 m
2
, przeznaczone zgodnie z potrzebami jej mieszkańców na 

świetlicę osiedlową dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które wymaga 

wyposażenia w urządzenia sanitarne w łazience, powierzchnię podłogową, w tym 

pomieszczeniu oraz wyposażenie go w niezbędne meble oraz akcesoria, w skład 

których wchodzi: sprzęt sportowy, gry edukacyjne, sprzęt multimedialny. 

Zadanie ogólnodostępne przez cały rok w godzinach określonych w regulaminie 

świetlicy. 

           70000,00     

3.  W0185DL 

BEZPIECZNIEJ I WIDNIEJ – BUDOWA LATARNI NA UL. RYSY. 

Ul. Rysy. Odcinek od ul. Krokiew do łuku. Działka nr W11-28/11.  

Projekt i wybudowanie oświetlenia LED 6 szt. 80 000 zł. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

           80000,00     

4.  W0201DL 

Teatr Bliżej Nas. 

Ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa. 

Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 3 części: 1) teatr na bruku - 

tańce uliczne z przesłaniem i występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez 

miasto (10 występów); 2) wciągnięcie mieszkańców osiedla w tworzenie spektakli; 

3) stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska tanecznego. 

Połączenie tańców ulicznych i scenicznych w jeden show i przedstawienie go 

szerszej publiczności. Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na występ do 

teatru (min. 4 występy). 

Cały program ma być nieodpłatny dla Łodzian. Wystawienie performance na 

ulicach - kwiecień do czerwca, w zależności od warunków pogodowych. Okres 

tworzenia spektaklu - lipiec i sierpień. Wystawienie spektaklu - wrzesień i 

październik. 

         135060,00     

 


