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WIDZEW 

OSIEDLE NR 33 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

 Kwota po 

weryfikacji  

1.  W0104NR 

Z kijami będziesz chodzić Ty! Nordic walking na Osiedlu Nr 33. 

Teren osiedla nr 33. 

Zadanie publiczne pn. Z kijami będziesz chodzić i Ty! Nordic walking na Osiedlu 

Nr 33 polega na organizacji 48 systematycznych, około   cotygodniowych, 

nieodpłatnych, profesjonalnych zajęć z nordic walking prowadzonych przez 

instruktora nordic walking oraz dietetyka (który weźmie udział w 8 spotkaniach). 

Uczestnicy zadania będą mogli wypożyczyć nieodpłatnie kije, otrzymają 

okolicznościowe koszulki (dla 50 pierwszych uczestników na osiedlu) oraz wodę 

mineralną. Nabór   uczestników   będzie   się   odbywać   poprzez   promocję   

zadania   publicznego bezpośrednio na osiedlu (m.in. plakaty na tablicach 

informacyjnych, w sklepach, szkołach) oraz w internecie na facebooku poprzez 

dedykowany profil zadania. 

Zajęcia będą odbywać się wg następującego schematu: 

- spotkanie w wyznaczonym, stałym miejscu 

- rozgrzewka 

- marsz o długości ok. 3-15 km 

- rozciąganie 

i będą trwać jednorazowo ok. 2 godzin. 

Na  8  zajęciach  obecny  będzie  dietetyk,  który w przypadku  wyrażenia  zgody  

przez poszczególnego uczestnika, dokona pomiarów wagi oraz udzieli porad 

dietetycznych. 

Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Projekt skierowany jest do osób, które 

ukończyły 14 lat . 

           29100,00     

2.  W0134NR 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej. 

Obecny plac zabaw przy ul. Dyspozytorskiej realizowany z BO 2017/2018. 

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej (zeszłoroczny projekt BO) o 

nowe elementy: karuzela dla dzieci, huśtawka równoważna, koniki. 

Dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 

           60000,00     

3.  W0203NR 

Teatr Bliżej Nas. 

Ul.: Zakładowa/Dyspozytorska. 

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     

4.  W0147NR 

ULICA PRZYJAZNA NIE CHCE BYĆ CIEMNA I NIEBEZPIECZNA W 

NOCY. 

Ul. Przyjazna, obręb W-36. 

Montaż lamp ulicznych LED na ul. Przyjaznej dla zapewnienia bezpieczeństwa 

pieszych oraz kierowców. Projekt i wybudowanie oświetlenia LED 170 000 zł. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

         170000,00     

5.  W0133NR 

Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dyspozytorskiej. 

Obok placu zabaw przy ul. Dyspozytorskiej. 

Budowa kilku pozycyjnej siłowni plenerowej: orbitrek, krzesło fit, stepper fit, 

ławka fit, biegacz fit, wioślarz. 

Dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 

         180000,00     

 


