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WIDZEW 

OSIEDLE STOKI- SIKAWA- PODGÓRZE 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  W0195ST 

Bieg na orientację po Stokach. 

Teren otoczony ulicami: Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-Kerna-Brzezińską. 

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację otoczonego 

ulicami Janosika-Chałubińskiego-Stokowską-Kerna-Brzezińską, która zostanie 

udostępniona mieszkańcom i posłuży do organizacji biegu na orientację, w którym będą 

mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z 

dziećmi. 

Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich mieszkańców (cały czas). 

           2000,00     

2.  W0041ST 

Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Stokach - Dzieci i Młodzież. 

BM Filia nr 60, ul. Skalna 2. 

Zgłaszamy projekt na zakup nowości wydawniczych książek i audiobooków dla 

Biblioteki na Stokach - Dzieci i Młodzież. 

Nie dotyczy. 

           6000,00     

3.  W0088ST 

Biblioteka dla Dorosłych na Stokach - zakup nowości książkowych. 

BM, Filia 59, ul. Skalna 2. 

Projekt na zakup nowości wydawniczych (książek, audiobooków), ma na celu 

wzbogacenie księgozbioru dla czytelników Filii nr 59. 

Nie dotyczy. 

         10000,00     

4.  W0138ST 

Zakup szafek do szatni SP nr 158 przy ul. Janosika. 

Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136. 

W ramach zadania zakupimy szafki do szatni szkolnej w SP nr 158 przy ul. Janosika 

136. Zakup ten pozwoli na bezpieczne przechowywanie obuwia oraz kurtek uczniów 

szkoły. Uczniowie będą też mogli przechowywać książki i zeszyty, aby nie nosić ich w 

plecakach w ciągu dnia w szkole co pozwoli uchronić ich przed tak często 

występującymi wadami postawy spowodowanymi zbyt ciężkimi plecakami ze 

szkolnymi przyborami. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 158.   

         20000,00     

5.  W0091ST 

MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH  WRAZ Z OZNACZENIEM UL. 

SĄDECKA. 

Ul. Sądecka między ul. Telefoniczną a Pszczyńską. 

Montaż z progów zwalniających szerokich wraz z oznaczeniem pionowym i poziomym 

łącznie 4 progi. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

         34000,00     

6.  W0002ST 

Nowe przystanki autobusowe. 

Ul. Czechosłowacka przy ul. Oskardowej. 

Zadanie obejmuje wymianę wiat przystankowych autobusów na ul. Czechosłowackiej 

przy Oskardowej. Obecnie wiaty przystankowe są zrujnowane i wymagają niezwłocznej 

wymiany. 

Nie dotyczy. 

         50000,00     

7.  W0079ST 

Bajkowy Plac Zabaw - remont placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 139 

im. Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28. 

Teren SP nr 139, ul. Giewont 28. 

Z zadaniem Bajkowy Plac Zabaw - remont placu zabaw na terenie SP nr 139 im. 

Wojska Polskiego, przy ul. Giewont 28, będzie wiązało się wykonaniem następujących 

prac: 1) demontaż urządzeń; 2) zdjęcie nawierzchni placu zabaw; 3) wykonanie 

podbudowy placu zabaw; 4) położenie nowej bezpiecznej nawierzchni; 5) naprawa i 

montaż urządzeń; 6) rekultywacja terenu wokół placu zabaw. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 139. 

         78000,00     
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8.  W0188ST 

WYPOSAŻONA W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT OSP  ŁÓDŹ-SIKAWA 

GWARANCJĄ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW. 

OSP Łódż-Sikawa, ul. Janosika 158. 

Projekt dotyczy doposażenia jednostki OSP Łódź-Sikawa w sprzęt i umundurowanie 

niezbędne do ratowania życia i mienia ludzkiego. 

Nie dotyczy. 

       114500,00     

9.  W0140ST 

Adaptacja poddaszy na świetlicę szkolną w budynku SP nr 158 przy ul. Janosika 

136. 

Budynek nowo powstałej SP nr 158 przy ul. Janosika 136. 

Celem zadania jest adaptacja poddaszy w budynku PS nr 158 na świetlicę szkolną. 

Wygospodarowane będą dwa pomieszczenia ( dla klas I-III i IV-VIII), aby zapewnić jak 

najwyższy standard. Remont pomieszczeń pozwoli zagwarantować uczniom właściwą 

opiekę, rozwijanie zainteresowań i bezpieczne warunki. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 158.   

       125000,00     

10.  W0078ST 

Remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 im. Wojska 

Polskiego, przy ul Giewont 28. 

Teren SP nr 139, ul. Giewont 28. 

Zadaniem jest remont sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 139 im. 

Wojska Polskiego, przy ul Giewont 28 będzie wiązało się wykonanie następujących 

prac: 1. remont podłogi; 2. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej 

i szatni; 3. wymiana oświetlenia; 4. remont natrysków; 5. naprawa i malowanie sufitów 

i ścian w sali gimnastycznej i szatni; 6. wymiana osprzętu w sali gimnastycznej; 7. 

zakup ławeczek i wieszaków do szatni. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 139. 

       280000,00     

11.  W0105ST 

Poprawa ciągu komunikacyjnego na dwóch głównych ulicach osiedla Stoki. 

Ul. Zbocze 2-16 (odcinek Skalna-Potokowa), od Zbocze nr 12 do Giewont, żeby było 

dojście do przystanku autobusowego, oraz ul. Skalna od 1-13. 

Nowy, poszerzony chodnik, oświetlenie, prześwietlenie drzew i krzewów na odcinku 

Zbocze 2-16 (strona parzysta) umożliwiające bezpieczne dojście do przystanków 

komunikacji miejskiej, przychodni i poczty. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

       405000,00     

12.  W0139ST 

Remont dachu na SP nr 158 (dawne PG nr 33) przy ul. Janosika 136. 

Budynek SP nr 158 (dawne PG nr 33) przy ul. Janosika 136. 

Celem zadania jest remont dachu na budynku SP nr 158 przy ul. Janosika 136. Remont 

ten jest konieczny, aby zapewnić bezpieczne warunki podczas pobytu uczniów w 

budynku szkoły. Uszkodzony dach powoduje, iż pomieszczenia znajdujące się 

bezpośrednio pod dachem są zalewane podczas intensywnych opadów deszczu. 

Nienaprawianie dachu grozi jego  całkowitym zniszczeniem. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 158.   

       410000,00     

13.  W0193ST 

Zadbajmy o Park Baden-Powella. 

Aleja parkowa w Parku Baden-Powella, od hali sportowej MOSiR do stacji Łódź 

Niciarniana. 

Zadanie polega na wykonaniu nowej alei w Parku Baden-Powella powstałaby przy 

użyciu mineralnej, wodoprzepuszczalnej nawierzchni typu Hanse Grand. Dodatkowo 

wzdłuż alei posadzone byłyby krzewy, ustawione ławki parkowe i kosze na psie 

nieczystości. 

Park Baden-Powella jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez cały rok. 

       473475,00     

14.  W0001ST 

Jumbo na Podgórzu - droga trochę równiejsza. 

Ul. Wodociągowa, ul. Białoruska, ul. Oskardowa. 

Zadanie obejmuje wyrównanie terenu i ułożenie płyt Jumbo na podsypce piaskowej gr. 

10 cm na odcinku długości do 1040,0 m i szerokości 3,5 m na drogach dojazdowych 

osiedla Podgórze. W przypadku braku środków na całość zadania w pierwszej 

kolejności realizacja I etapu: na ul. Wodociągowej tak, aby zapewnić dojazd od 

północnej strony miasta (Pomorska) od ul. Czechosłowackiej. W dalszej kolejności 

odcinki ul. Białoruska i Oskardowa II etap. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

       500000,00     
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15.  W0061ST 

Zabawa na Grembachu. Plac zabaw dla najmłodszych i dla nieco starszych. 

Teren zielony u zbiegu ulic: Mazowieckiej, Lawinowej i Pomorskiej (od strony 

północno- wschodniej tego skrzyżowania). 

Plac zabaw dla dzieci, ogrodzony: Dla młodszych: piaskownica, podwójna huśtawka 

łańcuchowa dla małych dzieci, drabinki, dwa bujaki sprężynowe. Dla starszych: 

podwójna huśtawka łańcuchowa dla starszych dzieci, ścianka wspinaczkowa, 

trampolina ziemna. Strefa rekreacyjna dla młodzieży i dorosłych: siłownia „pod 

chmurką". Dodatkowa infrastruktura: cztery ławki, dwa kosze na śmieci, dwa kosze na 

psie odchody. 

Zieleniec przy ul. Lawinowej jest obiektem ogólnodostępnym. 

       500000,00     

16.  W0052ST 

Ulica Giewont - bezpieczny i szybki dojazd do szpitala im. Sonnenberga. 

Odcinek ul. Giewont pomiędzy ul. Pomorską i ul. Zbocze/Pieniny. 

Remont nawierzchni poprzez sfrezowanie starej warstwy ścieralnej i położenie nowej 

nakładki asfaltowej. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

       503000,00     

 


