
WIDZEW 
Osiedle WIDZEW WSCHÓD 

 

Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

1. W0182WW 

Zakup książek dla Biblioteki na Bartoka 27. 
MBP Łódź-Widzew Filia Nr 8 ul. Bartoka 27. 
Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz 
mówionej (audiobooki). 

7000,00 

2. W0015WW 

Zakup książek dla biblioteki przy  
ul. Jurczyńskiego 30A. 
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 3, ul. Jurczyńskiego 30A. 
Zadanie polega na zakupie nowości książkowych  
dla czytelników biblioteki znajdującej się przy  
ul. Jurczyńskiego 30 A. Otrzymane dofinansowanie 
pozwoli na zakup lektur szkolnych dla dzieci  
i młodzieży oraz nowości wydawniczych. Zakup wzbogaci 
ofertę biblioteki i pozwoli mieszkańcom na korzystanie z 
większej liczby nowych i interesujących tytułów książek. 

8000,00 

3. W0006WW 

Budowa przejazdu rowerowego i przejścia  
dla pieszych w ciągu ul. Przybyszewskiego  
na skrzyżowaniu z ul. Haška. 
ul. Przybyszewskiego, ul. Haška. 
Budowa przejazdu rowerowego i przejścia  
dla pieszych. 

20000,00 

4. W0018WW 

Zakup nowości wydawniczych oraz kolorowej 
kserokopiarki wraz z tonerem i usługą serwisowania 
na cały okres gwarancji  
do biblioteki przy ul. Gorkiego 63. 
Biblioteka, ul. Gorkiego 63. 
Zgłaszam projekt zakupu nowych książek  
dla czytelników biblioteki zlokalizowanej przy  
ul. Gorkiego 63 i  kolorowej kserokopiarki. Umożliwi to 
zaspokojenie wymogów związanych z wydrukiem  
i powielaniem dokumentów oraz potrzeb czytelniczych 
mieszkańców Osiedla im. Bolesława Chrobrego oraz 
wszystkich osób korzystających  
z usług biblioteki. 

20000,00 

5. W0102WW 

Cyfrowa pracownia językowa w SP 114. 
ul. Milionowa 64. 
Organizacja pracowni obejmowałaby wyposażenie  
w 20 stanowisk do nowoczesnej nauki języków obcych: 
centralny komputer, 20 monitorów,  
20 zestawów słuchawkowych z mikrofonem, osprzęt - 
klawiatury i myszki, oprogramowanie, 2 głośniki. 

26000,00 

6. W0103WW 

Szafki uczniowskie dla klas I - III w SP 114. 
ul. Milionowa 64. 
Zakup szafek uczniowskich dla 200 uczniów klas  
I - III. 23 szafy 9-cio szafkowe. 

26910,00 
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7. W0104WW 

Modernizacja pracowni komputerowej w  SP 114. 
ul. Milionowa 64. 
Wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej  
w 20 nowych zestawów komputerowych (jednostka 
centralna + monitor + klawiatura + mysz)  
lub laptopów oraz w 20 zestawów słuchawkowych  
z mikrofonem. 

34500,00 

8. W0166WW 

Realizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy PM 
206 z oddziałami integracyjnymi - adaptacja i 
wyposażenie sal. 
PM 206 z oddziałami integracyjnymi, Lermontowa 7. 
Realizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy PM 
206 z Oddziałami Integracyjnymi dla dzieci  
w wieku od 1 do 7 lat wymagających wsparcia  
w harmonijnym rozwoju z terenu osiedla i okolic - 
adaptowanie i wyposażenie pomieszczenia  
w suterenie budynku na nowoczesną salę doświadczania 
świata oraz gabinet terapeutyczny. 

42000,00 

9. W0192WW 

Drzewa przy trasie WZ. 
ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 50 drzew 
wzdłuż trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone w 
psach zieleni oddzielających torowisko od drogi dla 
samochodów. Nasadzenia powinny osiągnąć do co 
najmniej 8 metrów. W przypadku kolizji z siecią trakcyjną 
dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych parametrach 
np.: ozdobnych. 

63720,00 

10. W0172WW 

Modernizacja ZSO 8. Wymiana stolarki okiennej w 
oknach frontowych i bocznych pawilonu. 
ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 
Wymiana starych drewnianych okien na nowoczesne z 
PCV w ilości: 39 okien frontowych w pawilonie B (po 12 
okien na 3 piętrach) w salach, w których odbywają się 
lekcje dla dzieci i młodzieży) i 3 zapleczach oraz wymianie 
6 okien (po 2 na 3 piętra) na boku budynku w miejscu 
zakończenia korytarzy, na których przebywają uczniowie 
podczas przerw. 

103750,00 

11. W0009WW 

Bezpieczne garaże rowerowe na Widzewie. 
ul. Rokicińska, pod estakadą na wysokości ul. Gogola. 
Wybudowanie 20 pojedynczych, zamykanych garaży 
rowerowych udostępnionych mieszkańcom. 

109000,00 

12. W0068WW 

Widzew-Wschód ma zieloną trasę. 
ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów. 
Pas drogowy obsadzony ok. 100 drzewami. 

127440,00 
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13. W0046WW 

Przychodnia Batory, ul. Gorkiego  21a - przyjazna 
pacjentom. 
ul. Gorkiego 21 a. 
Unowocześnienie poczekalni dla pacjentów: zakup sof, 
foteli, krzeseł, stolika, info-kiosku, urządzenia kącika 
komputerowego. Zagospodarowanie patio - ławki 
parkowe, trawnik 100 m2, kosz na śmieci, alejki 25 m2, 
minizjeżdżalnia, minihuśtawka, drabinki, remont schodów, 
posadzenie krzewów iglastych. Informatyzacja - zakup 
zestawów komputerowych. Zakup zestawów wyposażenia 
gabinetów lekarskich (biurka, fotele, leżanki, 1 przenośny 
aparat ekg). Remont toalet z dostosowaniem dla osób 
niepełnosprawnych. 

143000,00 

14. W0157WW 

Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. 
Zadanie będzie realizowane w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1, przy ulicy Czajkowskiego 14. 
W ramach projektu zakupione będzie wyposażenie  
2 pracowni informatycznych - mobilnej i stacjonarnej. 
Kupionych będzie 17 zestawów komputerowych oraz 18 
laptopów z szafą. Na komputerach będzie zainstalowany 
system operacyjny, oprogramowanie 
z funkcjami kontroli komputerów uczniowskich, program 
antywirusowy oraz pakiet biurowy. Obie pracownie będą 
posiadały drukarkę, serwer, router, router wi-fi, tablicę 
multimedialną z projektorem. Zakupionych zostanie 35 
kompletów krzesełek  
i stolików. 

144769,00 

15. W0095WW 

Prace remontowo-modernizacyjne w SP 199 - remont i 
modernizacja kuchni szkolnej. 
ul. Elsnera 8. 
Dla małych dzieci niezwykle ważne jest prawidłowe 
żywienie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom 
przygotowujemy w kuchni szkolnej smaczne, tanie, 
dwudaniowe obiady. Posiłki powinny być 
przygotowywane w pomieszczeniach spełniających 
wymagania HACCAP. Czterdziestoletnie pomieszczenia 
odbiegają od tych standardów. Priorytetem dla nas jest 
przywrócenie pełnej funkcjonalności pomieszczeń 
kuchennych, aby posiłki przygotowywane w naszej kuchni 
były wartościowe, smaczne, wyrabiały w naszych uczniach 
nawyk racjonalnego żywienia. Powierzchnia pionu 
żywieniowego wynosi 315 m². 

147000,00 
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16. W0047WW 

Przychodnia Batory, ul. Elsnera 19 - przyjazna 
pacjentom. 
ul. Elsnera 19. 
Zagospodarowanie patio - ławki parkowe, trawnik 100 m², 
kosz na śmieci, alejki 30 m, mini zjeżdżalnia, 
minihuśtawka, drabinki, remont schodów, posadzenie 
krzewów iglastych. Informatyzacja - zakup zestawów 
komputerowych Zakup zestawów wyposażenia gabinetów 
lekarskich (biurka, fotele, leżanki, defibrylator, 1 
przenośny aparat ekg, przewijaki). 

185000,00 

17. W0058WW 

Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo - 
rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów  
i studentów. 
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, 
parki na terenie osiedla. 
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie 
przewiduje organizacje otwartych  
i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na 
dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową w 
postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych 
dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą 
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów na 
obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie 
szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.  

200000,00 

18. W0129WW 

Bezpieczna szkoła, osiedle - podstawą bezpieczeństwa 
mieszkańców - cykl kursów na ratowników i 
instruktorów pierwszej pomocy. 
XXXII LO, ul. Czajkowskiego 14. Działka W20-9/65. 
Kursy na ratowników pierwszej pomocy  
i instruktorów ratownictwa dla młodzieży i osób 
dorosłych. Projekt ma podnieść bezpieczeństwo uczniów, 
mieszkańców osiedla Widzew Wschód  
a pośrednio mieszkańców Łodzi. Uczestnicy kursów 
nabędą umiejętności ratowania życia jak też  
i nauczania zasad pierwszej pomocy. Ponadto zdobędą 
międzynarodowy certyfikat uprawniający do pracy w 
charakterze ratowników i instruktorów medycznych. 

200800,00 

19. W0007WW 

Budowa drogi dla rowerów w ciągu  
ul. Przybyszewskiego - odcinek ul. Augustów -  
ul. Czajkowskiego. 
ul. Przybyszewskiego - odcinek ul. Augustów -  
ul. Czajkowskiego. 
Budowa drogi dla rowerów w ciągu  
ul. Przybyszewskiego - odcinek ul. Augustów -  
ul. Czajkowskiego. Droga o szerokości 2 m wraz  
z włączeniem w projektowane pasy rowerowe w ciągu ul. 
Przybyszewskiego na odcinku ul. Augustów - al. Książąt 
Polskich. Zakończenie od strony centrum, na wschodnim 
wjeździe na zajezdnię autobusową. 

250000,00 
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20. W0186WW 

Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - 
Tężnia Solankowa dla mieszkańców Widzewa-
Wschodu. 
Park Widzewska Górka, który znajduje się między ulicami 
Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta 
Chmielowskiego. 
Projekt zakłada zagospodarowanie części terenu 
należącego do Parku Widzewska Górka. Na obszarze około 
250 m2 planowane jest powstanie piętnastometrowej tężni 
solankowej wraz z otoczką  
z kruszywa ozdobnego. Wokół tężni ułożony zostanie 
„deptak" z piaskowca pomarańczowego. Przewiduje się 
również wkomponowanie w takie otoczenie do 
dwudziestu sztuk ławek drewnianych. Zadanie zakłada 
również otoczenie całego terenu płotem panelowym oraz 
założenie punktów oświetleniowych. 

459500,00 

21. W0111WW 

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12. 
ul. Jurczyńskiego 1/3. 
Modernizacja szatni szkolnej z zakupem indywidualnych 
szafek i ławeczek dla uczniów, remontem podłóg, 
malowaniem, wymianą drzwi, instalacji wody zimnej i 
ciepłej, oświetlenia  
i zabudową rur oraz odnowieniem ciągów 
komunikacyjnych. Stworzenie estetycznej i przyjaznej 
dzieciom oraz ich rodzicom strefy szkolnej. Zapewnienie 
bezpiecznego przechowywania odzieży, obuwia, 
przyborów szkolnych, i podręczników uczniów oraz 
utrzymana porządku i czystości  
w pomieszczeniach narażonych na szczególne 
zabrudzenie. 

506190,00 

22. W0167WW 

Budowa tężni solankowej. 
ul. Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został  
na dołączonej do formularza mapce. 
Zagospodarowanie terenu ok. 450 m2 poprzez zmianę 
układu ścieżek, budowę utwardzonego placu, montaż 22 
ławek, instalacja wod-kan i elektryczna oraz ogrodzenie. 
Budowa tężni 20,5 m x 1,3 m x 3,66 m. 

540000,00 
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23. W0094WW 

"Mały sport - wielka radość" w SP 199, ul. Elsnera 8 - 
remont i modernizacja sali gimnastycznej. 
ul. Elsnera 8. 
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć 
będzie przywrócenia funkcjonalności sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem w celu stworzenia właściwych 
warunków do rozwijania tężyzny fizycznej uczniów naszej 
szkoły. Sala gimnastyczna nie była remontowana od 
powstania budynku (ponad 40 lat) Podjęcie działań jest 
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz 
stworzenia właściwych talków do uprawia sportu w 
ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. 
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem (rozbieralnie i 
prysznice) wymaga pilnego remontu  
i modernizacji w odniesieniu do centralnego ogrzewania, 
modernizacji oświetlenia, wymiany parkietu, wyrównania 
i malowania ścian i sufitu, modernizacji pryszniców. 

553000,00 

24. W0187WW 

Remont (wymiana) nawierzchni jezdni ulicy Bartoka 
wraz z wymianą nawierzchni chodników na płytki 
betonowe i miejsc postojowych w kostkę ażurową. 
ul. Bartoka na długości ok. 400-500 m od budynku nr 67, 
tj. budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana 
Batorego, aż do nieruchomości blok nr 448 przy  
ul. Adwentowicza 8, zgodnie z załączoną mapką (załącznik 
nr 1). 
Przedmiotem zadania będzie: remont (wymiana) 
nawierzchni w istniejącym śladzie ul. Bartoka, wymiana 
nawierzchni stanowisk postojowych na kostkę ażurowa, 
zastąpienie nawierzchni asfaltowej chodnika płytka 
betonowa, wykonanie oznakowania poziomego przejść dla 
pieszych oraz stanowisk parkingowych, wymiana obrzeży 
i krawężników. 

1496000,00 

 

 


