
WIDZEW 
Osiedle STARY WIDZEW 

 

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

weryfikacji 

1. W0078SW 

Zmiana nazw przystanków MPK. 
Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku 
Widzewa i w kierunku Miasta. 
Uzupełnienie opisu przystanków o trzeci człon. Zmiana  
z dotychczasowego opisu Piłsudskiego/Konstytucyjna  
na Piłsudskiego/Konstytucyjna/WI-MA. 

520,00 

2. W0011SW 

Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 
75. 
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75. 
Projekt dotyczy zakupu nowych książek, których brak jest 
nieustannie odczuwany przez czytelników biblioteki. 
Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni ofertę biblioteki 
przy ul. Tuwima 75 i zachęci mieszkańców miasta  
do częstego korzystania z jej zasobów. 

5000,00 

3. W0158SW 

Zakup książek dla Czytelników Biblioteki na Księżym 
Młynie. 
MBP Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7. 
Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną na zakup książek 
dla czytelników Biblioteki na Księżym Młynie.  
Z wnioskowanej kwoty będzie można zakupić w ciągu roku 
ok. 200 woluminów (w przeliczeniu 1 wolumin za cenę  
ok. 25 zł). Zakup przewidujemy raz w miesiącu, co daje 
kwotę 416,66 zł. Liczba miesięcy do realizacji zadania - 12. 

5000,00 

4. W0106SW 

Licealista redaktorem. Szkolenia dziennikarskie  
dla uczniów zespołu Szkolnego Radia Tischnerówki. 
al. Piłsudskiego 159 - XXIII LO. 
Szkolenia dziennikarskie dla młodzieży XXIII LO z zespołu 
redakcyjnego Radia Dwudziestka Trójka. Zajęcia 
pozalekcyjne służące rozwojowi uczniów i przygotowanie 
szkolnego radiowęzła do przekształcania w lokalną 
rozgłośnię. Udział trenerów specjalistów w zakresie: 
Tworzenia radiowych i telewizyjnych form 
dziennikarskich, emisja głosu i dykcja, pisanie konspektów 
audycji, obsługa programów edycji dźwięku i obrazu, 
prawo autorskie a radio szkolne, obsługa urządzeń 
transmisji. 

11500,00 

5. W0131SW 

Prosto chodnikiem na ul. Józefa 19. 
ul. Józefa 19. 
Chodnik wzdłuż jezdni z kostki lub płyt betonowych, 
szerokość 2 m, długość ok. 30 m. 

12500,00 
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6. W0016SW 

Zakup kserokopiarki dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. 
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75. 
Projekt dotyczy zakupu kolorowej kserokopiarki, której 
brak jest dotkliwie odczuwany przez czytelników biblioteki 
oraz lokalną społeczność. Zakup kserokopiarki wzbogaci 
ofertę biblioteki przy ul. Tuwima 75 i wyraźnie zwiększy jej 
użyteczność publiczną zachęcając mieszkańców miasta  
do częstszego korzystania z zasobów biblioteki przy  
ul. Tuwima 75. 

15000,00 

7. W0072SW 

Wyposażenie Domu Dziennego Pobytu przy Fabrycznej 
19. 
Dom Dziennego Pobytu, ul. Fabryczna 19. 
Zakup 12 stolików i 48 krzeseł do naszej stołówki. Zakup 2 
głośników ze wzmacniaczami oraz 3 mikrofonów 
bezprzewodowych do naszego chóru. 

15200,00 

8. W0077SW 

Drzewa przy Milionowej. 
ul. Milionowa od Kilińskiego do Przędzalnianej. 
Pielęgnacja drzew rosnących w pasie drogowym  
ul. Milionowej. 

24300,00 

9. W0141SW 

WODA DLA WSZYSTKICH - innowacyjny system 
poidełek w SP 37.  
ul. Szpitalna 9/11, działka nr: W22-15/2. 
Projekt ma na celu doposażenie szkoły dwa poidełka - 
zewnętrzne i wewnętrzne do dystrybucji wody razem  
z filtrami i montażem. 

25000,00 

10. W0164SW 

Pracownia językowa w budynku szkoły przy  
ul. Kopcińskiego 54. 
ul. Kopcińskiego 54. Działka W23-14/3. 
Zadanie obejmuje remont sali i zakup sprzętu do 
nowoczesnej pracowni językowej na 16 stanowisk dla 
uczniów wyposażonych w słuchawki z mikrofonem, 
stanowisko dla nauczyciela z panelem sterującym, sprzęt 
multimedialny z oprogramowaniem. 

32000,00 

11. W0159SW 

Pracownia kultywowania pamięci historycznej i piękna 
mowy ojczystej. 
SP 29, ul. Przędzalniana 70. Działka W25-136. 
Zadanie obejmuje remont sali i utworzenie nowoczesnej 
pracowni humanistycznej. Będzie ona zawierała 
regulowane stoły i krzesła dla uczniów oraz funkcjonalne 
szafki i biurko dla nauczyciela. Pragniemy wyposażyć 
pracownie w komputer wraz z oprogramowaniem, tablice 
interaktywną, projektor i drukarkę. Planujemy również 
zakup pomocy dydaktycznych w postaci słowników, 
leksykonów, map,  plansz i gier edukacyjnych. 

37500,00 



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

weryfikacji 

12. W0136SW 

Wykonanie studzienki deszczowej na  
ul. Przędzalnianej 70. 
ul. Przędzalniana 70 przy wjeździe do PM 10.  
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC, 
średnica 200 mm, metodą przewiertu sterowanego: 
wykonanie przewiertu pod jezdnią wraz z montażem rury 
PVC o średnicy 200 mm, włączenie do studni 
zlokalizowanej na kanale ogólnospławnym  
w ul. Przędzalnianej, zerwanie i odtworzenie nawierzchni, 
montaż wpustu ulicznego, dokumentacja projektowa  
z wymaganymi uzgodnieniami. 

45000,00 

13. W0188SW 

Doposażenie siłowni w budynku szkoły przy  
ul. Kopcińskiego 54. 
ul. Kopcińskiego 54. Działka W23-14/3. 
Przedmiotem inwestycji jest doposażenie siłowni szkolnej 
w budynku przy ulicy Kopcińskiego 54 w profesjonalny 
sprzęt przeznaczony do ćwiczeń taki jak: ławki, maszyny, 
hantle, obciążenia oraz gryfy. 

51979,00 

14. W0107SW 

Pracownia językowa na 6-tkę w SP 37. 
SP 37, ul Szpitalna 9/11.  
Zadanie obejmuje remont sali, malowanie ścian, położenie 
wykładziny podłogowej i utworzenie nowoczesnej 
pracowni językowej. Planowane jest stworzenie  
24 stanowisk uczniowskich wyposażonych w stoliki  
z zestawami słuchawkowymi i krzesła, stanowiska dla 
nauczyciela wyposażonego w odpowiedni sprzęt do 
nadzorowania lekcji i kierowania pracą ucznia. Planujemy 
zakup tablicy multimedialnej. komputera ii programów 
multimedialnych. 

57350,00 

15. W0096SW 

Szkoła XXI - nowa pracownia komputerowa w SP 29. 
ul. Przędzalniana 70. Działka W25-136. 
Celem projektu jest remont sali i wyposażenie pracowni  
w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz 
stosowne oprogramowanie. Planowane jest utworzenie  
16 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielskiego. Każde  
z 17 stanowisk wyposażone będzie w zestaw 
komputerowy, biurko oraz fotel. W pracowni znajdzie się 
również tablica interaktywna z projektorem 
krótkoogniskowym oraz urządzenie wielofunkcyjne. Salę 
należy pomalować oraz założyć rolety. 

72100,00 

16. W0138SW 

Profesjonalny gabinet terapii pedagogicznej w PM 10.  
ul. Przędzalniana 70, działka W25 - 131/1. 
Celem przedsięwzięcia jest stworzenie w pełni 
wyposażonego gabinetu terapii pedagogicznej w PM 10 
Utworzenie gabinetu terapii wymaga: przeprowadzenia 
remontu szatni przedszkolnej poprzez utworzenie 
osobnego pomieszczenia, doposażenie w niezbędne meble  
i pomoce dydaktyczne. 

79000,00 
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17. W0020SW 

Urządzamy siłownię w XXIII LO. 
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera,  
al. Piłsudskiego 159. 
Przystosowanie sali lekcyjnej o wymiarach 8 x 9 m na 
potrzeby siłowni szkolnej poprzez: remont podłogi, 
wylewkę samopoziomującą, malowanie ścian, zakup  
i montaż wykładziny podłogowej. Zakup urządzeń 
siłowych. 

80000,00 

18. W0161SW 

Remont chodnika na ul. Kazimierza. 
Chodnik przed blokiem na ul. Kazimierza 9 oraz pas zieleni 
pomiędzy blokami ul. Kazimierza 9 a 11. 
Remont chodnika wraz z poszerzeniem o ok. 50 cm. 
Remont dwóch alejek, które są w pasie zieleni pomiędzy 
blokami na ul. Kazimierza 9 i 11. Postawienie na nich po 
jednej ławce parkowej. Postawienie dwóch koszy na śmieci 
przy chodniku. 

82340,00 

19. W0098SW 

Remont chodnika od strony wschodniej. 
ul. Niciarniana 22, działka 38/18 obręb W-22. 
Wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 
wraz z obrzeżami wzdłuż budynku przy ul. Niciarnianej 22 
od strony wschodniej. 

93250,00 

20. W0049SW 

Pracownia językowa w SP 4. 
SP 4, al. Piłsudskiego 101. 
Zadanie obejmuje utworzenie nowoczesnej pracowni 
językowej połączone z remontem sali. W pracowni będą 24 
stanowiska dla uczniów, stanowisko nauczycielskie, tablica 
multimedialna. Każde stanowisko uczniowskie wyposażone 
będzie w laptop, słuchawki, mikrofon, głośniki,  
a stanowisko nauczycielskie - w sprzęt do kierowania  
i analizowania pracy uczniów. Konieczny jest także zakup 
mebli : stolików, krzeseł, regału. 

99100,00 

21. W0189SW 

Remont ogródka wewnętrznego w PM 138. 
ul. Przędzalniana 40. 
Usunięcie istniejącego betonowego tarasu. Zniwelowanie 
terenu do poziomu istniejącego trawnika. 
Zagospodarowanie w ten sposób przygotowane go terenu: 
„opaska" z chodnika dookoła budynku; schody przy dwóch 
salach; utwardzone miejsce gdzie dzieci będą wystawiały 
przedstawienia; budowa trawnika; usunięcie starych drzew 
ozdobnych; nasadzenia krzewów; 8 ławek bez oparcia; 
dwie lampy oświetleniowe zainstalowane na budynku 
sterowane ręcznie i czujnikiem ruchu. 

102200,00 

22. W0163SW 

Street workout park - siłownia zewnętrzna na terenie 
boiska szkolnego przy ul. Kopcińskiego 54. 
ul. Kopcińskiego 54 - teren boiska szkolnego. Działka  
W23-14/3. 
Zbudowanie na terenie boiska szkoły przy ul. Kopcińskiego 
54 siłowni zewnętrznej Street Workout Park. 

116307,00 
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23. W0084SW 

Miejsca postojowe na ulicy Fabrycznej. 
Po przeciwnej stronie posesji Fabryczna 22. 
Wybudowanie miejsc postojowych, które zastąpią obecne 
funkcjonujące na nieutwardzonej powierzchni. 

121000,00 

24. W0154SW 

Drzewa przy trasie WZ. 
al. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 100 drzew 
wzdłuż trasy WZ. Drzewa powinny zostać nasadzone  
w pasach zieleni oddzielających torowisko od drogi dla 
samochodów. Nasadzenia powinny osiągnąć docelową 
wysokość do co najmniej 8 metrów. W przypadku kolizji  
z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia drzew  
o niższych parametrach np.: ozdobnych. 

127440,00 

25. W0130SW 

Trzepak 2.0. Stacja street workout w Parku Źródliska. 
Park Źródliska. 
Stacja street workout na powierzchni minimalnej 13x14 m: 
drabinka pozioma x 2, drabinka pionowa, drążki wysokie  
9 szt., poręcze równoległe, poręcze skośne, poręcze niskie, 
ławka skośna, koła gimnastyczne 2 szt., Lina do wspinania, 
pole dance, tablica informacyjna. 

139000,00 

26. W0087SW 

Porządkowanie osiedlowej przestrzeni - budowa 
miejsc postojowych przy ulicy Gołębiej. 
ul. Gołębia. Działka W-25 142/12. 
Rozbudowanie istniejącego „parkingu" osiedlowego. 
Zastąpienie zniszczonego przez parkujące auta fragmentu 
trawnika o wymiarach 4 m x 60 m (240 m2) i 4 m x 18 m 
(72 m2) pod 43 miejsca postojowe. Wizualizacja  
w załączniku. 

149840,00 

27. W0061SW 

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.  

150000,00 



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

weryfikacji 

28. W0132SW 

Zielono, czysto i wygodnie na naszym osiedlu. 
Kwadrat ulic: Niciarniana – Józefa – Tunelowa –  
św. Kazimierza. 
Rekultywacja trawników zniszczonych w związku  
z modernizacją sieci cieplnej oraz budową stadionu  
i przebudową ulic, usunięciem piaskownic dla dzieci oraz 
nienależytą pielęgnacją trawników; uzupełnienia nasadzeń 
drzew i krzewów. Ustawienie ławek usuniętych w 2015 
roku decyzją Rady Osiedla Stary Widzew – sztuk 30. 
Ustawienie koszy na śmieci, stojaków rowerowych. 

150000,00 

29. W0118SW 

Miejsca do grillowania w parku „Nad Jasieniem" 
Park „Nad Jasieniem" w obecnie wyznaczonej strefie  
do grillowania. 
Trzy miejsca do grillowania (takie same jak na Stawach 
Jana), jedno miejsce na ognisko, 6 latarni zasilanych  
z paneli słonecznych. 

171000,00 

30. W0048SW 

Poradnie specjalistyczne MCM „Widzew" przyjazne 
pacjentowi. 
al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4. 
Poprawa warunków przyjmowania pacjentów  
w poradniach: ortopedycznej, ginekologicznej, 
laryngologicznej. Wyremontowane toalety, nowe 
oświetlenie, czyste ściany i podłogi, nowe meble, czytelne 
informacje, rolety na okna, nowe drzwi. Wymiana sprzętu 
medycznego. 

173000,00 

31. W0193SW 

Modernizacja hali sportowej oraz zakup sprzętu 
gimnastycznego dla uczestników zajęć na obiekcie 
sportowym przy ul. Małachowskiego. 
ul. Małachowskiego 7. 
Projekt przewiduje naprawę i odświeżenie parkietów w 
salach gimnastycznych, naprawę siedzisk na trybunach, 
modernizację nagłośnienia oraz zakup sprzętu sportowego 
dla uczestników zajęć. 

195000,00 

32. W0153SW 

Kolorowa szatnia w SP 170 - w tych podziemiach  
nie straszy. 
Szatnia uczniowska usytuowana jest w piwnicy SP 170,  
ul. Miedziana 1/3. 
Szatnie uczniowskie nie były remontowane od czasu 
powstania szkoły czyli od 1962 r. Fatalny stan tynków, 
stolarki okiennej (zalewanie ścian, zagrzybienie) i boksów 
nie pozwala na wykonywanie jakichkolwiek prac we 
własnym zakresie, ponieważ wymaga to nakładu dużej 
ilości środków finansowych, których nie mamy. Szatnie od 
lat nadają się do kapitalnego remontu. 

385200,00 
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33. W0033SW 

Bezpieczne miejsce parkowania dla pacjenta. 
ul. Milionowa 12B. Działka W25-168/3. 
Zbudowanie 20 miejsc postojowych dla pacjentów na 
terenie Miejskiego Centrum Medycznego. Zorganizowanie 
wjazdu z ul. Milionowej, utwardzenie 950 m2 terenu pod 
miejsca postojowe. 5 miejsc przeznaczonych dla 
niepełnosprawnych. 

500000,00 

34. W0041SW 

Remont, modernizacja części budynku wraz z wymianą 
ogrodzenia, nawierzchni PSM I st. im. A. Tansmana. 
ul. Szpitalna 5/7. 
Odwodnienie ściany zachodniej budynku, remont łazienek: 
piwnica, parter, I piętro, wymiana ogrodzenia oraz 
wymiana nawierzchni na terenie szkoły, wymiana stolarki 
drzwiowej. 

530000,00 

35. W0075SW 

Rowerem do Parku Źródliska - droga dla rowerów na 
Piłsudskiego. 
al. Piłsudskiego. 
Przejazd rowerowy na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - 
Przędzalniana po stronie zachodniej oraz budowa drogi 
rowerowej od wnioskowanego przejazdu do bramy Parku  
Źródliska. 

685710,59 

36. W0001SW 

"Mia100 Fontann" - remont fontanny w Parku 
Widzewskim. 
Park Widzewski. 
Zadanie polega na rozbiórce fontanny oraz jej odbudowie w 
podobnej formie architektonicznej, z racji zamykania osi 
widokowych alejek parkowych oraz bycia centralnym 
punktem parku.  

700000,00 

 

 


