
WIDZEW 
Osiedle ZARZEW 

 

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

weryfikacji 

1. W0099ZA 

Szkoła carska z 1913 r. - renowacja zatartego 
historycznego napisu frontowego. 
ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8. 
Zabytkowa szkoła carska z 1913 roku to niepozorny budynek 
na drodze do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew. Jest to 
najstarszy zachowany budynek na Zarzewie. Jedyne co 
obecnie świadczy o jego poprzednim przeznaczeniu i historii 
to ledwo już widoczny napis na froncie budynku. W ramach 
tego zadania profesjonalny konserwator zabytków powinien 
napis odnowić tak, by nie zginął bezpowrotnie. 

5000,00 

2. W0088ZA 

Trzeźwa myśl. 
Działka W31-4/27, ul. Przybyszewskiego 255/267, Centrum 
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej. 
Wyposażenie sali terapeutycznej w dwie sofy/kanapy,  
2 fotele, 2 biurka, filmy tematyczne dla mieszkańców DPS 
biorących udział w grupie wsparcia psychologicznego oraz w 
mityngach AA - a także dla mieszkańców Widzewa 
zmagających się z problemem alkoholowym  
i chcących uczestniczyć w mityngach anonimowych 
alkoholików. 

6500,00 

3. W0124ZA 

Młody czy starszy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki 
dla MBP nr 10 Łódź Widzew. 
MBP nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63. 
Nowe książki dla Biblioteki (kryminały, romanse) itp. 

15500,00 

4. W0100ZA 

Dwór szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego 
Zarzewa. 
Lokalizacja – nie dotyczy. 
Zarzew jako wieś powstał już w 1584 roku. Do Łodzi włączono 
go dużo później. W XVIII w. znajdował się tu m.in. dworek 
posesora szlacheckiego Załęskiego. Niestety po historycznym 
Zarzewie nie pozostało praktycznie nic, poza zabytkową 
szkołą. Zadanie dzięki badaniom ma pomóc znaleźć 
pozostałości historycznego Zarzewa wraz  z dworkiem, by 
poszerzyć wiedzę o historii naszego pięknego osiedla. 
 

19000,00 
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5. W0183ZA 

Zakup zabawek do ogrodu przedszkolnego  
przy PM 137 - Integracyjnym. 
PM  137 - Integracyjne, ul. Grota-Roweckiego 6. Działki 27/3, 
27/9, 27/10 obręb W-30.  
Stworzenie bezpiecznego i kreatywnego miejsca służącego 
rozwijaniu sprawności ruchowej wszystkich wychowanków i 
usprawnianiu narządu ruchu dzieci niepełnosprawnych 
Umożliwienie dzieciom przebywania na świeżym powietrzu, 
niezależnie od pory roku. Zakup zabawek do ogrodu 
przedszkolnego w tym: altany ogrodowej (1 sztuka), ławek (2 
sztuki), obudowy piaskownicy, zestawu zabawowego 
drewnianego „Myszki". 

29000,00 

6. W0101ZA 

Szkoła carska z 1913 r. - analiza stanu najstarszego na 
Zarzewie zabytku i możliwości jego rewitalizacji. 
ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8. 
Zabytkowa szkoła carska z 1913 r. to niepozorny budynek na 
drodze do Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew. Jest to 
najstarszy zachowany budynek  
na Zarzewie. Sprawdźmy w jakim jest stanie, co należy zrobić 
żeby go zachować w jak najlepszym stanie, czy można go 
odnowić oraz do jakich celów mógłby służyć  
w przyszłości - z poszanowaniem dla obecnych jego 
użytkowników. 

30000,00 

7. W0089ZA 

Piknik integracyjny. 
Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum 
Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej. 
Zorganizowanie pikniku mającego na celu integrację osób 
zamieszkałych w dzielnicy Łódź -Widzew i naszych 
podopiecznych. Piknik ten połączony jest z występami 
artystycznymi. W programie przewidywane są następujące 
punkty: zabawa taneczna przy muzyce na żywo; występy 
artystyczne np. kabaret, występy dzieci  
z sąsiadujących placówek; rekreacja przy muzyce; gry  
i zabawy muzyczne i muzyczno-ruchowe; poczęstunek. 

30800,00 

8. W0012ZA 

Domknięcie przejazdów rowerowych wokół 
skrzyżowania Przybyszewskiego/Śmigłego-Rydza. 
Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego-Rydza, 
Przybyszewskiego / Tatrzańska. 
Wyznaczenie przejazdów rowerowych po stronie wschodniej 
oraz północnej skrzyżowania Przybyszewskiego/Śmigłego-
Rydza z fragmentów przejść dla pieszych, wymalowanie linii 
drogi rowerowej łączącej przejazdy, przeniesienie znaku B9 
(zakaz jazdy rowerem) z północnej jezdni Przybyszewskiego z 
okolic ul. Tatrzańskiej bezpośrednio przed skrzyżowanie  
z Śmigłego-Rydza, tak by umożliwić wjechanie na nowe 
przejazdy jadąc od Tatrzańskiej północną jezdnią. 

36097,13 
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9. W0039ZA 

Z tablicą interaktywną za pan brat. 
SP 193, ul. Standego 1. 
Wyposażenie pięciu pracowni (nr: 33, 34, 35, 36, 37)  
w zestawy interaktywne (tablice multimedialne - szt. 5, 
projektor krótkoogniskowy - szt. 5, uchwyty ścienne - szt. 5). 

40000,00 

10. W0040ZA 

BIBLIOTEKA - DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA. 
SP 193, ul. Standego 1, biblioteka szkolna. 
Należy zakupić ok. 12 regałów na książki, 2 biurka,  
2 szafy na dokumenty i materiały dydaktyczne, ok. 10 
stolików, 25-30 krzeseł dla uczniów, krzesło dla nauczyciela 
bibliotekarza, wózek biblioteczny, pufy  
i siedziska, dywanik dla maluchów, tablice korkowe,  
i podpórki na książki. Do centrum multimedialnego przy 
bibliotece potrzebne są 4 komputery z odpowiednim 
oprogramowaniem. Do obsługi czytelnika potrzebny jest 
laptop wraz z odpowiednim programem. Należy także  
w pomieszczeniu biblioteki wymienić podłogę  
oraz pomalować ściany. 

46000,00 

11. W0035ZA 

Kolorowe klasy w SP 193. 
SP 193, ul. Standego 1. 
Prace remontowe obejmują wymianę nawierzchni 
zniszczonych podłóg (od 45 lat niewymienianych), 
pomalowanie sufitów i ścian (m.in. farbą magnetyczną, 
tablicową), montaż listew ochronnych na ścianach 
zabezpieczających przed wyszczerbieniem na skutek 
uderzenia ławką, montaż wewnętrznych rolet okiennych 
(niezbędnych przy funkcjonowaniu nowych technologii), 
wymianę oświetlenia (ze starych żyrandoli na lampy ledowe), 
doposażenie pracowni w nowe meble, pianino oraz monitory 
interaktywne; 

76000,00 

12. W0055ZA 

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 
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13. W0083ZA 

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem  
w SP 193. 
Sala gimnastyczna w SP 193, ul. Standego 1. 
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym, 
którego głównym zadaniem jest odmalowanie ścian, wymiana 
lub renowacja nawierzchni sali, wymiana instalacji 
elektrycznej, wymiana starych drzwi wejściowych i 
pomieszczenia zaplecza sali oraz doposażenie sali w sprzęt 
sportowy i rekreacyjny niezbędny do realizacji pracy szkoły 
jako placówki oświatowej jak również realizującej potrzeby 
środowiska lokalnego. 

235000,00 

14. W0097ZA 

„Twoje miejsce" - rekreacyjna przestrzeń społeczna. 
Budowa ścianki wspinaczkowej. 
ul. Częstochowska 36 - teren Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 3. 
Zadanie dotyczy powstania zewnętrznej sztucznej ścianki 
wspinaczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 
samej konstrukcji ścianki. Obiekt wspinaczkowy będzie 
posiadał wymiary od 8 do 12 m wysokości, a łączna 
powierzchnia użytkowa to ok. 160 - 170 m2, umożliwiając 
wszechstronne wspinanie i zabawę nawet dla najmłodszych. 
Dodatkowo przy obiekcie staną 4 ławki rekreacyjne, a teren 
wokół ścianki na 3 m zostanie wysypany specjalnym żwirem. 

315000,00 

15. W0120ZA 

Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia 
solankowa. 
Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza 
Śmigłego. 
W parku Podolskim zbudujemy tężnię podobną do tej 
działającej w Ciechocinku tylko mniejszą. Długość  
ok. 9,5 m, szerokość ok. 1,3 m i wysokość ok. 3,85 m. Czyste, 
zdrowe powietrze unoszące się wokół tężni poprawi zdrowie 
mieszkańców Zarzewa. Wokół tężni postawione zostaną ławki 
i posadzona zieleń, aby każdy mógł odpocząć wdychając 
czyste powietrze oraz mini zdrój z wodą pitną. 

340000,00 

16. W0123ZA 

Skwer im. Darii "Duśki" Trafankowskiej w Łodzi. 
I Park Podolski okręg: (Śmigłego Rydza, Zbaraska, 
Tatrzańska). Działki W30-17/44, W30-17/45,  
W30-17/50. 
24 ławki, 12 koszy na śmieci, 20 drzew, 50 krzewów,  
250 roślin kwietnikowych, 1270 m² rekultywacji trawnika, 
1300 m²nowego chodnika, przyłącze wodno-kanalizacyjne 
pod przyszłą lodziarnię, 17 nowych latarni. 

515840,00 
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17. W0184ZA 

Wielofunkcyjna sala do zabaw i terapii dla dzieci przy PM 
137 - Integracyjnym. 
PM 137 - Integracyjne, ul. Grota-Roweckiego 6. Działki 27/3, 
27/9, 27/10 obręb W-30.  
Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkolnego  
o wielofunkcyjną salę do zabaw i terapii, zaplecze sanitarne 
oraz szatnię. Zaplecze sanitarne oraz szatnia znajdować się 
będą w przebudowanej części budynku. Dobudowana zostanie 
sala o powierzchni 150 m². Doposażenie przebudowanej 
części: toalety, wieszaki na ubrania oraz ławeczki. 
Doposażenie sali: podest teatralny do przedstawień, kotary, 
nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt specjalistyczny, pomoce do 
ćwiczeń i zabaw. 

900000,00 

 

 


