
WIDZEW 
Osiedle ANDRZEJÓW 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0028AN 

Remont budynków garażowych i sali posiedzeń 
(Ochotnicza Straż Pożarna Łódź-Andrzejów). 
Działka W-40 660/3. 
1) Remont dachu na garażu - poszycia 170 m² i malowanie 
wewnątrz i na zewnątrz. 2) Budynek garażowy wraz                 
z zapleczem socjalnym i salą posiedzeń - malowanie 
zewnątrz i wewnątrz 850 m².  3) Ułożenie kostki brukowej 
na terenie OSP - 300 m². 

94 000,00 zł 

W0044AN 

Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, 
strona nieparzysta. 
Ul. Ogińskiego. 
Zaprojektowanie i budowa chodnika na ul. Ogińskiego. 

160 000,00 zł 

W0069AN 

Doświetlenie ulicy Szancera. 
Ul. Szancera. 
Doświetlenie ulicy Szancera (osiedle Andrzejów) poprzez 
instalację dwunastu lamp oświetleniowych na istniejących 
już słupach energetycznych. 

120 000,00 zł 

W0083AN 

Zakup kserokopiarki kolorowej i nowych książek  
dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie. 
Działka W-40 1/18. 
W ramach zadania wnioskujemy o zakup: kserokopiarki 
kolorowej wraz z tonerem oraz usługą serwisowania, zakup 
książek w tym lektur szkolnych, nowości wydawniczych 
zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. 

25 000,00 zł 

W0107AN 

Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu    
i parkingu przy SP 204. 
Ul. Gajcego 7/11. 
Przebudowa parkingu - kostka behaton o grubości 8 cm          
o pow. 822,5 m². Wybudowanie betonowej pergoli, 
zamykanej bramą 2 m, ogrodzona siatką zieloną wys. 1,5 m, 
dł. 11 m. Miejsca parkingowe, spowalniacze, czujniki wjazdu, 
szlaban. 

117 285,00 zł 

W0108AN 

Modernizacja i wyposażenie szatni uczniowskiej  
w SP 204. 
Ul. Gajcego 7/11. 
Remont szatni uczniowskiej, która notorycznie jest zalewana 
przez wodę opadową, odgrzybienie i malowanie ścian, 
otynkowanie ścian w boksach, zlikwidowanie boksów              
i siatek, zakup 61 metalowych szafek oraz 25 ławeczek do 
przebierania. Monitoring wizyjny. 

113 925,00 zł 

W0120AN 

Minisiłownia na powietrzu. 
Obręb W41 dz. nr 656/1, ul. Serenady 10. 
Minisiłownia wyposażona w 4 urządzenia, 2 ławki parkowe, 
kosz, stojak na rowery; obsadzenie niskimi krzewami, 
nawierzchnia - trawa parkowa. 

37 555,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0123AN 

Utwardzenie ul. Niecałej płytami ażurowymi. 
Ul. Niecała. 
W związku z brakiem możliwości odwodnienia pasa 
drogowego oraz możliwością zalewania posesji położonych 
w dole ulicy w przypadku utwardzenia pasa drogowego 
kostką brukową jedyną możliwością realizacji zadania jest 
zastosowanie nawierzchni pozwalającej na wchłanianie się 
wód opadowych to jest płyt ażurowych na podbudowie z 
tłucznia kamiennego. 

300 800,00 zł 

W0264AN 

Żyj pasją - rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 
Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala 
sportowa. 
Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów                        
i pasjonatów tańca, rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego 
warto mieć i rozwijać pasję, pokazanie na turnieju PZTF 
różnych poziomów zaawansowania. 7 tancerzy i jeden 
prowadzący, sala prób, zaproszenia na lekcje tańca, 
wejściówki na turniej, karnety na zajęcia dla najlepszych 
uczniów. 

63 200,00 zł 

W0265AN 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie 
robotów. Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne 
warsztaty z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich 
uczyć programowania i budowy robotów, w oparciu                 
o specjalne zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest 
promocja kreatywnych form nauki i rozbudzanie 
zamiłowania do nauki i techniki. 

10 280,00 zł 

 


