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ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0007SW 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Stary Widzew. 
Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez Zarząd 
Dróg i Transportu w Łodzi w granicach administracyjnych 
osiedla Stary Widzew. 
Ruszył system Roweru Publicznego w naszym mieście. Aby 
ułatwić korzystanie z niego mieszkańcom osiedla, należy także 
tutaj postawić stacje dokujące i dokupić rowery, aby zwiększyć 
atrakcyjność i mobilność mieszkańców osiedla. Projekt zakłada 
zakup określonej liczby rowerów oraz stacji dokujących                
i montaż ich na terenie osiedla. System musi być kompatybilny 
z działającym już w naszym mieście systemem Roweru 
Publicznego. 

617 920,00 zł 

W0008SW 

Utwardzenie podwórka Miejskiego Centrum Terapii                
i Profilaktyki Zdrowotnej. 
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. 
Rafała Chylińskiego, ul. Niciarniana 41, dotyczy działek nr 19/1 
i 19/5 osiedle Stary Widzew. Właścicielem obiektu oraz gruntu 
jest Miasto Łódź. Miejskie Centrum użytkuje obiekt i grunt na 
podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania-akt notarialny 
repertorium A nr 825/2015. 
Plac posiada nawierzchnie gruntową i przy opadach deszczu jak 
i roztopach wiosennych tworzy się jedno wielkie błoto. Dla 
przebywających pacjentów oraz personelu medycznego, 
poruszanie się pomiędzy budynkiem hostelu a budynkiem,         
w którym znajduje się oddział szpitalny jest wielkim 
utrudnieniem. W tych okresach utrzymanie czystości w obu 
obiektach jest uciążliwe z powodu wnoszenia błota do środka 
budynków. W naszych oddziałach na stałe przebywa około stu 
pacjentów oraz podobna ilość pacjentów przychodzi na terapię 
dzienną. 

55 000,00 zł 

W0010SW 

Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75. 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 2. 
Dotacje organizatora nie pozwalają na zakup wystarczającej 
ilości nowości wydawniczych i lektur szkolnych 
zaspokajających potrzeby mieszkańców Osiedla Stary Widzew 
oraz wszystkich osób korzystających z usług biblioteki. 

5 000,00 zł 
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W0011SW 

Remont parkingu przy Miejskim Centrum Medycznym 
„Widzew", al. Piłsudskiego 157. 
Obręb W-27 - działka 20/4. 
Wykonanie projektu i kosztorysu parkingu. Rozebranie 
istniejącej nawierzchni, wykonanie podsypki piaskowej, 
ułożenie parkingu z kostki betonowej, wyznaczenie miejsc 
parkingowych dla samochodów osób niepełnosprawnych. 
Dostępny 24/7, przeznaczony głównie dla pacjentów MCM 
„Widzew", Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży oraz 
sąsiednich szkół. 

180 000,00 zł 

W0014SW 

Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji 
w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew". 
Obręb W-27 - działka ewidencyjna 20/4.  
Remont i doposażenie Poradni Rehabilitacji w sprzęt medyczny. 
Remont toalet, położenie wykładziny na podłogach, malowanie 
ścian, zmiana oświetlenia, zakup sprzętu. Poradnia rehabilitacji 
otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach  
8.00 - 18.00, przeznaczona jest dla dorosłych pacjentów,  
nie tylko mieszkańców Widzewa. Jest duża, ma osobno zabiegi 
fizykoterapii, salę ćwiczeń, dwa gabinety masażu. Personel 
poradni ma wysokie kwalifikacje  i doświadczenie. 

223 000,00 zł 

W0022SW 

Remont chodników z uwzględnieniem miejsc 
parkingowych na ul. Fabrycznej przy posesji nr 22  
oraz całej Żelaznej. 
Obręb W25, działka 110, 111, 112, 113, 114. 117, 118, 119, 120, 
121, 106/2 osiedle Księży Młyn. 
Wymiana chodników, w miejscu pasa zieleni wykonanie miejsc 
parkingowych. 

600 000,00 zł 

W0024SW 

Osiedlowe Centrum Nauki na „Księżym Młynie" w PG 32. 
Ul. Fabryczna 4. Nr działki 42/12, obręb W-25. 
Stworzenie nowoczesnych pracowni: komputerowej, językowej, 
geograficznej, z których będą mogli korzystać uczniowie oraz 
ich rodzice, rodzeństwo, jak również w wyznaczonym czasie 
mieszkańcy Naszego Osiedla. Pracownia komputerowa:             
20 komputerów, drukarka, tablica interaktywna z rzutnikiem, 
pakiet programów edukacyjnych. Pracownia językowa:              
13 komputerów, tablica interaktywna z rzutnikiem,                     
13 słuchawek, plansze interaktywne, 12 pilotów do testów. 
Pracownia geograficzna: laptop, tablica interaktywna                    
z rzutnikiem, zestaw map ściennych i laminowanych, zestaw 
filmów i programów edukacyjnych, tellurium. 

134 000,00 zł 

W0032SW 

Mia100 Fontann - odbudowa fontanny w Parku 
Widzewskim. 
Park Widzewski. 
Ze względu na stan techniczny konieczne jest wyburzenie 
fontanny i jej odbudowa w podobnej formie architektonicznej 
oraz w zbliżonych gabarytach (wysokość, średnica - 
kompozycja parku). Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 

700 000,00 zł 
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W0033SW 

Siłownia pod chmurką. 
Działka W27-23/5. 
Przewidywany jest zakup pięciu stanowisk treningowych            
o małym stopniu trudności, które będą dostępne dla dzieci, 
młodzieży z okolicznego liceum jak i dla dorosłych, nie 
wyłączając seniorów. Lista sprzętu: twister, orbitrek, biegacz, 
wahadło, prostownik pleców, dwa pylony, ławka metalowa 
sportowa, tablica LUX informacyjna z regulaminem. 

39 000,00 zł 

W0048SW 

Termomodernizacja budynku żłobka nr 7.  
Ul. Szpitalna 11. 
Proponowane zadanie jest ściśle związane z zabezpieczeniem 
trwałości, bezpieczeństwa i funkcjonalności placówki. 
Termomodernizacja budynku łączy w sobie nie tylko elementy 
związane z ograniczeniem wydatków w przyszłości na 
ogrzewanie, a co za tym idzie przyniesie oszczędności, ale 
również stworzy przestrzeń dla środowiska lokalnego 
wkomponowując się w otoczenie pobliskich wyremontowanych 
domów. 

700 000,00 zł 

W0053SW 

Zakup sprzętu i luster do sali fitness dla XXIII LO. 
Działka W27-21/5. 
Zakup luster o powierzchni 9 m², zakup sprzętu do siłowni. 

30 000,00 zł 

W0063SW 

Porządkowanie osiedlowej przestrzeni - budowa miejsc 
postojowych przy ulicy Gołębiej. 
Działka 151/10 , wschodnia strona ul. Gołębiej. 
Budowa po wschodniej stronie ulicy 55 miejsc postojowych pod 
kątem 45 stopni do osi jezdni. Wizualizacja w załączniku. 

250 000,00 zł 

W0067SW 

Wykonanie instalacji oświetleniowej na alejce biegnącej 
wzdłuż osiedla, od strony parku. 
 Działka W-26 129/3, Park nad Jasieniem. 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
zainstalowanie około 30 lamp oświetleniowych, ledowych         
50 W, wzdłuż istniejącej alejki równoległej do Parku nad 
Jasieniem wraz z realizacją oświetlenia. 

310 000,00 zł 

W0074SW 

Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródliska I. 
Park Źródliska I, istniejący plac zabaw w parku od strony  
ul. Fabrycznej. 
Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci w Parku Źródliska poprzez 
wprowadzenie określonego motywu przewodniego np. świat 
piratów (wzorując się placem zabaw na Młynku w Łodzi) 
zgodnie, z którym wykonana zostanie cała przestrzeń placu 
wraz z nowym wyposażeniem. Wydzielenie części dla dzieci     
w wieku 3-6 lat i 6-12 lat, rozmieszczenie urządzeń 
zabawowych zgodnie z podziałem wiekowym, zwiększenie 
liczby urządzeń zabawowych zarówno dla młodszych jak              
i starszych dzieci, powiększenie piaskownicy oraz 
naprawa/odświeżenie ogrodzenia terenu. 

136 700,00 zł 
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W0086SW 

Rewitalizacja ogródka wewnętrznego w PM 138. 
Ul. Przędzalniana 40, działka 283/13. 
Usunięcie istniejącego betonowego tarasu. Zniwelowanie 
terenu do poziomu istniejącego trawnika. Zagospodarowanie    
w ten sposób przygotowanego 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. 

102 200,00 zł 

W0092SW 

Wysoki żywopłot odseparowujący zieleniec przy ulicy 
Paryskiej od zgiełku ulicy Piłsudskiego. 
Zieleniec przy ulicy Piłsudskiego 131 (naprzeciwko centrum 
handlowego Tulipan, obok ulicy Paryskiej). 
Odseparowanie zieleńca od zgiełku i odgłosów z bardzo głośnej 
ulicy Piłsudskiego i stworzenie tym samym przyjaznej 
przestrzeni do wypoczynku. 

7 000,00 zł 

  W0099SW 

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki na Księżym 
Młynie. 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5,  
ul. Wilcza 7. 
Comiesięczny zakup nowości wydawniczych w tradycyjnej 
formie oraz w postaci nowoczesnych nośników (liczba 
woluminów w miesiącu 26, liczba audiobooków w miesiącu       
8 CD) pozwoli zapewnić dostęp do literatury mieszkańcom 
osiedla Księży Młyn i najbliższych okolic działania placówki. 
Dzięki uzyskanym funduszom każdy Odbiorca od Malucha  
po Seniora, będzie mógł uczestniczyć w procesie promocji 
czytelnictwa, korzystając z oferty biblioteki. 

12 000,00 zł 

W0100SW 

Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników 
Biblioteki przy Wilczej. 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza. 
Zakup dwóch zestawów (monitora + bazy) pozwoli zapewnić 
dostęp do nowoczesnych źródeł informacji Czytelnikom oraz 
mieszkańców osiedla Księży Młyn i najbliższych okolic 
działania placówki. Uzyskane środki finansowe umożliwią 
zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, który 
wspomoże rozwój edukacyjny, zawodowy i osobisty, tym 
Mieszkańcom, którzy z powodu skromnej sytuacji finansowej 
nie mogą pozwolić sobie na dostęp do mediów we własnym 
domu. 

5 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0110SW 

Punkt Charytatywny Pomocy Żywnościowej, Wolontariatu   
i Edukacji. 
Stary Widzew. 
W ramach zadania zostanie zorganizowany punkt charytatywny 
dla mieszkańców dzielnicy Widzew. Głównym działaniem 
punktu charytatywnego będzie dystrybucja żywności w formie 
paczek żywnościowych z Rządowego Programu Pomocy 
żywnościowej FEAD dla najuboższych mieszkańców Łodzi, osób 
bezdomnych, rodzin wielodzietnych, osób starszych i chorych. 
Dodatkowo oferowane będą porady prawne, ekonomiczne          
i dietetyczne. Celem zadania jest ograniczenie skali ubóstwa 
wśród 2500 mieszkańców dzielnicy Widzew. 

60 000,00 zł 

W0114SW 

Utworzenie miejsc postojowych przy ul. Popowskiego. 
Działki: W25 - 103/53, W25-104, W25-103/35. 
Utworzenie 78 miejsc postojowych po lewej stronie ulicy 
Popowskiego, na wyznaczonych wyżej działkach pod kątem     
45 stopni do osi jezdni. Dokładniejsze rozstawienie ukazane      
w załączniku. 

250 000,00 zł 

W0165SW 

Modernizacja wjazdu i chodnika oraz utworzenie miejsc 
postojowych przy PM 10. 
Działka nr 126/3. 
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa, 
funkcjonalności i estetyki wokół PM 10 poprzez poprawę 
walorów komunikacyjnych oraz stworzenie kilku miejsc 
postojowych, co pozwoli bezpiecznie zaparkować pojazdy          
w pobliżu przedszkola. Remont nawierzchni ciągu pieszo-
jezdnego będzie polegał na: usunięciu karpiny, naprawie 
poprzerastanej konarami drzew fragmentu sieci rurociągu 
kanalizacyjno - deszczowego, wykonanie drogi dojazdowej do 
przedszkola oraz utworzenie miejsc postojowych. 

120 500,00 zł 

W0167SW 

NOWOCZEŚNIAKI - edukacyjnie i sportowo wokół SP 37. 
ULICA SZPITALNA 9/11, działka nr  W22-15/2.  
Projekt ma na celu zwiększyć powierzchnię edukacyjno- 
rekreacyjno- sportową na zewnątrz budynku SP 37 w Łodzi. 
Zakładamy utwardzenie terenu kostką brukową oraz 
stworzenie dwóch przestrzeni. Pierwsza przestrzeń - sportowa, 
wiąże się ze stworzeniem siłowni plenerowych                               
w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowego Orlik. 
Druga przestrzeń - edukacyjna, związana jest z rozwijaniem 
wiedzy o faunie i florze. Uważamy, że sport i wiedza to klucz do 
sukcesu naszych dzieci. 

159 246,00 zł 

W0168SW 

ZIELONO MI I CZYSTO - montaż śmietników w kwadracie 
ulic Józefa, Piłsudskiego, Tunelowa, Konstytucyjna. 
Osiedle w kwadracie ulic Józefa, Tunelowa, Aleja Piłsudskiego, 
Konstytucyjna, działki: W-22-3/13, W-22-16, W-22-9/2,       W-
22-9/10, W-22-2/27, W-22-22/34, W-22-22/20, W-22-32/7, 
W-22-2/33, W-22-35/2, W-22-97/55, W-22-33/1.  
Zadanie ma na celu zakup i montaż (w tym roczne utrzymanie) 
20 śmietników w obrębie ulic wymienionych we wniosku.  

45 000,00 zł 
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Na osiedlu brakuje śmietników, zatem dużo śmieci można 
znaleźć na trawnikach oraz wokół bloków. 

W0171SW 

Pracownia językowa w SP 29. 
Działka W25-136. 
Zadanie obejmuje remont sali i utworzenie nowoczesnej 
pracowni językowej. Planowane jest 28 stanowisk 
uczniowskich, wyposażonych w stoliki z słuchawkami i krzesła. 
Biurko nauczycielskie wyposażone będzie w odpowiedni sprzęt 
do nadzorowania lekcji i kierowania praca uczniów. Planuje się 
zakup tablicy multimedialnej, komputera i programów 
multimedialnych.. W sali zostanie także wymieniona tablica na 
białą, suchościeralną. 

38 750,00 zł 

W0172SW 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE „PRZY CZWÓRCE". 
Boisko usytuowane jest na terenie SP 4, przy al. Piłsudskiego 
101 na działce 33/2.  
Wnioskujemy o wykonanie przy szkole boiska 
wielofunkcyjnego, które służyłoby uczniom i mieszkańcom 
osiedla „Stary Widzew". Obecny stan boiska zagraża 
bezpieczeństwu: nierówny asfalt, ubytki w nawierzchni. Boisko 
byłoby: pokryte poliuretanem; dostosowane i wyposażone do 
gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową, siatkową z wytyczonymi 
trzema pasami bieżni; ogrodzone, wyposażone w piłkochwyty; 
wyposażone w oświetlenie, monitoring i trybuny                             
z wyremontowaną drogą dojazdową. 

830 000,00 zł 

W0173SW 

Budowa boiska do piłki nożnej przy PG 28. 
Działka W23-14/3. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do piłki nożnej. 
Przeznaczone ono będzie do realizacji celów edukacyjnych           
i rekreacji dla uczniów oraz mieszkańców osiedla Stary 
Widzew. Boisko piłkarskie zlokalizowane byłoby na terenie 
istniejącego boiska szkolnego przylegającego do budynku 
gimnazjum od strony wschodniej. Powierzchnia boiska  
o sztucznej nawierzchni obszarem objęłaby część istniejącego 
boiska o nawierzchni asfaltowej. Stanowiłaby wydzieloną             
i ogrodzoną jego część. 

645 000,00 zł 

W0174SW 

Szafki szkolne dla uczniów PG 28. 
Działka W23-14/3. 
Wyposażenie szkoły w szafki metalowe dla uczniów, które 
przeznaczone byłyby do przechowywania podręczników, 
zeszytów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, a także 
innych przedmiotów. Szafy szkolne pozwolą młodzieży 
zachować wygodę i zwolnią z konieczności codziennego 
dźwigania wszystkich podręczników, co umożliwi odciążyć 
kręgosłupy i tym samym zadbać o ich zdrowie. W skład zestawu 
weszłoby 10 szaf o łącznej liczbie 100 szafek. 

11 000,00 zł 
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W0175SW 

Piknik archeologiczny na Wójtowskim Młynie. 
Nr działki 137/2. 
„Piknik archeologiczny" będzie adresowany przede wszystkim 
do dzieci i młodzieży. Piknik projektowany jest jako spotkanie   
z tzw. „żywą archeologią", która poprzez warsztaty, eksplorację 
wykopów archeologicznych, pokazy i opowieści pozwoli w 
atrakcyjny sposób poznać zamierzchłą historię miasta Lodzi, jak 
również lokalną historię-Wójtowskiego Młyna. Ścieżka 
edukacyjna: - stoisko ceramiczne: pokazy rekonstrukcji naczyń 
z ceramiki, warsztaty na zaimprowizowanym stanowisku 
archeologicznym) odkrywanie fragmentów naczyń glinianych       
i próby ich rekonstrukcji (składania w całość), lepienie naczyń 
glinianych najstarszą metodą,  - stoisko rzymskie: 
odnajdywanie monet wykrywaczem metali, eksploracja grobu 
skrzynkowego z okresu rzymskiego, - stoisko szkieletowe - 
odkrywanie grobu szkieletowego, zapoznanie się z tajnikami 
grobu popielnicowego. 

36 000,00 zł 

W0176SW 

Ławki na przystankach MPK - Stary Widzew. 
Stary Widzew. 
Ustawienie ławek lub spoczników na przystankach 
autobusowych i tramwajowych, na których nie ma wiat                 
z ławkami lub w ich sąsiedztwie. 

150 000,00 zł 

W0178SW 

Wyposażenie Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7             
w nowy sprzęt nagłośnieniowy. 
Obręb W15, działka nr 5/5. 
Wykonanie nowego wyposażenia w sprzęt nagłośnieniowy 
wraz z jego montażem w Hali Sportowej przy  
ul. Małachowskiego 7. 

60 000,00 zł 

W0224SW 

Zmieniamy Park Widzewski - powiększamy i upiększamy. 
Działki nr 22/2 i 27/7 obręb W27. 
Zagospodarowanie nieużytku (oczyszczenie, prześwietlenie, 
wytyczenie alejek) przyległego do parku, za dawną bocznica 
kolejową przy ul Niciarnianej i przyłączenie go do parku 
(działka nr 27/7 w obrębie W27). Budowa placu zabaw na 
działce nr 22/2 w obrębie W27, Park Widzewski. 

505 150,00 zł 

W0225SW 

Ul. św. Kazimierza Jagiellończyka - schludna i estetyczna. 
Ul. św. Kazimierza, działka W 22-32/7. 
Projekt przewiduje: 1/ wybudowanie zatok parkingowych na 
odcinku od ul. Szpitalnej, do ul. Niciarnianej w miejscu 
zdewastowanych przez auta trawników. 2/ wyznaczenie 
przejścia dla pieszych u zbiegu ul. Teodora i św. Kazimierza. 

100 000,00 zł 
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Kwota po 

weryfikacji 

W0226SW 

Utworzenie Parku Starowidzewskiego na terenie po byłym 
ogródku jordanowskim przy ul. Józefa. 
Ul. Józefa po stronie parzystej /północnej, działki W22-4/8, 
W22- 4/10.  
Utworzenie Parku Starowidzewskiego na terenie po byłym 
ogródku jordanowskim przy ul. Józefa oraz na działce którą 
wypełnia zadrzewiony jar, pozostałość po bocznicy kolejowej. 
Ogródek jordanowski zlikwidowano ok. 2000r. i od tamtego 
czasu miejsce to ulega stopniowej degradacji a dzieci i młodzież 
z osiedla nie mają placu zabaw i boiska. Projekt wymaga 
oczyszczenie działek, prześwietlenie drzewostanu, renowację 
tablic do gry w koszykówkę, instalację ławek, konstrukcji do 
zabaw dla dzieci oraz piaskownicy oraz ogrodzenia całości. 

160 000,00 zł 

W0227SW 

Restauracja elewacji SALI GIMNASTYCZNEJ XXIII LO. 
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 159. 
Odrestaurowanie elewacji SALI GIMNASTYCZNEJ XXIII LO im. 
ks. prof. J. Tischnera. Elewacja obecnie wygląd ma obrzydliwy. 
Godło zdewastowane, napis nieczytelny... brr.... szkaradztwo... 
Od strony zachodniej niezbędna jest renowacja godła, konturu 
Polski i wykonanie wizerunku ks. prof. J. Tischnera z inskrypcją 
"W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć 
wszystko od nowa" - ks. prof. J. Tischner. Odrestaurowanie 
ściany północnej przedstawiającej "kolaż" dyscyplin 
sportowych. 

150 000,00 zł 

W0228SW 

Budowa drogi rowerowej z nawierzchni asfaltowej                
w śladzie dawnej bocznicy kolejowej od ul. Niciarnianej do 
ul. Sobolowej. 
Część działki W 27- 26/10. 
Budowa drogi rowerowej z nawierzchni asfaltowej w śladzie 
dawnej bocznicy kolejowej od ul. Niciarnianej do ul. Sobolowej. 

400 000,00 zł 

W0229SW 

Urozmaicamy nasadzenia na Widzewie. 
Al. Piłsudskiego od ul. Konstytucyjnej do węzła Widzew 
Stadion. 
Założenie trawnika w rejonie węzła przesiadkowego Widzew 
Stadion i nasadzenia krzewów iglastych i liściastych (żywopłot 
z ligustra) w pasach pomiędzy torowiskiem a jezdniami  
na al. Piłsudskiego. Renowacja trawników zdewastowanych 
przez budowę ścieżek rowerowych. 

100 000,00 zł 

W0232SW 

Ratujmy ostatni fragment puszczy łódzkiej - wykonanie 
zadrzewień w Parku 3 Maja. 
Park 3 Maja. Działki W15-3/4, W15-3/1, W15-5/8. 
W związku z planowaną wycinką starych drzew (ok. 60 sztuk) 
w ramach gruntownej przebudowy kompleksu sportowego 
Łodzianka w parku 3 Maja oraz wcześniejszym wycięciem 
drzew w czasie budowy tunelu kolejowego do Łodzi Fabrycznej 
zostaną wykonane zadrzewienia w parku 3 Maja w celu 
zapobieżenia degradacji tego fragmentu puszczy łódzkiej oraz 
poprawę walorów rekreacyjno - krajobrazowych. Przewiduje 
się zasadzenie 10 różnych drzew liściastych różnych gatunków 

3 500,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

(lipy, klony, buki, brzozy, dęby). 

W0233SW 

Stacja roweru miejskiego przy  
ul. Niciarnianej/Piłsudskiego. 
Skrzyżowanie ulic Niciarniana/Piłsudskiego. 
Budowa ostatniej stacji roweru miejskiego na Widzewie 
dostępnej dla wszystkich mieszkańców okolicy. W pobliżu 
znajduje się przychodnia, szpital, szkoły, budynki handlowo-
usługowe. 

123 584,00 zł 

W0234SW 

Workout w Parku Nad Jasieniem. 
Działka W26-133/1. 
Wykonanie parku do uprawiania sportów miejskich (parkour, 
gimnastyka, kalistenika, crossfit oraz inne dyscypliny); 
zaprojektowanie i wykonanie potrzebnych przyrządów 
składających się z różnego rodzaju drążków i drabinek na 
terenie Parku Nad Jasieniem. 

203 000,00 zł 

W0236SW 

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 

W0237SW 

Przejścia dla pieszych na ul. Tymienieckiego. 
Al. Tymienieckiego na wysokości ul. Księży Młyn. 
Wyznaczenie przejść dla pieszych po obu stronach 
skrzyżowania ul. Księży Młyn z ul. Tymienieckiego                           
i postawienie przed przejściami progów zwalniających typu 
„pinezka". 

16 000,00 zł 

W0239SW 

Tydzień sąsiedzki na Księżym Młynie. 
Zabytkowa część osiedla Księży Młyn. 
Realizacja w okresie wakacyjnym tygodnia warsztatów 
integrujących starych i nowych mieszkańców Księżego Młyna 
(w różnym wieku), w tym realizacja dużego pikniku 
integracyjnego w weekend z atrakcjami dla dzieci oraz 
dorosłych, w tym z darmowym grillem. 

50 000,00 zł 

W0240SW 

Ustawienie ławek na przystanku ul. Tymienieckiego – 
Księży Młyn (przy poczcie).  
Ulica Tymienieckiego  - Księży Młyn  (przy poczcie) –  
przystanek  autobusowy kierunek zachodni, nr przystanku  
1232. 
Wymiana starego słupka na nowy słupek przystankowy 
przewidziany dla strefy  wielkomiejskiej wraz koszem oraz 
ustawienie dwóch ławek na przystanku ul. Tymienieckiego – 
Księży Młyn (przy poczcie nr przystanku  1232). 

10 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0241SW 

Stojaki rowerowe na ul. Tymienieckiego pod pocztą. 
Chodnik na ul. Tymienieckiego obok Urzędu Pocztowego Nr 1 
(Filia przy ul. Księży Młyn 1). 
Montaż dwóch stojaków rowerowych na ul. Tymienieckiego 
pod filią Urzędu Pocztowego Nr 1 dla osób odwiedzających 
pocztę lub pobliskie instytucje. 

1 400,00 zł 

W0243SW 

Pro100 chodnikiem do Parku Nad Jasieniem. 
Działka W26-130/8. 
Wykonanie prac związanych z wyburzeniem przestarzałej 
kładki prowadzącej do parku „Nad Jasieniem", utwardzenie          
i odwodnienie terenu, budowa chodnika na poziomie „0"              
o długości 40 m i szerokości 3 m, które ułatwi przejście osobom 
starszym. Osiedle połączone bezpośrednio z parkiem. 

225 220,00 zł 

W0244SW 

Rewitalizacja Parku Nad Jasieniem etap 1 - nowe aleje. 
Działka W26-132/3, W26-133/1. 
Wykonanie sieci alejek z kostki brukowej na naturalnie 
powstałych ciągach komunikacyjnych na terenie Parku Nad 
Jasieniem. Aleje w zależności od uwarunkowań powinny być 
takiej szerokości, aby możliwy był swobodny ruch pieszych       
w obu kierunkach. Długość proponowanej sieci to: 1540 m              
o szerokości min. 2 m. 

646 000,00 zł 

W0245SW 

Równo chodnikiem - remont ulicy Elana. 
Ulica Elana pomiędzy działkami Konstytucyjna 44,44A, 44B, 42, 
42A, 42B oraz chodnik pomiędzy SP 37 i  Żłobkiem 7. 
Przebudowa oraz remont ulicy i chodnika osiedlowego na 
terenie osiedla Stary Widzew w rejonie ulic Konstytucyjna, 
Elana i Szpitalna. Przebicie ulicy Elana do ulicy Neonowej. 

972 000,00 zł 

W0246SW 

Równo chodnikiem - remont ulicy Konstytucyjnej. 
Chodnik przy działkach Konstytucyjna 44, 44A, 44B. 
Przebudowa oraz remont chodnika osiedlowego na terenie 
osiedla Stary Widzew w rejonie ulic Konstytucyjnej 44, 44A, 
44B. 

220 000,00 zł 

W0247SW 

Równo chodnikiem - remont ulic Konstytucyjnej                        
i Neonowej. 
Ulica Neonowa wzdłuż garaży oraz przy działce Neonowa 9. 
Przebudowa oraz remont ulicy osiedlowej na terenie osiedla 
Stary Widzew w rejonie działek Konstytucyjna 44,44A, 44B, 
Neonowa 9 wraz z budową miejsc postojowych. 

1 000 000,00 zł 

W0248SW 

Równo chodnikiem - remont ulicy Neonowej 
Działki nr 17/44 i 20/7 w obrębie W-22. 
Przebudowa oraz remont chodnika osiedlowego na terenie 
osiedla Stary Widzew w rejonie działek Neonowa 3, Neonowa 5 
i Neonowa 9 prowadzących do przystanków komunikacji 
miejskiej wraz z przebudową parkingu. 

300 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0249SW 

Zbiorcza 11 na nowo! 
Ul. Zbiorcza 11, działka W26-128/12. 
Wykonanie prac związanych z wyrównaniem i utwardzeniem 
terenu przed blokiem Zbiorcza 11 (po stronie wschodniej) pod 
budowę parkingu dla samochodów z płyt ażurowych, wymiana 
chodnika w pasie przed blokiem z kostki brukowej/płyt 
chodnikowych 20 x 20, remont wjazdu przed blokiem do garaży 
- nawierzchnia asfaltowa 60 m, uporządkowanie terenu przed 
blokiem, nasadzenia mix roślin, nowy trawnik. 

167 740,00 zł 

 


