
WIDZEW 
Osiedle WIDZEW – WSCHÓD 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0006WW 

Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód. 
Rozmieszczenie stacji na działkach zarządzanych przez 
Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi w granicach 
administracyjnych osiedla Widzew-Wschód. 
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. 

988 672,00 zł 

W0009WW 

„Międzypokoleniowa Akademia Pasji w SP 34" - 
bezpłatny angielski, taniec, multimedia, rzeźba, sport, 
planszówki dla mieszkańców osiedla. 
ul. Ćwiklińskiej 9, działka 5/55. 
Aktywizacja mieszkańców osiedla w kierunku rozwijania 
zainteresowań. Prowadzenie bezpłatnych, popołudniowych 
zajęć dla chętnych mieszkańców osiedla. Zadanie obejmuje 
renowację, doposażenie oraz adaptację sal, w których 
odbywać się będą zajęcia taneczne, języka angielskiego, 
komputerowe, rzeźbiarskie, sportowe i gry planszowe. 
Zajęcia dostępne będą dla wszystkich chętnych w godzinach 
od 17 do 21, od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

260 000,00 zł 

W0012WW 

Remont i doposażenie Przychodni Batory. 
ul. Elsnera 19, wynajem od Spółdzielni Mieszkaniowej im. 
Stefana Batorego. 
Odremontowanie pomieszczeń przychodni, modernizacja         
i poprawa estetyki. W ramach zadania wykonane będą: 
przebudowa rejestracji (malowanie, wykładziny podłogowe), 
malowanie korytarzy, gabinetów, położenie wykładzin na 
korytarzach i w gabinetach na parterze i I piętrze, wymiana 
oświetlenia w całych budynku, zakup mebli medycznych do 
gabinetów i około 40 krzeseł do poczekalni. Zadanie 
obejmuje także wykonanie jednolitego systemu identyfikacji   
i informacji wizualnej. 

257 000,00 zł 

W0015WW 

Remont i doposażenie Przychodni Batory. 
ul. Gorkiego 21a 
Odremontowanie pomieszczeń przychodni, modernizacja         
i poprawa estetyki. W ramach zadania wykonane będą: 
remont rejestracji (malowanie, wykładziny podłogowe), 
malowanie i położenie wykładzin podłogowych w Poradni 
dla Dzieci Zdrowych, remont toalet dla pacjentów 
zlokalizowanych na parterze i 1 piętrze, wymiana 
oświetlenia, zakup mebli medycznych do gabinetów oraz 
około 30 krzeseł do poczekalni. Zadanie obejmuje także 

118 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

wykonanie jednolitego systemu identyfikacji i informacji 
wizualnej. 

W0020WW 

Wymiana ogrodzenia i remont ciągów komunikacyjnych 
w żłobku nr 6. 
Dzielnica: Widzew, Nr działki W21-374/12. 
Zadanie polega na demontażu starego ogrodzenia wokół 
budynku żłobka i ogrodu. Postawieniu nowego ogrodzenia 
panelowego, montażu 2 furtek i bramy wjazdowej. Demontaż 
starej nawierzchni ciągów komunikacyjnych, ułożenie 
nowego chodnika z kostki brukowej i remont drogi. 

72 000,00 zł 

W0042WW 

Budowa przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych   
w ciągu ul. Przybyszewskiego na skrzyżowaniu  
z ul. Haška. 
Ulica Przybyszewskiego, ulica Haška. 
Wybudowanie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych 
w ciągu pieszo-rowerowym na skrzyżowaniu z ul. Haška. 

10 000,00 zł 

W0043WW 

Budowa drogi dla rowerów w ciągu ulicy 
Przybyszewskiego. 
Ulica Przybyszewskiego na odcinku od Ronda Sybiraków do 
ul. Augustów. 
Budowa drogi dla rowerów o szerokości 2 m w ciągu ul. 
Przybyszewskiego (po północnej stronie) od odcinku od 
Ronda Sybiraków do ul. Augustów. 

500 000,00 zł 

W0045WW 

Kompleksowy remont ulicy Szafera. 
Ul. Szafera. 
Rozbiórka istniejącej nawierzchni i chodników, utwardzenie 
podbudowy, odtworzenie krawężników i chodników, 
wykonanie nowej nawierzchni. Prosimy o pominięcie odcinka 
już wyremontowanego oraz uwzględnienie środków 
przeznaczonych przez Radę Osiedla na parking równoległy 
mający powstać z części chodnika (w odcinku równoległym 
do ul. Rokicińskiej). 

1 260 000,00 zł 

W0047WW 

Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 3. 
Projekt polega na zakupie nowości książkowych dla 
czytelników biblioteki znajdującej się przy ul. Jurczyńskiego 
30 A. Otrzymane środki finansowe pomogą w zakupie 
niezbędnych lektur i nowości wydawniczych. Biblioteka           
z powodu niewystarczających środków finansowych nie jest 
w stanie sprostać potrzebom czytelników oraz mieszkańców 
osiedla Widzew-Wschód. 

5 000,00 zł 

W0049WW 

Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS 
Widzew Łódź. 
Ul. Czernika 1/3. 
Zadanie dotyczy doposażenia sekcji gimnastyki artystycznej 
MUKS Widzew Łódź w profesjonalny sprzęt wspomagający 
rozwój młodych gimnastyczek wszystkich grup wiekowych 
oraz sportowych tj. rekreacyjnych oraz wyczynowych. 
Pozwoli on na komfortowy, bezpieczny i w pełni 

170 000,00 zł 
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specjalistyczny trening dla dzieci oraz na rozwój klubu, 
którego zawodniczki reprezentują Łódź na arenie 
ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. 

W0062WW 

Kolorowa szatnia w SP 114. 
 Działka W21-351/18. 
Szatnie uczniowskie nie były remontowane od 1961 roku. 
Ściany są zagrzybione, pozbawione częściowo tynków, 
podczas opadów zalewane. Boksy - bardzo małe w fatalnym 
stanie technicznym. Remont obejmowałby wzmocnienie 
tynków, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę i zabudowę 
rur CO i grzejników, wymianę oświetlenia, zakup szafek 
ubraniowych, ławek, wieszaków, montaż monitoringu 
wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa. 

189 000,00 zł 

W0085WW 

Strefa multimedialna 502. 
Dom Kultury „502", ul. Gorkiego 16,  działka 284/51                 
w obrębie W-19. 
Strefa Multimedialna 502 to ogólnodostępna sieć WiFi 
obejmująca Dom Kultury „502" i przestrzeń dookoła 
placówki, a także pracownia komputerowa (12 stanowisk        
z oprogramowaniem oraz 1 stacja robocza połączone 
bezprzewodowo z internetem i laserowa drukarka sieciowa 
połączona z wszystkimi stanowiskami). Stworzona 
infrastruktura wykorzystywana będzie do prowadzenia zajęć 
komputerowych. Będzie również udostępniana mieszkańcom 
Widzewa w wyznaczonych terminach podczas godzin pracy 
placówki. 

75 000,00 zł 

W0089WW 

Piłka dla każdego. 
Boisko wielofunkcyjne przy ZSO 8, ul. Czernika 1/3. 
Doposażenie boisk w piłki do gry koszykówkę                               
i zorganizowanie turnieju koszykówki. Tym samym 
popularyzowanie koszykówki jako gry zespołowej                      
i współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży. 

8 000,00 zł 

W0195WW 

Modernizacja i remont sali gimnastycznej w SP 199,         
ul. Elsnera 8. 
Działka 375/55 w obrębie W-21 
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 warunków do uprawia sportu w ramach zajęć 
wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. Z sali 
gimnastycznej w godzinach popołudniowych oprócz uczniów 
korzystają również rodzice i mieszkańcy osiedla. 

286 000,00 zł 

W0196WW 

Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka. 
Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8,            
ul. Bartoka 27. 
Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

5 000,00 zł 
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w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej 
(audiobooki). 

W0197WW 

Modernizacja i remont kuchni w SP199. 
ul. Elsnera 8. 
Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie 
przywrócenia funkcjonalności kuchni szkolnej wraz                  
z zapleczem w celu stworzenia bezpiecznych i higienicznych 
warunków dla uczniów. Kuchnia szkolna wymaga remontu, 
aby dostosować ją do wymogów HACCAP. Należy wyposażyć 
ją w meble i urządzenia gastronomiczne. W kuchni 
przygotowywanych jest codziennie 330 obiadów dla dzieci    
w wieku 5-13 lat. 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. 

143 700,00 zł 

W0198WW 

Remont i modernizacja istniejącej infrastruktury 
powierzchniowej - chodniki i parkingi, osiedle 
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Działka 641/14 w obrębie W-21 (ul. Milionowa). 
Zadanie obejmuje wyremontowanie istniejących chodników   
z częściową zmianą zagospodarowania przyległego terenu 
polegającą na uzupełnieniu istniejącej zieleni, wybudowaniu 
nowych chodników i stanowisk parkingowych. 

900 000,00 zł 

W0202WW 

Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12. 
Działka nr 203/8 obręb W-19, 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 wyremontowaniem ciągów 
komunikacyjnych. Stworzenie estetycznej i przyjaznej 
dzieciom oraz ich rodzicom strefy szkolnej. Zapewnienie 
bezpiecznego przechowywania odzieży, obuwia, przyborów 
szkolnych i podręczników uczniów oraz utrzymania 
porządku i czystości w pomieszczeniach narażonych na 
szczególne zabrudzenie. 

506 192,21 zł 

W0203WW 

Remont nawierzchni jezdni ulicy Bartoka wraz                     
z wymianą nawierzchni chodników i miejsc postojowych 
(odpowiednio na płytki betonowe i kostkę ażurową). 
Ulica Bartoka na długości ok. 450 metrów od budynku nr 67, 
tj. Budynku Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, 
aż do nieruchomości blok nr 449 przy ul. Bartoka 47 zgodnie 
z załączoną mapą. Działki gruntu w obrębie ewidencyjnym 
W-21 - 173/230, 173/228, 173/229. ( Ze względu na 

1 550 000,00 zł 
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złożoność projektu możliwe jest zmniejszenie ujętej                
w propozycji ilość metrów tj. 450 aby „zmieścić się"                  
w środkach wynikających z budżetu obywatelskiego) 
Pas drogowy ul. Bartoka ma szerokość około 15 m. Odcinek 
drogi objęty zadaniem składa się z jezdni o szerokości ok. 7 m 
(zbudowanej z asfaltu ) z przyległymi po stronie południowej 
stanowiskami parkingowymi z płyt betonowych o szerokości 
3 m i asfaltowego chodnika o szerokości do 3,5 m. Po 
północnej stronie ulicy istnieją również stanowiska 
postojowe (jednak nie na całej jej długości) o szerokości ok. 3 
m o nawierzchni w większości z mocno zniszczonego betonu. 
Proponowane zadanie zapewni „odnowienie" części 
składowych pasa drogowego oraz w znacznym stopniu 
poprawi wartość estetyczną jak i użytkową tej części osiedla. 
Na przewidzianym w projekcie odcinku ulicy Bartoka (ok. 
450 m) nawierzchnia asfaltowa, chodniki oraz stanowiska 
parkingowe wymagają szybkiej naprawy. Zadanie zakłada 
remont kapitalny jezdni. Natomiast w przypadku, gdy ocena 
stanu technicznego istniejącej nawierzchni wypadłaby 
pozytywnie, wykonanie jedynie nowej nakładki asfaltowej    
w istniejącym śladzie drogi na obecnej podbudowie. 
Przewiduje się również zerwanie nawierzchni chodnika           
i miejsc postojowych, stworzenie odpowiedniej podbudowy   
z kruszywa kamiennego i na tak przygotowanym podłożu 
wykonanie nowej nawierzchni z płytek betonowych - 25 x 25 
x 8 (chodnik) i kostki ażurowej (miejsca parkingowe).             
W zadaniu zakłada się również wymianę obrzeży                         
i krawężników wraz z późniejszym wykonaniem 
oznakowania poziomego przejść dla pieszych oraz stanowisk 
postojowych. Projekt dodatkowo przewiduje zmniejszenie 
szerokości chodnika do 1,5 m i „poszerzenie" miejsc 
parkingowych do 4,5 m tak, aby umożliwić postój 
samochodów prostopadle do ul. Bartoka. Podobnie należy 
uczynić po stronie północnej. Niezbędne jednak będzie 
uzyskanie zgody Spółdzielni na wejście na kawałek jej terenu.  

W0204WW 

Stworzenie i wyposażenie sal terapeutycznych w PM 206 
z oddziałami integracyjnymi.  
Ul Lermontowa 7, nr działki: W19-196/42. 
Stworzenie nowoczesnych gabinetów: sali doświadczania 
świata, integracji sensorycznej, gabinetu logopedycznego        
z których korzystać będą dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz ich rodziny, jak również inne dzieci wymagające 
wczesnej diagnozy i interwencji. Adaptacja 180 m² 
pomieszczeń wraz z sanitariatem, zapleczem i klatką 
schodową wymaga: położenia powierzchni podłogowych, 
malowania, wymiany elektryki, i innych prac remontowych. 
Przewidujemy zakup specjalistycznego sprzętu 
terapeutycznego na wyposażenie ww. gabinetów. 

62 000,00 zł 
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W0205WW 

Dzień BEZ marketów na Górce Widzewskiej. 
Górka Widzewska - park. 
Organizacja cyklicznego wydarzenia pt. Dzień BEZ marketów 
- targ ze zdrową, niszową żywnością, produktami. 
Wydarzenie  miałoby  być zorganizowane raz w miesiącu       
w niedzielę. Odbyłoby się 5 imprez w sezonie letnim od maja 
do września. 

8 500,00 zł 

W0208WW 

Bezpłatna, ogólnodostępna strefa zdrowia, rekreacji           
i relaksu w pobliżu Lasku Widzewskiego. 
https://www.facebook.com/widzewska.strefazdrowia 
Działki nr W20-18/1; W20-31 zlokalizowane przy ul. 
Augustów 11 („dzikie pola" między Laskiem Widzewskim        
a ul. Augustów). 
Zadanie obejmuje budowę dwóch podświetlanych tężni 
solankowych, dwóch kortów do gry w tenisa ziemnego, 
siłowni plenerowej, ścianki wspinaczkowej, stolików do gry 
w szachy i warcaby. Całość będzie ogrodzona i oświetlona. Na 
łącznej powierzchni 0,6 ha zostaną wybudowane alejki wraz 
z ławkami i pozostałą małą architekturą. Posadzone zostaną 
nowe drzewa i krzewy. 

1 100 000,00 zł 

W0250WW 

Nowe przeszkody w skateparku na Widzewie. 
Skatepark im. Igora Kowalewskiego, ul. Przybyszewskiego. 
Celem zadania jest doposażenie (dołożenie) na istniejącym 
obiekcie 3 przeszkód dla urozmaicenia programu skateparku. 
Będą to: jumpbox, quoter i bank. Wykonanie nowych 
przeszkód wymaga wykonania dokumentacji, a przy ich 
montażu robót ziemnych i betonowych. 

150 000,00 zł 

W0251WW 

Boisko plażowe dla mieszkańców. 
Działka W20-18/1. 
Dwa wymiarowe boiska (słupki, linie, siatka), ławki 6 szt., 
kamera monitorująca bezpieczeństwo, ogrodzenie. 

210 000,00 zł 

W0252WW 

Uporządkowanie trawnika i nasadzenie kwiatów na 
skrzyżowaniu ul. Gorkiego i Rokicińskiej. 
Działki W19-184/86 i 183/68. 
Zadanie polega na uporządkowaniu terenów zielonych przy 
zjeździe z ul. Rokicińskiej w ul. Gorkiego (pierwszy zjazd od 
zachodu), zasadzenie kwiatów, niskich krzewów itp., 
dodatkowo wygrodzenie niskimi słupkami lub płotkami. 

63 350,00 zł 

W0253WW 

Młodzieżowy Klub Miłośników Języka Angielskiego, 
zajęcia dla młodzieży z Widzewa-Wschodu. 
Zadanie będzie realizowane w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14.  
Zadanie polega na zorganizowaniu bezpłatnych zajęć 
pozalekcyjnych z języka angielskiego dla starszych dzieci             
i młodzieży z osiedla Widzew-Wschód. Projekt obejmuje 
dostosowanie sali lekcyjnej, w której będą odbywać się 
zajęcia i wyposażenie jej w 16 stanowisk komputerowych 
oraz tablicę multimedialną z projektorem                                       
i oprogramowaniem do nauki języka angielskiego. Zajęcia 
będą dostępne dla wszystkich chętnych w wieku 12-17 lat. 

148 400,00 zł 
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W0254WW 

Edukacja dla każdego -adaptacja i wyposażenie sali 
konferencyjno - warsztatowej na potrzeby środowiska 
lokalnego i szkoły . 
Zadanie będzie realizowane w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14.  
Generalny remont i wyposażenie sali wykładowej                      
o charakterze multimedialnym przeznaczonej do 
prowadzenia zajęć w ramach rozwijania zainteresowań 
uczniów i aktywizacji mieszkańców osiedla. Malowanie, 
założenie podłogi, 10 lamp, 16 rolet w sali o powierzchni  
120 m². Zakup 50 stolików, 100 krzeseł, montaż katedry, 
multimediów - tablica interaktywna, rzutnik, laptop, 
wizualizer, nagłośnienie. 

128 580,00 zł 

W0256WW 

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 promocja 
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki 
i techniki. 

10 280,00 zł 

 


