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WIDZEW 

OSIEDLE  ANDRZEJÓW 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  W0121AN 

Utwardzenie pobocza ul. Skrzatów 12, aby stworzyć miejsca postojowe w okolicy 

przedszkola. 

 Pobocza ul. Skrzatów w okolicy przedszkola. 

Utwardzenie pobocza płytą ażurową pozwoli na bezpieczne zaparkowanie samochodu 

aby doprowadzić dziecko do przedszkola, nie parkować w kałużach wody deszczowej 

na co pozwala obecne ukształtowanie ternu. 30 m pobocza o szerokości 2,5 m da 

bezpieczeństwo w okresie spotkań rodziców i podniesie estetykę terenu. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

24000,00 

2.  W0009AN 

Zakup nowości książkowych, audiobooków i lektur dla Filii nr 54 Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi. 

BM, Filia nr 54 ul. Szaniawskiego 5a. 

Projekt przewiduje zakup książek oraz audiobooków dla Filii nr 54 BM w Łodzi. 

Zakupione pozycje obejmować będą literaturę piękną oraz literaturę popularno-

naukową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również lektury szkolne. 

Nie dotyczy. 

37000,00 

3.  W0141AN 

Doświetlenie ul. Szancera (osiedle Andrzejów). 

Ul. Szancera. 

Doświetlenie ul. Szancera (osiedle Andrzejów) przez instalację ośmiu lamp 

oświetleniowych, na istniejących już słupach energetycznych. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

80000,00 

4.  W0074AN 

Dzieciom też się coś należy - etap 2. Rozbudowa placu zabaw na północ od 

ul.Rokicińskiej. 

Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich 

plac obok sklepu. 

W bieżącym roku jest realizowane przez WGK zadanie BO W0171AN pn. „Dzieciom 

też się coś należy, budowa placu zabaw na północ od ul. Rokicińskiej". Ponieważ w 

trakcie realizacji zadania wystąpiły nieprzewidziane przez wnioskodawcę okoliczności. 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu placu zabaw znajduje się zbiornik retencyjny, 

który w chwili obecnej jest zabezpieczony prowizorycznym ogrodzeniem. W celu 

zachowania bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie solidnego ogrodzenia zbiornika. 

W związku z powyższym należy zwiększyć wysokość środków finansowych 

przewidzianych na realizację powyższego zadania z proponowanych 59.000,00 zł na 

100.000,00 zł brutto. 

Ogólnodostępne. 

100000,00 

5.  W0080AN 

W Szkole Podstawowej Nr 204 - bezpiecznie i kolorowo. Remont korytarzy i 

schodów. 

SP 204, ul. Gajcego 11. 

Projekt dotyczy remontu oraz modernizacji dwóch korytarzy, na których przebywają 

uczniowie i często ich rodzice. Na schodach w 3 ciągach zostanie położona wykładzina 

z elementami edukacyjnymi. Sufity i ściany zostaną wykonane z gładzi i tynku 

strukturalnego. Zamiast lastriko będą posadzki termozgrzewalne. W miejsce luksferów 

pojawia się bezpieczne przeszklenia. Zostanie wymieniona całkowicie instalacja 

elektryczna. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ze SP  nr 204.  

200490,00 

 


