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WIDZEW 

OSIEDLE STARY WIDZEW 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  W0054SW 

Odkupiamy Księży Młyn - czworonożni przyjaciele sami nie potrafią sprzątać. 

Osiedle Księży Młyn ograniczone ulicami: Przędzalnianą, Tymienieckiego, Fabryczną. 

Postawienie na trawnikach 12 tabliczek informacyjnych , zachęcających właścicieli do 

sprzątania po swoich pupilach (6 na trawnikach wzdłuż famuł, 4 na zielonym terenie 

rekreacyjnym, 2 na trawniku od Kociego Szlaku w stronę ul. Fabrycznej). Tematyczny 

piknik na Księżym Młynie z zabawami dla najmłodszych oraz konsultacją 

parazytologiczną. 

Udostępnione dla wszystkich mieszkańców - zgodnie z przeznaczeniem. 

3300,00 

2.  W0008SW 

Rozwijamy Szkolne Radio Tischnerówki na Widzewie. 

XXIII LO,  al. J. Piłsudskiego 159. 

Doposażenie Szkolnego Radia Tischnerówki w urządzenie rejestrujące dźwięk i obraz 

oraz mikrofon. Szkolenia dziennikarskie dla młodzieży XXIII LO z zespołu redakcyjnego. 

Zajęcia pozalekcyjne służące rozwojowi uczniów i przygotowanie szkolnego radiowęzła 

do przekształcania w lokalną rozgłośnię. Udział trenerów specjalistów w zakresie: 

Tworzenia radiowych i telewizyjnych form dziennikarskich, emisja głosu i dykcja, 

obsługa programów edycji dźwięku i obrazu, prawo autorskie. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie XXIII LO. 

4950,00 

3.  W0006SW 

Zakup nowych książek dla czytelników biblioteki przy ul. Tuwima 75. 

BM, Filia nr 63, ul. Tuwima 75. 

Projekt dotyczy zakupu nowych książek, których brak jest nieustannie odczuwany przez 

czytelników biblioteki. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni ofertę biblioteki przy ul. 

Tuwima 75 zachęcając mieszkańców miasta do częstego korzystania z jej zasobów. 

Nie dotyczy. 

6000,00 

4.  W0029SW 

Zakup nowych książek dla użytkowników Biblioteki przy Wilczej. 

BM, Filia Nr 55, ul. Wilcza 7. 

Zadanie przewiduje zakup około 300 książek. W ramach zadania zakupione zostaną 

nowości wydawnicze dla dorosłych, młodzieży i dzieci, które będą dostępne bezpłatnie 

dla mieszkańców Osiedla Stary Widzew, a także dla wszystkich mieszkańców naszego 

miasta. 

Nie dotyczy. 

7500,00 

5.  W0021SW 

Przedszkolak małym programistą - tablety i ozoboty w przedszkolu. 

PM 185, ul. Szpitalna 13. 

Celem projektu jest zakup 13 tabletów i 13 ozobotów, do wykorzystania podczas zajęć 

wychowawczo-dydaktycznych w PM nr 185 w Łodzi, w grupach 3, 4, 5-latków, 5, 6-

latków oraz w dwóch grupach specjalnych. Dzięki tabletom edukacja stałaby się 

atrakcyjniejsza i bardziej efektywniejsza. Ozobot, to mały robot edukacyjny, który zabiera 

dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. 

Za pomocą kolorowych kodów (na kartce papieru lub tablecie) dzieci programują zadania, 

które wykonuje robot.  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą przedszkolaki z PM nr 185. 

13000,00 

6.  W0110SW 

Zielone miejsca parkingowe na Nowej. 

Ul. Nowa po zachodniej stronie na wysokości numeru 43. 

W ramach zadania na ul. Nowej na wysokości numeru 43 w miejscu rozjeżdżonego 

trawnika, na którym od dawna parkują samochody, zostaną wykonane zielone miejsca 

parkingowe. Dzięki temu zostanie ucywilizowane parkowanie na ul. Nowej miedzy Al. 

Piłsudskiego, a ul. Dobrą, a w miejscu zniszczonego trawnika pojawi się trawa. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

18000,00 

7.  W0063SW 

PRACOWNIA JĘZYKOWA W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 28 

i XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54. 

Ul. Kopcińskiego 54. 

Zadanie obejmuje remont sali i zakup sprzętu do nowoczesnej pracowni językowej na 16 

stanowisk dla uczniów wyposażonych w słuchawki z mikrofonem, stanowisko dla 

nauczyciela z panelem sterującym, sprzęt multimedialny z oprogramowaniem. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XI LO. 

32000,00 
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8.  W0047SW 

Polepszenie warunków pobytowych seniorów, wyposażenie placówki w stoliki i 

krzesła na stołówce oraz zakup i wymiana pieca CO w celu zapewnienia ogrzewania 

w okresie zimowym. 

DDP, ul. Fabryczna 19. 

Zakup stolików i krzesełek w stołówce (obecne są bardzo zużyte i uszkodzone, mają 

ponad 30 lat). Zakup i wymiana pieca CO (gazowego), aktualny piec, który ogrzewa całą 

naszą placówkę ma ponad 22 lata, cały czas się psuje. Dwukrotnie tej zimy nam się zepsuł 

i przez kilka dni nie mieliśmy ogrzewania. Podobnie było w zeszłym roku. Piec ten nie 

nadaje się już do serwisowania, a nawet do naprawy jak orzekł ekspert. Przy przeglądzie 

kominiarskim orzeczono, że piec nie nadaje się do dalszej eksploatacji i stanowi 

zagrożenie. Z usług DDP mogą korzystać seniorzy będący mieszkańcami osiedla, pod 

warunkiem uzyskania z III Wydziału Pracy Środowiskowej MOPS decyzji kierującej, co 

jest warunkiem uczęszczania do placówki. Jednak DDP nie jest placówką zamkniętą. Na 

jego terenie, przy współpracy ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, Wydziałem 

Zdrowia, służbami miejskimi odbywają się występy artystyczne, spotkania, odczyty, 

prelekcje. 

32500,00 

9.  W0168SW 

Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i 

młodzieży. 

MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia unihokeja. Zajęcia 

będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczestnicy zajęć otrzymają 

okolicznościowe koszulki, wodę oraz będą mogli wypożyczyć bezpłatnie profesjonalny 

sprzęt. Zajęcia nieodpłatne dla dzieci i młodzieży. Godziny zajęć powinny się mieścić w 

godzinach od poniedziałku do piątku 13.00- 22.00, sobota i niedziela 9.00- 20.00. 

41200,00 

10.  W0028SW 

Remont chodnika na ul. Kazimierza. 

Chodnik przed blokiem ul. Kazimierza 9 oraz pas zieleni pomiędzy blokami ul. 

Kazimierza 9 i 11. 

Remont chodnika przy bloku ul. Kazimierza 9 oraz remont dwóch alejek, które są w pasie 

zieleni pomiędzy blokami na ul. Kazimierza 9 i 11. Postawienie na niej po jednej ławce 

parkowej. Postawienie kosza na śmieci przy chodniku. 

Ogólnodostępne. 

48700,00 

11.  W0062SW 

DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 28 

i XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 54. 

Ul. Kopcińskiego 54. 

Przedmiotem inwestycji jest doposażenie siłowni szkolnej w budynku PG nr 28 i X1 LO 

przy ul. Kopcińskiego 54 w profesjonalny sprzęt przeznaczony do ćwiczeń taki jak: ławki, 

maszyny, hantle, obciążenia oraz gryfy. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XI LO. 

51979,12 

12.  W0108SW 

Nowe drzewa na Starym Widzewie. 

Istniejące trawniki oraz miejsca po wyciętych drzewach na ul. Nowej na  wysokości 

numerów: 3, 11/13, 17, 25, 29/31, 37/41 po zachodniej stronie oraz numerów 20, 24, 26, 

36, 38, 40/44 po wschodniej stronie, na ul. Dobrej na wysokości  numeru 11, na ul. 

Nawrot od ul. Nowej do ul. Kopcińskiego po stronie południowej, na al. Piłsudskiego od 

ul. Nowej do Wysokiej po stronie północnej wraz z trawnikiem na zachodnim rogu 

skrzyżowania z ul. Wysoką, na ul. Miedzianej na wysokości numerów: 2, 6/8, 10, 12, 14, 

20, 22, 24 po stronie północnej oraz na wysokości Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej i numeru 1/3 oraz numeru 5, na ul. Przędzalnianej na wysokości  

numerów: 6, 8, 12 po stronie wschodniej oraz numerów 7/9, 13, 15 po stronie zachodniej, 

na ul. Złotej na wysokości numerów: 3, 5, 7, 9 po stronie południowej oraz numerów: 4 i 

10 po stronie północnej. Celem zadania jest uzupełnienie szpalerów drzew na ulicach 

Starego Widzewa. W ramach zadania na trawnikach zostanie usuniętych 10 pni po 

wyciętych drzewach oraz posadzonych: 21 lip drobnolistnych na ul. Nowej, 4 robinie 

akacjowe na ul. Nawrot, 1 jesion wyniosły na ul. Dobrej, 3 klony zwyczajne, 3 lipy 

drobnolistne, 2 topole włoskie i 2 wiązy pospolite przy Al. Piłsudskiego, 14 robinii 

akacjowych na ul. Miedzianej, 9 kasztanowców zwyczajnych na ul. Przędzalnianej, 10  

kasztanowców zwyczajnych na ul. Złotej. 

Nie dotyczy. 

64000,00 
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13.  W0060SW 

Nowoczesna biblioteka z centrum multimedialnym w Szkole Podstawowej nr 29.  

SP nr 29, ul. Przędzalniana 70. 

Finanse zostaną przeznaczone na remont i modernizację biblioteki. Przestrzeń zostanie 

powiększona, odświeżona i unowocześniona: zakup regałów (30 szt. + 3 szt. do Kącika 

Malucha), biurko, szafy bibliotecznej (1 szt.), tablic korkowych (2 szt.), tablicy 

magnetycznej (1 szt.), sprzętu multimedialnego (komputery - 4 szt. ze stolikami, 

projektor, wysuwany ekran, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki) oraz siedziska dla 

najmłodszych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 29. 

75200,00 

14.  W0127SW 

Budżet dla zabytków – ratujemy secesyjną willę przy ul. Kilińskiego 136a – 

dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 

Ul. Kilińskiego 136 a, działka nr W-25-15/7. 

Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z badaniami dla 

elewacji i klatki schodowej zabytkowej secesyjnej willi przy ul. Kilińskiego 136a oraz 

zabezpieczenie jej przed dalszą dewastacją, osypywaniem się tynków i dekoracji 

sztukatorskich. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

76000,00 

15.  W0024SW 

Urządzamy siłownię w XXIII LO. 

XXIII LO, al. Piłsudskiego 159. 

Przystosowanie sali lekcyjnej o wymiarach 8x9 m na potrzeby siłowni szkolnej. W 

ramach prac remontowych przewidziano: 1. Remont podłogi - zerwanie płytek PCV, 

wykonanie wylewki, zakup i montaż wykładziny podłogowej. 2. Wymiana stolarki 

drzwiowej. 3. Zamurowanie otworu okiennego. 4. Wymiana oświetlenia. 5. Malowanie 

ścian. 6. Zakup sprzętu grającego i do ćwiczeń. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XXIII LO, rodzice uczniów i 

okoliczni mieszkańcy. 

104000,00 

16.  W0113SW 

Remont chodnika ul. Niciarniana 22. 

Ul. Niciarniana 22 (od strony wschodniej). 

Wymiana nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych wraz z obrzeżami wzdłuż 

budynku przy ul. Niciarnianej 22 od strony wschodniej. 

Ogólnodostępne. 

113250,00 

17.  W0173SW 

W zdrowym i czystym ciele - zdrowy duch w SP 170. 

Zaplecze wychowania fizycznego przy sali gimnastycznej w SP 170, ul. Miedziana 1/3. 

Remont zaplecza wychowania fizycznego, w skład którego wchodzą: przebieralnia 

dziewcząt, przebieralnia chłopców, natryski, magazyn sprzętu sportowego i dwie toalety. 

Zależy nam na gruntownym remoncie pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej: wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłóg, renowacja ścian, wymiana rur 

kanalizacyjnych, kaloryferów, natrysków, modernizacja oświetlenia, toalet dziecięcych i 

chłopięcych. Ponadto chcemy doposażyć te pomieszczenia w wieszaki, szafki, ławeczki. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 170. 

145000,00 

18.  W0095SW 

Drzewa przy trasie WZ. 

Ul. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 100 drzew wzdłuż trasy WZ. Drzewa 

powinny zostać nasadzone w pasach zieleni oddzielających torowisko od drogi dla 

samochodów. Nasadzenia powinny osiągnąć docelową wysokość do 8 metrów. W 

przypadku kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się nasadzenia drzew o niższych 

parametrach np.: ozdobnych. 

Nie dotyczy. 

153000,00 

19.  W0176SW 

Miejsca do grillowania w parku "Nad Jasieniem”. 

Park "Nad Jasieniem" w obecnie wyznaczonej strefie do grillowania. 

Trzy miejsca do grillowania (takie same jak na Stawach Jana). Jedno miejsce na ognisko, 

6 latarni zasilanych z paneli slonecznych. 

Korzystanie z obiektu, którego budowa jest zawarta w zadaniu będzie bezpłatne. 

171000,00 

20.  W0004SW 

Rowerem do Parku Źródliska. 

Al. Piłsudskiego przy Parku Źródliska. 

Budowa przejazdu rowerowego przez Piłsudskiego (malowanie + wymiana blend w 

sygnalizacji). Budowa asfaltowej DDR od przejazdu do bramy wjazdowej do parku. 

Zadanie ogólnodostępne. 

214000,00 
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21.  W0171SW 

Odbetonowujemy Trasę WZ - piękne żywopłoty na Piłsudskiego. 

Aleja Piłsudskiego na odcinkach Kilińskiego-Przędzalniana i Śmigłego 

Rydza/Kopcińskiego do przystanku tramwajowego Widzew Stadion. 

Zasadzenie około 3800 metrów żywopłotu na nieużywanym trawniku między 

torowiskiem tramwajowym a jezdnią. Żywopłot powinien zostać jedynie zasadzony na 

odcinkach szerszych niż 1 metr, jego szerokość powinna dochodzić do około 80 

centymetrów, a wysokość do 70-80 cm, gatunek: bukszpan, forsycja lub krzewuszka. 

Nie dotyczy. 

234000,00 

22.  W0126SW 

Ekologiczny plac zabaw w PM nr 15. 

PM nr 15, ul. Wysoka 28. 

Wniosek dotyczy przebudowy istniejącego placu zabaw o pow. ok. 500 m
2
. Przewiduje 

się następujący zakres prac do wykonania: demontaż istniejących urządzeń zabawowych i 

pozostałych elementów placu (ławek, koszy, itp.), wykonanie nowych nawierzchni, 

montaż nowych urządzeń zabawowych, ławek, tablic ekologicznych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM nr 15. 

331000,00 

23.  W0043SW 

Plac zabaw w Parku Nad Jasieniem. 

Park nad Jasieniem. 

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Nad Jasieniem. 

Nowoczesny i atrakcyjny plac zabaw z dwoma sekcjami: dla dzieci do lat 3 (m.in. kiwaki, 

huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica) oraz zestaw dla dzieci starszych (drabinki, 

mostki, ścianka wspinaczkowa, tyrolka). Bezpieczne elastyczne podłoże. Dodatkowo 

infrastruktura towarzysząca: ławki parkowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery. 

Dodatkowo teren ogrodzony niskim parkanem. 

Park Nad Jasieniem jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez cały rok. 

354000,00 

24.  W0128SW 

Remont i modernizacja części budynku wraz z wymianą ogrodzenia i nawierzchni 

PSM I st. im. A. Tansmana. 

U7l. Szpitalna 5/7. 

Remont łazienek: piwnica, parter, I piętro, wymiana ogrodzenia oraz wymiana 

nawierzchni na terenie szkoły. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I 

st. im. A. Tansmana. 

390000,00 

25.  W0158SW 

REWITALIZACJA PODWÓRZA PRZY TARGOWEJ 73, 77, 79. 

Targowa 73. 77, 79. 

Rewitalizacja podwórza która polega na: 

-wykonaniu powierzchni utwardzonych takich jak: chodniki (754 m
2
), droga dojazdowa 

do garażów z miejscami parkingowymi (1137 m
2
)                                                                                                                                                                                                         

-wykonaniu terenów zieleni niskiej (726 m
2
)                                                                                                                                                                                                                             

- wykonanie placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                             

-postawieniu mebli miejskich oraz śmietników i elementów małej architektury                                                         

-nasadzeniu 26 drzew typu - żywotnik amerykański. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

460000,00 

26.  W0116SW 

Remont i doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew". 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157. 

Remont korytarzy, gabinetów i toalet, częściowa wymiana sieci elektrycznej, wymiana 

drzwi w korytarzach. Aparat USG umożliwia badanie dla potrzeb położnictwa, 

ginekologii, kardiologii, pediatrii, interny, urologii, laryngologii, chirurgii i ortopedii, 

neurologii czyli obsługuje wszystkie specjalizacje MCM "Widzew". Urządzenie 

wykonuje badania z bardzo dużą dokładnością i czytelnością obrazu. Spełnia wszystkie 

wymagania nowoczesnej diagnostyki. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. 

569000,00 

27.  W0172SW 

GRAĆ JAK MESSI. 

Boisko szkolne przy SP 170, ul. Miedziana 1/3. 

Celem zadania jest propagowanie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wśród 

dzieci i młodzieży, a także społeczności lokalnej na nowoczesnym boisku szkolnym, 

poprzez modernizację istniejącego boiska szkolnego z przeznaczeniem na boisko 

wielofunkcyjne o wymiarach docelowych 20 x 40 m. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 170 i mieszkańcy osiedla. 

700000,00 
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28.  W0031SW 

Termomodernizacja Żłobka nr 7 w Łodzi. 

Żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11. 

Docieplenie i naprawa stropodachu, docieplenie i naprawa elewacji, wymiana instalacji 

CW, wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami budynku Żłobka nr 7 przy ul. Szpitalnej 

11. Ze względu na położenie Żłobka i dogodny układ ciągów komunikacyjnych realizacja 

zadania spełni oczekiwania rodziców wychowujących dzieci w wieku od 0,5 - 3 lat 

zapewniając opiekę nad dziećmi w godzinach 6.00 - 18.00. 

706000,00 

 


