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WIDZEW 

OSIEDLE WIDZEW- WSCHÓD 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  W0196WW 

Bieg na orientację po osiedlu Chrobrego. 

Teren otoczony ulicami: Sacharowa-Wujaka. 

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację otoczonego 

ulicami Sacharowa-Wujaka, która zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży do 

organizacji biegu na orienację, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta - 

młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 

Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich mieszkańców (cały czas).  

2000,00 

2.  W0197WW 

Bieg na orientację po osiedlu Batorego. 

Teren otoczony ulicami: Bartoka-Chmielowskiego. 

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na orientację otoczonego 

ulicami Bartoka-Chmielowskiego., która zostanie udostępniona mieszkańcom i posłuży 

do organizacji biegu na orientację, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta 

- młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. 

Mapa będzie dostępna w internecie dla wszystkich mieszkańców (cały czas).  

2000,00 

3.  W0044WW 

Leżaki dla maluchów w PM 183. 

PM nr 183, Czernika 18. 

Zadanie będzie polegać na wyposażenie placówki w leżaki do odpoczynku dla dzieci 

najmłodszych (2,5 i 3 - letnich): zestaw 30 leżaków wraz z materacami i pościelą. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM nr 183. 

9000,00 

4.  W0112WW 

AKTYWNI KREATYWNI - zajęcia pozalekcyjne wspierające uczniów 

uzdolnionych w rozwijaniu ich zainteresowań, pomysłowości i działań twórczo-

kreatywnych. 

SP nr 199, Elsnera 8. 

Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów SP nr 199 oraz 

w odpowiedzi na potrzeby rodziców. Grupą docelową są uczniowie przejawiający 

zdolności na wielu płaszczyznach. Program projektu ukierunkowany jest na stworzenie 

zdolnym uczniom naszej szkoły warunków do wszechstronnego, harmonijnego 

rozwijania zainteresowań, talentów oraz kreatywności. Dla rodziców przewidziane są 

spotkania warsztatowe podnoszące ich świadomość jak wspierać dziecko zdolne, jak 

pomagać mu w jego rozwoju.  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 199. 

9200,00 

5.  W0007WW 

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki na Osiedlu im. Bolesława Chrobrego 

przy ul. Sacharowa 63. 

BM, ul. Sacharowa 63. 

Projekt zakupu nowych książek dla czytelników biblioteki  zlokalizowanej przy ul. 

Sacharowa 63, dawniej Gorkiego. Umożliwi to zaspokojenie potrzeb czytelniczych 

mieszkańców Osiedla im. Bolesława Chrobrego oraz wszystkich osób korzystających z 

usług biblioteki. 

Nie dotyczy. 

10000,00 

6.  W0053WW 

Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka 27. 

BM, Filia Nr 57 ul.Bartoka 27. 

Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie tradycyjnej 

(drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). 

Nie dotyczy. 

10000,00 

7.  W0046WW 

Pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku w PM 183. 

PM nr 183, ul. Czernika 18                                                                                                                                                              

Zadanie będzie polegać na zrealizowaniu projektu nowoczesnego wyposażenie placówki 

poprawiającego warunki pobytu dzieci w wieku przedszkolnym z terenu osiedla. Dzieci 

będą mogły bawić się i zdobywać wiedzę mając profesjonalnie wyposażone sale zabaw 

dostosowane do ich możliwości psychoruchowych. Przedszkole zostanie doposażone w: 

Magiczny Dywan z pakietem FUN I, Akademię Bambika pakiet, Laboratorium. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM nr 183. 

16100,00 
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8.  W0005WW 

Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A. 

 BM Filia nr 53 przy ul. Jurczyńskiego 30A.  

Celem projektu jest zakup książek i audiobooków, który wzbogaci ofertę biblioteki oraz 

spełni oczekiwania czytelników. Otrzymane środki finansowe na zakup zbiorów 

umożliwią mieszkańcom osiedla i miasta dostęp do ukazujących się na bieżąco nowości. 

Nie dotyczy. 

25000,00 

9.  W0069WW 

SZAFKI UCZNIOWSKIE DLA KLAS I-III W SP 114. 

Ul. Milionowa 64. 

Zakup szafek uczniowskich dla 200 uczniów klas I - III. 23 szafy 9-cio skrytkowe. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 114 w Łodzi.  

26910,00 

10.  W0068WW 

MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SP 114. 

Ul. Milionowa 64. 

Wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w 20 nowych zestawów komputerowych 

(jednostka centralna + monitor + klawiatura + mysz + system operacyjny) lub laptopów 

oraz w 20 zestawów słuchawkowych z mikrofonem. 

Zadanie dostępne dla uczniów SP 114. 

34500,00 

11.  W0070WW 

CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 114. 

Ul. Milionowa 64. 

Organizacja pracowni obejmowałaby wyposażenie w 20 stanowisk do nowoczesnej nauki 

języków obcych: centralny komputer, 20 monitorów, 20 zestawów słuchawkowych z 

mikrofonem, osprzęt - klawiatury, myszki, oprogramowanie, 2 głośniki 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 114 w Łodzi.  

34500,00 

12.  W0055WW 

Wymiana ogrodzenia terenu Żłobka nr 29. 

Ul. Gogola 9. 

Zadanie zawiera: demontaż starego ogrodzenia i wymiana na nowe wokół całego terenu 

żłobka wraz z wymianą bramy wjazdowej i furtki. 

Żłobek nr 29 zapewnia opiekę dzieciom do lat 3 z terenu Miasta Łodzi. 

42000,00 

13.  W0117WW 

Nowoczesne wyposażenie przychodni „Batory” ul. Sacharowa 21a. 

Przychodnia "Batory" ul. Sacharowa 21a. 

Wyposażenie gabinetów i innych pomieszczeń w meble medyczne (m.in. szafki na leki, 

stoliki zabiegowe, leżanki, przewijaki) i niemedyczne (m.in. biurka, stoliki, regały, 

komody) oraz sprzęt medyczny (m.in. wagi medyczne, termometry, aparaty do mierzenia 

ciśnienia, aparaty EKG) i elektryczny (np. wentylatory). 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. 

69500,00 

14.  W0096WW 

Drzewa przy trasie WZ. 

Ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 50 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. 

76500,00 

15.  W0089WW 

Psi Park na Widzewie Wschodzie. 
Działka 29/47 w obr. W-20. 

Ogrodzony teren ok. 600-1000 m2 na którym powinny się znaleźć: 2-3 ławki, urządzenia 

dla psów - kładki proste i skośne, tunel, słupki do slalomu, poprzeczki regulowane do 

skakania, talerzyki, platformy. Psia toaleta (ewentualnie).Wejście na plac ze śluzą. 

Podłoże trawiaste. 

Obiekt będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. 

91800,00 

16.  W0160WW 

 "Kolorowa stołówka szkolna" -adaptacja, doposażenie i remont szkolnej stołówki w 

SP 33. 

SP nr 33, ul. Lermontowa 7. 

Stol6wka sluży uczmom i nauczycielom spożywającym posiłki podczas pobytu w szkole. 

Podczas półkolonii letnich i zimowych korzystają z niej dzieci i opiekunowie 

uczestniczący w zajęciach. W ramach zaproponowanych finansów wymianie ulegnie 

podłoga oraz oświetlenie - 42 lampy. Zostaną odmalowane ściany. Zakupione zostanie 

l30 krzeseł, 6 stol6w, parawan wyciszający. stolik i fotel piankowy oraz 2 piankowe 

kanapy. 

 Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 33.   

97070,00 
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17.  W0084WW 

Domknięcie przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania Przybyszewskiego z 

Lodową. 

Skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego i ul. Lodowej. 

Domknięcie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu poprzez namalowanie znaków 

PIO i PI 1 połączonych razem po zachodniej stronie skrzyżowania. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

100000,00 

18.  W0205WW 

Pasy rowerowe na Przybyszewskiego. 

Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków. 

Namalowanie pasów rowerowych między ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków.  

Zadanie ogólnodostępne. 

120000,00 

19.  W0118WW 

Nowoczesne wyposażenie dla Przychodni „Batory” ul. Elsnera 19. 

Przychodnia "Batory" ul. Elsnera 19. 

Wyposażenie gabinetów i innych pomieszczeń w meble medyczne (m.in. szafki na leki, 

stoliki zabiegowe, leżanki, przewijaki) i niemedyczne (m.in. biurka, stoliki, regały, 

komody) oraz sprzęt medyczny (m.in. wagi medyczne, termometry, aparaty do mierzenia 

ciśnienia, aparaty EKG, Holtera) i elektryczny (np. wentylatory). 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta. 

120300,00 

20.  W0025WW 

Modernizacja ZSO 8. Wymiana stolarki okiennej w oknach frontowych i bocznych 

pawilonu B. 

ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Zadanie polega na wymianie na okna PCV. 39 okien frontowych w pawilonie B 

(pracownie, w których uczą się dzieci i młodzież), po 13 okien na 3 piętrach oraz 

wymianie 6 okien - po 2 na piętro na boku budynku w miejscu zakończenia korytarzy, na 

których przebywają uczniowie podczas przerw. 

Z efektów realizacji korzystać będą uczniowie uczęszczający do ZSO nr 8. 

142500,00 

21.  W0075WW 

Modernizacja dwóch pracowni komputerowych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1. 

Budynek ZSO nr 1 w Łodzi, przy ul. Czajkowskiego 14. 

W ramach projektu zakupione będzie wyposażenie 2 pracowni informatycznych - 

mobilnej i stacjonarnej. Kupionych będzie 17 zestawów komputerowych oraz 18 

laptopów z szafą. Na komputerach będzie zainstalowany system operacyjny, 

oprogramowanie z funkcjami kontroli komputerów uczniowskich, program antywirusowy 

oraz pakiet biurowy. Obie pracownie będą posiadały drukarkę, serwer, router, router wi-

fi, tablicę multimedialną z projektorem. Zakupionych zostanie 35 kompletów krzesełek i 

stolików. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ZSO nr 1. 

144769,00 

22.  W0072WW 

Nasz własny kawałek przestrzeni - zagospodarowanie terenu przy ulicy 

Adwentowicza 8. 

Ul. Adwentowicza 8 - ciąg pieszo-jezdny wraz z sąsiadującym terenem zielonym 

znajdujące się przed nieruchomością bloku nr 448. 

Przedmiotem zadania będzie: wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na kostkę 

betonową, wymiana obrzeży i krawężników, zagospodarowanie terenu zielonego przed 

blokiem, wyrównanie terenu wyjeżdżonego przez samochody (ukrócenie możliwości 

parkowania), zasianie trawy i posadzenie krzewów ozdobnych bądź w wariancie drugim 

na części terenu zniszczonego przez parkujące samochody położenie płyt ażurowych 

maksymalnie na szerokość 80cm (unormowanie parkowania oraz zapewnienie 

właściwego i zgodnego z przepisami przejazdu dla odpowiednich służb tj. straży 

pożarnej, pogotowia, policji) wraz z zasianiem trawy i posadzeniem krzewów ozdobnych. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

256500,00 

23.  W0111WW 

Remont i modernizacja kuchni szkolnej. 

SP nr 199, Elsnera 8. 

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie przywrócenia 

funkcjonalności kuchni szkolnej wraz z zapleczem oraz wymiana okien w budynku w 

celu stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. 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 7-14 lat. Taka duża ilość wydawanych posiłków wymaga zakupu 

nowej zmywarki, obieraczki, pieca gastronomicznego. Sprzęt, który posiadamy jest 

256900,00 



4 
 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

bardzo wyeksploatowany. Budynek powstał w latach 70. Kuchnia szkolna nie była 

remontowana od 20 lat. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie SP nr 199.  

24.  W0027WW 

Modernizacja ZSO 8. Remont sali gimnastycznej. 

ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Zadanie polega na remoncie sali gimnastycznej 40m x 17m: wymiana nawierzchni 

podłoża sali i widowni, malowaniu ścian, wymianie okien i drzwi, wymianie oświetlenia 

na energooszczędne. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie uczęszczający do ZSO nr 8. 

310000,00 

25.  W0109WW 

"Mały sport - wielka radość" w SP nr 199 im. J. Tuwima, ul. Elsnera 8 - remont i 

modernizacja sali gimnastycznej. 

SP nr 199, ul. Elsnera 8. 

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 

uprawiania sportu w ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 199 oraz okoliczni 

mieszkańcy.     

310000,00 

26.  W0114WW 

SZKOLNE PRACOWNIE INFORMATYCZNO-JĘZYKOWE NA MIARĘ XXI 

WIEKU. 

Ul. Jurczyńskiego 1/3. 

Utworzenie trzech pracowni wyposażonych w nowoczesne komputery, tablice 

interaktywne z rzutnikami krótkoogniskowymi, interaktywny dywan, stoliki 

komputerowe i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów, to główny cel projektu. Do 

przeprowadzenia atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych 

niezbędne jest również zainstalowanie ciekawych programów wzbogacających jej 

standardowe oprogramowanie.  

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 12.  

324991,00 

27.  W0026WW 

Budowa boiska ze sztuczną trawą 45 m x 90 m przy ZSO 8. 

Na terenie zewnętrznych obiektów sportowych przy ZSO nr 8, ul. Czernika 1/3. 

Budowa boiska do piłki nożnej 45m x 90 m na istniejącym, a nie wykorzystywanym 

boisku wielofunkcyjnym do piłki ręcznej i koszykówki (w odległości 40 m jest drugie 

takie boisko) oraz na będącym w złym stanie technicznym naturalnym korcie tenisowym 

(ceglanym). 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie ZSO 8 i okoliczni mieszkańcy. 

800000,00 

28.  W0076WW 

Remont (wymiana) nawierzchni jezdni ulicy Bartoka wraz z wymianą nawierzchni 

chodników na płytki betonowe i miejsc postojowych na kostkę ażurową. 

Ul. Bartoka na długości ok. 500 metrów od budynku nr 67, tj. Budynku Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Stefana Batorego, aż do nieruchomości blok nr 448 przy ul. 

Adwentowicza 8 zgodnie z załączoną mapką ( załącznik nr 1). 

Przedmiotem zadania będzie: remont (wymiana) nawierzchni w istniejącym śladzie ul. 

Bartoka, wymiana nawierzchni stanowisk postojowych na kostkę ażurową, zastąpienie 

nawierzchni asfaltowej chodnika płytka betonową, wykonanie oznakowania poziomego 

przejść dla pieszych oraz stanowisk parkingowych, wymiana obrzeży i krawężników. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

1550000,00 

 


