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WIDZEW 

OSIEDLE ZARZEW 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  W0019ZA 

Książki i audiobooki dla dzieci oraz lektury dla młodych czytelników Biblioteki na 

Zarzewie. 

BM Nr 61, ul. Tatrzańska 63. 

Zakup audiobooków i książek dla dzieci do Filii Nr 61 BM. Zakupione pozycje będą 

obejmowały zarówno literaturę piękną, jak i popularnonaukową oraz lektury, tak bardzo 

poszukiwane przez uczniów. Audiobooki dodatkowo uatrakcyjnią ofertę biblioteki. 

Nie dotyczy. 

8000,00 

2.  W0143ZA 

Młody czy starszy dorosły, jaka to różnica? Nowe książki dla Filii 62 BM. 

BM, Filia nr 62, ul. Tatrzańska 63. 

Zakup nowych książek wzbogaci i uatrakcyjni ofertę biblioteki oraz przyczyni się do wzrostu 

czytelnictwa na osiedlu Zarzew oraz w mieście. 

Nie dotyczy. 

15550,00 

3.  W0022ZA 

Spleen seniora redukowany przez 4 zmysły. 

Ul. Przybyszewskiego 255/267 Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomoc Społecznej 

w Łodzi. Stworzenie pokoju relaksacyjno-rekreacyjnego. Pokój zostanie wyremontowany i 

dostosowany do potrzeb odbiorców czyli odpowiednio dobrany kolor ścian, dostosowanie 

podłogi, zamontowanie żaluzji okiennych itp. Wyposażony będzie min w: lampy 

antydepresyjne, panel wodny, projektor wraz z akcesoriami, ekran ścienny, meble 

(łóżko/leżak, fotele, parawany, stoliki itp.), sprzęt audiowizualny, tablicę szkolną/ flipchart, 

akcesoria (np. poduszki, koce itp.). 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu 

Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267. 

30000,00 

4.  W0023ZA 

Modernizacja i rozbudowa alejek parkowych w CRO DPS w Łodzi. 

Ul. Przybyszewskiego 255/267 Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS. 

Placówka położona jest w parku o powierzchni 5,5 ha, w którym zlokalizowane są trzy 

czterokondygnacyjne pawilony mieszkalne. Modernizacja alejek parkowych ma na celu 

bezpieczne poruszanie się po terenie mieszkańcom Centrum w szczególności osobom z 

dysfunkcjami narządu ruchu oraz poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W ramach 

zadania zostaną zmodernizowane i rozbudowane alejki parkowe przez ułożenie kostki 

brukowej ( 200 metrów kwadratowych). 

Beneficjentami zadania będą mieszkańcy Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego DPS przy 

ul. Przybyszewskiego 255/267. 

30000,00 

5.  W0010ZA 

Miniboisko dla maluchów. 

PM 137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. 

Stworzenie miniboiska na tarasie przy PM nr 137 - Integracyjnym. Wyłożenie kostki brukowej 

bezpieczną nawierzchnią, zamontowanie dwu bramek, montaż siedzisk (trybuna), na murku 

otaczającym taras. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i dzieci przebywające w przedszkolu. 

99564,80 

6.  W0034ZA 

OGRÓD DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 142. 

PM 142, ul. Brzechwy 3.  

Projekt ma na celu stworzenie nowego, funkcjonalnego i estetycznie wyglądającego placu 

zabaw przy PM nr 142. Odnowienie terenu ogrodu przedszkolnego poprawi wygląd 

przedszkola oraz przestrzeni wokół niego. Zadania: nasadzenie 20 szt. roślin, wybudowanie 

placu zabaw oraz ławek. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą przedszkolaki z PM nr 142. 

100000,00 

7.  W0081ZA 

Ścieżka piesza z możliwością przejazdu rowerów pomiędzy ROD a Osiedlem Majowym. 

Teren znajdujący się przy ROD od zakrętu utwardzonej płytami/asfaltem ul. Nurta 

Kaszyńskiego do końca ogrodzenia ROD (długość około 230m). 

Wykonanie ścieżki o długości ok. 230 metrów, poszerzonej do szerokości 2,0 m oraz 

wyłożoną płytą chodnikową lub asfaltem. Istniejący drzewostan kolidujący ze ścieżką (tj. 

znajdujący się na planowanej szerokości 2,0 m) pozostanie bez mian. Pobocze ścieżki zostanie 

uporządkowane i wyrównane. Dodatkowo ścieżka z obu stron zostanie zabezpieczona przed 

ewentualnym wjazdem samochodów oraz zaopatrzona w dwa kosze na śmieci. Ciąg pieszy 

będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Łodzi. 

174800,00 
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8.  W0056ZA 

BEZPIECZNY PARK PODOLSKI - BUDOWA MONITORINGU W PARKU - etap I. 

Park Podolski w części zachodniej położonej pomiędzy ulicą Tatrzańską, a Aleją Śmiglego - 

Rydza. Zadanie polega na budowie w zachodniej części Parku Podolskiego systemu 

monitoringu wizyjnego składającego się z trzech punktów kamerowych. Monitoring ten dzięki 

stałemu, elektronicznemu dozorowi Straży Miejskiej nad parkiem i możliwości szybkiej 

reakcji strażników w przypadku niebezpiecznych zdarzeń w zdecydowany sposób poprawi 

bezpieczeństwo korzystających z parku i z urządzeń wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz 

ograniczy dewastację tych urządzeń. 

Zadanie jest ogólnodostępne dla wszystkich osób. 

299000,00 

9.  W0059ZA 

Twoje Miejsce - teren rekreacyjno-sportowy. 

Ul. Częstochowska 36 teren MOS nr 3. 

Twoje Miejsce to budowa terenu rekreacyjno-sportowego dla osób w każdym wieku. 

Inwestycja obejmuje budowę boiska do streetballu, stworzenie terenu do street workoutu oraz 

budowę wolnostojącej ściany wspinaczkowej o wysokości 10 m i - łącznej pow. zabudowy ok. 

130 m
2
 dające szerokie możliwości wspinania, a nawet prowadzenia kursów wspinaczkowych. 

Dodatkowo pojawią się ławeczki, stojaki rowerowe. Przygotowanie terenu pozwoli na miłe i 

aktywne spędzenie czasu wolnego. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą wychowankowie MOS nr 3. 

440000,00 

10.  W0073ZA 

Skwer im. Darii „Duśki" Trafankowskiej w Łodzi (PARK PODOLSKI I). 

Park Podolski I (Obręb Śmigłego Rydza, Zbaraska, Tatrzańska). 

1360 m
2
 rekultywacji trawnika, 1150 m

2
 alejki parkowej, 20 ławek i 12 koszy na śmieci w 

stylach secesyjnych, 11 nowych latarni zasilanych na słońce i wiatr (styl lat 70-80), przyłącze 

wodnokanalizacyjne, nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew. 

Park Podolski jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez cały rok. 

463440,00 

11.  W0018ZA 

"Kacperkowe Przedszkole" - wspaniałe, cieplutkie i kolorowe. 

PM Nr 146, ul. Morcinka 3. 

Budynek przedszkola wymaga gruntownego remontu. Należy wymienić wszystkie okna. Są 

nieszczelne, wypaczone, zagrażają zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci (niektóre się nie otwierają). 

W złym stanie jest stolarka drzwiowa zewnętrzna. Tynki elewacyjne są popękane, widoczne są 

duże ubytki. Niezbędne jest ocieplenie budynku, położenie nowych tynków. Aby uzyskać 

pełną termoizolację należałoby wyremontować pokrycie dachu i rynny. Remont przyniósłby 

duże oszczędności energii cieplnej. 

Z efektów realizacji zadania będą korzystać pracownicy i dzieci uczęszczające do PM nr 146. 

510000,00 

12.  W0144ZA 

Fontanna „Podolanka I”. 

Park Podolski I, działka nr : W30-17/50. 

Zburzenie obecnej fontanny, stworzenie nowej w wymiarach 7x11 m typu dry plaza z 16 

dyszami i oświetleniem ledowym, a wraz z płytami granitowymi 11x11 metrów. Remont 

obecnych ścieżek. Postawienie 11 latarni, 11 ławek, 7 koszy na śmieci. 

Fontanna będzie działać w miesiącach maj-październik (jednak gdy wcześniej będzie cieplej 

np. połowa kwietnia) będzie mogła zostać uruchomiona. 

840000,00 

 


