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Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania
Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne
dla czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50.
MBP Łódź-Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50.
Zakup nowości książkowych (w tym lektur szkolnych)
i audiobooków dla dzieci, młodzieży i dorosłych w roku
2018, odtwarzacza płyt CD do spotkań z książką mówioną
oraz gier edukacyjnych i planszowych dla dzieci na zajęcia
odbywające się w Filii nr 11 MBP Łódź Widzew,
ul. Zakładowa 50.
Budowa alejki w Parku Źródła Olechówki.
Po zachodniej stronie obecnego placu zabaw.
Budowa alejki z nawierzchni glinkowo-żwirkowej, łączącej
osiedle od strony ul. Bolka Świdnickiego z placem zabaw
i przystankiem tramwajowym przy ul. Kazimierza
Odnowiciela.
Nowe książki, audiobooki, kolorowe ksero i tablica
suchościeralna dla Biblioteki na Janowie.
Dział Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania MBP
Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21.
Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory
biblioteki i uatrakcyjni ją dla czytelników Biblioteki na
Janowie. Zakup kolorowej kserokopiarki pozwoli na
zwiększenie oferty dla tej części użytkowników. Tablica
sucho ścieralna pomoże podczas zajęć komputerowych
dla seniorów oraz podczas zajęć z dziećmi.
Led Latarnie - na ul. Zakładowej
ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al.
Hetmańskiej.
Zadanie zakłada wymianę istniejących opraw oświetlenia
drogowego na oprawy LED.
Remont ul. Bolka Świdnickiego.
ul. Bolka Świdnickiego na wysokości numerów 17 - 27.
Remont ul. Bolka Świdnickiego, polegający na ułożeniu
warstwy ścieralnej na brakującym fragmencie drogi na
wysokości numerów 17-27.
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Młodość pełna pasji - bezpłatne zajęcia sportowo rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów.
Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe,
parki na terenie osiedla.
Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów. Zadanie
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć
W0091OJ sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe,
a także rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów
i turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportoworekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów na obiektach sportowych i rekreacyjnych.
Dostępna będzie szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów
jak i studentów.
Nowe przystanki autobusowe (zadaszone i z ławkami)
wzdłuż al. Hetmańskiej, ul. Zakładowej i al. Książąt.
Hetmańska - Juranda ze Spychowa nr 1811 wiata
4-przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, Hetmańska Zagłoby nr 1809 wiata 4- przęsłowa z ławką na trzech
przęsłach, Hetmańska - Dąbrówki nr 1827 wiata
4-przęsłowa z ławką na trzech przęsłach, Zakładowa Hetmańska nr 1418 wiata 4-przęsłowa z ławką na trzech
przęsłach, Zakładowa - Hetmańska nr 1408 wiata
W0082OJ 3-przęsłowa z ławką na dwóch przęsłach, Zakładowa Olechowska nr 1420 wiata 3-przęsłowa z ławką na dwóch
przęsłach, Zakładowa - Książąt Polskich nr 1421 wiata
3-przęsłowa z ławką na dwóch przęsłach, Książąt Polskich Zakładowa nr 0418 wiata 3-przęsłowa z ławką na dwóch
przęsłach.
Budowa 8 nowych zadaszonych przystanków autobusowych
wraz z ławkami i chodnikami wokół nich w miejsce
istniejących wzdłuż al. Hetmańskiej, ul. Zakładowej
i al. Książąt.
Kładka dla pieszych z podjazdem dla wózków.
Działki W35-215/5; W35-37/14; W35-38/22; W35-37/23;
W35-38/21.
Celem zadania jest wykonanie kładki nad wodociągiem
z podjazdem dla wózków inwalidzkich, rowerów
i z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.
W0080OJ
Podest nad rurociągiem powinien być o powierzchni
gładkiej, z lekką perforacją, odprowadzającej wodę
i umożliwiającej bezproblemowy przejazd wózkiem
inwalidzkim i dziecięcym oraz rowerem. Powierzchnia
podestu powinna być rozległa, aby kilka osób mogło bez
problemu się minąć np. 4 x 5 m.
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Zielony skwer, a nie szary beton.
Teren usytuowany pomiędzy ulicami: Zakładową H. Brodatego - Hetmańską od strony wschodniej budynków
Nr 155 i 160. Działka 51/10.
Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej na długości 25 m
do ul. Zakładowej, budowa chodnika dla pieszych przy
ścieżce rowerowej od ul. Zakładowej do H. Brodatego
o szerokości 1,5 m i długości 100 m, remont istniejącego
chodnika polegający na wymianie płyt betonowych
od strony budynków o szerokości 3 m i długości 85 m,
9. W0185OJ
demontaż istniejących zdegenerowanych płyt chodnikowych
pomiędzy ścieżką rowerową, a chodnikiem od strony
bloków 155 i 160 wraz z rekultywacją terenu i wykonaniem
trawnika, wykonanie nasadzeń drzew /klonów kulistych/ w
dwóch rzędach oraz nasadzeń krzewów, wykonanie dwóch
poprzecznych chodników przez wykonany skwer łączących
chodnik przy ścieżce rowerowej z chodnikiem- aleją wzdłuż
bloków łącznie 20 m x 1,5 m, kompleksowa pielęgnacja
istniejących nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym
od ul: Zakładowej do ul. H. Brodatego.
Remont chodnika od strony zachodniej ul. P. Kołodzieja
od ul. H. Brodatego do ul. Ks. Kingi oraz budowa
parkingu od strony wschodniej od ul. H. Brodatego do
Dąbrówki.
Chodnik od strony zachodniej ul. P. Kołodzieja
od ul. H. Brodatego do ul. Ks. Kingi. Parking na terenie
zielonym od strony wschodniej ul. P. Kołodzieja
od ul. H. Brodatego do ul. Dąbrówki.
10. W0105OJ 1) Remont istniejącego chodnika po lewej stronie
ul. P. Kołodzieja od ul. H. Brodatego do ul. Ks. Kingi. Należy
wymienić nawierzchnię chodnika na płytki betonowe
o wymiarach 25 x 25 cm. Długość chodnika to 450 m, a jego
szerokość to 2,5 m.
2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
parkingu po prawej stronie ul. Piasta Kołodzieja /aktualnie
teren zielony/ od ul H. Brodatego do ul. Dąbrówki. Długość
parkingu 60 m.
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Olechowski Las Aktywności i Zabawy.
Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem
miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części
wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się
na teren 3ZP - teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty
działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL
i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy
mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie
jest dopuszczalna.
Plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony w zjazd
linowy,
zestawy zabawowe, sprawnościowe
oraz
wspinaczkowe, labirynt, stoły do "piłkarzyków", karuzele,
huśtawki, piaskownica, nawierzchnię amortyzującą.
Siłownia plenerowa posiadająca do 10 urządzeń np.: stepertwister, wiosła, sztanga, motyl, ławki do ćwiczeń, narciarz,
rowerek, klucznik, drążek. Ogrodzenie, alejki parkowe,
ławki, oświetlenie solarne, stojaki na rowery, nasadzenia
drzew oraz zachowanie istniejącego drzewostanu. Ilość
urządzeń zabawowych oraz innych elementów, uzależniona
od dostępności terenu, doprecyzowana zostanie na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej.
Skatepark – pumptrack – Skwer gier miejskich dla
osiedla Olechów-Janów ETAP I.
Park Źródła Olechówki.
I etap zadania polega na stworzeniu miejsca relaksu
i uprawiania sportów. Skwer obejmowałby: skatepark pumptrack, strefę rekreacji – ławki, stoliki do szachów,
kosze na śmieci.
Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa Tężni
w parku.
Park Źródła Olechówki.
Budowa tężni (inhalatorni solankowych) wzorowanych na
ciechocińskich w Parku Źródła Olechówki. Zadanie ma na
celu stworzenie mikroklimatu leczniczego w mieście.
Utwardzenie odcinka 110 m ul. Wojewódzkiego.
ul. Wojewódzkiego na wysokości Cynarskiego 5 i 7. Działka
W35-65/16.
Przebudowa gruntowej nawierzchni ul. Wojewódzkiego na
wysokości Cynarskiego 5 i 7 na dowolną nawierzchnię
utwardzoną
(np.
asfalt,
kostka
brukowa
itp.),
wyremontowanie istniejących miejsc postojowych (jeśli
niezbędne do realizacji projektu) oraz budowa nowych
miejsc postojowych po północnej stronie ulicy na odcinku
60 m.
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Nie dla wąskich, osiedlowych uliczek - powiedzmy
"TAK" komunikacji publicznej na ul. Zagłoby!
ul. Zagłoby. Działki: W35-23/5, W35-23/2, W35-24/64,

W35-24/182, W35-24/123, W35-24/183, W35-24/174,
W35-230/3.
Wybudowanie pętli na końcu niezagospodarowanej dotąd
15. W0037OJ ul. Zagłoby wiązałoby się z koniecznością poszerzenia owej
ulicy w docelowej lokalizacji krańcówki oraz zapewnieniem
toalety przenośnej dla kierowców z wymiennym
zbiornikiem dla kierowców. Ponadto 4 wiaty autobusowe
byłyby wymagane, jedna dodatkowa zatoka, chodnik łączący
ul. Ketlinga z ul. Podbipięty, jak i instalacja niezbędnego,
brakującego oświetlenia ulicznego na krótkim odcinku
Zagłoby (około 5 latarni).

861000,00

