
WIDZEW 
Osiedle OLECHÓW – JANÓW 

 

ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0026OJ 

Budowa ulicy Piasta Kołodzieja na odcinku 95 metrów  
na północ od ul. Zakładowej. 
Działka W35-9/7. 
Zadaniem ma być zrealizowanie drogi lokalnej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Mieszka I i podjazdami do posesji na 95-
metrowym, dotychczas gruntowym odcinku ul. Piasta 
Kołodzieja. Droga ta ma być jednojezdniowa z dwoma pasami 
ruchu, wykończona krawężnikiem oraz przyległym do jezdni 
chodnikiem o szerokości 2 metrów. Ma zostać wykonane także 
odwodnienie ulicy, niezbędna infrastruktura podziemna oraz 
oświetlenie, proponuję 3 słupy oświetleniowe co ok. 35 m. 

450 000,00 zł 

W0037OJ 

Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt komputerowy 
dla czytelników Biblioteki przy ul. Zakładowej 50. 
Filia nr 11 MBP Łódź-Widzew, ul. Zakładowa 50. 
Zakup nowości książkowych i audiobooków dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych w roku 2017 oraz zakup sprzętu 
komputerowego na 2 stanowiska do szybszej i sprawniejszej 
obsługi czytelników w Filii nr 11 MBP Łódź Widzew ul. 
Zakładowa 50. 

17 600,00 zł 

W0038OJ 

Remont i modernizacja szatni dla dzieci i młodzieży  
w SP 205. 
Ul. Dąbrówki 1. 
Demontaż i likwidacja starych krat i szafek. Remont szatni - 
malowanie. Zakup i montaż szafek dla 450 uczniów klas I-III        
i 325 uczniów klas IV-VI. 

161 000,00 zł 

W0039OJ 

Ogrodzenie terenu SP 205 i PG 36. 
 Działka W-53 210/1, Dąbrówki 1. 
Ogrodzenie i uporządkowanie terenu SP 205 i PG 36 w celu 
stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji dla dzieci               
i młodzieży. Do obu szkół uczęszcza około 1300 uczniów. 
Powstanie czyste i bezpieczne miejsce rekreacji na świeżym 
powietrzu dla uczniów obu placówek. Teren rekreacji będzie 
udostępniany mieszkańcom oraz sąsiednim przedszkolom. 

106 000,00 zł 

W0040OJ 

 Rowerem na Olechów i Janów. 
Ciąg: ul. Przybyszewskiego, al. Książąt Polskich, ul. Zakładowa - 
na odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej. 
Wymalowanie pasów rowerowych w ciągu ulic: 
Przybyszewskiego, al. Książąt Polskich i ul. Zakładowej na 
odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej 

8 700,00 zł 

W0041OJ 

Budowa alejki w Parku Źródła Olechówki. 
Po zachodniej stronie obecnego placu zabaw dla dzieci. 
Budowa alejki z kostki brukowej łączącej osiedle od strony         
ul. Bolka Świdnickiego z placem zabaw i przystankiem 
tramwajowym przy ul. Kazimierza Odnowiciela. 

55 000,00 zł 



ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

W0055OJ 

Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla biblioteki na 
Janowie. 
Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew, ul. Ketlinga 21. 
Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w roku 2017 oraz zakup sprzętu komputerowego na                     
4 stanowiska do szybszej i sprawniejszej obsługi czytelników  
w Dziale Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania                     
i Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew ul. 
Ketlinga 21. 

22 800,00 zł 

W0066OJ 

Utwardzenie ok. 110 m chodnika ulicy Wojewódzkiego 
oraz budowa nowych miejsc postojowych po północnej 
stronie ulicy. 
Działka W35-65/16. 
Przebudowa gruntowej nawierzchni ul. Wojewódzkiego na 
wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7 na nawierzchnię asfaltową; 
wyremontowanie istniejących miejsc postojowych  
(po południowej stronie -  cały odcinek), budowa nowych 
miejsc postojowych (po północnej stronie - odcinek ok. 60 m). 

750 000,00 zł 

W0070OJ 

Chodniki dla Hetmańskiej. 
Działka W35-52/3. 
Zadaniem ma być wybudowanie chodnika łączącego 
skrzyżowanie Zagłoby/Hetmańska/Juranda ze Spychowa            
z osiedlem mieszkaniowym przy Hetmańskiej 20/22/24 oraz 
galerią handlową i blokiem mieszkalnym przy Hetmańskiej 18    
i 16, wzdłuż ulicy Juranda ze Spychowa po obu jej stronach. 

60 000,00 zł 

W0079OJ 

Zwiększenie ilości miejsc postojowych na Janowie poprzez 
zmianę organizacji ruchu. 
Ul. Maćka z Bogdańca działki: 29/30, 102/23,29/50, 229/1, ul. 
Podbipięty działki: 37/33, 102/26, 134/22, obręb W-35. 
Wyznaczenie miejsc postojowych na ulicach Maćka z Bogdańca 
i Podbipięty oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dzięki 
wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na wymienionych 
drogach. 

5 500,00 zł 

W0080OJ 

Budowa brakującego fragmentu chodnika na ul. Zagłoby. 
ul. Zagłoby pomiędzy ul. Ketlinga i Podbipięty strona północna, 
Działka W-35 230/3. 
Budowa chodnika w miejscu przedeptu wzdłuż ul. Zagłoby, 
pomiędzy ul. Podbipięty i Ketlinga, wraz z wyznaczeniem 
brakującego przejścia dla pieszych przez ul. Ketlinga. 

160 000,00 zł 

W0101OJ 

Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc 
parkingowych w ul. Ziemowita. 
Ul. Ziemowita. 
Wybudowanie miejsc parkingowych z płyt ażurowych we 
wskazanych we wniosku dwóch lokalizacjach, remont 
istniejących chodników na odcinku od ul. Zakładowej               
(dz. 71/28) do ul. Ziemowita 23 (szczyt budynku) po obu 
stronach. 

450 000,00 zł 
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W0104OJ 

Skwer gier miejskich dla osiedla Olechów-Janów - ETAP I. 
Osiedle Olechów - Janów, w rejonie ul. Jana Skrzetuskiego i ul. 
Piasta Kołodzieja, działki nr 37/23, 38/21,39/22,38/20, 39/26 
w obrębie W35. 
I etap zadania polega na stworzeniu miejsca relaksu                      
i uprawiania sportów. Skwer obejmowałby: 1. SKATEPARK,       
2. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, 3. PLAC ZABAW DLA MŁODSZYCH 
DZIECI, 4. STREFA REKREACYJNA - ŁAWKI, STOLIKI DO 
SZACHÓW, 5. SANITARIATY, KOSZE NA ŚMIECI, 6. OBSŁUGA 
TECHNICZNA. 

693 000,00 zł 

W0144OJ 

Zielone i przyjazne osiedle. Nasadzenia zimozielone 
wzdłuż ul. Zagłoby.  
Ul. Zagłoby. 
Wykonanie nasadzeń krzewów zimozielonych (np. 
kosodrzewina, jałowiec) w pasie zieleni pomiędzy jezdnią              
i chodnikiem wzdłuż ul. Zagłoby po obu stronach jezdni na 
odcinku pomiędzy ul. Podbipięty i Maćka z Bogdańca. 

50 000,00 zł 

W0145OJ 

EKOMIEJSCA POSTOJOWE NA UL. BILLEWICZÓWNY. 
Teren zadania zlokalizowany jest przy ul. Billewiczówny na 
działce nr W35-145/30 na wysokości adresu Oleńki 
Billewiczówny 6 oraz poczty przy Maćka z Bogdańca 16. 
20 sztuk zielonych miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych miałoby powstać z ażurowych płyt wypełnionych 
ziemią, na której można zasiać trawę w celu uniknięcia 
nieestetycznego widoku i odczucia „wybetonowania" osiedla. 
Budowa ma na celu zmniejszenie zagrożenia dla pieszych             
i pojazdów w ruchu. W obecnej sytuacji auta zaparkowane 
wzdłuż ul. Billewiczówny ograniczają widoczność i utrudniają 
komunikację w dwóch kierunkach ruchu. 

100 000,00 zł 

W0146OJ 

ZIELONE PARKINGI DLA JANOWA. 
Teren zadania zlokalizowany jest przy ulicy Longinusa 
Podbipięty na działkach nr W35-37/33; W35-134/22 
60 sztuk zielonych parkingów dla samochodów osobowych 
miałoby powstać z ażurowych płyt wypełnionych ziemią, na 
której można zasiać trawę w celu uniknięcia nieestetycznego 
widoku i odczucia „wybetonowania" osiedla. Budowa ma na 
celu zmniejszenie zagrożenia dla pieszych i pojazdów w ruchu. 
W obecnej sytuacji auta zaparkowane wzdłuż ul. Podbipięty 
ograniczają widoczność i utrudniają komunikację w dwóch 
kierunkach ruchu. 

235 030,40 zł 

W0147OJ 

Miejsce parkingowe dla samochodów osobowych przy 
obiektach sportowych na osiedlu "Janów". 
Przy ul. Skrzetuskiego pomiędzy kortem tenisowym MOS            
a marketem „BIEDRONKA". 
Propozycja polega na wybudowaniu z kostki betonowej około 
20 miejsc postojowych dla samochodów osób, które 
przyjeżdżają na tereny sportowe usytuowane przy  
ul. Skrzetuskiego. Osoby te biorące udział w zawodach 
sportowych lub tylko korzystające z tych obiektów w celach 
rekreacyjnych. Na chwilę obecną samochody parkowane są na 

134 008,85 zł 
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bardzo wąskiej ul. Skrzetuskiego co jest bardzo niebezpieczne 
dla ruchu samochodowego, a także dla przechodzących 
pieszych. Wybudowanie tych miejsca parkingowe 
zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo komunikacyjne na 
osiedlu Janów. 

W0149OJ 

UL. Dąbrówki/Zakładowa - bezpieczna droga do szkoły. 
Działki: W35-71/63; W35-71/28; W35-98/3; W35-71/53. 
W ramach zadania na skrzyżowaniu ul. Zakładowej z ulicami 
Ziemowita i K. Odnowiciela w przestrzeni przejścia dla 
pieszych przez ul. Zakładową należy zamontować azyle                
z prefabrykatu wraz z elementami odblaskowymi oraz zwęzić 
pasy ruchu na ul. Zakładowej przy tarczy skrzyżowania do 
maksimum 3 metrów. 

10 000,00 zł 

W0150OJ 

Bezpieczniej na ul. Zagłoby - nowe miejsca parkingowe. 
Działki: W35-52/5; W35-102/23; W35-141/15; W34-140/24; 
Działki: W34-137/26; W34-90/23; W34-112/2; W34-111/2. 
Na ul. Zagłoby, od ul. Ketlinga do ul. Maćka z Bogdańca należy 
wymalować pośrodku pasy ruchu o szerokości 3 m wraz             
z piktogramami rowerowymi, należy wyznaczyć skośne miejsca 
parkingowe. Na skrzyżowaniach ul. Zagłoby z  ul. Ketlinga,       
ul. Podbipięty/Skrzetuskiego oraz Maćka z Bogdańca należy 
zamontować minironda wraz z separatorami z prefabrykatu, 
celem spowolnienia aut i zminimalizowania groźby wypadków. 

50 000,00 zł 

W0152OJ 

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. 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. 

250 000,00 zł 

W0153OJ 

Siłownia zewnętrzna. 
Tereny rekreacyjne na Janowie przy ul. Skrzetuskiego, działka 
W35, między Orlikiem a boiskiem do piłki siatkowej.  
Siłownia zewnętrzna: aktywne spędzanie czasu wolnego  
na świeżym powietrzu. Zestaw trwałych urządzeń 
sprawnościowych zapewniających pełen zakres ćwiczeń 
rekreacyjnych na górne partie ciała, nogi, zwiększenie 
wytrzymałości, poprawa elastyczności i krążenia. 

150 000,00 zł 

W0154OJ 

Plac do street workout (zestaw urządzeń do ćwiczeń 
siłowych). 
Działka W35-134/9 lub W35-135/3. 
Projekt zakłada budowę specjalistycznego placu do ćwiczeń       
z wykorzystaniem własnego ciała (ćwiczeń kalistenicznych) 
rozwijających sprawność fizyczna i koordynację ruchową.  
Do placu dołączone będą 2 ławki i kosz na śmieci. 

69 800 zł 
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W0157OJ 

Rower Miejski na Olechowie i Janowie. 
Działki: W 35-71/62, W 35-140/141. 
Stworzenie dwóch stacji Roweru Miejskiego na osiedlach. 
Lokalizacja na Olechowie przy skrzyżowaniu ul. Zakładowej        
i al. Hetmańskiej. Lokalizacja na Janowie przy skrzyżowaniu  
ul. Juranda ze Spychowa i al. Hetmańskiej. Rowery 
wykorzystywane przez mieszkańców jako środek lokomocji  
do przejazdu do centrum oraz rekreacyjnie do wycieczek  
po okolicznych lasach. 

247 168,00 zł 

W0158OJ 

Nowe przystanki autobusowe (zadaszone i z ławkami) 
wzdłuż al. Hetmańskiej, ul. Zakładowej i al. Książąt 
Polskich. 
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 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 w miejsce istniejących wzdłuż al. Hetmańskiej, 
ul. Zakładowej i al. Książąt Polskich.  

150 000,00 zł 

W0159OJ 

Ciechocinek na Olechowie - budowa tężni w Parku Źródła 
Olechówki. 
Park Źródła Olechówki, działki nr 134/9, 135/3 obręb W-35. 
Budowa tężni (inhalatorni solankowej) wzorowanej na 
ciechocińskich.  Zadanie ma na celu stworzenie mikroklimatu 
leczniczego w Parku Źródła Olechówki. 

415 000,00 zł 

W0160OJ 

Darmowe obiad dla 100 najbiedniejszych dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjum na Olechowie i Janowie. 
Osiedle Olechów-Janów. 
Ufundowanie 100 najbiedniejszym dzieciom ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjum darmowych na osiedlu 
Olechów i Janów obiadów w szkole przez cały rok szkolny. 

120 000,00 zł 

W0163OJ 

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy ulicy 
Wojewódzkiego. 
W 35-67/6 , W35-67/24, W35-68/18 ul. Wojewódzkiego. 
Plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony w: zjazd linowy, 
zestawy zabawowe, sprawnościowe oraz wspinaczkowe, 
labirynt, stół do piłkarzyków, karuzele, huśtawki, piaskownica, 
nawierzchnię amortyzującą Siłownia plenerowa posiadająca 12 
urządzeń: steper-twister, wiosła, sztanga, motyl, ławki do 
ćwiczeń, narciarz, rowerek, klucznik, drążek. Ogrodzenie, alejki 
parkowe, ławki, stojaki na rowery, nasadzenia drzew. 

595 000,00 zł 
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W0278OJ 

Robotyka w szkole. Budowanie i programowanie robotów. 
Bezpłatne warsztaty dla dzieci. 
Szkoła podstawowa lub gimnazjum na terenie osiedla. 
W ramach zadania zostaną przeprowadzone bezpłatne 
warsztaty z robotyki na osiedlu. Dzieci będą się na nich uczyć 
programowania i budowy robotów, w oparciu o specjalne 
zestawy edukacyjne. Zadaniem projektu jest promocja 
kreatywnych form nauki i rozbudzanie zamiłowania do nauki      
i techniki. 

10 280,00 zł 

W0280OJ 

Mały projekt - pomóż zasadzić trzy drzewa. 
Zieleńce przy skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z ul. Zakładową 
(północno-zachodni narożnik). 
Projekt zakłada nasadzenie 3 drzew o obwodzie na wysokości 
100 cm minimum 18 cm, na terenie zielonym przy 
skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej z ul. Zakładową (północno-
zachodni narożnik). 

3 000,00 zł 

 

 

 


