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WIDZEW 

OLECHÓW- JANÓW 

Lp. ID 

Tytuł zadania 

Lokalizacja 
Krótki opis zadania 

Dostępność 

Kwota po 

weryfikacji 

1.  W0040OJ 

Kącik dla dzieci dla Biblioteki na Janowie. 
BM Filia nr 52, ul. Ketlinga 21. 

Wyposażenie kącika dla dzieci w meble: sofa, małe krzesełka, stolik, kolorowe pufy, półki, 

regały, dywan, farba tablicowa, drewniane zabawki. 

Nie dotyczy. 

7000,00 

2.  W0093OJ 

Pierwszy w Łodzi zielony przystanek! 

Skrzyżowanie al.. Hetmańskiej z ul. Zakładową. 

Projekt polega na nasadzeniu pięciu drzew w pasie zieleni między drogą asfaltową a 

przystankiem tramwajowym (kierunek centrum). Nasadzone drzewa będą rzucały cień na 

pobliski przystanek tramwajowy i tym samym pozytywnie wpłyną na komfort oczekiwania 

na tramwaj. 

Nie dotyczy. 

7400,00 

3.  W0017OJ 

Nowości wydawnicze, audiobooki oraz gry planszowe dla czytelników Biblioteki przy 

ul. Zakładowej 50. 

BM, Filia nr 58, ul. Zakładowa 50. 

Zakup książek, audiobooków, gier planszowych oraz gier edukacyjnych dla wszystkich 

czytelników Filii nr 58 BM. 

Nie dotyczy. 

10000,00 

4.  W0051OJ 

Progi zwalniające dla aut przy przejściu dla pieszych znajdującym się obok 

krańcówki Janów. 

Przejście dla pieszych obok krańcówki Janów. 

2 progi zwalniające na jezdni. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

10000,00 

5.  W0012OJ 

Audiobooki, lektury szkolne i książki nowe dla Czytelników Biblioteki na Janowie. 

BM, Filia nr 52, ul. Ketlinga 21. 

Zakup nowych książek i audiobooków wzbogaci zbiory biblioteki i uatrakcyjni ją dla 

czytelników na Janowie. 

Nie dotyczy. 

15000,00 

6.  W0057OJ 

Spragnieni kultury - rozwijające spotkania dla seniorów i nie tylko. 

Strefa Kultury Otwartej, ul. Jagiellonki 4 lok. 43. 

Organizacja cyklu spotkań z zakresu prozdrowotnej aktywności seniorów (warsztaty 

rozwoju osobistego i gimnastyka umysłu) oraz o tematyce osadzonej w kręgach kultury i 

turystyki (warsztaty artystyczne, spotkania kulinarne, podróżnicze i spacery z 

przewodnikiem) oraz ogólnego rozwoju seniorów. Bezpłatne spotkania skierowane będą do 

seniorów i będą odbywały się cyklicznie w 2019 roku. 

Nie dotyczy. 

15000,00 

7.  W0058OJ 

Zdrowy i Aktywny Senior na Olechowie. 

Strefa Kultury Otwartej - ul. Jagiellonki 4. 

Zorganizowanie bezpłatnych zajęć rekreacyjno-ruchowych, typu pilates, joga, nordic-

walking, gimnastyka, tai-chi dla seniorów, mieszkańców Osiedla Olechów-Janów. Zajęcia 

będą dostosowane do możliwości i potrzeb wskazanej grupy i prowadzone przez 

wykwalifikowanych instruktorów. 

Na proponowane bezpłatne zajęcia będzie miał wstęp każdy zainteresowany senior z 

osiedla, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci wzięcia udziału i wpisaniu się na listę 

uczestników. Cześć zajęć będzie realizowana w formule otwartej dla wszystkich (nordic-

walking), a część będzie dostępna na zapisy. 

26600,00 

8.  W0049OJ 

Zasadzenie dwudziestu drzew wzdłuż ulicy Ketlinga. 

Ul. Ketlinga od Zagłoby do Juranda ze Spychowa. 

20 drzew. 

Nie dotyczy. 

30000,00 
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9.  W0142OJ 

Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu na ulicach Olechowa! 

Ul. Odnowiciela i Opolczyka. 

W związku z intensywną urbanizacją zielonych dotychczas terenów oraz wybudowaniem 

centrów handlowych przy cichych i bezpiecznych ulicach Olechowa pojawił się wzmożony 

ruch samochodowy. Projekt zakłada ustawienie 4 progów zwalniających. Celem projektu 

jest poprawa bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców i użytkowników placu zabaw 

(dzieci) oraz komunikacji miejskiej.  

Publicznie ogólnodostępny teren. 

34000,00 

10.  W0098OJ 

Szpaler drzew przy ul. Opolczyka. 

Ul. Opolczyka między sklepem (Biedronka) a ul. Łokietkówny. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew o obwodzie (na wysokości 130 cm) 10-14 cm w 

pasie zieleni po zachodniej stronie ul. Opolczyka, na odcinku miedzy sklepem (Biedronka), 

a ul. Łokietkówny. Na powyższym odcinku powinno być posadzonych około 40 szt. drzew. 

Drzewa muszą być poddawane systematycznej pielęgnacji (podlewanie, nawożenie, etc.). 

Nie dotyczy. 

59000,00 

11.  W0099OJ 

Drzewa owocowe na Olechowie! 

Al. Hetmańska między ul. Odnowiciela a ul. Zakładową. 

Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew owocowych w pasie zieleni przy Al. Hetmańskiej 

między ul. Odnowiciela, a ul. Zakładową. Drzewa powinny zostać nasadzone między 

torowiskiem, a ul. Opolczyka. Na powyższym odcinku powinno być posadzone około 100 

szt. drzew owocowych. Drzewa muszą być poddawane systematycznej pielęgnacji 

(podlewanie, nawożenie etc.). 

Nie dotyczy. 

66000,00 

12.  W0085OJ 

Remont ul. Bolka Świdnickiego. 

Ul. Bolka Świdnickiego na wysokości numeru 17-27. 

Remont ul. Bolka Świdnickiego na wys. numerów 17-27 polegający na ułożeniu warstwy 

ścieralnej. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

88000,00 

13.  W0065OJ 

Mural na osiedlu Olechów. 

Blok na ul. Ketlinga 23. 

Wykonanie muralu na ścianie bocznej bloku. 

Zadanie ogólnodostępne, całą dobę. 

99000,00 

14.  W0189OJ 

Bezpieczne przejścia dla pieszych -  budowa oświetlenia przejść na ul. Hetmańskiej. 

Przejścia dla pieszych: 1. ul. Hetmańska przy skrzyżowaniu z Oleńki Billewiczówny 

(przejście przez Hetmańską w stronę zajezdni MPK Łódź-Janów); 2. ul. Hetmańska przy 

skrzyżowaniu Juranda ze Spychowa - przejście od strony Kościoła pw. św. Papieża XXII 

Hetmańska 9 w stronę budynku mieszkalnego Hetmańska 8; 3. ul. Hetmańska przystanek 

autobusowy Hetmańska-Dąbrówki przystanek autobusowy (1827). 

Ul. Hetmańska - na każde przejście po dwa słupy z oprawami LED dedykowanymi na 

przejścia dla pieszych. Suma: 6 słupów oświetleniowych. 

Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

105000,00 

15.  W0067OJ 

Zielone rabaty na Olechowie. 

Istniejące trawniki przy skrzyżowaniu ulic Zakładowa/Hetmańska i Zakładowa/Ziemowita. 

Wykonanie rabat na terenie istniejących trawników poprzez obsadzenie ich krzewami o 

różnorodnej kolorystyce i wysokości ( berberysy, trawy ozdobne , iglaki) według projektu 

zaproponowanego przez firmę ogrodniczą. Uwzględnienie istniejącego chodnika 

przecinającego trawnik przy skrzyżowaniu Zakładowa/Hetmańska i wykonanie takiego na 

terenie drugiej rabaty, co ma zapobiec rozdeptywaniu go przez pieszych (obecnie jest tam 

wydeptana ścieżka). Łączna powierzchnia rabat to około 362 m kw. 

Nie dotyczy. 

109600,00 

16.  W0177OJ 

Wesoła Podłoga. 

SP nr 141, ul. Zakładowa 35. 

W budynku szkoły na powierzchniach korytarzy z lastriko i w niektórych pomieszczeniach 

z płytkami PCV i parkietem zostanie wykonana wymiana posadzek na wykładzinę 

zgrzewalną homogeniczną. Łączna powierzchnia: 340 m
2
. 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP nr 141.   

126000,00 
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17.  W0039OJ 

Zielony parking na Wojewódzkiego. 

Ul. Wojewódzkiego od ul. Cynarskiego w stronę placu zabaw po stronie północnej ulicy. 

Budowa parkingu na około 30 miejsc w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych z płyt 

ażurowych z posianiem trawnika. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

150000,00 

18.  W0050OJ 

Plac zabaw dla psów. 

Na działce o numerze W34-142/85 lub o numerze W34-142/91 (Park na Janowie). 

20 drzew, 1 kosz na psie nieczystości 1 kosz na śmieci 200m
2
 trawnik 6 ławek parkowych 

10 różnych psich urządzeń. 

Zadanie ogólnodostępne. 

156900,00 

19.  W0181OJ 

Plac Street Workout. 

Park Źródła Olechówki. 

Projekt zakłada budowę specjalistycznego placu do ćwiczeń z wykorzystaniem własnego 

ciała (ćwiczeń kalistenicznych) rozwijających sprawność fizyczną i kondycję ruchową. 

Park Źródła Olechówki jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez cały rok. 

170000,00 

20.  W0030OJ 

Zielony skwer, a nie szary beton. 

Teren usytuowany pomiędzy ul.: Zakładowa - H. Brodatego - Hetmańska od strony 

wschodniej budynków nr 155-160. 

1.  Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej na długości 25 m do ul. Zakładowej, 2. 

Budowa chodnika dla pieszych przy ścieżce rowerowej od ul. Zakładowej do H. Brodatego 

o szerokości 1,5 m i długości 100 m, 3. Remont istniejącego chodnika polegającego na 

wymianie płyt betonowych od strony budynków o szerokości 3m i długości 85 m, 4. 

Demontaż istniejących zdegenerowanych płyt chodnikowych pomiędzy ścieżką rowerową 

a chodnikiem od strony bloków 155 i 160 wraz z rekultywacją terenu i wykonaniem 

trawnika, 5. Wykonanie nasadzeń drzew / klonów kulistych w dwóch rzędach oraz 

nasadzeń krzewów, 6. Wykonanie dwóch poprzecznych chodników przez wykonany skwer 

łączących chodnik przy ścieżce rowerowej z chodnikiem - aleją wzdłuż bloków łącznie 20 

m x l,5m, 7. Kompleksowa pielęgnacja istniejących nasadzeń drzew i krzewów w pasie 

drogowym od ul. Zakładowej do ul. H. Brodatego. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

300000,00 

21.  W0136OJ 

Obywatel Rodzic – Koniec z noszeniem wózka. 

Ul. Przybyszewskiego, w okolicy SP nr 205, stara kładka nad wodociągiem. 

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 się bez 

problemu minąć np.: 4x5 m. 

Z efektów realizacji zadania korzystaliby wszyscy pobliscy mieszkańcy. 

300000,00 

22.  W0048OJ 

Utwardzenie ok. 110 m. ulicy Wojewódzkiego. 

ul. Wojewódzkiego na wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7. 

Przebudowa gruntowej nawierzchni ul. Wojewódzkiego na wysokości ul. Cynarskiego 5 i 7 

na dowolną nawierzchnię utwardzoną (np. asfalt, kostka brukowa), wyremontowanie 

istniejących miejsc postojowych (jeśli niezbędne do realizacji projektu) oraz budowa 

nowych miejsc postojowych po północnej stronie tego odcinka. 

Publicznie ogólnodostępny teren. 

850000,00 

23.  W0115OJ 

BRZOZOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA Z TOREM  ROLKOWYM. 

Teren przy zbiegu ulic: Księcia Władysława Opolczyka i Elżbiety Łokietkówny. 167/40 w 

obrębie W-35. 

1. Zachowanie jak największej ilości drzew, które znajdują się na omawianej działce.                                                                                                                                    

2. Uporządkowanie terenu.                                                                                                              

3. Budowa alejek parkowych.                                                                                             

4. Montaż 7 sprzętów sportowych wytyczających ścieżkę zdrowia.                            

5. Budowa 320 m toru rolkowego.                                                                                       

6. Wykonanie nasadzeń krzewów i kwietników.                                                   

7. Montaż 10 ławek, 10 koszy na śmieci, 2 kosze na odchody i 2 stojaków na rowery.                                                                                                                          

8. Umieszczenie regulaminów oraz tablic informacyjnych.                                          

9. Montaż 1 latarni przy torze rolkowym. 

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 

931750,00 
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