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ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0041BZ 

Budowa alejek typu parkowego z towarzyszącą infrastrukturą 
udrożniającą teren Lasku Romanowskiego dla celów 
wypoczynkowo rekreacyjnych. 
Działka nr 76, Lasek Romanowski w sąsiedztwie osiedla Zielony 
Romanów. 
Zadanie polega na budowie alejek wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą (ławki, kosze) na terenie zieleńca miejskiego przy 
ul. Romanowskiej. 

215 000,00 zł 

B0115BZ 

Rewitalizacja parku im. Armii Łódź. 
Cześć terenu parku im. Armii Łódź - działki B37-52/13, 52/14 
(część południowo-wschodnia). 
Park im. Armii Łódź należy do mniej znanych łódzkich parków, 
mimo że jest bardzo urokliwym miejscem. Rosną na nim w głównej 
mierze drzewa liściaste a pośród nich stare dęby. Niestety jego 
potencjał nie jest w pełni wykorzystywany - teren parku nierzadko 
pokrywają śmieci, a nawet gruz. Wierzymy, że z przywróceniem 
ładu, więcej ludzi będzie mogło cieszyć się tym pięknym miejscem. 

50 000,00 zł 

B0175BZ 

Modernizacja drogi przed budynkiem DPS. 
Ul. Spadkowa 4/6. 
Modernizacja drogi polegającej na: rozebraniu nawierzchni 
z trylinki i betonu, korytowanie pod ułożenie podbudowy 
betonowej oraz wywóz gruzu. Ułożenie nowej podbudowy 
betonowej – 650 m2. Ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej 
w dwóch warstwach – 650 m2 . 

139 750,00 zł 

B0208BZ 

Bezpiecznie do przystanku - budowa przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu Traktorowa - Chłopska. 
Skrzyżowanie ulic Chłopskiej i Traktorowej (południowy wlot) 
działki (B-34): 20/52, 20/28, 20/58, 20/51. 
W ramach projektu proponuje się wybudowanie przejścia dla 
pieszych po południowej stronie tego skrzyżowania - utwardzenie 
narożnika, wymalowanie zebry ustawienie znaków oraz fizycznego 
ograniczenia parkowania po stronie południowo-wschodniej 
w zakresie takim, aby nie ograniczać widoczności pieszych. 
Proponowane rozwiązanie to tzw. „mysie ucho". 

12 000,00 zł 

B0232BZ 

Zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów szkół MOS 
2. 
Ul. Spadkowa 2. 
Zakup akcesoriów sportowych. 

1 000,00 zł 

B0233BZ 

Boisko do siatkówki plażowej wraz z oświetleniem. 
Ul. Spadkowa 2. 
Zadanie obejmuje budowę boiska do siatkówki plażowej. Wzdłuż 
brzegów całkowitego obszaru można zastosować obrzeża 
chroniące przed rozsypywaniem się piasku. Dodatkowo planuje się 
montaż oświetlenia. 

80 000,00 zł 



ID Tytuł zadania / Lokalizacja / Krótki opis zadania 
Kwota po 

weryfikacji 

B0234BZ 

Zakup rzutników na potrzeby edukacyjne MOS 2. 
Ul. Spadkowa 2. 
Zakup rzutników na potrzeby edukacyjne. Będą one używane 
w pracy z uczniami SP 213 i PG 49 wchodzących w skład MOS 2. 

3 000,00 zł 

B0235BZ 

Centrum Sportowo- Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie 
przy SP 116 : dla każdego od 2 do 99 lat.  
Ul. Ratajska 2/4. 
Wniosek jest zaklasyfikowany jako osiedlowy jednoetapowy. 
W ramach zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu 
na boisko trawiaste do siatkówki, nasadzenie drzew 
i rozmieszczenie ławeczek oraz miejsce parkingowe i oświetlenie. 

435 000,00 zł 

B0236BZ 

Piłki dla dzieciaków z Teofilowa i Romanowa. 
Ul. Ratajska 2/4. 
Dzieciaki z Teofilowa chcą po prostu pograć w piłę i w kosza. Mają 
chęci, boiska do gry, brakuje im tylko nowych piłek. Może 
to właśnie u nas wyrośnie nowy Robert Lewandowski albo Marcin 
Gortat. 

2 500,00 zł 

B0247BZ 

Żyj Pasją -Rozwój osobisty i sposoby jego realizacji. 
Placówki oświatowe i kulturalne na terenie osiedla, hala sportowa. 
Zaprezentowanie podczas 30 pokazów mistrzów i pasjonatów 
tańca, rozmowy o tym co daje taniec, dlaczego warto mieć 
i rozwijać pasję, pokazanie na turnieju PZTF różnych poziomów 
zaawansowania. 7 tancerzy i jeden prowadzący, sala prób, 
zaproszenie na lekcje tańca, wejściówki na turniej, karnety na 
zajęcia dla najlepszych uczniów. 

63 200,00 zł 

B0262BZ 

Zakup komputerów dla SP 116 w celach edukacyjnych dla 
dzieci. 
Ul. Ratajska 2/4, nr działki B36-113. 
Projekt zapewni: wyposażenie sali zajęć w SP 116 w komputery 
pomocne w przeprowadzeniu warsztatów, które przejdą na 
własność szkoły, warsztaty z edukacji ekonomicznej 
i przedsiębiorczości dla dzieci z SP 116. 

67 000,00 zł 

 


