
Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023
na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 11 sierpnia 2022 roku

L.p. NUMER 
PEŁNY + 
(ANALIZA 
SPOŁECZNA)

NAZWA I LOKALIZACJA 
PROJEKTU

OPIS PROJEKTU KOMÓRKA 
MERYTORYCZNA

OCENA 
MERYTORYCZNA

OPINIA RADY 
OSIEDLA

KOSZTY 
SZACUNKOWE (po 
weryfikacji)

Opinia oceniającego

1 L004 Napraw Łódź – zgłoś 
dziurę – aplikacja i serwis 
www do zgłaszania dziur i 
innych problemów i 
pomysłów na ulepszenie 
miasta Łodzi

Zadbajmy o bezpieczeństwo, czystość i lepszą jakość życia w mieście. 
Dzięki aplikacji mieszkańcy "Napraw Łódź" będzie można w łatwy, 
szybki i bezpośredni sposób skontaktować się z urzędnikami oraz 
miejskimi jednostkami. Łodzianie będą mogli zgłaszać problemy 
wymagające interwencji służb, ale również własne pomysły 
dotyczące funkcjonowania miasta. Aplikację będzie można pobrać ze 
sklepów Google play oraz App Store. W aplikacji w prosty sposób 
można np. zgłosić dziurę w drodze,  dewastację mienia, awarię 
oświetlenia, bariery architektoniczne czy przepełnione kosze. 
Łodzianie będą mogli również zgłaszać swoje pomysły i w ten sposób 
włączyć się w sprawniejsze zarządzanie i funkcjonowanie miasta. Jak 
zgłosić sprawę ? Zgłoszenia powinny być podzielone na osiem 
głównych kategorii, te z kolei na podkategorie, a do ich obsługi 
zostały wskazane konkretne wydziały czy biura w Urzędzie Miasta. Po 
pobraniu aplikacji wystarczy na mapie zgłoszeń wybrać kategorię, 
kolejnym krokiem jest wskazanie lokalizacji, następnie należy dodać 
opis, numer kontaktowy, ewentualnie zdjęcia zdarzenia lub 
napotkanej sytuacji oraz wysłać zgłoszenie. Przekazane informacje 
powinny trafić do odpowiednich jednostek w mieście. Status 
zgłoszenia powinien być oznaczony różnymi kolorami, co pozwala 
użytkownikowi na bieżąco śledzić przebieg sprawy. Zalogowani 
użytkownicy powinni mieć dostęp do swoich zgłoszeń, które można 
przekazywać również anonimowo.

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA POZYTYWNA 224000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów pozytywnie opiniuje wniosek

2 S048KA Szlak ulicy Piotrkowskiej Przy ulicy Piotrkowskiej znajdują się zabytkowe kamienice 
wielkomiejskie, na których często nie ma jeszcze informacji dla 
turystów. Warto uzupełnić szlak ulicy Piotrkowskiej.

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA POZYTYWNA 80000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów  opiniuje projekt pozytywnie.  Jednak wiążąca jest opinia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie możliwości umieszczenia tablic na 
poszczególnych budynkach. Na tym etapie nie posiadamy takiej opinii, gdyż mimo kontaktu z 
Liderem nie wskazał on dokładnych lokalizacji.

3 S049KA Szlak śródmiejskich fabryk Na terenie Śródmieścia znajduje się wiele dawnych fabryk, które 
dzisiaj mają zupełnie nowe funkcje. Łodzianie oraz turyści poszukują 
informacji o nich. Warto umieścić tablice ze skróconą historia tych 
miejsc oraz ewentualnie z kodem QR.
Np. fabryka Ramischa, Silbersteina, Barcińskiego...

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA POZYTYWNA 80000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów  opiniuje projekt pozytywnie. Jednak wiążąca jest opinia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie możliwości umieszczenia tablic na 
poszczególnych budynkach. Na tym etapie nie posiadamy takiej opinii, gdyż mimo kontaktu z 
Liderem nie wskazał on dokładnych lokalizacji.

4 L026 "Przywracamy "Paradę 
Wolności". "City of 
dreams" - Festiwal muzyki 
elektronicznej." 
Lokalizacja: Łódź

Projekt zakłada przywrócenie na stałe  dawnej "Parady Wolności" i 
organizację europejskiego festiwalu muzyki elektronicznej, z 
udziałem największych dj-ów.

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA 520000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów akceptuje pozytywnie wniosek.  Jednocześnie informujemy, 
że pomysł jest już w realizacji. Po dwóch dekadach od ostatniej Parady Wolności - festiwal 
wraca do Łodzi. Będzie jednym z głównych punktów obchodów 599. urodzin Łodzi (parada 
została zaplanowana na sobotę, 30 lipca -  na ul. Piotrkowskiej).  Parada ma wrócić do Łodzi na 
stałe i rozwijać się do formuły festiwalu.  Instytucją do kontaktu jest Łódzkie Centrum 
Wydarzeń - tel. 42 280 79 10, e-mail: biuro@lcw.lodz.pl
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5 L028 Szlakiem Łódzkich Murali - 
aplikacja na smartfon - 
stworzenie 
wielojęzycznego 
przewodnika z opisem, 
zdjęciami,  filmami z 
kuratorem oraz z drona

W Łodzi mamy bardzo dużo ciekawych murali. Jako mieszkaniec 
Łodzi, chciałbym mieć przewodnik , co warto zobaczyć, gdzie to jest a 
także opis dzieła. Dużą wartością dodaną byłoby film, w którym 
kurator lub twórca opowiedziałby o dziele. Celem projektu jest 
stworzenie aplikacji, w której w łatwy sposób będzie można zobaczyć 
Łódzki street art tj. murale o  Murale byłyby pokazywane w sposób 
graficzny na mapie oraz jako lista ze zdjęciami.  Każdy obiekt miałby 
informację - zdjęcie, autor, lokalizacja, wskazówki jak dotrzeć. 
Dodatkowo dla wybranych przez kuratora murali min 18-24, byłyby 
dodatkowe informacje - film opisujący historię powstania murala, 

 film lub zdjęcie jak powstał, film lub zdjęcie z drona. •Stworzenie i 
 umieszczenie na pla ormie 3 tras, każda po 6 - 8 muralach:  oGPS - 

   nawigacja prowadząca do muralu onazwa ozdjęcia muralu owideo z 
   kuratorem owideo z drona  ozdjęcia 360 stopni ojeżeli uda się zdobyć 

 materiały z powstawania muralu   wywiad z autorem oopis 
  •Dodatkowo:  oKatalog wszystkich murali - wprowadzenie wszystkich 

 murali w wersji minimum:  oGPS - nawigacja prowadząca do muralu 
   onazwa ozdjęcie muralu - okrótki opis Baza obiektów byłaby 

powiązana z numeracją Mapy Łódzkiego Street Artu. Tak aby można 
było znaleźć obiekt po jego numerze. Murale, które już nie istnieją, a 
były były zaznaczone na szaro. Każdy mural mógłby zostać oceniony 
(np. łapka w górę, skala 1-5)), tak aby ułatwić wyszukiwanie innym 
po ocenie. (...)

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA 90980,00 Łódzkie murale to otwarta galeria wielkoformatowych obrazów umieszczonych na ścianach w 
przestrzeni miejskiej Łodzi. Składa się ona z ponad 100 murali stworzonych przez czołowych 
street artystów m.in. z Brazylii, Australii, Chile, Chin, Puerto Rico, Meksyku, Hiszpanii, 
Portugalii, Włoch, Niemiec, Francji, Rosji, Belgii oraz Polski. Dzięki ich zaangażowaniu w 
mieście powstał oryginalny szlak artystyczny dostępny dla wszystkich mieszkańców i 
przyjezdnych. Ponadto, na łódzkich elewacjach zobaczyć można również instalacje artystyczne 
stworzone z różnorodnych materiałów. Zarówno murale, jak i instalacje powstają w ramach 
różnych projektów, festiwali i inicjatyw artystyczno-kulturalnych organizowanych na terenie 
Łodzi. Z tego tytułu, aplikacja stanowiąca "przewodnik" może zostać rozszerzona o inne 
obiekty artystyczne, które można znaleźć na mapie Łodzi (instalacje artystyczne, neony, 
rzeźby, płaskorzeźby), a przede wszystkim promować miasto Łódź jako destynację, gdzie 
wzmiankowane obiekty można zobaczyć "na żywo".

6 L091 Szlak Łodzi Bajkowej - 
Dolina Muninków

Projekt ma na celu rozbudowanie Szlaku Łodzi Bajkowej. Pomniki 
tworzące Szlak Łodzi Bajkowej stanowią wizytówkę Łodzi. Zachęcają 
najmłodszych do wędrówek po mieście. Pomnik będzie przedstawiał 
trzy postacie muminków (rodzice + dziecko). Wysokość mniejszego 
Muminka (dziecka) powinna mieć ok. 1 m wysokości, natomiast 2 
większe Muminki (rodzice) ok. 1,3 m. Podobnie jak inne pomniki na 
Szlaku  Łodzi Bajkowej, rzeźba będzie odlana z brązu.

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA 300000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów opiniuje projekt pozytywnie. Szlak łodzi Bajkowej powstał 
aby przypominać o bogatym dorobku łódzkiej animacji, a to właśnie w studiu Se-ma-for 
powstał polski serial animowany "Opowiadania Muminków". Szlak jest dobrym sposobem na 
aktywizację turystów - zarówno dzieci jak i dorosłych, dlatego warto wzbogacić go o kolejną 
rzeźbę.

7 L108 Aplikacja na smartfona do 
zgłaszania problemów w 
przestrzeni miejskiej

Projekt polega na wypuszczeniu aplikacji na telefon komórkowy typu 
smartfon, która umożliwi zgłaszanie problemów bezpośrednio do 
wydziałów za to odpowiedzialnych. Powinna ona w przystępny 
sposób umożliwiać zgłoszenie problemu w postaci: Uszkodzonego 
chodnika Dziur w jezdni oraz innych ubytków w infrastrukturze 
drogowej Uschniętych, chorych lub wymagających uwagi drzew 
Brudnych, bądź uszkodzonych pojazdów komunikacji miejskiej 
Miejsc nagminnego, nielegalnego postoju samochodów 
Zaśmieconych miejsc Innych wymagających uwagi spraw. Zgłoszenie 
powinno zostać skategoryzowane oraz wysłane do odpowiedniego 
wydziału UMŁ, wraz ze zdjęciem, krótkim opisem (najpopularniejsze 
do wyboru w formie przygotowanej wcześniej formułki), oraz 
współrzędnymi geograficznymi (z GPS telefonu), bądź opisowej 
lokalizacji (adres/ numer taborowy) Aplikacja powinna umożliwiać 
monitorowanie stanu zgłoszenia (po wcześniejszej rejestracji).
Należy zadbać, aby była dostępna przynajmniej na platformę Android 
(w sklepie Google Play). Interfejs należy zaprojektować w taki 
sposób, aby wysłanie zgłoszenia nie trwało długo (do 1 minuty), oraz 
nie wymagało podawania nadmiernej ilości danych.

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA 100000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów pozytywnie opiniuje wniosek
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8 L171 Aplikacja "Napraw Łódź"- 
projekt ponadosiedlowy

Projekt dotyczy stworzenia mobilnej aplikacji oraz strony 
internetowej "Napraw Łódź". Aplikacja i strona miałyby na celu 
ułatwienie komunikacji na linii miasto - mieszkańcy.
Za pomocą aplikacji mieszkańcy mogliby w łatwy sposób, w każdej 
chwili zgłaszać usterki czy też nieprawidłowości w tkance miejskiej.  
Docelowo aplikacja miałaby dawać możliwość zgłaszania wyżej 
wymienionych do adekwatnych instytucji miejskich np. : - dziury w 
jezdni - Zarząd Dróg i Transportu, - przewrócone drzewo - Zarząd 
Zieleni Miejskiej, - niezabezpieczona studzienka kanalizacyjna - 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, - Niebezpieczne sople zwisające z 
dachu - Straż Miejska, - Zdewastowany przystanek - Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. - itp. Schemat działania aplikacji: 
"Mieszkaniec widząc daną nieprawidłowość wykonuje jej fotografie, 
oznacza na mapie i opisuje tekstowo dokładną lokalizacje, a 
następnie wybiera odpowiednią instytucję, do której chce ją zgłosić. 
Po przesłaniu zgłoszenia pracownik tejże instytucji ustawia (w panelu 
dla administracji) status obsługi zgłoszenia np. "przyjęte do realizacji" 
, "w trakcie prac", "wykonano"- każdy użytkownik aplikacji mógłby 
mieć wgląd zarówno do wszystkich złożonych zgłoszeń jak i do 
statusu ich realizacji. Takie same możliwości dawałaby strona 
internetowa. Aplikacja nie zadziała oczywiście bez odpowiedniego jej 
wdrożenia i przeszkolenia pracowników urzędów- stąd też w 
projekcie kwota przeznaczona na ten cel. (...)

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA 600000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów opiniuje wniosek pozytywnie.
Nie stwierdzono przeciwwskazań do realizacji pomysłu przedstawionego przez Lidera 
projektu.

9 L184 (AN. 
SPOŁ.)

"Grające roboty - tańczący 
tłum". Rzeźba - instalacja 
interaktywna. Hołd dla 
Łodzi jako stolicy muzyki 
elektronicznej i   klubowej 
w Polsce latach 90 i XXw. 
#techno #rave 
#drum'n'bass/jungle 
#breakbeat #house

Projekt ma na celu stworzenie rzeźby grających robotów DJi, która o 
pełnych godzinach będzie wyświetlała na okolicznych  ścianach 
budynków tańczący tłum (np. mapping) przy graniu utworów które 
były i tworzą kamienie milowe w muzyce  elektronicznej oraz przy 
których parkiet zmieniał się w pył! Bywałeś/bywałaś w takich klubach 
jak New Alcatraz, Alien, Forum Fabricum, Dredd, Bagdad, Coffies-
Toffies, Węglowa ;)  Pamiętasz sklepy z płytami Alicji z krainy czarów, 
z Gdańskiej, Spin records, itp.? Imprezy jak "Welcomeback Party", 
"Parada  wolności" coś Ci mówią? :) Czytałeś Plastik, czytałaś 
Machinę?  Lub poprostu kochasz - jak my - szeroko pojętą muzykę  
elektroniczną? Jeśli tak to jest to projekt dla Ciebie! :) Rzeżba - 
instalacja interaktywna będzie czynna przez cały rok a repertuar 
utworów będzie cyklicznie zmieniany... W końcu  hitów była cała 
masa. Niech ta energia wróci ponownie!

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA 200000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów pozytywnie opiniuje założenia zawarte w złożonym 
projekcie. Jednakże nierozstrzygnięta pozostaje kwestia lokalizacji. Stworzenie rzeźby 
artystycznej w przestrzeni miejskiej nie powinno opierać się na przypadkowej lokalizacji. 
Abstrahując od jakości stricte artystycznych dotyczących formy oraz treści danej rzeźby, a 
także kontekstu otoczenia, w którym rzeźba zostanie ustawiona, postawienie obiektu 
przestrzennego powinno być przemyślane również pod kątem warunków zewnętrznych. 
Rzeźba nie powinna stać w miejscu, w którym narusza ona jakiekolwiek ciągi komunikacyjne, 
w tym drogę pożarową niezbędną dla wjazdów pojazdów służb miejskich oraz pogotowia. 
Obiekt nie powinien znajdować się nad jakąkolwiek siecią ciepłowniczą, gazowniczą lub 
telekomunikacyjną, do której gestor danej sieci miałby utrudniony dostęp. Obiektu 
przestrzennego nie możemy także postawić w punktach, gdzie byłoby to niezgodne z zapisami 
Kodeksu Ruchu Drogowego, czyli w bliskości dróg oraz jezdni. Ponadto, postawienie rzeźby w 
przestrzeni publicznej powinno cechować się odpowiedzialnością przy wyborze właściwej 
lokalizacji. Miejsce to powinno mieć jakieś sensowne uzasadnienie, związane przykładowo z 
ekspozycją rzeźby, kontekstem architektoniczno-infrastrukturalnym wokół rzeźby, tłem 
historyczno-tożsamościowym danej okolicy itp. Stawianie rzeźby bez wzięcia pod uwagę 
takich czynników jest działaniem przypadkowym, nieprzemyślanym , które nie wykorzystuje 
potencjału jaki drzemie w działaniach artystycznych w przestrzeni miejskiej.

10 W181ST Gra miejska dla 
mieszkańców Stoków-
Sikawy-Podgórza

Zadanie polega na organizacji gry miejskiej dla mieszkańców osiedla, 
która to gra przyczyni się do: wzrostu aktywności fizycznej 
mieszkańców, integracji lokalnej, zwiększenia umiejętności orientacji 
w terenie oraz poznania całego osiedla przez uczestników. W ramach 
zadania zostanie przeprowadzony jednorazowy event (wiosna-jesień 
2023 r.), który zgromadzi chętnych mieszkańców osiedla - młodzież, 
dorosłych, osoby starsze, rodziny z dziećmi.  Wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Zadanie 
nie przewiduje rocznych kosztów utrzymania.

1Biuro Promocji 
Nowych Mediów

POZYTYWNA 10000,00 Biuro Promocji i Nowych Mediów opiniuje projekt pozytywnie. Gra miejska to doskonały 
sposób na odkrycie swojego miejsca zamieszkania w sposób dynamiczny, atrakcyjny i 
przyjazny wszystkim mieszkańcom osiedla oraz ich integrację.
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11 L063 Kulturalne Ławeczki z 
doładowaniem - filie 
Miejskiej Strefy Kultury w 
Łodzi

Projekt zakłada unowocześnienie naszego miasta połączone z 
akcentem kulturalnym poprzez ustawienie "Kulturalnych Ławeczek z 
doładowaniem". Ławki wyposażone będą w ładowarki USB oraz 
indukcyjne umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych 
zapewniając tym samym mieszkańcom Łodzi wygodę w użytkowaniu. 
Każda z ławek wyposażona będzie w panel solarny umieszczony na 
zadaszeniu, który zebraną energię ze światła słonecznego odda w 
postaci możliwości ładowania urządzeń mobilnych oraz oświetlenie 
ławeczki wieczorem. Ponadto każda ławka wyposażona będzie w 
witrynę, która zostanie wykorzystany w celu prezentacji i szerzenia 
kultury wśród mieszkańców naszego miasta. W witrynach 
umieszczane będą dzieła sztuki/utwory literackie/prace 
pokonkursowe czy kalendarz wydarzeń kulturalnych. Celem projektu 
jest unowocześnienie miasta i zapewnienie jego mieszkańcom 
bezpłatnego dostępu do korzystania z nowych technologii a przy 
okazji prezentacja dorobku kulturalnego. Będzie to połączenie 
przyjemnego z pożytecznym. "Kulturalne Ławeczki z doładowaniem" 
zapewnią ogromną wygodę i funkcjonalność w czasach, gdzie 
urządzenia mobilne stanowią nieodłączny aspekt naszego życia. Będą 
dostępne również dla osób niepełnosprawnych. (...)

2Miejska Strefa 
Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 140000,00 Projekt wartościowy dla społeczności lokalnej wprowadzający nowoczesność i funkcjonalność 
do  przestrzeni miejskiej.

12 L065 MINI NAUKOWE PLACE 
ZABAW - filie Miejskiej 
Strefy Kultury w Łodzi

Zabawa i nauka to genialny zestaw. Mini naukowe place zabaw to 
połączenie przyjemnego z pożytecznym. Urządzenia sensoryczno – 
naukowe, w które wyposażone będą place zabaw to idealne 
rozwiązanie dla dzieci, ponieważ jak wiadomo  najlepiej uczy się 
przez zabawę a place zabaw to miejsca, gdzie rozwijane są 
umiejętności poznawcze, motoryka i wyobraźnia. Innowacyjne 
urządzenia naukowe będą również wsparciem dydaktycznym dla 
nauczycieli, którzy mogą poprzez eksperymenty przekazywać wiedzę 
w sposób ciekawy i angażujący. Zadaniem naukowego placu zabaw 
jest pobudzanie wszystkich zmysłów dzieci i zachęcanie ich do 
eksperymentowania, poznawania świata nauki i zdobywania nowych 
umiejętności. Urządzenia, w które będą wyposażone place zabaw 
idealnie wpisują się w krajobraz miejskich terenów zielonych (w 
formie ścieżek dydaktycznych). Taka forma nauki przez zabawę 
będzie niewątpliwą atrakcją i wpłynie na podwyższenie jakości życia i 
samopoczucia rodzin z dziećmi.

2Miejska Strefa 
Kultury

POZYTYWNA POZYTYWNA 160000,00 Projekt wartościowy dla najmniejszych mieszkańców naszego miasta, niewątpliwie wzbogaci 
program nauczania i pozwoli dzieciom rozwijać się poprzez doświadczanie.

13 P115MM KINO LETNIE na Osiedlu 
Mireckiego

Projekt dotyczy organizacji letniego kina pod chmurką dla 
mieszkańców Osiedla. Będą to 4 spotkania z polską i zagraniczną 
kinematografią pod gołym niebem, na wygodnych leżakach - dla 
wszystkich mieszkańców Osiedla. Seanse filmowe odbędą się w 
sezonie wiosenno-letnim w godzinach wieczornych.

Wydział Kultury POZYTYWNA NEGATYWNA 20000,00 Wydział Kultury pozytywnie ocenia złożony wniosek. Jeśli projekt uzyska akceptację 
mieszkańców, realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert.

14 S023WS Zakup nowości dla 
czytelników Filii nr 42 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi, ul. Lumumby 12, 91-
-404 Łódź

Wysoka cena książek stanowi dla wielu osób przeszkodę w ich 
zakupie, a w konsekwencji - w ich lekturze. Biblioteka, oferując 
bezpłatny dostęp do swoich zbiorów, rozwiązuje ten problem. 
Realizacja zadania umożliwi systematyczne zakupy nowości 
wydawniczych wzbogacając ofertę biblioteki i przyczyni się do 
rozwoju czytelnictwa, zapewniając każdemu mieszkańcowi Łodzi 
łatwy dostęp do książek.

Wydział Kultury POZYTYWNA NEGATYWNA 15000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości dla czytelników Filii nr 42 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. 
Lumumby 12, 91--404 Łódź"  pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a 
także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

Strona 4 z 31



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023
na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 11 sierpnia 2022 roku

15 S024WS Zbiory biblioteczne, Filia 
nr 41 Biblioteka Miejska w 
Łodzi, ul. Narutowicza 91a

Literatura jest podstawą oczytanego i światłego społeczeństwa, 
niestety obecnie książki są drogie i nie każdy może pozwolić sobie na 
ich zakup. Biblioteka jako instytucja publiczna jest instytucją 
bezpłatną, gdzie ludzie niezależnie od swojej sytuacji materialnej 
powinni mieć dostęp do jak najszerszej oferty książek. Stąd też 
dofinansowywanie tego właśnie obszaru kultury służy całemu 
społeczeństwu. Nasze główne zadanie skupia się na pozyskaniu 
najnowszych książek i audiobooków, których zakup dokonywany jest 
z uwzględnieniem próśb i potrzeb czytelników.

Wydział Kultury POZYTYWNA NEGATYWNA 25000,00 Realizacja projektu " Zbiory biblioteczne, Filia nr 41 Biblioteka Miejska w Łodzi, ul. 
Narutowicza 91a" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

16 B002BD KSIĄŻKI DLA KAŻDEGO! 
BIBLIOTEKA 
MARYNARSKA ZAPRASZA!  
Filia nr 6 Biblioteka 
Miejska w Łodzi ul. 
Marynarska 9

Projekt zakłada zakup w ciągu 2023 roku dla Biblioteki Marynarska 
książek wydanych tradycyjnie oraz audiobooków. Czytelnikom zależy 
na nowościach dla czytelników dorosłych, ale ogromnie ważne są 
książki dla najmłodszych. Rozpoczynają oni bowiem swoją przygodę z 
książką i czytaniem. Audiobooki – cieszące się coraz większym 
powodzeniem – słuchane przez dorosłych oraz uczniów 
poszukujących lektur szkolnych. Spośród książek wydanych 
tradycyjnie chętnie wybierane są pozycje wydane tzw. dużym 
drukiem. Są to książki łatwiejsze w czytaniu przez osoby z 
problemami wzroku.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu KSIĄŻKI DLA KAŻDEGO! BIBLIOTEKA MARYNARSKA ZAPRASZA! Filia nr 6 
Biblioteka Miejska w Łodzi ul. Marynarska 9 pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

17 B003RA Zakup nowości dla 
Biblioteki z Radogoszcza 
Filia nr 10 BMwŁ ul. 11 
Listopada 79,91-372 Łódź

Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki z Radogoszcza - Filia nr 10 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi, które będą dostępne nieodpłatnie dla 
mieszkańców osiedla Radogoszcz oraz mieszkańców Łodzi. Dzięki 
dofinansowaniu z ŁBO każdy Łodzianin, także ten mniej zamożny, 
będzie mieć za darmo dostęp do wielu nowości wydawniczych w 
miejscu łatwo osiągalnym, jakim jest biblioteka osiedlowa.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości dla Biblioteki z Radogoszcza Filia nr 10 BMwŁ ul. 11 
Listopada 79,91-372 Łódź"  pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a 
także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

18 B005RA Książkowe love na 
MotyLOVEj - zakup 
książek i audiobooków do 
Filii nr 16 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi, ul. 
Motylowa 13

Projekt przewiduje zakup książek i audiobooków do Filii nr 16 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Wzbogacenie zbiorów o nowości 
książkowe i audiobooki wpłynie na atrakcyjność placówki i podniesie 
jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu Książkowe love na MotyLOVEj - zakup książek i audiobooków do Filii nr 16 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Motylowa 13 pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

19 B006RA "rozCZYTAJmy się" - zakup 
zbiorów bibliotecznych 
dla Biblioteki przy 
Wodnika 7

Do Biblioteki przy Wodnika 7 zostaną zakupione zbiory biblioteczne 
zarówno z literatury pięknej jaki i popularnonaukowej. Wzbogacą 
one  i uaktualnią księgozbiór dla każdego typu odbiorcy, a 
jednocześnie przyczyni się to do promocji czytelnictwa. Ogólna suma 
dofinansowania pozwoli na zakup wielu nowości czytelniczych.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu "rozCZYTAJmy się" - zakup zbiorów bibliotecznych dla Biblioteki przy 
Wodnika 7  pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni 
się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

20 B008TW Zaczytany i zasłuchany 
Teofilów- zakup książek i 
audiobooków dla 
Biblioteki przy ul. Rojnej 
39. Filia nr 13 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi.

Biblioteka przy Rojnej jest największą biblioteką na Teofilowie. 
Czytelnicy korzystając z biblioteki mają potrzebę większego dostępu 
do nowości wydawniczych. Oferta biblioteki powinna być 
zróżnicowana ze względu na wiek odbiorców. Środki finansowe 
zostaną przeznaczone na zakup  książek i audiobooków w celu 
zaspokojenia potrzeb czytelniczych mieszkańców Teofilowa oraz 
innych części miasta.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 20000,00 Realizacja projektu  "Zaczytany i zasłuchany Teofilów- zakup książek i audiobooków dla 
Biblioteki przy ul. Rojnej 39. Filia nr 13 Biblioteki Miejskiej w Łodzi"  pozwoli na wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

21 B033BD "Czytaj, słuchaj i baw się 
w Słówkach"

Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych (książek i 
audiobooków) oraz materiałów plastycznych i kreatywnych dla filii nr 
15 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, znajdującej się przy ul. Tadeusza Boya-
Żeleńskiego 15. Dotychczasowa działalność promocyjna i kulturalno-
oświatowa naszej Biblioteki zwiększyła zainteresowanie książką i 
wszelkiego rodzaju warsztatami. Realizacja tego projektu pozwoli 
nam wyjść naprzeciw tym potrzebom, zwiększy atrakcyjność naszej 
placówki oraz przyczyni się do promocji czytelnictwa i bibliotek 
wśród mieszkańców Łodzi, zwłaszcza mieszkańców osiedla Bałuty-
Doły.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 15000,00 Realizacja projektu "Czytaj, słuchaj i baw się w Słówkach" pozwoli na wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.
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22 B034TW TATARAKOWA KRAINA 
KSIĄŻEK - zakup nowości 
wydawniczych do 
Biblioteki Tatarak, Filii nr 
20 Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi, ul. Turoszowska 9a

Celem realizacji zgłoszonego zadania jest regularne poszerzanie 
oferty książkowej biblioteki o nowości wydawnicze. Zakup nowych 
książek umożliwi dostęp do najnowszych wydawnictw wszystkim 
użytkownikom łódzkich bibliotek, zachęci do odwiedzin i 
wypożyczania w bibliotece oraz wpłynie pozytywnie na rozwój 
czytelnictwa.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 15000,00 Realizacja projektu TATARAKOWA KRAINA KSIĄŻEK - zakup nowości wydawniczych do 
Biblioteki Tatarak, Filii nr 20 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Turoszowska 9a  pozwoli na 
wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i 
upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

23 B035TW Zakup nowości 
wydawniczych dla 
Biblioteki na Kwadracie 
przy ul. Żubardzkiej 3

Czytelnicy wnioskują o regularny zakup zbiorów bibliotecznych 
(nowości książkowych, audiobooków, książek dużym drukiem) dla 
Filii nr 19 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 3. 
Biblioteka jest instytucją ogólnodostępną, bezpłatną, otwartą dla 
wszystkich użytkowników. Udostępnia swoje zbiory zarówno 
dzieciom, jak i osobom dorosłym. Nowości wydawnicze służą  
promocji czytelnictwa i wzrostowi liczby czytelników w naszym 
mieście.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu  Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki na Kwadracie przy ul. 
Żubardzkiej 3" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni 
się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

24 B040BD Spragnieni nowych 
książek w bibliotece nr 8 
przy Radlińskiej 2.

W ramach projektu zakupione zostaną książki i audiobooki dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Czytelnik każdej grupy wiekowej znajdzie 
nowości dla siebie. Osób czytających będzie jeszcze więcej!

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 15000,00 Realizacja projektu "Spragnieni nowych książek w bibliotece nr 8 przy Radlińskiej 2" pozwoli 
na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i 
upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

25 B042BD WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - 
zakup książek i 
audiobooków dla Filii nr 9 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi, ul. Chryzantem 2

Pozyskanie dofinansowania umożliwi zwiększenie zakupów nowości 
wydawniczych ( książek i audiobooków ). W konsekwencji przyczyni 
się do spełnienia oczekiwań czytelników i uatrakcyjni zasoby 
biblioteki.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu "WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - zakup książek i audiobooków dla Filii nr 9 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Chryzantem 2 " pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

26 B061BD WASZE GŁOSY - KSIĄŻEK 
STOSY! NOWOŚCI 
KSIĄŻKOWE DO 
BIBLIOTEKI PRZY 
ZACHODNIEJ 12

Wasze głosy - książek stosy! Zakup książek do biblioteki przy ul. 
Zachodniej 12 w Łodzi

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 8000,00 Realizacja projektu   WASZE GŁOSY - KSIĄŻEK STOSY! NOWOŚCI KSIĄŻKOWE DO BIBLIOTEKI 
PRZY ZACHODNIEJ 12    pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

27 B062BD Z "Czwórką czytamy - 
zakup książek dla Filii nr 4 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi ul Franciszkańska 
71a

Uatrakcyjnienie księgozbioru  biblioteki w nowości wydawnicze dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży.
Zakup brakujących i aktualnych lektur szkolnych.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 15000,00 Realizacja projektu "Z "Czwórką czytamy - zakup książek dla Filii nr 4 Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi ul Franciszkańska 71a" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a 
także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

28 G001RO „Kup nam Piękną książkę” 
– zakup książek dla 
czytelników biblioteki  
przy ul. Pięknej 35/39 w 
Łodzi

Postulujemy o zakup książek i audiobooków (nowości wydawniczych, 
lektur, beletrystyki, poradników, biografii, książek dla dzieci, 
komiksów, literatury w językach obcych i wydawnictw popularno-
naukowych).  Zakupione książki i audiobooki będą dostępne w Filii nr 
73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Z nabytych książek będą mogli 
korzystać wszyscy czytelnicy zarejestrowani w Bibliotece Miejskiej w 
Łodzi.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Realizacja projektu „Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników biblioteki przy 
ul. Pięknej 35/39 w Łodzi"  pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a 
także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

29 G003RO Zakup książek i 
audiobooków dla 
Czytelników Biblioteki 
przy Cieszkowskiego 11a

Zakup nowych książek i audiobooków pojawiających się na rynku 
wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych, który zwiększy 
atrakcyjność oferty biblioteki i sprosta coraz większym oczekiwaniom 
Czytelników. Z pozyskanych środków zostaną zakupione książki i 
audiobooki z literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Biblioteka przy Cieszkowskiego 11a wchodzi w 
skład Biblioteki Miejskiej w Łodzi, dlatego z oferty skorzystają nie 
tylko mieszkańcy Osiedla Rokicie, ale całego miasta.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 22000,00 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla Czytelników Biblioteki przy 
Cieszkowskiego 11a"  pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

30 G004RO Organizacja spotkań 
autorskich w Bibliotece 
przy Cieszkowskiego 11a

Organizacja spotkań z polskimi autorami książek, która zwiększy 
atrakcyjność oferty biblioteki i pozwoli poznać pisarzy polskich 
powieści obyczajowych, kryminalnych czy reportaży. Pozyskane 
środki zostaną przeznaczone dla autorów. Biblioteka przy 
Cieszkowskiego 11a wchodzi w skład Biblioteki Miejskiej w Łodzi, 
dlatego z oferty skorzystają nie tylko mieszkańcy osiedla Rokicie, ale 
całego miasta.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu "Organizacja spotkań autorskich w Bibliotece przy Cieszkowskiego 11a"  
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.
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31 G017CD Dąbrowa Czyta! - Zakup 
książek i audiobooków dla 
Filii nr 72 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi przy ul. 
Kadłubka 40

Zakup nowości wydawniczych i audiobooków ma na celu 
popularyzację czytelnictwa i odnowienie księgozbioru, co z 
pewnością  przyczyni się do lepszego funkcjonowania placówki w 
środowisku lokalnym. Ponadto biblioteka będzie systematycznie 
uzupełniała swoje zbiory o lektury dla uczniów pobliskich szkół.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu "Dąbrowa Czyta! - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 72 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi przy ul. Kadłubka 40"     pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

32 G044CD Zakup książek - nowości 
wydawniczych dla Filii nr 
74 Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi przy ul. 
Dąbrowskiego 91.

Realizacja zadania pozwoli na systematyczny zakup nowości 
wydawniczych. Wzbogacenie księgozbioru uatrakcyjni mieszkańcom 
dostęp do literatury oraz podniesie poziom czytelnictwa. Biblioteka 
jest instytucją dostępną dla wszystkich, dlatego z efektów realizacji 
projektu będzie mógł skorzystać każdy zainteresowany.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 8000,00 Realizacja projektu "Zakup książek - nowości wydawniczych dla Filii nr 74 Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 91"       pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

33 G075RO Wieczory autorskie na 
Pięknej  - organizacja 
spotkań autorskich w 
Bibliotece przy ul. Pięknej 
35/39

Występując w imieniu wszystkich wielbicieli literatury Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi, wnioskujemy o umożliwienie czytelnikom  
regularne uczestnictwo w niepowtarzalnych wydarzeniach 
kulturalnych. Projekt "Wieczory autorskie na Pięknej"  spełni 
oczekiwania wśród wielu czytelników Biblioteki. Choć oferta 
skierowana jest do osób w różnym wieku, głównie osób dorosłych i 
seniorów, po przeprowadzeniu analizy wynika, że spotka się z dużym 
zainteresowaniem również wśród osób młodych. Organizacja 
spotkań autorskich i stanowi idealny środek do promocji 
czytelnictwa.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu "Wieczory autorskie na Pięknej - organizacja spotkań autorskich w 
Bibliotece przy ul. Pięknej 35/39"  przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa 
wśród mieszkańców Łodzi.

34 G102CD Książka dla wszystkich: od 
najmłodszych do 
najstarszych czytelników. 
Filia nr 70 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi ul. 
Łączna 29/31

Biblioteka znajduje się w okolicy, gdzie zapotrzebowanie na książki 
jest bardzo duża ( z biblioteki korzystają ludzie w podeszłym wieku). 
Często to właśnie książki są jedynym źródłem dostępu dla osób 
starszych do kultury. Dzieci i młodzież poszukują u nas lektur, 
natomiast maluchy pragnęłyby coraz więcej kolorowych i pięknych 
książeczek, na które nie stać rodziców, żeby je kupić. Biblioteka- 
dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mogłaby zrealizować ich marzenia.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 5000,00 Realizacja projektu " Książka dla wszystkich: od najmłodszych do najstarszych czytelników. 
Filia nr 70 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Łączna 29/31" pozwoli na wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

35 G135CD Zakup książek- nowości 
wydawniczych i lektur dla 
Filii 78 Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi ul. Tatrzańska 124 
(Filia dla Dzieci i 
Młodzieży, pawilon 
Dąbrówka)

Zadanie polegać będzie na zakupie książek- nowości wydawniczych i 
lektur. Książki będą dostępne w Filii nr 78 i udostępnione wszystkim 
czytelnikom z całej Łodzi. Realizacja projektu zapewni czytelnikom 
(dzieci, młodzież, dorośli) dostęp do najnowszej literatury i pozwoli 
na wymianę nowych lektur zgodnie z najnowszą podstawą 
programową. 
Zakupione książki będzie można wypożyczać  w godzinach pracy 
biblioteki.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu "Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Filii 78 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi ul. Tatrzańska 124 (Filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka)" pozwoli 
na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i 
upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.
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36 L025 Bezpłatny dostęp do e-
booków i audiobooków 
dla mieszkańców Łodzi w  
Filiach Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi

Zadanie polegać będzie na bezpłatnym dostępie do e-booków, 
audiobooków podcastów, e-komiksów i synchrobooków dla 
wszystkich mieszkańców Łodzi zrealizowane poprzez zakup usługi 
zdalnego dostępu do publikacji elektronicznych. Kody dostępu do 
wymienionych publikacji będą dostępne w Filiach Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi. Bogata oferta umożliwia korzystanie z  zasobu prawie 200 
000 publikacji. Dzięki dostępowi do publikacji elektronicznych 
możemy czytać bezpiecznie bez wychodzenia z domu, możemy 
słuchać w samochodzie, na spacerze czy w środkach lokomocji. W 
ofercie znajdują się bestsellery, nowości, najlepsi autorzy z 
najlepszych wydawnictw a także publikacje niszowe poszukiwane 
przez wąski krąg odbiorców oraz lektury szkolne. Jeden tytuł może 
czytać dowolna liczba osób w tym samym czasie. Katalog nowości 
jest stale uzupełniany, a łatwy sposób korzystania z zasobu zachęca 
do czytania w każdym miejscu. Dostęp do usługi uzyskać można 
wprowadzając kod otrzymany od realizatora zadania. Czytamy i 
słuchamy bez konieczności ciągłego połączenia z Internetem nawet 
na dwóch urządzeniach jednego czytelnika. Mieszkańcy miasta 
chcieliby mieć bezpłatny dostęp do wydawnictw w formie cyfrowej. 
Koszt indywidualnego zakupu dostępu do tego rodzaju zbiorów jest 
wysoki, aby mieć wybór i korzystać z kilku platform to nawet 1000 zł 
w skali roku od osoby.  (...)

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 360000,00 Realizacja projektu "Bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków dla mieszkańców Łodzi w 
Filiach Biblioteki Miejskiej w Łodzi"      pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

37 P017MM Zakup książek i 
audiobooków dla 
czytelników biblioteki, 
Biblioteka Miejska w Łodzi 
Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-
209 Łódź

Projekt dotyczy poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty bibliotecznej 
poprzez zakup nowości wydawniczych przeznaczonych dla różnych 
grup odbiorców. Planowany jest zakup książek i audiobooków do 
zbiorów Biblioteki Miejskiej w Łodzi Filii nr 23 im. Katarzyny Kobro

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 18000,00 Realizacja projektu " Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki, Biblioteka 
Miejska w Łodzi Filia nr 23, ul. Perla 9, 94-209 Łódź"  pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

38 P018KR Zakup książek i 
audiobooków dla 
czytelników Filii nr 25 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi ul. Wileńska 59/63 
94-016 Łódź

Zadanie przewiduje zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii 
nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. Wileńska 59/63. Wypożyczanie 
książek jest nadal jedną z nielicznych bezpłatnych form korzystania z 
dóbr kultury. Dla mieszkańców Karolewa wręcz nieocenioną, gdyż 
mieszkańcy są to osoby niezamożne i jak same twierdzą, bezpłatne 
korzystanie z kultury to dla nich duże dobrodziejstwo. Nowe pozycje 
wzbogacą ofertę biblioteki w zakresie tak bardzo poszukiwanych 
nowości wydawniczych.  Z zakupionych książek,  a będzie to 
literatura piękna dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz literatura 
popularnonaukowa, będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy 
Karolewa, miasta i kraju. Użytkownikami będą dzieci, młodzież, 
studenci, dorośli pracujący, emeryci i renciści. Korzystanie 
nieodpłatne, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki. 

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 25 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi ul. Wileńska 59/63 94-016 Łódź" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

39 P021RS Zakup nowości 
wydawniczych dla 
czytelników Filii nr 27 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi, ul. Popiełuszki 17

Zakup zbiorów bibliotecznych z literatury pięknej i popularno-
naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nowe tytuły poszerzą 
ofertę biblioteki oraz ułatwią dostęp do poszukiwanych przez 
czytelników nowości wydawniczych.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 5000,00 Realizacja projektu " Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 27 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi, ul. Popiełuszki 17"  pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

40 P040KR Zakup nowości 
wydawniczych dla 
czytelników Filii nr 22 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi, ul. Tomaszewicza 2

Zakup zbiorów bibliotecznych z literatury pięknej i popularno-
naukowej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nowe tytuły 
wzbogacą ofertę biblioteki oraz ułatwią dostęp do poszukiwanych 
przez czytelników nowości wydawniczych.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 22 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi, ul. Tomaszewicza 2"      pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.
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41 P044KR Zakup książek i 
audiobooków dla 
Biblioteki Ferment - Filii nr 
35 Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi

Projekt zakłada zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Ferment 
czyli Filii nr 35 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakupione zostaną 
zarówno książki z zakresu literatury pięknej, jak i popularnonaukowej 
- biografie czy poradniki oraz audiobooki. Będą to nowości 
wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które wzbogacą 
księgozbiór biblioteki, tak by zaspokoić potrzeby obecnych i 
przyszłych czytelników.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 25000,00 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla Biblioteki Ferment - Filii nr 35 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

42 P057KR ZACZYTAJ SIĘ W KOSTCE, 
A WSZYSTKO STANIE SIĘ 
PROSTSZE! Nowości dla 
Filii nr 26 BMwŁ w Łodzi, 
ul. Kostki Napierskiego 4

Czytelnicy Biblioteki KOSTKA (filia nr 26 Biblioteki Miejskiej w Łodzi) 
wnioskują o zakup nowości wydawniczych (książek beletrystycznych, 
literatury popularno-naukowej - w tym poradniki, przewodniki, etc.), 
a także o uzupełnienie braków w cyklach wydawniczych. Chcemy, 
aby powiększono też zbiory audiobooków. Zbiory z racji profilu 
biblioteki, w przeważającej części sa kierowane do dorosłego 
czytelnika, ale również chcielibyśmy by powiększono je o literaturę 
dla dzieci.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Realizacja projektu "ZACZYTAJ SIĘ W KOSTCE, A WSZYSTKO STANIE SIĘ PROSTSZE! Nowości dla 
Filii nr 26 BMwŁ w Łodzi, ul. Kostki Napierskiego 4" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

43 P111ZL KINO LETNIE na Złotnie. Projekt dotyczy organizacji letniego kina pod chmurką dla 
mieszkańców Osiedla. Będą to 4 spotkania z polską i zagraniczną 
kinematografią pod gołym niebem, na wygodnych leżakach - dla 
wszystkich mieszkańców Osiedla. Seanse filmowe odbędą się w 
sezonie wiosenno-letnim w godzinach wieczornych.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 20000,00 Wydział Kultury rekomenduje projekt do realizacji. Po uzyskaniu przez projekt akceptacji 
mieszkańców, w drodze otwartego konkursu zostanie wyłoniony realizator zadania.

44 P112KR KINO LETNIE na Karolewie Projekt dotyczy organizacji letniego kina pod chmurką dla 
mieszkańców Osiedla. Będą to 4 spotkania z polską i zagraniczną 
kinematografią pod gołym niebem, na wygodnych leżakach - dla 
wszystkich mieszkańców Osiedla. Seanse filmowe odbędą się w 
sezonie wiosenno-letnim w godzinach wieczornych.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 20000,00 Rekomendacja pozytywna. Po uzyskaniu akceptacji mieszkańców w drodze głosowania środki 
zostaną przekazane realizatorowi w drodze otwartego konkursu ofert.

45 P116RS KINO LETNIE na Smulsku. Projekt dotyczy organizacji letniego kina pod chmurką dla 
mieszkańców Osiedla. Będą to 4 spotkania z polską i zagraniczną 
kinematografią pod gołym niebem, na wygodnych leżakach - dla 
wszystkich mieszkańców Osiedla. Seanse filmowe odbędą się w 
sezonie wiosenno-letnim w godzinach wieczornych.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 20000,00 Projekt rekomendowany przez Wydział Kultury. Po uzyskaniu akceptacji mieszkańców w 
drodze otwartego konkursu zostanie wyłoniony realizator zadania.

46 P159ZL Zakup książek i 
audiobooków dla 
użytkowników Biblioteki 
na Złotnie

Zadanie przewiduje zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki na Złotnie. W ramach zadania zakupione zostaną nowości 
wydawnicze dla dorosłych, dzieci i młodzieży, które będą atrakcyjne i 
dostępne bezpłatnie dla mieszkańców Osiedla Złotno i wszystkich 
mieszkańców Łodzi.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 5000,00 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki na Złotnie" 
pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do 
rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

47 S015KA Nowe książki dla nowych 
bibliotek: zakup nowości 
wydawniczych dla 
śródmiejskich filii: 
Gdańska, Odyseja, 
Otwarta, Tuvim i Wolność

Dzięki uzyskanym środkom pięć śródmiejskich bibliotek będzie 
regularnie realizować zakup nowych książek i audiobooków dla 
czytelników w każdym wieku, kierując się m.in. propozycjami 
zgłaszanymi przez mieszkańców miasta, listami bestsellerów oraz 
swoimi profilami (ekologicznym, podróżniczym, społeczno-
artystycznym). Zbiory będą nieodpłatnie udostępniane posiadaczom 
karty (Fiszki) Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Biblioteki: Gdańska (Filia 
32), Odyseja (Filia 40), Otwarta (Filia 49), Tuvim (Filia 63) oraz 
Wolność (Filia 39) to niezwykłe miejsca na kulturalnej mapie Łodzi, 
nowoczesne placówki, pełniące rolę trzeciego miejsca – miejsca 
spotkań, otwartego na współpracę z mieszkańcami. Każda z nich 
posiada bogatą bezpłatną ofertę, zarówno w zakresie udostępniania 
zbiorów, jak i edukacji kulturalnej. Zlokalizowane w centrum Łodzi - 
filie zaspokajają potrzeby kulturalne mieszkańców całego miasta.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 50000,00 Realizacja projektu "Nowe książki dla nowych bibliotek: zakup nowości wydawniczych dla 
śródmiejskich filii: Gdańska, Odyseja, Otwarta, Tuvim i Wolność" pozwoli na wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.
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48 S017KA Zakup nowości 
wydawniczych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
czytelników Biblioteki 
Czterech Kultur

Zaproponowane zadanie skupia się na regularnym pozyskiwaniu 
nowości wydawniczych, które będą odpowiadały na potrzeby 
czytelników z każdej grupy wiekowej.Projekt będzie służył wszystkim 
mieszkańcom Osiedla Katedralna, niezależnie od ich wieku. 
Czytelnicy wnioskują o  zakup nowości wydawniczych, które 
wzbogacą i uatrakcyjnią księgozbiór biblioteczny, a tym samym 
zaspokoją oczekiwania czytelnicze mieszkańców.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
czytelników Biblioteki Czterech Kultur" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

49 S032KA Biblioteka ma moc - zakup 
zbiorów dla czytelników 
filii nr 37 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi, ul. 
Sienkiewicza 67

Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup nowości 
wydawniczych , zarówno w wersji tradycyjnej papierowej jak i 
mówionej elektronicznej. Przyczyni się to do stworzenia przez 
bibliotekę ciekawej i atrakcyjnej oferty, która będzie zaspokajać 
gusta i potrzeby czytelnicze nie tylko mieszkańców Śródmieścia, ale 
również całej Łodzi. Wysokie ceny książek i audiobooków stanowią 
niejednokrotnie dużą barierę finansową dla czytelników przez co 
uniemożliwiają zakup indywidualny. Z nowości wydawniczych 
zakupionych przez bibliotekę skorzysta bezpłatnie wiele osób. 
Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju i popularyzacji 
czytelnictwa.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 15000,00 Realizacja projektu "Biblioteka ma moc - zakup zbiorów dla czytelników filii nr 37 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi, ul. Sienkiewicza 67"      pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

50 S043KA BIBLIOTEKA pełna EMOCJI- 
spotkania i warsztaty w 
Bibliotece OTWARTA (Filia 
nr 49 Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi) u. Narutowicza 
8/10

BIBLIOTEKA pełna EMOCJI to spotkania z pisarzami i autorami 
poradników o emocjach, a także warsztaty dla różnych grup 
wiekowych, prowadzone przez specjalistów psychologów i 
biblioterapeutów. Poruszane tematy pozwolą dokładnie poznać 
samych siebie i wyposażą uczestników zajęć  w zestaw narzędzi 
obejmujących sprawdzone techniki terapeutyczne takie jak ćwiczenie 
uważności,  okazywanie czułości i współczucia samym sobie, walkę z 
wewnętrznym krytykiem oraz metody oddychania i relaksacji, które 
pozwolą żyć pełnią życia. Przewidujemy minimum 4 spotkania. 
Wydarzenie otwarte - wstęp bezpłatny dla każdego.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu "BIBLIOTEKA pełna EMOCJI- spotkania i warsztaty w Bibliotece OTWARTA 
(Filia nr 49 Biblioteki Miejskiej w Łodzi) u. Narutowicza 8/10" przyczyni się do rozwoju i 
upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

51 W009AN (AN. 
SPOŁ.)

Zakup nowości 
bibliotecznych dla 
Andrzejowa - Filia nr 54 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi.

Wnioskujemy o środki finansowe na zakup zbiorów bibliotecznych 
dla Filii nr 54 Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi, w celu poszerzenia dostępnej oferty książek, audiobooków  i 
zaspokojenia potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności, bez 
względu na wiek i zainteresowania.

Wydział Kultury POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Realizacja projektu " Zakup nowości bibliotecznych dla Andrzejowa - Filia nr 54 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

52 B001BC "Książki za pieniążki” - 
zakup książek dla 
Biblioteki Rozgrywka, filii 
nr 14 Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 3

Projekt zakłada zakup nowych książek dla Biblioteki Rozgrywka, filii 
nr 14 Biblioteki Miejskiej w Łodzi,  przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 3.  Dzięki bogatej ofercie nowości wydawniczych 
Biblioteka zapewni czytelnikom dostęp do aktualnych informacji z 
różnych dziedzin wiedzy oraz spełni ich oczekiwania, co do 
dostępności tytułów będących w czołówce list bestsellerów.

Wydział Kultury POZYTYWNA 20000,00 Realizacja projektu "Książki za pieniążki” - zakup książek dla Biblioteki Rozgrywka, filii nr 14 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 3" pozwoli na wzbogacenie  i 
uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej  a także przyczyni się do rozwoju  i upowszechniania 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

53 B009BC CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, 
SŁUCHAJ Z 
PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup 
książek dla Filii nr 2 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi,  ul. Łagiewnicka. 
118 C

Wnioskujemy o zakup książek dla wszystkich grup wiekowych, w tym 
książek mówionych (audiobooków). Oczekujemy dostępu do nowości 
wydawniczych, których brak odczuwalny jest w bibliotece. Uzyskana 
dotacja uatrakcyjniłaby zbiory biblioteki i przyczyniła się do wzrostu 
czytelnictwa wśród mieszkańców osiedla i miasta Łodzi.

Wydział Kultury POZYTYWNA 15000,00 Realizacja projektu CZYTAJ Z RADOŚCIĄ, SŁUCHAJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ. Zakup książek dla Filii nr 
2 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Łagiewnicka. 118 C pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

54 B029BC „Nowych książek nigdy 
dość” Biblioteka Miejska 
w Łodzi Filia nr 17

Zakup nowości książkowych i audiobooków. Celem zakupu nowości 
wydawniczych jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w naszej 
bibliotece poprzez wzrost wypożyczeń książek oraz wzrost liczby 
czytelników. Pozwoli to na uzupełnienie zbiorów o nowe aktualne 
pozycje, które zaspokoją różnorodne potrzeby mieszkańców naszego 
osiedla. Jest to szansa na rozwój naszej biblioteki. Zakup większej 
ilości tytułów umożliwi dostęp do literatury osobom słabowidzącym 
(audiobooki) jak również czytelnikom o różnych preferencjach i 
potrzebach.

Wydział Kultury POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu  „Nowych książek nigdy dość” Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 17"   
pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do 
rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.
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55 B065BC WIĘCEJ NOWOŚCI W 
BIBLIOTECE PRZY 
OSIEDLOWEJ. FILIA NR 3 
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W 
ŁODZI, UL. OSIEDLOWA 6

Pozyskane środki finansowe pozwolą na wzbogacenie księgozbioru 
Filii nr 3. Zakup nowych książek umożliwi dostęp do nowości 
wydawniczych obecnym czytelnikom i będzie zachętą dla nowych 
użytkowników.

Wydział Kultury POZYTYWNA 8000,00 Realizacja projektu WIĘCEJ NOWOŚCI W BIBLIOTECE PRZY OSIEDLOWEJ. FILIA NR 3 BIBLIOTEKI 
MIEJSKIEJ W ŁODZI, UL. OSIEDLOWA 6  pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

56 G005GO Zakup nowości zbiorów 
bibliotecznych oraz 
materiałów edukacyjnych 
i plastycznych dla 
"Przystani"  Filia 65 
"Przystań" Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi ul. 
Przybyszewskiego 46/48

Celem projektu jest stałe i systematyczne zwiększanie ilości 
księgozbioru poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, 
literatury dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem stale ulegającego 
zmianom kanonu lektur szkolnych, a także uzupełnienie 
dotychczasowych serii wydawniczych. Zakup nowości oparty jest 
przede wszystkim o wskazania czytelników, który jest zgodny z 
rankingiem tytułów oraz autorów i stanowi priorytet, jeśli chodzi o 
wybór literatury. Starzejące się społeczeństwo i młode pokolenie z 
dysleksją i innymi dysfunkcjami, które utrudniają im czytanie książki 
tradycyjnej, sięga po książki mówione (audiobooki), dlatego należy 
systematycznie powiększać ich zbiór.Ważnym zadaniem biblioteki 
jest prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej, mającej na 
celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i seniorów. Realizacja zadania będzie możliwa, gdy oferta 
okaże się atrakcyjna, zwielokrotniona i różnorodna. Do jej realizacji 
potrzebne są dodatkowe materiały edukacyjne i plastyczne.

Wydział Kultury POZYTYWNA 8000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości zbiorów bibliotecznych oraz materiałów edukacyjnych i 
plastycznych dla "Przystani" Filia 65 "Przystań" Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul. 
Przybyszewskiego 46/48" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a 
także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

57 G006PK Czytamy u Reymonta- 
zakup zbiorów 
bibliotecznych dla 
czytelników Filii 64 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi ul Zaolziańska 49

Wnioskujemy o zakup nowości wydawniczych dla Filii 64 
ul.Zaolziańska 49.Zależy nam na jak największej ilości 
czytelników.Celem nadrzędnym jest zaspokojenie potrzeb 
czytelniczych mieszkańców osiedla Piastów-Kurak.

Wydział Kultury POZYTYWNA 20000,00 Realizacja projektu "Czytamy u Reymonta- zakup zbiorów bibliotecznych dla czytelników Filii 
64 Biblioteki Miejskiej w Łodzi ul Zaolziańska 49" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

58 G014PK "Kolorowa biblioteka dla 
dużego i małego 
człowieka". Zakup książek 
dla Filii nr 69 przy ul. 
Bednarskiej

Czytelnicy korzystający z księgozbioru  Filii nr 69 Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi  oczekują na nowości dla dorosłych i dzieci.  Wnioskują 
potrzebę zakupu jest jak największej liczby egzemplarzy nowości 
wydawniczych, by zaspokoić potrzeby czytelnicze .

Wydział Kultury POZYTYWNA 16000,00 Realizacja projektu "Kolorowa biblioteka dla dużego i małego człowieka". Zakup książek dla 
Filii nr 69 przy ul. Bednarskiej" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a 
także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

59 G021CH Zakup książek i 
audiobooków dla 
czytelników biblioteki przy 
ul. Natalii 4 Filia nr 66 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi BIBLIOTEKA 
INSPIRACJA

Zrealizowanie proponowanego zadania pozwoli na poszerzenie 
oferty książkowej i audiobooków o nowości wydawnicze oraz lektury 
szkolne dla dzieci i młodzieży. Według badań Biblioteki Narodowej 
Polacy czytają z roku na rok coraz mniej książek, dlatego bardzo 
potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej ilości ciekawej lektury w 
bibliotekach publicznych.

Wydział Kultury POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 
Filia nr 66 Biblioteki Miejskiej w Łodzi BIBLIOTEKA INSPIRACJA" pozwoli na wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

60 G031RU Zakup nowości 
wydawniczych dla 
czytelników filii 79 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi ul. Rudzka 7

Filia nr 79 Biblioteki Miejskiej w Łodzi jest jedyną biblioteką na 
Osiedlu Ruda. Z zasobów biblioteki korzystają dzieci, młodzież i 
osoby dorosłe. Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną na zakup 
nowości książkowych niezbędnych do poszerzenia i uatrakcyjnienia 
oferty czytelniczej biblioteki na Rudzkiej.

Wydział Kultury POZYTYWNA 13000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla czytelników filii 79 Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi ul. Rudzka 7" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

61 L161 Czytaj i pytaj - czyli bliskie 
spotkania z autorami w 
Bibliotekach na Księżym 
Młynie i Zarzewie

Projekt zakłada zorganizowanie spotkań autorskich dla Odbiorcy 
Dorosłego i Dziecięcego w Bibliotece na Księżym Młynie (F. 55) i 
Bibliotece na Zarzewie (F.61). Kontakt z pisarzem pozwoli 
miłośnikom książek spotkać się z ulubionym pisarzem, który w 
sposób najpełniejszy przekaże emocje towarzyszące czytaniu i 
słuchaniu,  zaś możliwość zadania pytań pozwoli na długo pozostawić 
w pamięci niezwykłe wrażenia i doznania, które pojawią się dzięki 
udziałowi w imprezie.

Wydział Kultury POZYTYWNA 14500,00 Realizacja projektu "Czytaj i pytaj - czyli bliskie spotkania z autorami w Bibliotekach na 
Księżym Młynie i Zarzewie"  przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.
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62 P005KO Zakup książek i 
audiobooków dla 
użytkowników Biblioteki 
pod Babą Jagą z Osiedla 
Koziny, ul. Ossowskiego 4

Zadanie przewiduje zakup książek i audiobooków dla użytkowników 
Biblioteki pod Babą Jagą. W ramach zadania zakupione zostaną 
nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży, które będą dostępne 
bezpłatnie dla mieszkańców Osiedla Koziny, a także dla wszystkich 
mieszkańców naszego miasta.

Wydział Kultury POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą 
z Osiedla Koziny, ul. Ossowskiego 4"      pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty 
bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród 
mieszkańców Łodzi.

63 P006KO Zakup nowości 
wydawniczych dla 
użytkowników Biblioteki 
na Kozinach - Filii  nr 21 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi, ul. Długosza 21/23

Projekt przewiduje zakup nowości wydawniczych - książek i 
audiobooków dla Filii nr 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Jego 
realizacja pozwoli wzbogacić i uatrakcyjnić ofertę biblioteki oraz 
umożliwi dostęp do nowości większej liczbie odbiorców.

Wydział Kultury POZYTYWNA 18000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Biblioteki na Kozinach - 
Filii nr 21 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Długosza 21/23" pozwoli na wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

64 P020SP Zakup nowości 
wydawniczych dla 
użytkowników Filii nr 28 
Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi z Osiedla Stare 
Polesie, ul. Zielona 77, 90-
765 Łódź

Zadanie dotyczy zakupu nowości wydawniczych do zbiorów Filii nr 28 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zakupione nowości obejmujące 
różnorodną tematykę i zagadnienia (literatura piękna dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, biografie, reportaże, poradniki, książki o Łodzi 
i regionie) poszerzą i uaktualnią ofertę biblioteki oraz umożliwią 
łatwiejszy dostęp do poszukiwanych publikacji. Realizacja zadania 
przyczyni się również do rozwoju czytelnictwa.

Wydział Kultury POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla użytkowników Filii nr 28 Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi z Osiedla Stare Polesie, ul. Zielona 77, 90-765 Łódź" pozwoli na wzbogacenie 
i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

65 P095KO KINO LETNIE na Kozinach! - 
edycja II.

2. edycja KINA letniego na Kozinach to kolejna okazja do integracji 
mieszkańców podczas 4 spotkań z kinematografią polską i 
zagraniczną. Projekt zakłada cztery seanse filmowe realizowane pod 
chmurką w centrum osiedla Koziny - mieszkańcy będą mogli 
rozgościć się na leżakach przy znanych kozińskich fontannach, pokazy 
filmowe odbędą się w miesiącach letnich.

Wydział Kultury POZYTYWNA 20000,00 Wydział Kultury rekomenduje zgłoszone zadanie. Pozyskane środki, o ile projekt zyska 
akceptację mieszkańców (wynik głosowania) zostaną przekazane w postaci dotacji celowej 
podmiotowi wyłonionemu w otwartym konkursie ofert.

66 P096KO Letnie koncerty na 
Kozinach - cztery 
spotkania z muzyką na 
kozińskich fontannach!

Projekt zakłada cykl czterech spotkań, podczas których mieszkańcy 
osiedla Koziny będą mieli okazję posłuchać muzyki z wybranych 
nurtów: muzyki klasycznej, popowej, rockowej, jazzowej, a nawet 
rapu. Każde spotkanie z muzyką to będzie koncert jednego wokalisty, 
wokalistki lub zespołu preferującego i występującego w danym styl 
muzycznym. Koncerty odbędą się w sezonie wiosenno-letnim na 
znanych kozińskich fontannach, organizator zapewni miejsca 
siedzące adekwatne do wybranego koncertu (przykładowo zespół 
popowy - leżaki, zespół jazzowy - krzesła).  Koncerty promowane 
będą poprzez wszystkie możliwe kanały informacyjne (plakaty, 
administracje osiedli (Wspólnoty, Spółdzielnie), w parafii, na 
stronach Urzędu Miasta Łodzi, w mediach społecznościowych - 
grupach dedykowanych i dostępne będą dla wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców. Odbiorcami projektu będzie 
młodzież i dorośli mieszkańcy osiedla Koziny.

Wydział Kultury POZYTYWNA 20000,00 Wniosek rekomendowany pozytywnie przez Wydział Kultury. Jeśli propozycja zyska poparcie 
mieszkańców, środki przeznaczone na jego realizację (dotacja celowa) zostaną przekazane 
podmiotowi wybranemu w otwartym konkursie ofert.

67 P113ZM KINO LETNIE na Osiedlu 
Zdrowie-Mania

Projekt dotyczy organizacji letniego kina pod chmurką dla 
mieszkańców Osiedla. Będą to 4 spotkania z polską i zagraniczną 
kinematografią pod gołym niebem, na wygodnych leżakach - dla 
wszystkich mieszkańców Osiedla. Seanse filmowe odbędą się w 
sezonie wiosenno-letnim w godzinach wieczornych.

Wydział Kultury POZYTYWNA 20000,00 Wydział Kultury rekomenduje złożony wniosek do realizacji (po uzyskaniu akceptacji ze strony 
mieszkańców). Realizator zadania, jeśli projekt zostanie wybrany w drodze głosowania, będzie 
wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert.

68 S016WS Zakup książek i 
audiobooków dla 
biblioteki przy Rewolucji 
1905 r. 84 Biblioteka 
Dygresja

Zakup nowości książkowych i audiobooków pojawiających się na 
rynku wydawniczym dla wszystkich grup wiekowych. Z pozyskanych 
środków zostaną zakupione książki i audiobooki z literatury pięknej i 
popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwiększy to 
atrakcyjność  biblioteki i sprosta coraz większym oczekiwaniom 
czytelników. Ze zbiorów Biblioteki Miejskiej skorzystają nie tylko 
mieszkańcy osiedla, ale całego miasta.

Wydział Kultury POZYTYWNA 10000,00 Realizacja projektu "Zakup książek i audiobooków dla biblioteki przy Rewolucji 1905 r. 84 
Biblioteka Dygresja" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.
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69 W007ZA "Książki dla każdego - 
zakup nowości dla 
czytelników Biblioteki na 
Zarzewie". Biblioteka 
Miejska w Łodzi - Filia nr 
61, ul. Tatrzańska 63

Projekt zakłada zakup nowych zbiorów bibliotecznych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Będą one obejmowały zarówno literaturę 
piękną, jak i popularnonaukową. Zakup nowości wydawniczych 
przyczyni się do wzrostu atrakcyjności oferty czytelniczej dla każdej 
grupy wiekowej.

Wydział Kultury POZYTYWNA 15000,00 Realizacja projektu  "Książki dla każdego - zakup nowości dla czytelników Biblioteki na 
Zarzewie". Biblioteka Miejska w Łodzi - Filia nr 61, ul. Tatrzańska 63"    pozwoli na 
wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i 
upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

70 W008WW Nowości czytelnicze dla 
Biblioteki! Zakup książek i 
audiobooków dla Filii nr 
56 Biblioteki Miejskiej w 
Łodzi, ul. Sacharowa 63, 
92-518  Łódź

Zgłaszam projekt zakupu książek i audiobooków dla czytelników Filii 
nr 56 BMwŁ zlokalizowanej przy ul. Sacharowa 63. Filia nr 56 jest 
jedną z większych placówek Biblioteki Miejskiej w Łodzi posiadającą 
ponad 2 tysiące aktywnych czytelników. Środki pozyskane z Budżetu 
Obywatelskiego pozwolą zaspokoić ich potrzeby czytelnicze, a także 
pozyskać nowych czytelników.

Wydział Kultury POZYTYWNA 20000,00 Realizacja projektu "Nowości czytelnicze dla Biblioteki! Zakup książek i audiobooków dla Filii 
nr 56 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, ul. Sacharowa 63, 92-518 Łódź" pozwoli na wzbogacenie i 
uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia 
czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

71 W021OJ Nowe książki i audiobooki 
dla Biblioteki na Ketlinga!

Zakup nowych zbiorów, w tym lektur szkolnych, dla Biblioteki na 
Ketlinga uatrakcyjni ją dla czytelników, a także przyciągnie nowych- 
zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wydział Kultury POZYTYWNA 15000,00 Realizacja projektu "Nowe książki i audiobooki dla Biblioteki na Ketlinga! " pozwoli na 
wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i 
upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

72 W031WW Zakup nowości 
wydawniczych dla 
biblioteki przy ul. 
Jurczyńskiego 30A

W ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zakupione nowości 
wydawnicze, które wzbogacą księgozbiór naszej biblioteki i spełnią 
oczekiwania czytelników. Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy 
osiedla Widzew-Wschód oraz mieszkańcy Łodzi.

Wydział Kultury POZYTYWNA 27000,00 Realizacja projektu "Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 
30A"pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do 
rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

73 W032OJ "Czytamy nowości" - 
nowości książkowe i 
audiobooki w Bibliotece 
na Zakładowej 50

Otrzymane fundusze pozwolą nam na zakup książek i audiobooków z 
najbardziej poczytnych działów czyli: Powieści Polskiej, Kryminałów i 
Biografii. Większa ilość nowości to większa atrakcyjność Biblioteki dla 
Czytelników oraz większa liczba Czytelników.

Wydział Kultury POZYTYWNA 20000,00 Realizacja projektu  Czytamy nowości" - nowości książkowe i audiobooki w Bibliotece na 
Zakładowej 50" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

74 W035ST Książki dla Biblioteki na 
Skalnej, ul. Skalna 2, 92-
003 Łódź

Projekt zakłada zakup książek dla czytelników Biblioteki na Skalnej, 
głównie nowości wydawniczych. Zakup uwzględni potrzeby i 
preferencje czytelnicze wszystkich grup wiekowych i zawodowych. 
Realizacja projektu pozwoli zaspokoić potrzeby czytelnicze 
mieszkańców osiedla, zwiększy dostęp do nowości, poszerzy ofertę 
biblioteki i pozytywnie wpłynie na promocję czytelnictwa.

Wydział Kultury POZYTYWNA 12000,00 Realizacja projektu "Książki dla Biblioteki na Skalnej, ul. Skalna 2, 92-003 Łódź" pozwoli na 
wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także przyczyni się do rozwoju i 
upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

75 W049WW Książki dla Biblioteki na 
Bartoka, Biblioteka 
Miejska w Łodzi Filia nr 
57, ul. Bartoka 27 92-546 
Łódź

Zakup nowości książkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
formie tradycyjnej (drukowanej) oraz mówionej (audiobooki). W 
czasach kiedy książki są coraz droższe a czytanie to często jedyny 
kontakt z kulturą, chcemy zapewnić czytelnikom dostęp do literatury 
zarówno czysto rozrywkowej jak i tej z "wyższej półki".

Wydział Kultury POZYTYWNA 20000,00 Realizacja projektu "Książki dla Biblioteki na Bartoka, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 57, ul. 
Bartoka 27 92-546 Łódź" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a 
także przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

76 W055SW Kto czyta książki 
podwójnie żyje - nowe 
książki i audiobooki dla 
Biblioteki przy Wilczej 7

Zakup nowych książek wzbogaci zbiory Biblioteki, dzięki czemu 
placówka będzie mogła zaproponować Odbiorcom, w każdym wieku,  
profesjonalną ofertę wydawniczą. Dla osób, które korzystają ze 
zbiorów specjalnych, zakup audiobooków będzie okazją do 
wsłuchania się w nowości wydawnicze zapisane na nowoczesnych 
nośnikach. Pozyskane fundusze umożliwią Czytelnikom bezpłatny 
dostęp do literatury, która uczy i bawi.

Wydział Kultury POZYTYWNA 18000,00 Realizacja projektu "Kto czyta książki podwójnie żyje - nowe książki i audiobooki dla Biblioteki 
przy Wilczej 7" pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej, a także 
przyczyni się do rozwoju i upowszechnienia czytelnictwa wśród mieszkańców Łodzi.

77 G132NN Zacznij trenować jak 
prawdziwy Ninja dla 
osiedla Nad Nerem

Projekty mają na celu szerzenie kultury sportowej wraz z rozwojem 
młodzieży i osób starszych pod kątem treningów OCR. Dzięki 
przeprowadzeniu 40 treningów po 2h każdy pod okiem 
doświadczonych trenerów każdy uczestnik będzie w stanie zdobyć 
niezbędną technikę aby rozwijać się w sposób bezpieczny i 
przyjemny dla każdego.  Trening będzie opierał się głownie na pracy 
interwałowej wraz z wzmocnieniem mięśni głębokich.  Ma to na celu 
wzmocnienie całego układu immunologicznego wraz z oddechowym.

Wydział Sportu  
(AN. SPOŁ.)

NEGATYWNA NEGATYWNA 8900,00 Projekt ma na celu szerzenie kultury sportowej poprzez przeprowadzenie 40, dwugodzinnych, 
ogólnodostępnych i nieodpłatnych treningów OCR. Trening będzie opierał się głownie na 
pracy interwałowej wraz z wzmocnieniem mięśni głębokich.
Doświadczenie Wydziału dowodzą, że zajęcia tego typu cieszą się w tej okolicy praktycznie 
zerowym zainteresowaniem.
Na osiedlu nie ma innego terenu gdzie można by przeprowadzić tego typu zajęcia, które 
przyciągałyby mieszkańców.
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78 B172LA Zostań prawdziwym 
Ninja!!!! Łagiewniki

Projekt ma na celu szerzenie kultury sportowej poprzez 
przeprowadzenie 40 treningów po 2H każdy. Mają one na celu 
podnieść poziom rozwoju kultury fizycznej jak również zachęcić 
uczestników do trenowania wspaniałej dyscypliny jaką są biegi 
przeszkodowe typu Runmageddon. Poprzez wzmocnienie mięśni 
głębokich i treningi interwałowe każdy uczestnik będzie mógł 
rozwinąć układ kostno-szkieletowy. Dzięki temu nastąpi znaczne 
wzmocnienie układu krążeniowo oddechowego, który również 
niezwykle pozytywnie wpływa na stan zdrowia psychicznego jak 
również wzmocnienie odporności.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.) 

NEGATYWNA POZYTYWNA 10500,00 Projekt ma na celu szerzenie kultury sportowej poprzez przeprowadzenie ogólnodostępnych i 
nieodpłatnych  40 treningów. Mają one na celu podnieść poziom rozwoju kultury fizycznej jak 
również zachęcić uczestników do trenowania dyscypliny jaką są biegi przeszkodowe typu 
Runmageddon.
Doświadczenie Wydziału dowodzą, że zajęcia tego typu cieszą się w tej okolicy praktycznie 
zerowym zainteresowaniem.
Na osiedlu nie ma innego terenu gdzie można by przeprowadzić tego typu zajęcia, które 
przyciągałyby mieszkańców.

79 B135WL Na Łódzkich 
Wzniesieniach z Nordic 
Walking się dotleniaj.

Zadanie polega na przeprowadzeniu 60 dwugodzinnych, 
ogólnodostępnych , bezpłatnych zajęć Nordic Walking.  Zajęcia 
prowadzone beda przez certyfikowanego instruktora Nordic Walking 
z doświadczeniem w  trenowaniu osób o różnym stopniu  
zaawansowania i sprawności fizycznej. Marsze odbywać się będą 
regularnie w okresie od kwietnia do października, 2 lub 3 razy w 
tygodniu ze względu na znaczenie jakie dla zdrowia ma 
systematycznie podejmowany wysiłekj fizyczny.    Uczestnicy zajęć 
będa mogli bezpłatnie wypożyczyć u instruktora kijki do Nordic 
Walking.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA NEGATYWNA 14000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 60 zajęć nordic walkingu. Wydarzenie skierowane do 
wszystkich mieszkańców Miasta, przewidziane jest ono do realizacji w trybie określonym przez 
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zweryfikowano kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, 
zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 
konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity 
koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty 
realizatorów złożone w konkursie ofert.

80 G103NN Nordic Walking nad 
Nerem

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć nordic walking na osiedlu Nad 
Nerem. Marsze są darmowe, a uczestnicy otrzymują okolicznościowe 
gadżety, np. koszulki, kubki, odblaski. Dodatkowo na 12 zajęciach 
pojawi się dietetyk, który przeprowadzi prelekcje dotyczące 
zdrowego odżywiania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA NEGATYWNA 14000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic walking. Koszty 
szacunkowe projektu zostały zweryfikowane do poziomu zbliżonego do stawek stosowanych 
przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców w 
oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku Wzięto także pod uwagę 
przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z realizacji takich zajęć 
w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Projekt przewidziany jest do realizacji w 
trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z 
trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert 
na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji 
zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 
złożone w konkursie ofert.

81 S067WS Streetworkout ćwiczenia 
dla seniorów i dorosłych 
na Lumumby przy 
Wydziale Romanistyki UŁ. 
Zajęcia gimnastyczne i 
rehabilitacyjne/fizjoterape
utyczne z wykorzystaniem 
wagi własnego ciała 
#Sport #Rekreacja 
#Rozciąganie 
#Rehabilitacja #Zdrowy 
kręgosłup

Cykl zajęć na istniejącej siłowni typu streetworkout dla dorosłych i 
  seniorów w zakresie ćwiczeń:  •sportowych •rekreacyjnych 

   •rozciągających •rehabilitacyjnych (we własnym zakresie) •dbających 
o Zdrowy kręgosłup
Ćwiczenia z wykorzystaniem wyłącznie wagi własnego ciała.
Zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, w sezonie wiosna/lato/jesień 
(np.: od maja do października). Dodatkowo na terenie obecnej 
siłowni streetworkout zostanie postawiona tablica z przykładowymi 
ćwiczeniami. Tablica i jej przekaz musi być czytelny dla wszystkich 
mieszkańców, w tym 60+ aby wiedzieli, że taka siłownia jest nie tylko 
dla młodych i sprawnych ale również dla osób starszych i seniorów 
niezależnie od sprawności fizycznej. 
Ta siłownia może pełnić funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Po 
zajęciach i/lub po przeczytaniu tekstu tablicy musi zakiełkować idea 
w głowach ludzi aby za jakiś czas osiągnąć taki efekt: 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=84rXHqjltjs 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=DJzhxU6fNxM Siłownia ma być 
również przestrzenią międzypokoleniową do spotkań młodych z 
dorosłymi i seniorami. W zdrowiu i sprawności fizycznej.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA NEGATYWNA 12000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu min 48 zajęć  na istniejącej siłowni typu streetworkout dla 
dorosłych i seniorów.  Wydarzenie skierowane do wszystkich mieszkańców Miasta, 
przewidziane jest ono do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano kosztorys. Realizator 
zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, 
ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 
środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.
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82 S068WS Mini Park Wierzbowa: 
Streetworkout ćwiczenia 
dla seniorów i dorosłych. 
Zajęcia gimnastyczne i 
fizjoterapeutyczne z 
wykorzystaniem wagi 
własnego ciała #Sport 
#Rekreacja #Rozciąganie 
#Rehabilitacja #Zdrowy 
kręgosłup 
(facebook.com/MiniPark
Wierzbowa)

Cykl zajęć na istniejącej siłowni typu streetworkout dla dorosłych i 
  seniorów w zakresie ćwiczeń:  •sportowych •rekreacyjnych 

   •rozciągających •rehabilitacyjnych (we własnym zakresie) •dbających 
o Zdrowy kręgosłup Ćwiczenia z wykorzystaniem wyłącznie wagi 
własnego ciała.
Zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, w sezonie wiosna/lato/jesień 
(np.: od maja do października). Dodatkowo na terenie obecnej 
siłowni streetworkout zostanie postawiona tablica z przykładowymi 
ćwiczeniami. Tablica i jej przekaz musi być czytelny dla wszystkich 
mieszkańców, w tym 60+ aby wiedzieli, że taka siłownia jest nie tylko 
dla młodych i sprawnych ale również dla osób starszych i seniorów 
niezależnie od sprawności fizycznej. 
Ta siłownia może pełnić funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Po 
zajęciach i/lub po przeczytaniu tekstu tablicy musi zakiełkować idea 
w głowach ludzi aby za jakiś czas osiągnąć taki efekt: 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=84rXHqjltjs
2) https://www.youtube.com/watch?v=DJzhxU6fNxM
Siłownia ma być również przestrzenią międzypokoleniową do 
spotkań młodych z dorosłymi i seniorami. W zdrowiu i sprawności 
fizycznej. 

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA NEGATYWNA 12000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu min 48 ćwiczeń Streetworkout dla seniorów i dorosłych. 
Zajęcia gimnastyczne i fizjoterapeutyczne z wykorzystaniem wagi własnego ciała. Wydarzenie 
przewidziane do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano kosztorys. Realizator 
zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, 
ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 
środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.

83 W059NO Unihokej jest Spoko! - 
bezpłatne zajęcia dla 
mieszkańców - Osiedle 
Nowosolna

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać co najmniej 1 raz w 
tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie 
zostanie przeprowadzonych 20 zajęć po 1,5 h = 30 h – do 
wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 
Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie 
spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. 
Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i 
młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki 
(maksymalnie 50 sztuk) oraz będą mieli możliwość wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu 
aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (10 sztuk) i otrzymają koszulki z 
hasłem przewodnim "Unihokej jest Spoko!" oraz z logo budżetu 
obywatelskiego (50 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy 
uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 
zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego 
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z 
podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej 
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini 
turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują 
profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-
22:00, sobota-niedziela 8:00 - 22:00. Godzina zostanie ustalona z 
zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych 
instruktora. (...)

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA NEGATYWNA 13000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 20 ogólnodostępnych i nieodpłatnych zajęć gry w 
unihokeja. Wydarzenie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.
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84 W087NO NORDIC WALKING W 
NOWOSOLNEJ

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć nordic walking na osiedlu 
Nowosolna. Marsze są darmowe, a uczestnicy otrzymają 
okolicznościowe gadżety np. koszuli, kubki, odblaski. Dodatkowo na 
12 zajęciach pojawi się dietetyk, który przeprowadzi prelekcje 
dotyczące zdrowego odżywiania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA NEGATYWNA 14000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic walking. Koszty 
szacunkowe projektu zostały zweryfikowane do poziomu zbliżonego do stawek stosowanych 
przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców w 
oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku Wzięto także pod uwagę 
przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z realizacji takich zajęć 
w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Projekt przewidziany jest do realizacji w 
trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z 
trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert 
na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji 
zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 
złożone w konkursie ofert.

85 B051BZ NORDIC WALKING NA 
BAŁUTACH ZACHODNICH

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć nordic walking na osiedlu 
Bałuty Zachodnie. Marsze są darmowe, a uczestnicy otrzymają 
okolicznościowe gadżety np. koszuli, kubki, odblaski. Dodatkowo na 
12 zajęciach pojawi się dietetyk, który przeprowadzi prelekcje 
dotyczące zdrowego odżywiania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 14000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 50 zajęć nordic walkingu wraz z poradami dietetycznymi 
dla uczestników. Wydarzenie skierowane do wszystkich mieszkańców Miasta, przewidziane 
jest ono do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano kosztorys. Realizator 
zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, 
ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 
środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.

86 B052RA KIJOWY RADOGOSZCZ Zadanie polega na organizacji 50 zajęć nordic walking na osiedlu 
Radogoszcz. Marsze są darmowe, a uczestnicy otrzymają 
okolicznościowe gadżety np. koszulki, kubki, odblaski. Dodatkowo na 
12 zajęciach pojawi się dietetyk, który przeprowadzi prelekcje 
dotyczące zdrowego odżywiania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 14000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 50 zajęć nordic walkingu wraz z poradami dietetycznymi 
dla uczestników. Wydarzenie skierowane do wszystkich mieszkańców Miasta, przewidziane 
jest ono do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano kosztorys. Realizator 
zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, 
ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze 
środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.

87 B128WL (AN. 
SPOŁ.)

Treningi Ninja dla 
mieszkańców z osiedla 
Wzniesienia Łódzkie

Seria 40 treningów po 2H dla mieszkańców osiedla mająca na celu 
promocję sportowego trybu życia jak również poprawy kondycji i 
sprawności fizycznej. Poprzez odbycie się całej serii treningów 
projekt ten ma zachęcić osoby młode do rozwijania swojej kariery 
sportowej jako zawodnicy OCR. Ma on również umożliwić 
przygotowanie się osobom starszym do udziału w biegach 
przeszkodowych typu Runmageddon czy Barbarian Race. Dzięki pracy 
z dośadczonymi trenerami osoby te będą mogły szkolić się w sposób 
bezpieczny i efektywny. Dzięki wyjaśnieniu całego zagadnienia wraz z 
pokazami każdy będzie mógł sprawdzić czy przygoda ninja jest dla 
niego.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 9100,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 40 dwugodzinnych treningów ogólnorozwojowych. 
Wydarzenie skierowane do wszystkich mieszkańców Miasta, przewidziane jest ono do 
realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano kosztorys. Realizator zadania zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 
przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu 
miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 
Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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88 G043CD Unihokej jest Spoko! - 
bezpłatne zajęcia dla 
mieszkańców - Osiedle 
Chojny-Dąbrowa

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać co najmniej 1 raz w 
tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie 
zostanie przeprowadzonych 20 zajęć po 1,5 h = 30 h – do 
wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 
Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie 
spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. 
Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i 
młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki 
(maksymalnie 50 sztuk) oraz będą mieli możliwość wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu 
aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (10 sztuk) i otrzymają koszulki z 
hasłem przewodnim "Unihokej jest Spoko!" oraz z logo budżetu 
obywatelskiego (50 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy 
uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 
zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego 
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z 
podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej 
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini 
turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują 
profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-
22:00, sobota-niedziela 8:00 - 22:00. Godzina zostanie ustalona z 
zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych 
instruktora. (...)

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 10000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 20 ogólnodostępnych i nieodpłatnych zajęć gry w 
unihokeja. Zadanie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.

89 G104WI Na Wiskitnie Nordic 
Walking kwitnie

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć nordic walking na osiedlu 
Wiskitno. Marsze są darmowe, a uczestnicy otrzymują 
okolicznościowe gadżety, np. koszulki, kubki, odblaski. Dodatkowo 
na 12 zajęciach pojawi się dietetyk, który przeprowadzi prelekcje 
dotyczące zdrowego odżywiania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 14000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic walking. Koszty 
szacunkowe projektu zostały zweryfikowane do poziomu zbliżonego do stawek stosowanych 
przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców w 
oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku Wzięto także pod uwagę 
przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z realizacji takich zajęć 
w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Projekt przewidziany jest do realizacji w 
trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z 
trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert 
na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji 
zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 
złożone w konkursie ofert.

90 P093RS Nauka jazdy na łyżwach 
na lodowisku Retkinia

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 
na lodowisku Retkinia, w okresie styczeń, luty, marzec, kwiecień, 
wrzesień, październik, listopad, grudzień 2023.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 137000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nauki jazdy na łyżwach dla 
dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na lodowisku Retkinia. Koszty szacunkowe projektu 
zostały zweryfikowane do poziomu zbliżonego do stawek stosowanych przez kluby sportowe i 
organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców w oparciu o datacje 
przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku. Projekt przewidziany jest do realizacji w 
trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z 
trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert 
na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji 
zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 
złożone w konkursie ofert.
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91 W062AN BUDOWA ZAPLECZA 
SOCJALNO-SPORTOWEGO 
NA LKS POLONII 
ANDRZEJÓW ETAP I

Projekt zakłada budowę zaplecza socjalno-sportowego. 
Dotychczasowe pomieszczenia nie spełniają już dawno swoich 
funkcji. Stanowią zagrożenie dla przebywających tam osób. Budowa 
nowego zaplecza pozwoli na rozwój pierwszoplanowej dyscypliny 
jaką jest piłka nożna oraz umożliwi powstanie nowych sekcji 
sportowych. Nowe zaplecze pozwoli na zapewnienie warunków do 
spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 461000,00 W chwili obecnej na terenie obiektu przy ul. Rokicińskiej 450 funkcjonuje stary, drewniany 
budynek pokryty z zewnątrz blachą, który nie spełnia podstawowych standardów 
bezpieczeństwa i higieny użytkowników. W ramach projektu dokonana zostanie rozbiórka 
zdegradowanego budynku oraz zakup nowoczesnych kontenerów z szatniami, sanitariatami 
oraz niezbędnym zapleczem biurowo-magazynowym.  Na terenie obiektu realizowane jest 
zadanie publiczne "upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży" w zakresie szkolenia 
sportowego w piłce nożnej. Trenuje tam około 100 dzieci i seniorów. Jest to jedyny obiekt 
sportowy na terenie osiedla. Ponadto obiekt będzie wykorzystywany przez mieszkańców 
osiedla jako świetlica. Dzierżawca obiektu zadeklarował ogólnodostępność  efektów projektu 
dla mieszkańców osiedla.

92 W090DL NORDIC WALKING W 
DOLINIE ŁÓDKI

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć nordic walking na osiedlu 
Dolina Łódki. Marsze są darmowe, a uczestnicy otrzymają 
okolicznościowe gadżety np. koszuli, kubki, odblaski. Dodatkowo na 
12 zajęciach pojawi się dietetyk, który przeprowadzi prelekcje 
dotyczące zdrowego odżywiania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 14000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic walking. Koszty 
szacunkowe projektu zostały zweryfikowane do poziomu zbliżonego do stawek stosowanych 
przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców w 
oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku Wzięto także pod uwagę 
przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z realizacji takich zajęć 
w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Projekt przewidziany jest do realizacji w 
trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z 
trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert 
na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji 
zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 
złożone w konkursie ofert.

93 W149DL Treningi biegów 
przeszkodowych OCR dla 
osiedla Dolina Łódki

Projekt ma na celu przeprowadzenie 40 treningów po 2h dla 
mieszkańców osiedla Dolina Łódki pod kątem przygotowania 
motorycznego do biegów przeszkodowych typu Runmageddon. Jest 
to świetna frajda nie tylko dla osób wysportowanych ale i 
całkowitych laików. Dzięki organizacji tego typu treningów chcemy 
promować kulturę sportową i zaszczepić wśród młodych chęć 
czynnego trenowania jako nieodzowny element życia. Dodatkowo 
spotkania te będą świetną sposobnością na spędzie aktywnie czasu z 
rodziną i znajomymi na świeżym powietrzu. Dzięki treningom pod 
okiem wyspecjalizowanych i certyfikowanych trenerów każdy 
uczestnik będzie mógł wdrożyć się w tajniki tego wspaniałego sportu 
w sposób bezpieczny i przyjemny.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA POZYTYWNA 8900,00 Projekt ma na celu szerzenie kultury sportowej poprzez przeprowadzenie 40 
ogólnodostępnych i nieodpłatnych treningów. Mają one na celu podnoszenie poziomu 
rozwoju kultury fizycznej jak również zachęcać uczestników do trenowania dyscypliny jaką są 
biegi przeszkodowe typu Runmageddon.

Strona 18 z 31



Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2022/2023
na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 11 sierpnia 2022 roku

94 G042CH Unihokej jest Spoko! - 
bezpłatne zajęcia dla 
mieszkańców - Osiedle 
Chojny

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać co najmniej 1 raz w 
tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie 
zostanie przeprowadzonych 20 zajęć po 1,5 h = 30 h – do 
wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 
Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie 
spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. 
Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i 
młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki 
(maksymalnie 50 sztuk) oraz będą mieli możliwość wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu 
aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (10 sztuk) i otrzymają koszulki z 
hasłem przewodnim "Unihokej jest Spoko!" oraz z logo budżetu 
obywatelskiego (50 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy 
uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 
zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego 
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z 
podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej 
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini 
turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują 
profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-
22:00, sobota-niedziela 8:00 - 22:00. Godzina zostanie ustalona z 
zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych 
instruktora. (...)

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 13000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 20 ogólnodostępnych i nieodpłatnych  zajęć gry w 
unihokeja. Wydarzenie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.

95 G120RU Na spacer z mapą - Ruda Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację 
fragmentu terenu Osiedla Ruda, która to mapa zostanie 
udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej 
imprezie popularyzującej bieg / spacer na orientację. W imprezie 
będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - 
młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z 
dziećmi. Uczestnicy imprezy otrzymają wyżywienie oraz papierowe 
wersje mapy. Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2023 r., 
kiedy miałaby odbyć się impreza. Zadanie nie przewiduje rocznych 
kosztów utrzymania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 6000,00 Zadanie polega na przygotowaniu mapy do biegów na orientację, w oparciu o którą 
zorganizowana zostanie otwarta impreza biegowa dla mieszkańców. Uczestnicy imprezy 
otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Koszty szacunkowe są zgodne ze 
stawkami stosowanymi przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na 
rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku.  
Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 
przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu 
miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 
Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

96 G131RU Treningi OCR dla 
mieszkańców osiedla 
Ruda

Projekt ma na celu szerzenie kultury sportowej poprzez 
przeprowadzenie 40 treningów po 2H każdy. Mają one na celu 
podnieść poziom rozwoju kultury fizycznej jak również zachęcić 
uczestników do trenowania wspaniałej dyscypliny jaką są biegi 
przeszkodowe typu Barbarian Race. Poprzez wzmocnienie mięśni 
głębokich i treningi interwałowe każdy uczestnik będzie mógł 
rozwinąć układ kostno-szkieletowy. Dzięki temu nastąpi znaczne 
wzmocnienie układu krążeniowo oddechowego, który również 
niezwykle pozytywnie wpływa na stan zdrowia psychicznego jak 
również wzmocnienie odporności.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 8900,00 Projekt ma na celu szerzenie kultury sportowej poprzez przeprowadzenie 40 
ogólnodostępnych i nieodpłatnych treningów biegowych typu Barbarian Race.
Wydarzenie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.
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97 L129 MOBILNE OBIEKTY 
SPORTOWE NA OBIEKCIE 
SZKOŁY MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO IM. 
KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 
W ŁODZI, UL. 
MILIONOWA 12

Projekt, którego celem jest utworzenie mobilnego obiektu 
sportowego na terenie  Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. 
Kazimierza Górskiego w Łodzi przy ul. Milionowej 12 ma za zadanie 
poprawę warunków uprawiania sportu uczniów szkoły, a także 
zwiększenie jego dostępności względem wszystkich grup społecznych 
w dzielnicy Łódź-Widzew. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 
podjęte zostanie utworzenie boisk mobilnych. Celem projektu jest 
zakup mobilnych boisk oraz montaż na miejscu istniejącego terenu 
pod budowę hali sportowej na terenie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, który na chwilę 
obecną jest nieużytkiem. Boisko mobilne to doskonałe rozwiązanie w 
zakresie zewnętrznej infrastruktury sportowej. Jest to wielofunkcyjny 
system podzespołów zapewniający możliwość instalacji każdego 
rozmiaru konstrukcji w dowolnym miejscu. Gotowa realizacja wiernie 
odwzorowuje prawdziwe boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej lub 
Unihokeja z którego można korzystać cały rok. Konstrukcja zawiera 
wszystkie niezbędne elementy zapewniające najwyższą jakość gry 
oraz zachowuje procedury bezpieczeństwa. Obiekt będzie dostępny 
zarówna dla uczniów szkoły jak i dla mieszkańców dzielnicy Łódź-
Widzew zgodnie z klauzulą ogólnodostępności. Inwestycja w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2023 dotyczy dostawy i wykonania 3 boisk 
mobilnych 30X19 m każde. Atutami boiska mobilnego jest przede 
wszystkim dostępność przez cały rok. (...)

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 800000,00 Realizacja tego projektu wzmocni bazę szkoleniową i otworzy nowe możliwości szkoleniowe 
dla najmłodszych dzieci. UKS SMS jest najlepszym klubem w Łodzi szkolącym młodzież w piłce 
nożnej chłopców, wystawiając drużyny na wszystkich poziomach Centralnej Ligi Juniorów. 
Piłkarki UKS SMS walczą o medale na najwyższym poziomie rozgrywek piłki nożnej kobiet.  
Drugi klub – AKS SMS również z powodzeniem prowadzi szkolenie młodzieży w piłce nożnej 
chłopców, uczestnicząc na jednym poziomie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów. Obydwa te 
podmioty nie mogłyby działać w tak efektywny sposób nie mogąc korzystać z kadrowych 
zasobów Szkoły, jak również z jej kompleksowo wyposażonej bazy.  Obiekt przy ul. Milionowej 
12 jest jedynym w Łodzi , na terenie którego funkcje sportowe łączą się z edukacyjnymi w tak 
kompleksowy sposób, zapewniając młodzieży możliwość korzystania z sal szkolnych, 
nowoczesnego internatu, stołówki, pełnowymiarowych boisk, sal gimnastycznych i 
pomieszczeń odnowy biologicznej. Budowa dodatkowych boisk zapewni możliwość dalszego 
rozwoju szkolenia młodzieży w ramach realizowanego zadania publicznego "upowszechnianie 
kultury fizycznej wśród mieszkańców Łodzi".

98 L175 Bezpłatne zajęcia z 
samoobrony dla kobiet

Kurs samoobrony dla kobiet ma na celu zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa dla kobiet z Łodzi. Zajęcia ponadto są doskonałą 
okazją do spędzenia czasu z innymi kobietami oraz poprawy kondycji.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 7300,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 20 zajęć samoobrony dla kobiet. Wydarzenie skierowane 
do wszystkich mieszkanek Miasta, przewidziane jest ono do realizacji w trybie określonym 
przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zweryfikowano kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, 
zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 
konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity 
koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty 
realizatorów złożone w konkursie ofert.

99 P097KO FITKoziny - zajęcia 
aerobowe pod chmurką 
dla Seniorów z Osiedla 
Koziny

Zajęcia ogólnorozwojowe, aerobowe i ćwiczenia na zdrowy 
kręgosłup dla seniorów z Osiedla Koziny. Zajęcia mają odbywać się na 
wolnym powietrzu na jednym z zielonych terenów osiedla i będą 
prowadzone przez wykwalifikowanych i certyfikowanych trenerów. 
Projekt zakłada przeprowadzenie dziesięciu godzinnych treningów 
sportowych pod chmurką w sezonie wiosenno-letnim. Projekt będzie 
promowany w lokalnych mediach społecznościowych, a także w 
przychodniach zdrowotnych i bibliotekach zlokalizowanych na 
osiedlu.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 9000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 10 ogólnodostępnych i nieodpłatnych zajęć areobowych 
dla osób dorosłych. Wydarzenie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez 
ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zweryfikowano kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, 
zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 
konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity 
koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty 
realizatorów złożone w konkursie ofert.
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100 P171ZM Otwarte treningi rugby 
league na osiedlu Zdrowie-
Mania

Projekt zakłada przeprowadzenie serii 6 otwartych, bezpłatnych 
treningów rugby league przeznaczonych zarówno dla 
początkujących, jak i osób które już wcześniej miały styczność z tą 
dyscypliną. Zajęcia mają być dostępne dla każdego powyżej 16 roku 
życia, bez względu na płeć czy poziom sprawności fizycznej. Osiedle 
Zdrowie-Mania dysponuje wysokiej klasy infrastrukturą sportową, 
otoczoną zielenią co czyni z niego idealne miejsce do organizacji 
wydarzenia mającego na celu promocję rekreacji na świeżym 
powietrzu oraz zdrowego trybu życia.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 5250,00 Zadanie polega na przeprowadzeniu serii 6 otwartych, bezpłatnych treningów rugby league, 
przeznaczonych zarówno dla początkujących jak i osób, które już wcześniej miały styczność z 
tą dyscypliną. Koszty szacunkowe projektu zostały zweryfikowane do poziomu zbliżonego do 
stawek stosowanych przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz 
mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku Projekt 
przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w 
drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i 
rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję 
Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

101 W058SW Unihokej jest Spoko! - 
bezpłatne zajęcia dla 
mieszkańców - Osiedle 
Stary Widzew

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać co najmniej 1 raz w 
tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie 
zostanie przeprowadzonych 20 zajęć po 1,5 h = 30 h – do 
wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 
Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie 
spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. 
Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i 
młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki 
(maksymalnie 50 sztuk) oraz będą mieli możliwość wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu 
aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (10 sztuk) i otrzymają koszulki z 
hasłem przewodnim "Unihokej jest Spoko!" oraz z logo budżetu 
obywatelskiego (50 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy 
uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 
zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego 
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z 
podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej 
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini 
turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują 
profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-
22:00, sobota-niedziela 8:00 - 22:00. Godzina zostanie ustalona z 
zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych 
instruktora. (...)

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 13000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 20 ogólnodostępnych i nieodpłatnych zajęć gry w 
unihokeja. Wydarzenie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.
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102 W060OJ Unihokej jest Spoko! - 
bezpłatne zajęcia dla 
mieszkańców - Osiedle 
Olechów-Janów

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać co najmniej 1 raz w 
tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie 
zostanie przeprowadzonych 20 zajęć po 1,5 h = 30 h – do 
wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 
Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie 
spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. 
Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i 
młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki 
(maksymalnie 50 sztuk) oraz będą mieli możliwość wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu 
aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (10 sztuk) i otrzymają koszulki z 
hasłem przewodnim "Unihokej jest Spoko!" oraz z logo budżetu 
obywatelskiego (50 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy 
uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 
zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego 
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z 
podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej 
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini 
turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują 
profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-
22:00, sobota-niedziela 8:00 - 22:00. Godzina zostanie ustalona z 
zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych 
instruktora. (...)

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 10000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 20 ogólnodostępnych i nieodpłatnych zajęć gry w 
unihokeja. Wydarzenie, przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.

103 W061WW Unihokej jest Spoko! - 
bezpłatne zajęcia dla 
mieszkańców - Osiedle 
Widzew-Wschód

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne 
zajęcia unihokeja. Zajęcia będą się odbywać co najmniej 1 raz w 
tygodniu po 90 minut w okresie od marca do listopada. (Łącznie 
zostanie przeprowadzonych 20 zajęć po 1,5 h = 30 h – do 
wyczerpania ilości godzin podczas zadania maksymalnie 90 h). 
Zajęcia odbywać się będą na terenie osiedla Stary Widzew w obiekcie 
spełniającym niezbędne wymogi i gwarantującym realizację projektu. 
Projekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (dzieci i 
młodzież). Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki 
(maksymalnie 50 sztuk) oraz będą mieli możliwość wypożyczyć 
bezpłatnie profesjonalny sprzęt sportowy. Zadanie ma na celu 
aktywizacje ruchową i integracje dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (10 sztuk) i otrzymają koszulki z 
hasłem przewodnim "Unihokej jest Spoko!" oraz z logo budżetu 
obywatelskiego (50 sztuk na cały czas trwania zadania). Każdy 
uczestnik, który będzie brał udział po raz pierwszy w zajęciach 
zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia potwierdzającego 
znajomość regulaminu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z 
podstawowymi zasadami unihokeja nauczą się podstawowej 
techniki. Podczas zajęć będą organizowane konkursy strzeleckie, mini 
turnieje pomiędzy uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują 
profesjonalni instruktorzy. Godziny zajęć poniedziałek-piątek 12:00-
22:00, sobota-niedziela 8:00 - 22:00. Godzina zostanie ustalona z 
zarządcą obiektu i dostosowana do możliwości czasowych 
instruktora. (...)

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 13000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 20 ogólnodostępnych i nieodpłatnych zajęć gry w 
unihokeja. Wydarzenie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.
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104 W088MI TUTAJ CHODZĘ BO TU 
MIESZKAM - NORDIC 
WALKING NA 
MILESZKACH

Zadanie polega na organizacji 50 zajęć nordic walking na osiedlu 
Mileszki. Marsze są darmowe, a uczestnicy otrzymają 
okolicznościowe gadżety np. koszuli, kubki, odblaski. Dodatkowo na 
12 zajęciach pojawi się dietetyk, który przeprowadzi prelekcje 
dotyczące zdrowego odżywiania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 14000,00 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic walking. Koszty 
szacunkowe projektu zostały zweryfikowane do poziomu zbliżonego do stawek stosowanych 
przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców w 
oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku Wzięto także pod uwagę 
przewidywane zainteresowanie projektem w oparciu o doświadczenia z realizacji takich zajęć 
w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego. Projekt przewidziany jest do realizacji w 
trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z 
trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert 
na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji 
zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 
złożone w konkursie ofert.

105 W150WW Nordic Walking na 
Widzewie Wschodzie 
2023

Projekt dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia 60 nieodpłatnych, 
ogólnodostępnych półtoragodzinnych zajęć Nordic Walking dla 
seniorów na Osiedlu Widzew Wschód w Łodzi w okresie od kwietnia 
do października 2023. Zajęcia odbywać się będą w 2 różnych 
lokalizacjach na terenie Widzewa Wschodu, 2 lub 3 razy w tygodniu. 
Taka czestotliwość  jest niezwykle istotna aby uzyskać podniesienie 
sprawności fizycznej uczestników zajęć.  Zajęcia prowadzone będą 
przez instruktora Nordic Walking, który będzie również oferował 
bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking. Na każde zajęcia 
uczestnicy będa zaopatrzeni w wodę do picia.Dzięki systematycznym 
marszom Nordic Walking, które pobudzają do pracy ponad 90 
procent mięśni, uczestnicy zajęć poprawią swoją sprawnośc fizyczną, 
nawiażą nowe znajomości, zmniejszy się wśród nich poczucie 
osamotnienia i poprawi samopoczucie. 

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 12400,00 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic walking. Koszty 
szacunkowe projektu zachowano zbliżone do stawek stosowanych przez kluby sportowe i 
organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców w oparciu o datacje 
przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku. 
Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 
przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu 
miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez Komisję 
Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

106 W153NR Nordic Walking na Osiedlu 
33

Zadanie polega na przeprowadzeniu 60 ogólnodostępnych, 
bezpłatnych, półtoragodzinnych zajęć nordic walking dla 
mieszkańców Osiedla 33 w Łodzi w okresie od kwietnia do 
października 2023 roku. Zajęcia prowadzone będą regularnie z 
częstotliwością 2 lub 3 razy w tygodniu, w celu poprawienia kondycji 
fizycznej i psychicznej wśród uczestników.
Marsze prowadzone będą przez certyfikowanego  instruktora  Nordic 
Walking, który będzie miał możliwość bezpłatnego wypożyczenia 
kijków na zajęcia.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 14600,00 Zadanie polega na zorganizowaniu otwartych i nieodpłatnych zajęć nordic walking. Koszty 
szacunkowe projektu zachowano zbliżone do stawek stosowanych przez kluby sportowe i 
organizacje realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców w oparciu o datacje 
przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku.Projekt przewidziany jest do realizacji w 
trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z 
trybem planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert 
na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji 
zadania może zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów 
złożone w konkursie ofert.

107 W170NR Na spacer z mapą - 
Osiedle Nr 33

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację 
fragmentu terenu Osiedla Nr 33, która to mapa zostanie 
udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej 
imprezie popularyzującej bieg / spacer na orientację. W imprezie 
będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy osiedla - 
młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny rodziny z 
dziećmi. Uczestnicy imprezy otrzymają wyżywienie oraz papierowe 
wersje mapy. 
Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2023 r., kiedy miałaby 
odbyć się impreza. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów 
utrzymania. 

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 6000,00 Zadanie polega na przygotowaniu mapy do biegów na orientację, w oparciu o którą 
zorganizowana zostanie otwarta impreza biegowa dla mieszkańców. Uczestnicy imprezy 
otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Koszty szacunkowe są zgodne ze 
stawkami stosowanymi przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na 
rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku.  
Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 
przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu 
miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 
Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.
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108 W171ST Na spacer z mapą - Stoki-
Sikawa-Podgórze

Zadanie polega na wykonaniu mapy do biegu na orientację 
fragmentu terenu Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze, która to mapa 
zostanie udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na 
zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg / spacer na orientację. 
W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy 
osiedla - młodzież, dorośli, osoby starsze, w sposób szczególny 
rodziny z dziećmi. Uczestnicy imprezy otrzymają wyżywienie oraz 
papierowe wersje mapy.
Okres realizacji projektu to wiosna - jesień 2023 r., kiedy miałaby 
odbyć się impreza. Zadanie nie przewiduje rocznych kosztów 
utrzymania.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 6000,00 Zadanie polega na przygotowaniu mapy do biegów na orientację, w oparciu o którą 
zorganizowana zostanie otwarta impreza biegowa dla mieszkańców. Uczestnicy imprezy 
otrzymają wyżywienie oraz papierowe wersje mapy. Koszty szacunkowe są zgodne ze 
stawkami stosowanymi przez kluby sportowe i organizacje realizujące zadania publiczne na 
rzecz mieszkańców w oparciu o datacje przyznawane przez Wydział Sportu w 2022 roku.  
Projekt przewidziany jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizator zadania zostanie 
wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem planowania, ogłaszania, 
przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu 
miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może zostać zmniejszony przez 
Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w konkursie ofert.

109 W172WW Osiedlowe treningi touch 
rugby - Widzew Wschód

Projekt zakłada przeprowadzenie serii  6 bezpłatnych treningów 
touch rugby (bezkontaktowa forma tej dyscypliny) dla mieszkańców 
osiedla Widzew Wschód w celu zawiązania sąsiedzkiej drużyny oraz 
zakup sprzętu niezbędnego dla dalszej kontynuacji jej działalności. 
Zajęcia mają być przeznaczone są dla osób od 13 do 65 roku życia, 
bez względu na płeć czy poziom sprawności fizycznej.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 5500,00 Zadanie polega na zorganizowaniu 6-ciu ogólnodostępnych i nieodpłatnych zajęć Touch Rugby 
(bezkontaktowej odmiany rugby) dla mieszkańców osiedla Widzew Wschód. Zajęcia mają być 
przeznaczone są dla osób od 13 do 65 roku życia. 
Wydarzenie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.

110 W187MI Treningi funkcjonalne z 
zakresu OCR dla osiedla 
Mileszki

Projekty mają na celu szerzenie kultury sportowej wraz z rozwojem 
młodzieży i osób starszych pod kątem treningów OCR. Dzięki 
przeprowadzeniu 40 treningów po 2h każdy pod okiem 
doświadczonych trenerów każdy uczestnik będzie w stanie zdobyć 
niezbędną technikę aby rozwijać się w sposób bezpieczny i 
przyjemny dla każdego.  Trening będzie opierał się głownie na pracy 
interwałowej wraz z wzmocnieniem mięśni głębokich.  Ma to na celu 
wzmocnienie całego układu immunologicznego wraz z oddechowym.

Wydział Sportu 
(AN. SPOŁ.)

POZYTYWNA 8900,00 Projekt ma na celu szerzenie kultury sportowej poprzez przeprowadzenie 40, dwugodzinnych, 
ogólnodostępnych i nieodpłatnych treningów OCR. Trening będzie opierał się głownie na 
pracy interwałowej wraz z wzmocnieniem mięśni głębokich.
Wydarzenie przewidziane jest do realizacji w trybie określonym przez ustawę z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zweryfikowano 
kosztorys. Realizator zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert, zgodnie z trybem 
planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na 
realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Ostateczny całkowity koszt realizacji zadania może 
zostać zmniejszony przez Komisję Konkursową opiniującą oferty realizatorów złożone w 
konkursie ofert.

111 B070BD Anioł Stróż - poprawa 
bezpieczeństwa na 
pływalni przy ul. 
Głowackiego 10/12

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na pływalni przy ul. 
Głowackiego zwiększy komfort wypoczynku osób spędzających swój 
wolny czas w centrum Miasta. Montaż kamer zapobiegnie 
anonimowości chuliganów oraz aktom wandalizmu.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA NEGATYWNA 73000,00 Zgodnie z §2 ust.2 pkt. 2 Załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego projekt nie może zostać zrealizowany ze względu na nie spełnianie 
wymogów ogólnodostępności.

112 B071TW (AN. 
SPOŁ.)

Anioł Stróż - poprawa 
bezpieczeństwa na 
pływalni przy ul. Wiernej 
Rzeki 2

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na pływalni przy ul. Wiernej 
Rzeki zwiększy komfort wypoczynku osób spędzających swój wolny 
czas w centrum Miasta. Montaż kamer zapobiegnie anonimowości 
chuliganów oraz aktom wandalizmu.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA NEGATYWNA 73000,00 Zgodnie z §2 ust.2 pkt. 2 Załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego projekt nie może zostać zrealizowany ze względu na nie spełnianie 
wymogów ogólnodostępności.

113 B073TW (AN. 
SPOŁ.)

Poleżakujmy razem na 
Wodnym Raju. Pływalnia 
przy ul. Wiernej Rzeki 2.

Zakup leżaków, które będą bezpłatnie udostępniane 
(ogólnodostępne) osobą korzystającym z pływalni sezonowej 
"Wodny Raj".

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA NEGATYWNA 41000,00 Zgodnie z §2 ust.2 pkt. 2 Załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego projekt nie może zostać zrealizowany ze względu na nie spełnianie 
wymogów ogólnodostępności.

114 B096BD Park & Chlup - parking 
przy pływalni przy ul. 
Głowackiego

Parking uatrakcyjni pływalnie mieszkańcom dalszych okolic Łodzi ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA NEGATYWNA 578000,00 Zgodnie z § 2 ust.2 pkt. 2 Załącznika do Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego projekt nie może zostać zrealizowany ze względu na nie spełnianie 
wymogów ogólnodostępności.
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115 B117TW ŚCIEŻKA ZDROWIA - 
BIEŻNIA 
LEKKOATLETYCZNA DLA 
MIESZKAŃCÓW 
TEOFILOWA

BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 
TEOFILÓW-WIELKOPOLSKA

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA POZYTYWNA 350000,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podtrzymuje negatywną opinię Wydziału Kształtowania 
Środowiska, mówiącą iż jest to teren łąk mokrych, który powinien zostać terenem 
przeznaczonym dla rozwoju roślinności, a dodatkowo z uwagi na porośnięcie terenu drzewami 
- samosiejkami projekt nie jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. 
Wnioskodawca nie skorzystał z propozycji zmiany lokalizacji projektu.

116 G126CD (AN. 
SPOŁ.)

Kaczy Catering w Parku na 
Młynku

Projekt zakłada zakup i montaż automatu z karmą dla kaczek. 
Automat zawierałby odpowiedni pokarm. Automat zostałby 
wyposażony w odpowiedni mechanizm, wydający ustaloną liczbę 
porcji, co pozwoli na racjonalne dysponowanie karmą. Dodatkowo, 
montaż tablicy edukacyjno - informacyjnej na temat szkodliwości 
karmienia ptactwa chlebem.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA POZYTYWNA 6500,00 Negatywna opinia (ze względów przyrodniczych) Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz Wydziału Kształtowania Środowiska.

117 G013PK Tężnia przy ulicy 
Karpackiej

Budowa tężni  obok boiska przy ulicy Karpackiej ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 580000,00 MOSiR Łódź podtrzymuje opinię Miejskiej Pracowni Urbanistycznej co do tego, że cyt. "Tężnie 
nie wpisują się w program sportowej działalności Obiektu Sportowego Karpacka. Jest to 
bierna forma wypoczynku i relaksu, charakterystyczna dla przestrzeni parkowych lub 
spacerowych". Obiekt sportowy Karpacka będzie podlegał dalszej rozbudowie o obiekty 
sportowe służące do aktywnej formy wypoczynku. Miejscem, które potencjalnie mogłoby być 
wykorzystane do budowy tężni jest silnie zadrzewione co w opinii Wydziału Kształtowania 
Środowiska ze względu na bardzo szkodliwy wpływ areozolu solnego na okalające tężnię 
drzewa, definitywnie wyklucza możliwość realizacji przedmiotowego zadania na terenie OS 
Karpacka. Opiniujący zaproponował  zmianę lokalizacji projektu, którą Wnioskodawca 
odrzucił.

118 G123RU EKO KOSIARKA OWCE I 
BARANY JAKO GWARANT 
ZADBANEGO TRAWIKA 
WOKÓŁ STAWU 
STEFAŃSKIEGO

EKOLOGICZNY BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA SPOSÓB NA ZADBANY 
TRAWNIK PIKNIKOWY WOKÓŁ STAWU STEFAŃSKIEGO  zwierzęta 
wypasane byłyby w 2-3 dni tygodnia  by zachować pożądany stan 
zieleni

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 110000,00 Zadanie jest niezgodne z par. 22 uchwały nr XXXII/1057/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 
listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Łodzi, wprowadzający  całkowity zakaz  utrzymywania zwierząt gospodarskich 
na obszarach dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zadanie negatywnie opiniuje Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa.

119 G127RU Z Wirowej do Stawu 
Stefańskiego

oczyszczenie  remont i dobudowanie ciągu pieszorowerowego  od ul 
Wirowej do istniejących alejek  w parku , wyznaczenie kilku miejsc 
parkingowych na ul. Wirowej

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 50000,00 Zadanie nie jest możliwe do realizacji z uwagi na fakt, iż dotyczy obszaru na którym gmina nie 
może zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych oraz zakłada wytworzenie 
infrastruktury na nieruchomości co do której Prezydent nie ma możliwości złożenia 
oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.

120 L011 Bezpieczny plac 
manewrowy dla 
kierowców i 
motocyklistów -Łódź

Bezpieczny plac manewrowy dla kierowców i motocyklistów 
posiadających prawo jazdy  - teren ogrodzony  - stanowiska 
minimum trzy dla samochodu i dwa dla motocyklistów - plac ma być 
przeznaczony dla kierowców, a nie dla szkół jazdy 
Na placu mogą się dokształcać wszyscy którzy nie czuja się jeszcze na 
siłach lub chcą sobie przypomnieć, ale może być to innowacyjny 
pomysł i projekt na przyszłość jeżeli pomysły wprowadzenie nauki 
swoich dzieci przez rodziców wejdzie w życie.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 80000,00 Oceniający w ślad za negatywną opinią wydaną przez Miejską Arenę kultury i Sportu opiniuje 
wniosek negatywni. Na zadane pytanie dotyczące możliwości realizacji przedmiotowego 
wniosku przedstawiciel MAKiS Łódź odpisał  cyt. " ze względu na organizowane wydarzenia na 
Moto Arenie brak jest możliwości stałego wynajęcia parkingu e celu wykonania bezpiecznego 
placu manewrowego dla kierowców i motocyklistów posiadających prawo jazdy.  związku z 
powyższym Spółka negatywnie opiniuje przedłożony wniosek."

121 P094RS Wyjście z mroku na 
lodowisku Retkinia - 
zakup nowoczesnego 
oświetlenia hali lodowiska

Oświetlenie na lodowisku Retkinia jest już stare i zużyte. Istniejące 
oprawy oświetleniowe nie zapewniają natężenia oświetlenia 
zgodnego z przepisami. Są dodatkowo drige w eksploatacji z uwagi 
na duże zużycie prądu. Podczas zajęć i meczów hokejowych ciężko 
niekiedy dostrzec krążek na lodzie. Czas na wyjście z mroku!

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 65000,00 Zgodnie z §2 ust.2 pkt. 2 Załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego projekt nie może zostać zrealizowany ze względu na nie spełnianie 
wymogów ogólnodostępności.

122 W080SW Anioł Stróż - poprawa 
bezpieczeństwa na 
pływalni przy ul. 
Sobolowej 1

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na pływalni przy ul. Sobolowej 
zwiększy komfort wypoczynku osób spędzających swój wolny czas w 
centrum Miasta. Montaż kamer zapobiegnie anonimowości 
chuliganów oraz aktom wandalizmu.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 202000,00 Zgodnie z §2 ust.2 pkt. 2 Załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego projekt nie może zostać zrealizowany ze względu na nie spełnianie 
wymogów ogólnodostępności.

123 W085SW Poleżakujmy razem na 
Anilanie. Pływalnia przy 
ul. Sobolowej 1.

Zakup leżaków, które będą bezpłatnie udostępniane 
(ogólnodostępne) osobą korzystającym z pływalni przy ul. Sobolowej.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 41000,00 Zgodnie z §2 ust.2 pkt. 2 Załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego projekt nie może zostać zrealizowany ze względu na nie spełnianie 
wymogów ogólnodostępności.
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124 W086ST Pump Track  na 
Motodromie, ul. 
Małachowskiego 9.

Budowa toru rowerowego typu pump track. Stworzenie miejsca do 
rozwijania w bezpiecznych warunkach pasji rowerowych i 
deskorolkowych.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 300000,00 Negatywna opinia Wydziału Kształtowania Środowiska. Teren objęty przygotowaniami do 
wystawy światowej EXPO.

125 W123ST Pumptrack dla Widzewa – 
budowa toru dla 
rowerów, hulajnóg, rolek, 
wrotek na terenie 
Motodromu przy ul. 
Małachowskiego w Parku 
Baden-Powella

Projekt zakłada utworzenia pierwszego pumptracka na terenie 
Widzewa. Miejsce to z pewnością służyłoby wielu osobom w różnym 
wieku aktywnie spędzać czas. Lokalizacja na terenie Motodromu przy 
ul. Małachowskiego sprawiłaby, że osoby trenujące tam jazdę na 
rowerach, hulajnogach, rolkach, czy wrotkach nie tylko mogłyby się 
uczyć tam przepisów ruchów drogowego, ale również ćwiczyć i 
poprawiać umiejętności jazdy na torze/pumptracka.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

NEGATYWNA 350000,00 Negatywna opinia Wydziału Kształtowania Środowiska ze względu na objęcie terenu 
motodromu przygotowaniami do wystawy światowej EXPO.

126 P070RS Higieniczne Łyżwy 
Lodowisko Retkinia ul. ks. 
Popiełuszki 13B

Suszarka do butów z funkcją dezynfekcji ozonem. Urządzenie suszy 
wnętrze buta i jednocześnie dezynfekuje - odgrzybia.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA NEGATYWNA 30000,00 Zakup suszarki zapewni możliwość dezynfekcji łyżew likwidując flory bakteryjne, które są 
przyczyną chorób grzybiczych. Suszarki będą udostępnione nieodpłatnie dla wszystkich 
mieszkańców Łodzi w godzinach funkcjonowania obiektu.

127 B060TW Treningowy park Ninja dla 
dzieci i dorosłych Na 
Osiedlu Teofilów

Projekt zakłada montaż na Osiedlu Teofilów konstrukcji do 
ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. 
Konstrukcja pozwoli dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą 
kondycję fizyczną i zdrowie, a najmłodszym na właściwy rozwój oraz 
popularyzację ducha sportu wśród młodego pokolenia. Dzięki tej 
inwestycji mieszkańcy otrzymają możliwość aktywnego spędzania 
czasu w rodzinnym gronie. Dyscypliny sportu typu Ninja/OCR będą 
miały szansę na dynamiczny rozwój.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 216300,00 Zadanie jest możliwe do realizacji. Zadanie umożliwi aktywizację fizyczną dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych.

128 B072TW Kolorowy Teofilów - łąki 
kwietne przy ul. 
Odrowąża

Łąki kwietne to przyjazna środowisku alternatywa dla uciążliwych i 
kosztownych trawników. Wspierają dzika przyrodę - dzięki bogactwu 
i różnorodności stanowią miejsca do życia dla pożytecznych owadów 
i mniejszych zwierząt.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 113000,00 Realizacja projektu urozmaici przestrzeń osiedlową.

129 B075TW Strefa relaksu na 
Teofilowie. Zielony skwer 
dla mieszkańców przy ul. 
Wiernej Rzeki.

Stworzenie dla mieszkańców Teofilowa zielonego zakątka, w którym 
będą mogli odpocząć od miejskiego zgiełku. Stworzenie miejsca, w 
którym będzie można usiąść i poczytać i poczytać książkę czy 
porozmawiać.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 189000,00 Projekt ma uzasadnienie społeczne. Wpłynie pozytywnie na zagospodarowanie przestrzeni 
zielonej, motywując mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

130 B097TW I wszystko jasne - 
oświetlenie ulicy 
Odrowąża między ulicą 
Wiernej Rzeki a ulicą 
Kaczeńcową

Zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Odrowąża dla osób 
korzystających m. in. z pływalni "Wodny Raj",  boiska przy ul. 
Odrowąża oraz hali "Elta"

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 570000,00 Oświetlenie drogi zwiększy bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów MOSiR Łódź jak 
również przemieszczających się tą drogą mieszkańców pobliskiego osiedla. Z uwagi na brak 
chodników z drogi korzystają zarówno piesi jak i pojazdy mechaniczne co w przypadku braku 
oświetlenia  stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Należy opracować 
pełną kompleksową dokumentację przebudowy drogi,  której jednym z elementów będzie 
projekt oświetlenia.  Z uwagi na mogące wyniknąć w trakcie opracowywania dokumentacji 
kolizje z innymi sieciami istnieje zagrożenie realizacji projektu w ciągu jednego roku.

131 G024CD TABLICE EDUKACYJNE O 
DOKARMIANIU PTACTWA 
WODNEGO NA MŁYNKU

Dlaczego nie karmić kaczek i łabędzi chlebem? Jakie zagrożenie się z 
tym wiąże? Tego dowiecie się z tablicy edukacyjnej, która dzięki 
Waszym głosom może zostać postawiona nad brzegiem stawu.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 5600,00 Zadanie jest możliwe do realizacji. Zadanie zwiększy świadomość mieszkańców w zakresie 
negatywnych skutków dokarmiania ptactwa wodnego.

132 G041CD (AN. 
SPOŁ.)

Stół do ping - ponga w 
parku na Młynku

Montaż stołu do ping ponga w parku na Młynku. Taka inwestycja 
będzie kolejnym sposobem uatrakcyjnienia pobytu i aktywności 
fizycznej zarówno dla młodszych jak również dla starszych 
mieszkańców.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 57000,00 Realizacja projektu pozwoli na wzbogacenie oferty rekreacyjnej obiektu.

133 G069CD Młynek cudowny 
odpoczynek cz. 4 - 
budowa pumptracku

Projekt zakłada budowę pumptracku w Parku na Młynku wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą (ławka, stojak na rowery, punkt naprawy 
rowerów, kosz na śmieci).

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 487000,00 Negatywna opinia Wydziału Kształtowania Środowiska. Opiniujący wydaje pozytywną  ocenę 
wniosku  z uwagi na to, że realizacja projektu pochłonie z powierzchni biologicznie czynnej 
zaledwie 0,14% całkowitej powierzchni parku. Funkcja rekreacyjna obiektu jest trudna do 
przecenienia, biorąc pod uwagę ilość osób odwiedzających podobny obiekt na Stawach 
Stefańskiego. Projekt przewiduje liczne nasadzenia drzew miododajnych  a miejsce 
przeznaczone na budowę toru pozbawione jest roślinności wysokiej..
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134 G070CD Młynek cudowny 
odpoczynek cz. 5 - nowe 
miejsca grillowe

Projekt zakłada dobudowanie 2 miejsc grillowych w parku na Młynku 
obok już istniejących.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 136000,00 Negatywna opinia Wydziału Kształtowania Środowiska. W opinii oceniającego powiększenie 
placu grillowego o kolejne miejsca do plenerowego pieczenia na ruszcie   zmniejszy 
powierzchnię biologicznie czynną parku zaledwie o 0,05 %. Projekt przewiduje liczne 
nasadzenia drzew miododajnych. Nie bez znaczenia jest również funkcja rekreacyjna 
powiększonego "grillowiska", które cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród licznie 
odwiedzających park Młynek Łodzian.  Poza tym nawierzchnia placów grillowych jest 
projektowana jako przepuszczalna dla wód opadowych.

135 G092CD Ławki sensoryczne w 
Parku na Młynku

Projekt dotyczy wymiany istniejących, zniszczonych ławek lub 
doposażenia ciągów komunikacyjnych w parku w nowe ławki 
sensoryczne, które są dostępne dla osób o różnym poziomie 
sprawności – dla osób z niepełnosprawnością ruchową, skutkującą 
poruszaniem się na wózku inwalidzkim, z różnego rodzaju 
problemami z mobilnością, dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a także dla seniorów oraz dzieci. Ławki sensoryczne 
wyposażone są w elementy o zróżnicowanej fakturze i kolorze, 
wykonane z różnych materiałów. Różnorodność ma na celu wpływać 
na poprawienie integracji sensorycznej użytkowników – ma to 
szczególne znaczenie dla dzieci, seniorów, a także osób z 
niepełnosprawnościami. Ławki sensoryczne, różnią się od typowych 
ławek parkowych materiałami, z których wykonane są siedziska i 
oparcia. Dzięki zróżnicowaniu pod względem faktur, kolorów i 
temperatury materiałów działają one na stymulację zmysłu wzroku i 
dotyku, czasem mimowolnie podczas korzystania z ławki, a czasem 
specjalnie poprzez dotyk. Dzięki takiemu rozwiązaniu np. seniorzy, 
rodzice lub opiekunowie będą mogli odpocząć, podczas gdy dziecko 
zajmie się korzystaniem z elementów sensorycznych stanowiących 
wyposażenie ławki. Dodatkowo ławki sensoryczne są 
zaprojektowane pod względem ergonomii w taki sposób, żeby 
umożliwiały łatwy i wygodny transfer osoby z niepełnosprawnością z 
wózka inwalidzkiego na ławkę. (...)

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 46500,00 Dzięki instalacji ławek sensorycznych, przestrzeń w parku stanie się bardziej przyjazna dla 
osób ze szczególnymi potrzebami, seniorów i dzieci.

136 G122CD MAMY Przestrzeń w Parku 
na Młynku

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i przewijania 
niemowląt. Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 
karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie intymności 
rodzicom i dzieciom. Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 
odpornego na działanie warunków atmosferycznych i miejsce z 
podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 29000,00 Realizacja zadania poprawi lokalne standardy, zwiększy się atrakcyjność  i komfort obiektu dla 
matek z dziećmi.

137 G022CH TABLICE EDUKACYJNE O 
DOKARMIANIU PTACTWA 
WODNEGO NA STAWACH 
JANA

Dlaczego nie karmić kaczek i łabędzi chlebem? Jakie zagrożenia się z 
tym wiążą? Tego dowiecie się z tablicy edukacyjnej, która dzięki 
Waszym głosom może zostać postawiona nad brzegiem stawu.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 5600,00 Zadanie zwiększy świadomość mieszkańców w zakresie negatywnych skutków dokarmiania 
ptactwa wodnego.

138 G025RU TABLICE EDUKACYJNE O 
DOKARMIANIU PTACTWA 
WODNEGO NA STAWACH 
STEFAŃSKIEGO

Dlaczego nie karmić kaczek i łabędzi chlebem? Jakie zagrożenie się z 
tym wiąże? Tego dowiecie się z tablicy edukacyjnej, która dzięki 
Waszym głosom może zostać postawiona nad brzegiem stawu.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 5600,00 Zadanie jest możliwe do realizacji. Zadanie zwiększy świadomość mieszkańców w zakresie 
negatywnych skutków dokarmiania ptactwa wodnego.

139 G027PK NOWY BLASK TĘCZY - 
PERŁA W KORONIE 
OSIEDLA PIASTÓW- 
KURAK

Nowy design największego obiektu sportowego na osiedlu Piastów- 
Kurak. Nadanie nowoczesnego i żywiołowego koloru hali i jej 
otoczenia, na miarę XXI wieku. Dzięki temu na obiekt ma szansę stać 
się sportowo - rekreacyjnym sercem osiedla.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 588000,00 Budynek hali sportowej przy ul. Karpackiej 61 wskutek długotrwałej eksploatacji wymaga 
modernizacji i zmiany kolorystyki elewacji. Projekt zakłada odnowienie elewacji i wymianę 
obróbek blacharskich.  Nowa odświeżona elewacja z pewnością wpłynie na lepsze 
postrzeganie obiektu wśród licznie odwiedzających ten obiekt łodzian oraz osób 
przyjeżdżających z całego kraju.

140 G028CH SUPER ZJEŻDŻALNIA NA 
STAWACH JANA.

Rozbudowa placu zabaw m.in. o instalację nowoczesnej zjeżdżalni, 
małej architektury oraz nowe nasadzenia.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 660000,00 Doposażenie placu zabaw w nowoczesne urządzenia zabawowe dla dzieci zwiększy 
atrakcyjność oferty rekreacyjnej parku.
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141 G068RU Doposażenie placu zabaw 
przy Stawach Stefańskiego 
o urządzenia „bez barier”

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom z niepełnosprawnościami, 
aktualnie wykluczonymi, zabawy na placu zabaw na równi z dziećmi 
zdrowymi. Dlaczego warto? Bo zabawa na placu zabaw powinna być 
dostępna dla każdego dziecka, bez względu na stopień sprawności! 
Urządzenia integracyjne, czyli dające możliwość jednoczesnego 
korzystania przez grupę użytkowników pełnosprawnych i z 
niepełnosprawnością, są wciąż rzadkością na placach zabaw, 
tymczasem powinny być standardem. Na placach zabaw montowane 
są urządzenia tylko dla osób niepełnosprawnych, a celem projektu 
jest wprowadzenie urządzeń atrakcyjnych i przeznaczonych dla obu 
tych grup użytkowników tak, aby żadna z nich nie była wykluczona. 
Doposażenie placu zabaw o urządzenia, z których mogą korzystać 
obie grupy użytkowników (pełnosprawni i z niepełnosprawnością) to 
oszczędność, bo jeden zestaw urządzeń nadaje się do wykorzystania 
przez wszystkich. Dzieci z niepełnosprawnością potrzebują znacznie 
więcej okazji do ruchu i kontaktów z rówieśnikami, niż mają szansę 
otrzymać w trakcie rehabilitacji. Montaż urządzeń, które pozwalają 
na ćwiczenia fizyczne i intelektualne to dodatkowa możliwość 
ćwiczenia na co dzień, a tym samym zwiększenie efektywności 
rehabilitacji, lepsza integracja społeczna i socjalizacja dzieci. Dla 
pełnosprawnych rówieśników to lekcja empatii, nauka o równości i 
szacunku dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu korzystają 
wszyscy. (...)

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 260000,00 Doposażeni istniejącego placu zabaw w urządzenia integracyjne wraz z  dostosowaniem do 
nich nawierzchni znacząco podniesie atrakcyjność obiektu oraz poszerzy grupę odbiorców.

142 G088RU Ławki sensoryczne na 
Stawach Stefańskiego

Projekt dotyczy wymiany istniejących, zniszczonych ławek lub 
doposażenia ciągów komunikacyjnych w parku w nowe ławki 
sensoryczne, które są dostępne dla osób o różnym poziomie 
sprawności – dla osób z niepełnosprawnością ruchową, skutkującą 
poruszaniem się na wózku inwalidzkim, z różnego rodzaju 
problemami z mobilnością, dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a także dla seniorów oraz dzieci. Ławki sensoryczne 
wyposażone są w elementy o zróżnicowanej fakturze i kolorze, 
wykonane z różnych materiałów. Różnorodność ma na celu wpływać 
na poprawienie integracji sensorycznej użytkowników – ma to 
szczególne znaczenie dla dzieci, seniorów, a także osób z 
niepełnosprawnościami. Ławki sensoryczne, różnią się od typowych 
ławek parkowych materiałami, z których wykonane są siedziska i 
oparcia. Dzięki zróżnicowaniu pod względem faktur, kolorów i 
temperatury materiałów działają one na stymulację zmysłu wzroku i 
dotyku, czasem mimowolnie podczas korzystania z ławki, a czasem 
specjalnie poprzez dotyk. Dzięki takiemu rozwiązaniu np. seniorzy, 
rodzice lub opiekunowie będą mogli odpocząć, podczas gdy dziecko 
zajmie się korzystaniem z elementów sensorycznych stanowiących 
wyposażenie ławki. Dodatkowo ławki sensoryczne są 
zaprojektowane pod względem ergonomii w taki sposób, żeby 
umożliwiały łatwy i wygodny transfer osoby z niepełnosprawnością z 
wózka inwalidzkiego na ławkę. (...)

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 46500,00 Dzięki instalacji ławek sensorycznych, przestrzeń w parku stanie się bardziej przyjazna dla 
osób ze szczególnymi potrzebami, seniorów i dzieci.
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143 G093CH Ławki sensoryczne na 
Stawach Jana

Projekt dotyczy wymiany istniejących, zniszczonych ławek lub 
doposażenia ciągów komunikacyjnych w parku w nowe ławki 
sensoryczne, które są dostępne dla osób o różnym poziomie 
sprawności – dla osób z niepełnosprawnością ruchową, skutkującą 
poruszaniem się na wózku inwalidzkim, z różnego rodzaju 
problemami z mobilnością, dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, a także dla seniorów oraz dzieci. Ławki sensoryczne 
wyposażone są w elementy o zróżnicowanej fakturze i kolorze, 
wykonane z różnych materiałów. Różnorodność ma na celu wpływać 
na poprawienie integracji sensorycznej użytkowników – ma to 
szczególne znaczenie dla dzieci, seniorów, a także osób z 
niepełnosprawnościami. Ławki sensoryczne, różnią się od typowych 
ławek parkowych materiałami, z których wykonane są siedziska i 
oparcia. Dzięki zróżnicowaniu pod względem faktur, kolorów i 
temperatury materiałów działają one na stymulację zmysłu wzroku i 
dotyku, czasem mimowolnie podczas korzystania z ławki, a czasem 
specjalnie poprzez dotyk. Dzięki takiemu rozwiązaniu np. seniorzy, 
rodzice lub opiekunowie będą mogli odpocząć, podczas gdy dziecko 
zajmie się korzystaniem z elementów sensorycznych stanowiących 
wyposażenie ławki. Dodatkowo ławki sensoryczne są 
zaprojektowane pod względem ergonomii w taki sposób, żeby 
umożliwiały łatwy i wygodny transfer osoby z niepełnosprawnością z 
wózka inwalidzkiego na ławkę. (...)

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 46500,00 Dzięki instalacji ławek sensorycznych, przestrzeń w parku stanie się bardziej przyjazna dla 
osób ze szczególnymi potrzebami, seniorów i dzieci.

144 G099RU Stawy Stefańskiego - 
Bezpieczna droga do 
wypoczynku

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności Stawów Stefańskiego 
dla mieszkańców Łodzi, dzięki wybudowaniu miejsc parkingowych z 
przepuszczających wodę płyt ażurowych przy skrzyżowaniu ul. 
Patriotycznej z ul. Zamulną. Zrealizowanie projektu zwiększy 
bezpieczeństwo uczestników ruchu chcących spędzać czas nad 
Stawami Stefańskiego oraz mieszkańców korzystających z ul. 
Patriotycznej notorycznie zastawionej autami. W tym momencie 
przejazd ulicą jest bardzo niebezpieczny zaś znalezieni bezpiecznego 
miejsca parkingowego bardzo trudne. Wyrównanie połączenia jezdni 
i przyszłego parkingu.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 285000,00 Realizacja zadania poprawi komfort mieszkańców odwiedzających Stawy Stefańskiego, 
zwiększy ilość miejsc postojowych oraz poprawi walory estetyczne pasa drogowego i jego 
otoczenia.

145 G133CH Streetworkout ćwiczenia 
dla seniorów i dorosłych 
na Obiekcie Rekreacyjnym 
Stawy Jana. Zajęcia 
gimnastyczne i 
rehabilitacyjne/fizjoterape
utyczne z wykorzystaniem 
siłowni streetworkout i 
wagi własnego ciała 
#Sport #Rekreacja 
#Rozciąganie 
#Rehabilitacja

Cykl zajęć na istniejącej siłowni typu streetworkout dla dorosłych i 
  seniorów w zakresie ćwiczeń:  •sportowych •rekreacyjnych 

   •rozciągających •rehabilitacyjnych (we własnym zakresie) •dbających 
o Zdrowy kręgosłup
Ćwiczenia z wykorzystaniem wyłącznie wagi własnego ciała.
Zajęcia minimum 2 razy w tygodniu, w sezonie wiosna/lato/jesień 
(np.: od maja do października). Dodatkowo na terenie obecnej 
siłowni streetworkout zostanie postawiona tablica z przykładowymi 
ćwiczeniami. Tablica i jej przekaz musi być czytelny dla wszystkich 
mieszkańców, w tym 60+ aby wiedzieli, że taka siłownia jest nie tylko 
dla młodych i sprawnych ale również dla osób starszych i seniorów 
niezależnie od sprawności fizycznej. 
Ta siłownia może pełnić funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Po 
zajęciach i/lub po przeczytaniu tekstu tablicy musi zakiełkować idea 
w głowach ludzi aby za jakiś czas osiągnąć taki efekt: 1) 
https://www.youtube.com/watch?v=84rXHqjltjs 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=DJzhxU6fNxM Siłownia ma być 
również przestrzenią międzypokoleniową do spotkań młodych z 
dorosłymi i seniorami. W zdrowiu i sprawności fizycznej.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 13600,00 Zadanie umożliwi aktywizację fizyczną seniorów i osób starszych. Regularnej aktywności 
fizyczna może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób wieku podeszłego, poprawić sprawność 
układu krążeniowego oraz układu oddechowego. Ruch dla seniorów oznacza także większe 
uczestnictwo w życiu społecznym,  co dla osób starszych jest niezwykle istotne a dodatkowo 
wpływa na poprawę ich nastroju.
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146 L038 TABLICE EDUKACYJNE O 
DOKARMIANIU PTACTWA 
WODNEGO W 
ARTURÓWKU

DLACZEGO NIE KARMIĆ KACZEK I ŁABĘDZI CHLEBEM? JAKIE 
ZAGROŻENIA SIĘ Z TYM WIĄŻĄ? TEGO DOWIECIE SIĘ Z TABLICY 
INFORMACYJNEJ, KTÓRA DZIĘKI WASZYM GŁOSOM MOŻE ZOSTAĆ 
POSTAWIONA NAD BRZEGIEM STAWU.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 5600,00 Zadanie jest możliwe do realizacji. Zadanie zwiększy świadomość mieszkańców w zakresie 
negatywnych skutków dokarmiania ptactwa wodnego.

147 L039 ŁABĘDZIE W 
ARTURÓWKU

ZAKUP NOWYCH ROWERÓW WODNYCH 4-OSOBOWYCH TYPU 
ŁABĘDŹ

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 60000,00 Zakup rowerów wodnych znacznie uatrakcyjni wolny czas spędzany przez mieszkańców Łodzi 
w Arturówku. Rowery wodne będą dostępne zgodnie ze swoim przeznaczeniem dla 
wszystkich mieszkańców Łodzi w godzinach pracy Obiektu.

148 L040 STOP SPALINOM W LESIE! ZATRZYMAJMY SMOG W ARTURÓWKU. ŁODZIANIE ODWIEDZAJĄCY 
ZIELONE PŁUCA ŁODZI MAJA PRAWO ODDYCHAĆ ŚWIEŻYM 
POWIETRZEM. POZWÓLMY IM NA TO. WYMIEŃMY SPRZĘT DO 
PIELĘGNACJI NA EKOLOGICZNY I CIESZMY SIĘ ZDROWIEM.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 288000,00 ZAKUP ELEKTRYCZNEGO POJAZDU WRAZ Z OSPRZĘTEM WPISUJE SIĘ W DZIAŁANIA 
PROEKOLOGICZNE PROWADZONE PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ.

149 L226 Sznur Uniwersal dla 
Starych Koni - przestrzeń 
zabawy i relaksu dla osób 
dorosłych i z 
niepełnosprawnościami 
na Stawach Stefańskiego.

Linowa instalacja artystyczno-rekreacyjna stworzona w duchu 
projektowania uniwersalnego, czyli dostępnego dla szerokiej grupy 
ludzi.  Przygotowanie miejsca zabaw i relaksu dla osób, które nie 
mogą korzystać z placów zabaw dla dzieci ze względu na ograniczenia 
dotyczące wzrostu, wagi i dostosowania sprzętu. Ważne jest 
zapewnienie dostępności do tego typu atrakcji osobom 
niepełnosprawnym (poruszających się na wózkach, niewidzących i 
niedowidzących itp) oraz dla osób z niepełnosprawnościami 
umysłowymi, dla których dotąd nie stworzono infrastruktury do 
zabaw i rozrywki, której nie ograniczałyby regulaminy placów zabaw 
dla dzieci. Projekt odpowiada także na potrzebę dorosłych, którzy 
chcieliby móc zaznać w plenerze beztroskiej rozrywki, niekoniecznie 
na siłowni publicznej.  Jako przykład tego, że taka architektura jest 
potrzebna pragnę podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi 
otwartego toru przeszkód zlokalizowanego za centrum handlowym 
Port Łódź. Znajduje się tam znakomita infrastruktura dla dzieci, 
dorosłych, właścicieli psów. Mieści się tam drewniany tor przeszkód, 
park treningowy dla psów, plac zabaw dla dzieci, boisko do 
siatkówki, stoły z szachownicami, bieżnia. Niestety słaby dostęp do 
lokalizacji sprawia, że nie ma tam zbyt wielu korzystających. Jednak 
ci, którzy się tam dostaną (najczęściej samochodami) chętnie 
korzystają z wszystkich dobrodziejstw. Z poczynionych przeze mnie 
obserwacji wynika, że większość dorosłych pokonuje przynajmniej 
część toru przeszkód doskonale się przy tym bawiąc.  (...)

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 572000,00 Zadanie umożliwi aktywizację fizyczną osób ze specjalnymi potrzebami oraz dorosłych,  a 
także zwiększy ofertę rekreacyjną obiektu.

150 P069SP Higieniczne Łyżwy 
Lodowisko Bombonierka 
ul. Stefanowskiego 28

Suszarka do butów z funkcją dezynfekcji Ozonem. Urządzenie suszy 
wnętrze buta i jednocześnie dezynfekuje - odgrzybia.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 30000,00 Zakup suszarki zapewni możliwość dezynfekcji łyżew likwidując flory bakteryjne, które są 
przyczyną chorób grzybiczych. Suszarki będą udostępnione nieodpłatnie dla wszystkich 
mieszkańców Łodzi w godzinach funkcjonowania obiektu.

151 P154SP Ninja House w Hali 
Sportowej ul. ks. Skorupki 
21, Łódź

Modernizacja sali sztuk walki i przygotowania motorycznego. 
Dostosowanie jej do instalacji sprzętu do treningu specjalistycznego. 
Modernizacja infrastruktury i pomieszczeń sanitarnych. Zakup 
sprzętu i wyposażenia do treningu sztuk walki i treningu 
przygotowania motorycznego.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 200000,00 Realizacja zadania pozwoli na przygotowanie i udostępnienie dla mieszkańców kolejnego 
miejsca do uprawiania aktywności fizycznej indywidualnie czy na bezpłatnych zajęciach z 
instruktorem.

152 W081SW 
(AN. SPOŁ.)

Wembley na 
Małachowskiego - ul. 
Małachowskiego 5

Zakup ciągnika z wyposażeniem zapewni utrzymanie 
ogólnodostępnego terenu obiektu przy ul. Małachowskiego 5 (tj. 
Orlik, ścieżka biegowa, siłownia plenerowa) zarówno w okresie 
letnim jak i zimowym.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 360000,00 Realizacja zadania znacznie poprawi jakość utrzymania ogólnodostępnych terenów zielonych, 
ścieżek biegowych i boiska Orlik na terenie obiektu.

153 W082ST Bezpiecznie na rowerze - 
zakup rowerów na 
Motodrom przy ul. 
Małachowskiego 9

Zakup rowerów dla dzieci i młodzieży korzystających z edukacyjnych 
szlaków rowerowych na motodromie. Nowoczesny sprzęt pozwoli na 
zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego w bezpiecznych 
warunkach.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 50000,00 Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na edukację mieszkańców w zakresie bezpiecznego 
poruszania się rowerem po mieście.
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154 W106SW Gniazdo Mistrzów - 
naprawa i modernizacja 
boiska orlik na terenie 
Obiektu Sportowego przy 
ul. Małachowskiego 5

Celem projektu jest naprawa boiska, a także zmodernizowanie go m. 
in. poprzez wykonanie odwodnienia. Uszkodzenie skarpy to nie tylko 
kwestia estetyki. W połączeniu z sukcesywnym wypłukiwaniem ziemi 
przez spływającą pod powierzchnią boiska wodą w czasie opadów, 
grozi tym, że powierzchnia orlika zacznie się zapadać, a tym samym 
boisko stanie się bezużyteczne. Wykonanie odwodnienia pozwoli w 
przyszłości uniknąć podobnych usterek.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 520000,00 Realizacja zadania pozwoli na ponowne pełne udostępnienie kompleksu boisk typu Orlik dla 
mieszkańców oraz poprawi komfort  i bezpieczeństwo dla osób uprawiających  sport i 
rekreację  na obiekcie

155 W107SW Rakiety w dłoń! - remont 
ścianki tenisowej - 
Małachowskiego 5

Remont i modernizacja ścianki tenisowej uatrakcyjni spędzanie 
wolnego czasu dla miłośników tenisa, którzy w najbliższej okolicy nie 
mają możliwości bezpłatnego korzystania z takiej infrastruktury.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 175000,00 Przedmiotowy kort ćwiczebny cieszy się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających park i 
grających w tenisa. remont kortu ćwiczebnego jest w pełni uzasadniony. Kort w godzinach 
pracy obiektu będzie udostępniony bezpłatnie.

156 W116SW Byśmy dalej wygrywali - 
wymiana parkietu na 
Obiekcie Sportowym przy 
ul. Małachowskiego 7

Przysłuży się wielu czołowym łódzkim drużynom - m.in Widzew Łódź - 
drużyna źeńska koszykówki, Widzew Łódź Futsal, UKS Nowa Łódź, 
grającym swoje domowe mecze na tym obiekcie.

ZMiejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

POZYTYWNA 600000,00 Realizacja zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców 
korzystających z parkietu w budynku Hali Sportowej przy ul. Małachowskiego 7 w ramach 
bezpłatnych zajęć lub godzin bezpłatnych
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