
L.P. NUMER 

PEŁNY

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU OPIS PROJEKTU KOMÓRKA MERTRORYCZNA OCENA MERYTORYCZNA OPINIA RADY 

OSIEDLA

KOSZTY SZACUNKOWE (po 

weryfikacji)

Opinia oceniającego

1 P093ZL Wyposażenie OSP Nowe Złotno w sprzęt ratownictwa 

chemicznego i ekologicznego

Wyposażenie jednostki OSP Nowe Złotno w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa 

chemicznego i ekologicznego oraz do ograniczania lub usuwana skutków skażenia 

chemicznego.

Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA NEGATYWNA 99650,00 Pozyskanie przyczepy, namiotu i sprzętu do działań chemicznych i 

ekologicznych poszerzy możliwości działania jednostki OSP Łódź - Nowe 

Złotno.

2 P092ZL Zajezdnia Muzealna Brus - odtworzenie drewnianej budki 

zwrotniczego

Projekt polega na przywróceniu kanciastej drewnianej budki zwrotniczego przy 

wjeździe dla tramwajów. Budki tego typu powszechnie występowały na terenie 

miasta w latach 50. Później trafiały również do zajezdni. Budka tego typu została 

zlikwidowana w zajezdni Brus w latach 80. Realizacja zadania przyczyni się do 

dalszego przywracania dawnego klimatu obiektu.

Zarząd Lokali Miejskich POZYTYWNA POZYTYWNA 40000,00 Przywrócenie drewnianej budki zwrotniczego na terenie Zajezdni Muzealnej 

Brus przyczyni się do dalszego przywracania dawnego klimatu obiektu.

3 S017KA Poeta Julian Tuwima jak żywy - stały mapping 3D, na ulicy Juliana 

Tuwima

Na ulicy Tuwima brakuje upamiętnienia Juliana Tuwima a przecież to tutaj wracał 

zdyszany ze szkoły (z III L.O.), to tutaj w parku płakałem szeptanymi słowy (park 

Sienkiewicza).

Zróbmy genialny mapping 3D poety piszącego i siedzącego przy biurku, 

zapatrzonego w kierunku swojej szkoły i parku. Będzie to miejsce odwiedzane przez 

wycieczki, turystów i łodzian i niebywała atrakcja turystyczna. Mapping powinien się 

odbywać codziennie, np. od zachodu słońca do godz 23.

Wybitny łódzki poeta zasługuje na takie upamiętnienie.

Łódzkie Centrum Wydarzeń NEGATYWNA POZYTYWNA 100000,00 Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest negatywna. Mapping to projekcja 

multimedialna, audiowizualny pokaz, czyli w uproszczeniu oświetlanie 

wybranych elementów obiektu za pomocą światła projektora, przygotowaną 

wcześniej animacją. Mappingi zazwyczaj mają charakter tymczasowy, 

odbywają się po zmierzchu, w trakcie kilkudniowych festiwali, na terenach 

wyłączonych z ruchu drogowego. Ulica Tuwima jest ulicą czynną, poruszają 

się po niej auta. Stały mapping 3d na ulicy z funkcjonującym tam ruchem 

drogowym nie jest możliwy ze względu na obowiązujące przepisy ruchu 

drogowego. Ponadto stałe oświetlanie okien budynków może utrudniać 

funkcjonowanie codziennego życia mieszkańcom i być sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego

4 L067 Przenieś swój biznes do sieci!!! Pomostowa pomoc edukacyjna 

dla przedsiębiorców w dobie pandemii COVID 19.

Projekt z założenia ma za zadanie pomagać obecnym, jak i przyszłym 

przedsiębiorcom. Przewiduję zorganizowanie 17 profesjonalnych webinarów online, 

odbywających się dwa razy w tyg., z myślą o rozwoju przedsiębiorczości i 

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Wszystkie spotkania będą 

dostępne dla mieszkańców miasta za darmo, aby jeszcze bardziej rozszerzyć zasięg 

działania projektu. Dodatkowo, idea ta ma za zadanie pomóc przedsiębiorcom, a nie 

uszczuplać ich o kolejny kapitał. Webinary będą odbywać się na platformach 

specjalnie do tego przeznaczonych, na zasadzie otwartego streamu. Dzięki temu 

ominiemy ograniczenia ilościowe użytkowników poszczególnych programów 

konferencyjnych. Będzie to również ułatwienie ,ponieważ dzięki odbywającym się 

spotkaniom na popularnych portalach społecznościowych, nikt nie będzie zmuszany 

do pobierania nowych programów przeznaczonych tylko i wyłącznie do konferencji. 

Idąc dalej, każdy będzie mógł wejść na spotkanie z każdego rodzaju urządzenia typu: 

telefon komórkowy, tablet, laptop czy komputer stacjonarny. Jest to priorytet tego 

projektu ogólna dostępność i łatwość w dołączeniu, a dzięki zastosowaniu takich 

technologii będzie to niezwykle proste do zrealizowania. Idąc dalej, webinary będą 

podzielone na 6 głównych tematów, które będą przerabiane na 2 lub 3 spotkaniach 

teoretycznych, jak i praktycznych. Moim zdaniem, zagłębiając się w potrzeby 

obecnego przedsiębiorcy widzę, iż na spotkaniach powinny być poruszone tematy z 

zakresu: E- commerce (3 spotkania), Social Marketing (3 spotkania), Branding Marki 

Online (3 spotkania), SEO (3 spotkania), Narzędzia marketingowe (3 spotkania), 

Employer Branding (2 spotkania). Są to zagadnienia, w których nowi, jak również 

doświadczeni przedsiębiorcy mają problemy. Dokonując analizy rynku i sprawdzając 

oferty, koszt takiego projektu oscyluje w granicach 85 tys złotych za cały cykl szkoleń. 

Są oczywiście dostępne wariacje jednak trzeba liczyć, iż nad jednym streamem 

pracuje około 4/5 wykwalifikowanych osób typu: operator kamery, oświetleniowiec, 

specjalista z danej branży marketingowej, osoba dbająca nad płynnością transmisji i 

obsługą czatu, jak również elektryk zajmujący się podłączeniem całego osprzętu, aby 

uniknąć zwarcia podczas transmisji.

Biuro Rozwoju 

Gospodarczego i 

Współpracy 

Międzynarodowej

NEGATYWNA 97000,00 ,, Przenieś swój biznes do sieci!!! Pomostowa pomoc edukacyjna dla 

przedsiębiorców w dobie pandemii COVID 19 " - Projekt nr L067 - dotyczy 

specjalistycznego szkolenia dla przedsiębiorców z dziedzin marketingu ( 

rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorców ) które mogą być dostępne dla mieszkańców miasta na 

odpowiednich platformach. Zadanie to nie spełnia warunku określonego w 

par 2 ust 1 załącznika do Uchwały Nr XL/1256/21 RM w Łodzi z 17.03.2021 w 

sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt ŁBO, według którego w 

ramach ŁBO realizowane są wyłącznie projekty , których przedmiot mieści się 

w katalogu zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020 poz.713 ) w art 7 wymienia zadania 

własne gminy. Zadania te obejmują min. edukację publiczną. Zadania 

oświatowe ( edukacyjne ) jednostek samorządu terytorialnego wymienia w 

art 11 ustawa - Prawo oświatowe. Organizowanie szkolenia przedsiębiorców 

w zakresie marketingu nie mieści się w zakresie ww. zadań edukacyjnych i 

nie należy do zadań własnych gminy. Zadanie to nie spełnia także warunku 

ogólnodostępności ( par 2 ust 2 pkt 2 ww załącznika do uchwały RM w Łodzi 

) . Według opisu korzystanie z projektu przez mieszkańców będzie wymagało 

specjalistycznych urządzeń oraz znajomości nowoczesnych technologii, choć 

Lider wskazuje na prostotę realizowania projektu.

Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 10 sierpnia 2021 roku



5 P157LP EKO-SŁUPEK – do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za 

pomocą koloru światła LED dla mieszkańców osiedla tuż obok 

Nowego Polesia

Instalacja EkoSłupk-a urządzenia do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za 

pomocą koloru światła. Wyposażony w oświetlenie LED, które na podstawie 

wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych 

zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. 

Słupek zostanie zainstalowany przy Osiedlu Nowe Polesie i pokaże mieszkańcom, czy 

można bezpiecznie udać się na spacer.  Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości 

społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla 

zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych. Przykładowo – kolor zielony – 

jest bezpiecznie, kolor czerwony – jakość powietrza jest bardzo zła.

Strona na FB dotycząca osiedla: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/

Przykładowy eko-słupek: https://tinyurl.com/BO-eko-slupek

Wydział Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 6700,00 Zadanie wpłynie pozytywnie na świadomość ekologiczną mieszkańców 

miasta. Wpisuje się w zadania proekologiczne miasta.

6 L064 MECHOFILTR - instalacja zielonego billboardu filtrującego 

powietrze w walce ze smogiem.

To rozwiązanie niezwykle proste i skuteczne – panel wypełniony mchem, ustawiony 

w tych miejscach w mieście, gdzie narażenie na smog jest największe. Taki panel 

przypomina większy billboard: ma wymiary 4×3 m, ale jego moc jest nieoceniona. 

Przyciąga pył i zanieczyszczenia niczym magnez, a następnie szybko i skutecznie 

neutralizuje je. Panel porośnięty mchem wyposażony jest w wewnętrzny system 

kontroli stanu rośliny: w razie potrzeby nawadnia i odżywia go. Konstrukcja nie 

wymaga więc kontroli i ingerencji człowieka! Panel o powierzchni zaledwie 

kilkunastu metrów kwadratowych, ma wydajność w oczyszczaniu powietrza 

porównywalną do… 275 drzew! Można więc śmiało powiedzieć, że jeden panel 

zastępuje pod tym względem z powodzeniem średniej wielkości las, zajmując jedynie 

około 1 % powierzchni, jakiej ten by potrzebował. Wydaje się więc, że w niedalekiej 

przyszłości podobne panele zobaczyć będzie można w niemal każdym mieście, 

borykającym się z problemem smogu.

Wydział Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 125000,00 Projekt pozytywnie wpisuje się w ideę miasta ekologicznego, zielonego i 

zrównoważonego.

7 S023KA Łódzka pasieka pokazowa - osiedle Katedralna Projekt ma za zadanie stworzenia pasieki pokazowej dla mieszkańców Łodzi w tym 

zorganizowanych grup szkolnych, które będą zapoznawane przez pszczelarza z 

cyklem życia pszczół. Będą mogli zobaczyć życie rodziny pszczelej przez szybę, zajrzeć 

do wnętrza ula, zobaczyć królową, robotnice, trutnie przy pracy , zaobserwować 

składanie jaj, karmienie larw mleczkiem pszczelim, czerw kryty i wygryzanie się 

młodej pszczoły. Będą mogli zapoznać się  z produktami i dosłownie popróbować 

pyłek, pierzgę, propolis(kit), mleczko, no i oczywiście różnego rodzaju miodów. 

Zapoznają się z historia pszczelarstwa i technikami pracy. Projekt będzie umożliwiał 

organoleptyczną  jak i on linową przygodę z pszczołami. Pozyskany miód będzie 

służył władzą miasta do promocji (małe słoiczki) i będzie to dosłowny "SMAK ŁODZI"

Wydział Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 135000,00



8 L226 Streetworkout Park (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) w 

Arturówku dla osób sprawnych i niepełnosprawnych: dla 

młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów. Strefa „bez barier” 

spełniająca funkcje sportowe i rehabilitacyjne

Budowa „street workout parku” (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) dla osób 

sprawnych i niepełnosprawnych: dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów. 

Strefa „bez barier” spełniająca funkcje sportowe i rehabilitacyjne.

Projekt ma na celu stworzenie dostosowany odpowiednio biorąc pod uwagę 

wszystkie grupy docelowe:

• Dzieci

• Młodzież

• Dorosłych

• Seniorów 60+

Są to grupy osób o różnej sprawności fizycznej i fizjonomii ruchu, w tym osoby 

niepełnosprawne.

Dlatego też, siłownia musi uwzględniać różnice ergonomiczne. Chodzi między innymi 

o rozstawy poręczy równoległych, ich wysokości; grubości i szerokości drążków (do 

podciągania węższe np. 34 mm [ułatwiające chwyt zamknięty] a do ćwiczeń z 

podporem szersze np.: 42 mm).

Ma to być miejsce dostępne 24 godziny przez cały tydzień, które ze względu na 

swoje przeznaczenie będzie pełniło funkcję międzypokoleniowej strefy:

• sportu,

• rekreacji

• i rehabilitacji (we własnym zakresie)

Dodatkowo, umiejscowienie siłowni Streetworkout obok siłowni plenerowej i placu 

zabaw: B14-6/1 będzie dawało rodzicom o różnej sprawności fizycznej możliwość 

jednoczesnego trenowania i pobytu z dzieckiem bawiącym się na placu zabaw lub 

wodnym placu zabaw. (...)

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji

NEGATYWNA 505500,00 MOSiR pomimo wielu spotkań w terenie nie doszedł do porozumienia z  

Wnioskodawcą dot. lokalizacji zadania.  Wnioskodawca nie wyraził zgody na 

zmianę lokalizacji urządzeń w obrębie Obiektu Rekreacyjnego Arturówek, ani 

na żadną inną lokalizację poza obszarem obiektu.

Wskazana przez Wnioskodawcę pierwsza lokalizacja jest terenem 

wykorzystywanym przez MOSiR do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu 

i organizacji imprez sportowych. Jednocześnie wskazany teren stanowi strefę 

rodzica przy Wodnym Placu Zabaw, która ma zapewnić możliwość 

sprawowania opieki bez konieczność wejścia w strefę wody ( brak 

konieczności przebierania się w kostium kąpielowy) co pozwoli na zabawę 

większej ilości dzieci bez zajmowania miejsc w strefie wodnej przez 

opiekunów ( na placu zabaw przebywać może do 50 os.). Regulamin 

Wodnego Placu Zabaw  stanowi o konieczności nadzoru opiekuna nad 

dziećmi do lat 13 oraz o zakazie spożywania posiłków w terenie 

wygrodzonym. 

Teren przed wodnym placem zabaw jest uzbrojony przebiega przez niego 

sieć wodociągowa i kanalizacyjna, rozmieszczenie urządzeń jest dodatkowo 

utrudnione. Istniejąca w tym rejonie instalacja kanalizacyjna ze względu na 

wyeksploatowanie ulega częstym awariom, bowiem obsługuje Wodny Plac 

Zabaw, toalety publiczne, Hotel Prząśniczka, teren domków 

wypoczynkowych. Wnioskowany teren w związku z tym jest często zalewany 

a naprawy instalacji wymagają wykonywania robót ziemnych.  W przypadku 

realizacji zadania i pokrycia terenu nawierzchnią EPDM wystąpiłaby 

konieczność przy każdej awarii naruszania struktury nawierzchni 

bezpiecznej, wiązało by się to z utratą gwarancji oraz dużymi kosztami 

koniecznych napraw przy  jednoczesnym utraceniu estetyki nawierzchni.

Ponadto wymagania Wnioskodawcy dotyczące wyboru wykonawcy w naszej 

ocenie budzą wątpliwości co do zachowania zasady uczciwej konkurencji 

poprzez wskazanie niewspółmiernych warunków udziału w postępowaniu.

9 B173TW Mieszkańcy Teofilowa grillują nad Jasieńcem Projekt zakłada stworzenie utwardzonej powierzchni, wyposażonej w stoły z 

ławkami, kosze oraz miejsca do grillowania dla czterech rodzin. Na Teofilowie nie ma 

wielu miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby zorganizować wygodnie piknik. Okolice rzeki 

Jasieniec w pobliżu ul. Cieplarnianej oferują ciszę i kontakt z naturą, a zarazem to 

zaledwie kilka kroków od najbliższych zabudowań na Teofilowie. Idealne miejsce na 

piknik. 

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji

NEGATYWNA POZYTYWNA 226441,44 W ocenie opiniującego wskazane przez wnioskodawcę miejsce graniczy 

bezpośrednio z miejscami na których znajdują obiekty sportowe i rekreacji 

sportowej, wobec powyższego nie znajduje uzasadnienia do jego wykonania 

z uwagi na zaburzenie tej funkcji i wpływając niekorzystnie na osoby 

uprawiające sport na tym obszarze.

10 G060CD SUPER ZJEŻDŻALNIA NA MŁYNKU - ROZBUDOWA PLACU ZABAW 

NA MŁYNKU

Zadanie polega na rozbudowie placu zabaw na Młynku tj. m.in. instalacji 

nowoczesnej zabawki o charakterze zjeżdżalni z motywem Straży Pożarnej. 

Poszerzeniu strefy wyposażone w podłoże poliuretanowe oraz ustawienie małej 

architektury. Ławki dla matki karmiącej, dokonanie nasadzeń i instalacji napisu 3D: 

(znak serca)Młynek.

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji

POZYTYWNA POZYTYWNA 530000,00 Realizacja projektu wzbogaci ofertę wykorzystania obiektu przez 

najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Rozwój infrastruktury parku jaki 

dokonał się w ciągu ostatnich lat spowodował, że park jest coraz liczniej 

odwiedzany przez mieszkańców Łodzi, to powoduje stały wzrost 

zapotrzebowania na nowe atrakcyjne urządzenia do zabawy i rekreacji 

zarówna dla dorosłych a w szczególności dla najmłodszych łodzian.



11 P147MM Budki dla jerzyków sposobem na walkę z komarami na Osiedlu 

Montwiłła - Mireckiego

Przedmiotem projektu jest zakup, a następnie montaż budek lęgowych dla jerzyków, 

w wybranych lokalizacjach na Osiedlu.

W ostatnich latach coraz bardziej dokuczliwa staje się dla mieszkańców naszego 

Osiedla obecność komarów, meszek i innych drobnych owadów. 

Wszyscy wiemy, jak uciążliwe w sezonie wiosenno–letnim są ukąszenia, zwłaszcza 

dla dzieci i osób z alergiami, których niestety wciąż przybywa.

Poza bliskością największego w mieście parku, wpływ na tę sytuację mają także 

postępujące zmiany klimatyczne i cywilizacyjne.

Populacja jerzyków w naszym mieście ulega zmniejszeniu, ze względu na działalność 

człowieka, liczne remonty elewacji i wyburzenia. W naturze jerzyki gnieżdżą się w 

szczelinach skalnych, natomiast w miastach rolę tę pełnią wysokie domy, wgłębienia 

murów, otwory w stropodachach, czy zakamarki budynków, które często podczas 

renowacji i przebudów są likwidowane. 

Naszym zadaniem, jako świadomych mieszkańców, powinno być podejmowanie 

lokalnie jak największej liczby działań wspierających ochronę i odbudowę 

bioróżnorodności, w tym wspieranie gatunków zwierząt objętych w Polsce ścisłą 

ochroną. (...)

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa

NEGATYWNA POZYTYWNA 8000,00 W opinii Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wynikającej z biologii 

jerzyka i liczebności i warunków występowania tego gatunku w Łodzi, 

redukcja populacji komarów poprzez tworzenie zastępczych miejsc lęgowych 

dla jerzyków nie będzie skuteczna.

W diecie jerzyków komary stanowią, wbrew powszechnemu przekonaniu, 

niewielki udział, znacznie chętniej odżywiają się owadami zapewniającymi 

większy zasób biomasy niż komary, a zatem dostarczającymi więcej energii. 

Komary są pożywieniem wybieranym z konieczności w przypadku braku 

błonkoskrzydłych, chrząszczy czy muchówek innych niż komary. Liczebność 

populacji jerzyków naturalnie dostosowuje się do obfitości pokarmu jeżeli 

nie podlega innym czynnikom ograniczającym. 

Czynnikiem limitującym liczebność populacji jerzyków nie jest w warunkach 

łódzkich brak odpowiednich miejsc lęgowych, a dostępność pokarmu. Sukces 

lęgowy mierzony liczbą wychowanego i wyprowadzonego potomstwa zależy 

od obfitości pokarmu w całym okresie przed lęgowym, lęgowym i 

wychowania piskląt: w okresie godowym poprzedzającym składanie jaj 

wpływa na liczbę zakładanych gniazd, w okresie składania jaj – na ich liczbę, 

w okresie po wykluciu piskląt na ich przeżywalność.

Populacje jerzyków, komarów i innych organizmów tworzących układ 

ekologiczny powiązane są interakcjami utrzymującymi jego równowagę 

(homeostazę). Mechanizmy samoregulacyjne, utrzymujące równowagę w 

łańcuchu pokarmowym, działają jednak z pewną inercją. Odpowiedź w 

postaci zwiększonej liczebności drapieżców na zwiększoną liczbę ofiar jest 

opóźniona. Skuteczność samoregulacji zależy w dużej mierze od szybkości 

możliwego zwiększenia populacji drapieżcy w odpowiedzi na zwiększoną 

liczbę ofiar. Ta w przypadku jerzyków jest niewielka. Wychowuje jedno lub 

dwa, rzadko trzy, pisklęta w ciągu sezonu, podczas gdy w tym czasie 

następuje kilka wylęgów komarów. Relacje między jerzykami i komarami są 

obustronne, ale raczej to liczebność jerzyków zależy do obfitości pokarmu, 

m.in. komarów w postaci dorosłej, podczas gdy liczebność populacji 

komarów tylko w znikomym stopniu wynika z liczebności jerzyków.  (Ciąg 

dalszy w karcie analizy)

12 L200 Okno życia dla zwierząt Projekt zakłada stworzenie miejsca w którym właściciele zwierząt mogliby je 

zostawić bez narażenia się na konsekwencje. Zasada działania byłaby podobna do 

okna życia.

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa

NEGATYWNA 60000,00 Zgodnie z art. 6 ust 1a ustawy o ochronie zwierząt zabrania się znęcania nad 

zwierzętami. W ust. 2 pkt 11) tego artykułu wskazano, że przez znęcanie się 

nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie 

do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności porzucanie zwierzęcia, a w 

szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod 

której opieką zwierzę pozostaje. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 

1) ustawy zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być 

czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu 

zwierzęcia i przekazane schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę 

domowe lub laboratoryjne. Należy też podkreślić, że zgodnie z treścią art. 35 

ust. 1a wskazanej ustawy kto znęca się nad zwierzęciem podlega  karze 

pozbawienia wolności do lat 3.  Należy też zauważyć, że miejska jednostka - 

Schronisko dla Zwierząt wspiera wszystkich chętnych w adopcjach zwierząt.



13 L094 Weterynarz dla Animal Patrolu. Celem projektu jest pozyskanie funduszy na pokrycie kosztów obsługi 

weterynaryjnej „podopiecznych” sekcji Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi. 

Aktualny schemat przebiegu interwencji uważamy za niewystarczająco dobry, 

bowiem w przypadku zwierząt rannych, potrąconych, wymagających 

natychmiastowej opieki weterynaryjnej lub (w skrajnych wypadkach) eutanazji, 

funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą udzielić wyłącznie opieki przedmedycznej 

(unieruchomić zwierzę i przetransportować). Brak możliwości zastosowania terapii, 

w tym podawania jakichkolwiek medykamentów (z przyczyn formalnych 

funkcjonariusze Straży Miejskiej nie mają uprawnień do podawania leków 

przeciwbólowych czy sedacyjnych) prowadził często do wielogodzinnych, 

dodatkowych, a możliwych do uniknięcia cierpień rannych zwierząt. W skrajnych 

przypadkach zwierzę umiera z bólu, stresu i odniesionych ran, nie uzyskawszy 

pomocy, bądź jest odławiane i transportowane (np. z otwartym złamaniem) bez 

jakiegokolwiek znieczulenia.

Projekt niniejszy ma na celu zdobycie środków na wsparcie sekcji Animal Patrol o 

możliwość korzystania w sposób nieograniczony z usług zakontraktowanych i 

będących do dyspozycji 24h na dobę weterynarzy, którzy udawać się będą na 

miejsce „zdarzenia” wraz z funkcjonariuszami (lub równolegle własnym środkiem 

transportu). System ten umożliwi udzielenie profesjonalnej pomocy zwierzętom tak 

szybko, jak to możliwe, a w konsekwencji zmniejszy ich cierpienia i stres. 

Potrzebę tego typu wsparcia skonsultowaliśmy z przedstawicielem łódzkiej Straży 

Miejskiej, Zastępcą Komendanta ds. Prewencji, Panem Piotrem Czyżewskim, 

uzyskując pełną akceptację pomysłu i utwierdzając się w przekonaniu o celowości 

tego typu projektu.

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa

NEGATYWNA 24000,00 Realizacja projektu może wydłużyć czas udzielenia zwierzętom rannym w 

kolizjach kompleksowej opieki weterynaryjnej.

14 P116KO Zadbaj o koty! – Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno 

żyjących na osiedlu Koziny oraz zakup/wykonanie zimowych 

budek.

Projekt zakłada zmniejszenie bezdomności kotów na Kozinach poprzez budowę 

ocieplanych domków, dokarmianie kotów wolno żyjących oraz zapewnienie kotom 

opieki medycznej pod względem kastracji i sterylizacji. W ramach projektu zostanie 

wykonanych 10 drewnianych (z otwieranym dachem, by karmiciel mógł zadbać o 

czystość) i ocieplanych domków, z wiatrołapem, zakupione zostaną również 

polarowe koce. Koszt jednostkowy domku to ok. 500 zł, czyli koszt budowy dziesięciu 

domków to 5.000 zł. Kwota 10.000 złotych zostanie przeznaczona na zakup karmy 

(mokrej 10.000 i suchej 10.000). Pozostała kwota, czyli 15.000 zł zostanie 

przeznaczona na kastrację i leczenie bezdomnych kotów.

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa

POZYTYWNA POZYTYWNA 30000,00 Pozytywna z uwagą. Koszt zakupu domku dla kotów może być wyższy niż 

założone 500 zł.

15 L173 Zwierzęta w Łodzi są WAŻNE. Projekt wspiera zwierzęta bezdomne w Łodzi (Schronisko dla Zwierząt: zakup 

boksów, zakup preparatów na pchły i kleszcze, doposażenie gabinetu 

weterynaryjnego, usługi behawioralne dla zwierząt) oraz zwierzęta właścicielskie 

(dofinansowanie miejskiego programu zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi: 

kastracje, sterylizacje i chipowanie psów i kotów właścicielskich). Ponadto projekt 

stanowi wsparcie dla sekcji specjalistycznych Straży Miejskiej w Łodzi, które pracują 

ze zwierzętami (Sekcja Konna SM w Łodzi: dodatkowe patrole sekcji, szkolenia 

jeździeckie, drobny sprzęt) i które realizują interwencje z udziałem zwierząt (Animal 

Patrol SM w Łodzi: dodatkowe patrole sekcji, drobny sprzęt do interwencji z 

udziałem zwierząt, materiały edukacyjno-informacyjne).

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa

POZYTYWNA 500000,00 Zaopiniowane pozytywnie. Brak przesłanek do odrzucenia wniosku.



16 L059 Na pomoc łódzkim kotom wolnożyjącym – edycja 4 (teren całej 

Łodzi).

Zadanie wprowadzenia w 2022 roku strategii ochrony kotów miejskich, zakładające 

ograniczenie ich populacji oraz opiekę nad nimi. Zadanie składa się z elementów:

- zabiegi sterylizacji kotek wolno żyjących - 1 500 sztuk element zakłada 

przeprowadzenie m.in. zabiegu sterylizacji kotek wolno żyjących wraz z min. 

4 dniowym pobytem pooperacyjnym (z możliwością przedłużenia pobytu ze 

względów medycznych) w jednej z lecznic na terenie Łodzi, podaniem antybiotyków 

o długotrwałym działaniu, użyciu szwów rozpuszczalnych, ocenie stanu zdrowia kota 

przed zabiegiem (w tym dokonaniu drobnych zabiegów leczniczych) i po nim oraz 

podaniu obligatoryjnie środka na odpchlenie oraz odrobaczywienie. Lecznice muszą 

posiadać odpowiednie zaplecze - klatki kenelowe - do przetrzymywania kotów po 

zabiegu. W ramach umowy rozłożenie zabiegów w lecznicach, tak aby był stały 

dostęp do zabiegów we wszystkich lecznicach jednocześnie. W ramach możliwości 

wprowadzenie w ofercie dodatkowych punktów za rekomendacje od organizacji 

oraz za ilość punktów przyjmowania kotów na operację. 

- zabiegi kastracji kocurów wolno żyjących - 750 sztuk element zakłada 

przeprowadzenie m.in. zabiegu kastracji kocura wolno żyjącego wraz z min. 2 

dniowym pobytem pooperacyjnym (z możliwością przedłużenia pobytu ze względów 

medycznych) w jednej z na terenie Łodzi, podaniem antybiotyków o długotrwałym 

działaniu, użyciu szwów rozpuszczalnych, ocenie stanu zdrowia kota przed 

zabiegiem (w tym dokonaniu drobnych zabiegów leczniczych)  i po nim oraz podaniu 

obligatoryjnie środka na odpchlenie oraz odrobaczywienie. W ramach umowy 

rozłożenie zabiegów w lecznicach, tak aby był stały dostęp do zabiegów we 

wszystkich lecznicach jednocześnie. Lecznice muszą posiadać odpowiednie zaplecze - 

klatki kenelowe - do przetrzymywania kotów po zabiegu. W ramach możliwości 

wprowadzenie w ofercie dodatkowych punktów za rekomendacje od organizacji 

oraz za ilość punktów przyjmowania kotów na operację.

- leczenie kotów wolno żyjących bez hospitalizacji (pierwsza pomoc) -  510 sztuk 

element zakłada przeprowadzenie leczenia kota wolno bytującego bez hospitalizacji 

w lecznicy, posiadającego uszkodzenia mechaniczne ciała (...) 

Wydział Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa

POZYTYWNA 604250,00 Niniejszy projekt jest potrzebny do realizacji programu opieki nad 

zwierzętami.

17 W101AN Andrzejów Bez Szlabanów! - utworzenie strony internetowej Strona internetowa o planowanych inwestycjach związanych z usunięciem 

kolizyjnych przejazdów kolejowo – drogowych w Andrzejowie z informacjami:

•	Przejazd którego dotyczy

•	Projektowane rozwiązanie inżynieryjne (wiadukt, tunel, kładka dla pieszych itp.)

•	Daty kolejnych etapów (studium, opracowanie projektu, przetarg, budowa, oddanie 

do użytku)

•	Sposób finansowania

•	Integracja z towarzyszącą infrastrukturą:

    o	Chodniki i drogi rowerowe

    o	Parking park & ride

    o	Parking bike & ride

    o	Połączenie ze przystankami komunikacji miejskiej i kolejowej

Strona ma być czytelna, ze spójną, przejrzystą prezentacją graficzną (mapki, 

diagramy, harmonogramy), z możliwością zapisania w formacie pdf oraz 

formularzem zgłaszania uwag przez mieszkańców.

Ma to być „mapa drogowa” pokazująca transformację Andrzejowa z XIX do XXI 

wieku, rozpisana na kilkanaście najbliższych lat.

Biuro Aktywności Miejskiej NEGATYWNA 7500,00 Budowa tego typu obiektów wymaga współpracy i koordynacji 

przedsięwzięcia przez obie strony - Miasto i PKP.  W związku z odrzuceniem 

przez PKP wniosków dot. budowy obiektów o których mowa w projekcie, w 

przyszłym roku nie będą realizowane te inwestycje. W związku z tym, 

tworzenie strony im poświęconej byłoby naruszeniem zasady gospodarności.



18 P124ZM Świetlica Rady dla mieszkańców Zdrowia – Mani: miejsce zdrowej 

aktywizacji (świetlica Rady Osiedla ul. Grzybowa)

Świetlica Rady Osiedla to parterowy budynek, w którym znajduje się sporych 

rozmiarów sala oraz zaplecze kuchenne i toaleta. Jest to budynek, który mógłby 

świetnie służyć nie tylko Radzie Osiedla ale też chętnym mieszkańcom, zarówno 

cyklicznie jak i do różnych jednorazowych wydarzeń. Taka - już istniejąca - zadaszona 

przestrzeń, świetne miejsce spotkań dla mieszkańców w kazdym wieku jest bardzo 

potrzebna lokalnej społeczności i była już kilkakrotnie wykorzystywana – na przykład 

do wspólnego robienia ozdób świątecznych przez dzieci na osiedlową choinkę. 

Jednym z kolejnych pomysłów jest zorganizowanie cotygodniowych zajęć 

gimnastycznych z elementami rehabilitacji dla chętnych mieszkańców, 

prowadzonych przez instruktora. Aby jednak można było bezpiecznie użytkować 

świetlicę potrzebne są pilne prace remontowe – przede wszystkim remont dachu i 

wykonanie nowej podłogi, a także wymiana instalacji elektrycznej. Będzie to 

początkiem nowego otwarcia świetlicy – dla wszystkich mieszkańców!

Biuro Aktywności Miejskiej NEGATYWNA 40000,00 Brak możliwości realizacji, nieuregulowany stan prawny budynku.

19 S068WS Program ogródków sąsiedzkich dla spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych

Utworzenie konkursu grantowego (10 grantów x 5000 zł) dla spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych na zakładanie ogródków sąsiedzkich z terenu osiedla Śródmieście-

Wschód.

Biuro Aktywności Miejskiej POZYTYWNA NEGATYWNA 60000,00 Realizacja projektu jest zasadna z punktu widzenia Biura Aktywności 

Miejskiej.

20 S032WS Program animacji sąsiedzkich dla osiedla Śródmieście-Wschód Realizacja 10 animacji sąsiedzkich dla grup sąsiadów z danego bloku, ulicy, 

kamienicy, wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, których celem 

będzie zintegrowanie osób i zachęcenie ich do wspólnego działania na rzecz swojej 

okolicy lub podwórka. Każda grupa otrzyma środki o których przeznaczeniu będzie 

mogła zadecydować. Wybór grup sąsiedzkich będzie realizowany w formie 

otwartego naboru.

Biuro Aktywności Miejskiej POZYTYWNA NEGATYWNA 45000,00 Projekt jest zasadny z punkty widzenia Biura Aktywności Miejskiej

21 S031WS Program mikrograntów dla osiedla Śródmieście-Wschód Realizacja programu mikrograntów dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców osiedla 

Śródmieście-Wschód, dzięki któremu min. 20 inicjatyw otrzyma wsparcie do 5000 zł 

na działania na rzecz osiedla.

Biuro Aktywności Miejskiej POZYTYWNA NEGATYWNA 108000,00 Projekt zasadny do realizacji z punktu widzenia Biura Aktywności Miejskiej

22 S030WS Program mikrograntów dla dzieci z osiedla Śródmieście-Wschód Stworzenie programu mikrograntów dla dzieci w wieku 3-17 lat, tak by dzieci mogły 

uzyskać drobne środki (do 500 złotych) na realizację swoich własnych pomysłów na 

terenie osiedla. Pozwoli to na realizację min. 40 inicjatyw dziecięcych.

Biuro Aktywności Miejskiej POZYTYWNA NEGATYWNA 25000,00

23 P192ZM Zdrowo-Maniacy w podróży po Łodzi Opis: Propagowanie aktywności miejskiej przez zorganizowanie 4 około 4-5 

godzinnych tematycznych wycieczek z przewodnikiem/przewodnikami dla 

zainteresowanych mieszkańców Osiedla Zdrowia i Mani.

Wycieczki: 1. Jak i kto rządzi naszym Miastem. Wycieczka będzie obejmować 

zwiedzanie Urzędu Miasta przy Piotrkowskiej z krótkim spotkaniem z Prezydent 

Miasta (lub wyznaczonym zastępcą). Zwiedzanie kilku wybranych oddziałów wraz z 

opisem struktury jednostek, modelu zarządzania, sposobu rozwiązywania 

problemów mieszkańców, trybu zgłaszania postulatów, itp. itd.

2. Aktywni Mieszkańcy. Przybliżenie idei partycypacji oraz ŁBO, wycieczka będzie 

obejmować klika- kilkanaście najciekawszych realizacji poprzednich edycji ŁBO, 

wycieczka powinna zawierać również przykłady tych nieudanych, źle zrealizowanych. 

Istotnym punktem powinno być również spotkanie z aktywistami miejskimi oraz 

liderami projektów oraz prezentacja multimedialna w jaki sposób zrealizowano 

projekty P089ZM i P023ZM z edycji ŁBO 2019/2020.

3. Rewitalizacja, czyli dlaczego obszary 1-8 mają to, czego nie ma Zdrowy-Maniak. 

Wycieczka po w/w obszarach i zmieniającym się centrum miasta.

4. Zdrowie-Mania jakiej nie znacie. Piesza wycieczka z 

przewodnikiem/przewodnikami po terenie osiedla Zdrowie-Mania zawierająca 

szeroki przekrój faktów historycznych, ciekawostek, itp.

Akcja reklamowa: dostarczenie do każdego mieszkańca osiedla ulotki z informacją o 

możliwości skorzystania z wycieczki. Umieszczenie plakatów w uczęszczanych 

miejscach. Budżet akcji reklamowej powinien zawierać stosowne pamiątki dla 

uczestników wycieczek.

Biuro Aktywności Miejskiej POZYTYWNA 9000,00 Projekt będzie służył aktywizacji mieszkańców osiedla.



24 L165 Walka z ubóstwem menstruacyjnym Projekt jest odpowiedzią na problem ubóstwa menstruacyjnego i zakłada 

dystrybucję przez Urząd Miasta Łodzi 500 oznakowanych skrzyneczek z środkami 

higieny. Adresatem tego projektu są miejsca użyteczności publicznej. Z racji tego, że 

projekt ten nie jest zaadresowany do jednolitej grupy osób nasz projekt zakłada, iż 

to podmioty mogące przyjąć skrzyneczki zgłoszą się po nie do UMŁ. Chcemy jednak 

zwrócić uwagę na to, aby UMŁ szczególnie skierował informację o tej możliwości do 

szkół publicznych czy ośrodków pomocy społecznej (t.j. MOPS, Schroniska dla 

Bezdomnych). Młodzież szczególnie narażona jest na ubóstwo menstruacyjne oraz 

stygmatyzację ze strony rodziców, więc ważnym jest zapewnić dostęp do podpasek 

oraz tamponów właśnie tej niesamodzielnej finansowo grupie wiekowej. 

Proponujemy by rekomendować szkołom montowanie takich skrzyneczek w 

toaletach damskich oraz skorzystanie z opisanej w kosztach lekcji na temat 

menstruacji, która mogłaby pomóc menstruującym dziewczynkom oswoić się z 

okresem oraz higieną.

W przypadku braku zainteresowania ze strony szkół skrzynki będą dostępne dla 

innych podmiotów np. ośrodki pomocy społecznej, lokale gastronomiczne, instytucje 

kultury, organizacje pozarządowe i inne.

Mamy świadomość istnienia niezależnych działań miasta w tym temacie, jednakże 

uważamy je za niewystarczające, dlatego proponujemy 500 skrzyneczek, które 

byłyby regularnie uzupełniane z środków budżetu miasta. 

Zamontowana skrzynka zawiera początkowe wyposażenie (podpaski, tampony, 

mokre chusteczki itp.), które jest przede wszystkim uzupełniane przez UMŁ, ale i 

niezależne osoby chętne do pomocy.

Dodatkowo projekt zakłada kampanię społeczną, która przybliżałaby temat 

menstruacji oraz problem ubóstwa w jej kontekście. Jest to element najtrudniejszy 

do finansowej oceny, ale zależy nam aby świadomość na temat menstruacji oraz 

normalizacja jej była na wyższym niż teraz poziomie.

(...)

Biuro Aktywności Miejskiej POZYTYWNA 164200,00 Badania firmy P&G wskazują, że 1 na 6 dziewczyn w Polsce opuszcza szkołę 

podczas miesiączki z powodu braku dostępu do środków higienicznych. 

Według Kulczyk Foundation, kwestia ubóstwa menstruacyjnego dotyczy 

około 500 tysięcy osób w całej Polsce. Dostęp do podstawowych środków 

higieny stanowi zatem poważny, wyraźny problem społeczny, wymagający 

zdecydowanej reakcji, zarówno na poziomie zapewnienia podstawowych 

dóbr mieszkankom Łodzi, jak i w kwestii edukacji w tym temacie, kierowanej 

przede wszystkim do najmłodszych, spotykających się z opisaną powyżej 

sytuacją na co dzień.

25 W140SW Osiedlowy Informator Starego Widzewa Osiedlowy Informator Starego Widzewa ma być miesięcznikiem informującym 

mieszkańców o tym co się dzieje na osiedlu. Kolportowany był by bezpłatnie w 

jednostkach miejskich takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki oraz wszelkie sklepy i 

miejsca chcące włączyć się w akcjie.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA POZYTYWNA 60000,00



26 P066SP STEFANOWSKI na Stefanowskiego – mural pierwszego rektora 

Politechniki Łódzkiej / Lokalizacja: ul. ks. I. Skorupki 17/19 

(budynek red. Dziennika Łódzkiego, północna ściana, od strony ul. 

Stefanowskiego)

Mural założyciela i pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej, prof. Bohdana 

Stefanowskiego będzie stanowił zwieńczenie budowy woonerfu oraz zielonej alei na 

ul. Stefanowskiego. Rewitalizacja tej ulicy jest wynikiem dwóch zwycięskich 

projektów zgłoszonych w poprzednich edycjach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

Mural na ścianie budynku redakcji Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego ma 

nie tylko upamiętniać wielką postać łódzkiego środowiska akademickiego, ale 

również stać się wizytówką ulicy, której patrona znają jedynie nieliczni mieszkańcy 

osiedla.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 100000,00 Nieruchomość położona w Łodzi przy ul. Skorupki 17/19 oznaczona jako 

działka 89/2 w obrębie P-30 stanowi własność Gminy Miasto Łódź i jest 

oddana w użytkowanie wieczyste spółki VGP Nieruchomości sp. z o.o. Co do 

zasady budynki znajdujące się na nieruchomościach oddanych w 

użytkowanie wieczyste stanowią własność użytkownika wieczystego. 

Nieruchomość ta nie wchodzi w skład zasobu nieruchomości miasta. Zgodnie 

z zapisem §2 ust.2 pkt 6 i 10 załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r., w ramach ŁBO nie mogą być 

realizowane projekty dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat nie 

może zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych oraz zakładające 

wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Prezydent nie ma 

możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele 

budowlane lub poza obszarem miasta Łodzi.

Nieruchomości przy ul. Radwańskiej 27 i Radwańskiej 31 w latach 2013 – 

2014 były rewitalizowane w ramach ówczesnego programu Mia100 

Kamienic. Według opinii Zarządu lokali Miejskich (korespondencja mailowa 

w zakładce - Dodatkowe urzędowe informacje) nie ma możliwości 

umieszczenia murali na fasadach tych budynków.

Dostałam wiadomość email z Zarządu Lokali Miejskich z informacją, że po 

ponownym rozpatrzeniu sprawy udziela zgodny na realizację projektu. 

Jednak przed rozpoczęciem prac należy uzyskać  zgodę Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozytywnej opinii Biura 

Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego 

UMŁ. Skontaktowałam się z Liderem, który jako ostateczną lokalizację 

wyznaczył nieruchomość przy ulicy Radwańskiej 27.

27 L193 Szlakiem łódzkiej dintojry. Łódź. Projekt zakłada stworzenie turystycznego szlaku murali nawiązujących do 

legendarnej postaci Ślepego Maksa. Murale mają przedstawiać Maksa i postacie z 

nim związane. Powstały szlak będzie promowany przez przewodników na specjalnie 

przygotowanym cyklu spacerów, na drukowanych mapkach wraz z opisami szlaku 

oraz w internecie. Murale mają być nieco większe od sylwetki dorosłego człowieka - 

około 3, 3,5 metra wysokości, malowane raczej w bramach, zaułkach. Projekt ma 

powstać w oparciu o konsultacje z łódzkimi przewodnikami i autorami publikacji o 

Ślepym Maksie.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 60000,00

28 L191 AudioŁódka - aplikacja turystyczna dla mieszkańców Łodzi Aplikacja na telefon z trasami spacerowymi po Łodzi umożliwiająca samodzielne 

zwiedzanie miasta z audioprzewodnikiem. Użytkownik po dojściu do punktu na 

trasie spaceru połączy się przez GPS aby odsłuchać informacji na temat historii 

miejsca lub ciekawostek z nim związanych. AudioŁódka będzie zawierać spacery po 

najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych miejscach Łodzi jak również 

po tych mniej oczywistych. Będzie również możliwość dodania i udostępnienia 

swojej trasy. Trasy powinny być przygotowane w oryginalny i urozmaicony sposób 

pod względem tematycznym tak aby każdy znalazł w niej coś dla siebie. AudioŁódka 

ma na celu stworzenie alternatywnej formy zwiedzania miasta zwłaszcza w czasach 

gdy tradycyjne spacery z przewodnikiem są ograniczone obostrzeniami.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 150000,00

29 L159 Piknik Miejski - Festiwal Jednorożców. Organizacja Festiwalu będącego częścią obchodów Urodzin Łodzi, w ramach których 

zorganizowany byłby piknik miejski. Dodatkową atrakcją byłby konkurs na najlepszy 

strój jednorożca lub innego baśniowego stworzenia. Dla uczestników konkursu w 

dniu pikniku przejazdy komunikacją miejską byłby darmowe.

Celem festiwalu byłoby ukazania kolorowego oblicza Łodzi.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 65000,00

30 L158 Łódź Stand-up Festival. Organizacja Festiwalu będącego częścią obchodów Urodzin Łodzi, zlokalizowany w 

amfiteatrze w Parku Baden-Powella (lub innym pozwalającym technicznie na 

organizację imprezy). Do festiwalu zgłosić mogliby się amatorzy nie zajmujący się 

zawodowo stand-upem.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 70000,00



31 L157 Łodziopoly Tour - stworzenie aplikacji do zdobywania 

najciekawszych miejsc w Łodzi.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji turystycznej wskazującej ważne miejsca w 

mieście, które warto odwiedzić. Graficzna storna aplikacji miałaby opierać się na 

planszy popularnej gry planszowej Monopoly z tą różnicą, że "plansza" miałaby 

kształt obrysu Łodzi. Poszczególne pola zyskiwałoby się odwiedzając zaproponowane 

atrakcje, w których znajdowałby się kody QR  z historią miejsc.

Po zebraniu pewnej ilości, całej dzielnicy lub odwiedzeniu wszystkich atrakcji, 

zaproponowanych w aplikacji, użytkownik otrzymywałby osiągnięcia. Aplikacja 

mogłaby być połączona z Kartą Łodzianina i dla wytrwałych podróżników z Łodzi 

oferować dodatkowe zniżki.

Przykładowe lokalizacje do odwiedzenia: łódzkie muzea, obiekty sportowe (Stadion 

Orła, Miejskie Centrum Sportu, Serce Łodzi), "Stajnia Jednorożców", Fala, 

Orientarium, EC-1, Dworzec Łódź Fabryczna, Manufaktura, itd.)

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 40000,00

32 L154 Odnajdźmy rzeki ! - stworzenie aplikacji do spacerów śladem 

łódzkich rzek.

Projekt ma na celu stworzenie aplikacji turystycznej do planowania pieszych 

spacerów wzdłuż łódzkich rzek (zarówno tych biegnących na powierzchni jak i tych 

zabudowanych kanałami).

Dla każdej z rzek poza trasą przygotowane zostałby krótkie informację o ich 

znaczeniu dla Łodzi i sąsiednich osad będących teraz częścią miasta, a w przypadku 

skanalizowanych rzek informacja od kiedy rzeka jest ukryta pod powierzchnią.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 35000,00

33 L121 Turystyczna Linia Tramwajowa. Kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku, kursującym 

w każdą sobotę i niedzielę od 30 maja do 27 września 2020 roku, na ustalonej trasie 

przez 8 godzin w każdą sobotę i niedzielę wraz z przewodnikiem. 36 dni x 8 h = 288 

godziny.

Turystyczna linia tramwajowa  ma stanowić atrakcję turystyczną oraz promocję 

miasta Łodzi i jej zabytków architektonicznych oraz najważniejszych atrakcji.

Kursy zabytkowego tramwaju będą przebiegały przez centrum miasta na ustalonej 

trasie po głosowaniu.

Terminy kursowania:

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26  czerwca 2022

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31  lipca 2022

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28  sierpnia 2022

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25  września 2022

czyli łącznie 36 dni.

Czas liczony jest od wyjazdu z zajezdni do zjazdu w proponowanych godzinach od 

9.00/10.00 do 17.00/18.00 (godziny do uzgodnienia).

Kursy wykonywane będą zabytkowym taborem tramwajowym wpisanym do rejestru 

zabytków pochodzącym z lat dwudziestych XX wieku. Co istotne, zadanie musi być 

wykonywane taborem , który kursował historycznie w Łodzi. Wszystkie wyżej 

wymienione kursy będą obsługiwane przez przewodnika.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 153100,00

34 L107 Majówka na ludową nutę, Park Julianowski im. A. Mickiewicza Projekt przewiduje prezentację dorobku stowarzyszeń i innych organizacji 

społecznych z obszaru szeroko pojętej kultury ludowej działających lub mających 

swoją siedzibę na terenie miasta Łodzi w formie festynu w amfiteatrze w Parku 

Julianowskim im A. Mickiewicza. Forma otwartego festynu dla mieszkańców Łodzi 

pozwoli im na zapoznanie się z takimi zespołami ludowymi z naszego miasta jak np 

"HARNAM" oraz najlepszymi zespołami z regionu. Koła Gospodyń Wiejskich (również 

działające na terenie Łodzi i okolic), będą miały możliwość zaprezentować swoje 

wyroby, co umożliwi Łodzianom zapoznanie się z tradycyjnymi smakami 

regionalnymi. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zaprezentują swoje 

umiejętności i przy okazji przeprowadzą promocję i rekrutację mieszkańców Łodzi w 

swoje szeregi. Koła Myśliwskie, których w Łodzi jest kilkanaście zaprezentują swoją 

działalność z zakresu ochrony przyrody oraz zorganizują pokaz i degustację kuchni 

myśliwskiej. Związek pszczelarski przeprowadzi zajęcia pokazowe. Będą również 

przeprowadzone zawody sportowe, przez Związek Ludowych Zespołów Sportowych. 

Przewidziano również szereg atrakcji dla najmłodszych jak dmuchańce, czy zajęcia 

prowadzone przez animatorów. Festyn będzie okazją do zaprezentowania 

całościowo dorobku organizacji ludowych z naszego miasta mieszkańcom. Majówka 

zakończy się występem gwiazdy wieczoru z kręgu muzyki folk, która zapewni dużą 

frekwencję.

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 250000,00



35 G129GO Kulturalne odmrożenie z Górnej półki - Osiedle Górniak Wystawienie spektakli w teatrze i na ulicach osiedla

3 części:

teatr na bruku - spektakle aktobatyczno - taneczne z przesłaniem i występy uliczne w 

wyznaczonych przez miasto przestrzeniach (10 występów)

wciągnięcie mieszkańców Osiedla Górniak w tworzenie spektaklu

stworzenie wraz z wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska akrobatyczno-

taecznego. Połączenie tańców ulicznych, akrobatyki i teatru w jedno show i 

przedstawienie go szerszej publiczności. (Dowiezienie mieszkańców osiedla busami 

na występ do teatru na 4 występy).

Biuro Promocji Nowych 

Mediów

POZYTYWNA 148540,00

36 W151NR Ogranicz emisję CO2. Powiedz TAK dla zielonej energii - Osiedle Nr 

33

Projekt przewiduje cykl szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi i 

ograniczenie emisji splin będącej główną przyczyną efektu cieplarnianego. Jest to 

poważny problem, który nieustannie narasta i przybiera na sile. Poprzez tego typu 

aktywizacje staramy się nakłonić ludzi do zmiany spalinowego transportu na 

ekologiczne urządzenia elektryczne będące przyszłością transportu. Projekt 

przewiduje cykl 10 szkoleń pod okiem instruktorów z zakresu bezpieczeństwa 

poruszania, pracy na danym urządzeniu, jak również obserwacji otoczenia i 

wprowadzenia w coraz to nowsze przepisy związane z danymi sprzętami i 

możliwościami poruszania się na nich. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł 

opanować technikę jazdy na danych urządzeniach, jak wychodzić z 

niekontrolowanych poślizgów i jak bezpiecznie nabierać prędkości. Dodatkowo 

całość będzie wsparta ćwiczeniami koordynacyjnymi z zakresu równowagi, aby każdy 

z uczestników kursu miał możliwość wyczucia danego pojazdu w jak największym 

stopniu. Całe działanie powinno zapewnić ruch ekologiczny mający na celu 

zmniejszenie emisji spalin i ochronę środowiska według standardów unijnych.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA NEGATYWNA 98500,00 Sama idea ograniczania emisji spalin i CO2 z zakresu jest pozytywna, jednak 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie rekomenduje projektu ze 

względów ze względów ekonomicznych i merytorycznych. W ocenie 

opiniującego realizacja projektu naruszałaby zasadę art. 44 ustawy o 

finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

1.	Projekt jest bardzo kosztowny biorąc pod uwagę planowane nakłady 

finansowe w stosunku do planowanych do uzyskania rezultatów. Kosztorys 

przewiduje zakup pojazdów elektrycznych i ochraniaczy w celu zrealizowania 

szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi, które mogą zostać 

zamówione bez dokonywania takich zakupów. Koszt pojazdów i ochraniaczy 

to ponad 80% wartości projektu;

2.	Projekt ma charakter szkoleniowy, jednorazowy i akcyjny, a zakłada nabycie 

pojazdów elektrycznych i sprzętu ochronnego. Niezależnie od tego, że 

projekt nie uwzględnia kosztów bieżącego użytkowania, konserwacji i 

serwisowania pojazdów, równocześnie nie przewiduje sposobu 

zagospodarowania tego mienia po zrealizowaniu zadania.

3. Ponadto zadania z zakresu ruchu drogowego nie są zadaniami 

gminy/powiatu.

37 W150DL Ogranicz emisję CO2. Powiedz TAK dla zielonej energii - Dolina 

Łódki

Projekt przewiduje cykl szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi i 

ograniczenie emisji splin będącej główną przyczyną efektu cieplarnianego. Jest to 

poważny problem, który nieustannie narasta i przybiera na sile. Poprzez tego typu 

aktywizacje staramy się nakłonić ludzi to zmiany spalinowego transportu na 

ekologiczne urządzenia elektryczne będące przyszłością transportu. Projekt 

przewiduje cykl 10 szkoleń pod okiem instruktorów z zakresu bezpieczeństwa 

poruszania, pracy na danym urządzeniu, jak również obserwacji otoczenia i 

wprowadzenia w coraz to nowsze przepisy związane z danymi sprzętami i 

możliwościami poruszania się na nich. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł 

opanować technikę jazdy na danych urządzeniach, jak wychodzić z 

niekontrolowanych poślizgów i jak bezpiecznie nabierać prędkości. Dodatkowo 

całość będzie wsparta ćwiczeniami koordynacyjnymi z zakresu równowagi, aby każdy 

z uczestników kursu miał możliwość wyczucia danego pojazdu w jak największym 

stopniu. Całe działanie powinno zapewnić ruch ekologiczny mający na celu 

zmniejszenie emisji spalin i ochronę środowiska według standardów unijnych.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA NEGATYWNA 98500,00 Sama idea ograniczania emisji spalin i CO2 z zakresu jest pozytywna, jednak 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie rekomenduje projektu ze 

względów ze względów ekonomicznych i merytorycznych. W ocenie 

opiniującego realizacja projektu naruszałaby zasadę art. 44 ustawy o 

finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

1.	Projekt jest bardzo kosztowny biorąc pod uwagę planowane nakłady 

finansowe w stosunku do planowanych do uzyskania rezultatów. Kosztorys 

przewiduje zakup pojazdów elektrycznych i ochraniaczy w celu zrealizowania 

szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi, które mogą zostać 

zamówione bez dokonywania takich zakupów. Koszt pojazdów i ochraniaczy 

to ponad 80% wartości projektu;

2.	Projekt ma charakter szkoleniowy, jednorazowy i akcyjny, a zakłada nabycie 

pojazdów elektrycznych i sprzętu ochronnego. Niezależnie od tego, że 

projekt nie uwzględnia kosztów bieżącego użytkowania, konserwacji i 

serwisowania pojazdów, równocześnie nie przewiduje sposobu 

zagospodarowania tego mienia po zrealizowaniu zadania.

3. Ponadto zadania z zakresu ruchu drogowego nie są zadaniami 

gminy/powiatu.



38 P143ZM Montaż siłowni zewnętrznej w parku znajdującym się na terenie 

Domu Pomocy Społecznej ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi 

przy ul. Krzemienieckiej 7/9

Będą to maszyny do ćwiczeń usytuowane na świeżym powietrzu w parku 

znajdującym  się przy  DPS ,,WŁÓKNIARZ". Zakup tych  urządzeń, które zostaną 

ustawione wzdłuż alejek spacerowych w parku znajdującym się na terenie DPS 

,,Włókniarz” zachęci naszych mieszkańców do częstszego korzystania ze spacerów  

oraz ćwiczeń wpływających na poprawę  kondycji ruchowej   i wpłynie korzystnie na 

zintensyfikowanie aktywności oraz częstotliwości wypoczynku na świeżym 

powietrzu. Mieszkańcy  DOMU  zwracają uwagę na konieczność wyposażenia parku 

w w/w maszyny , które urozmaicą przyjemność wypoczynku na świeżym powietrzu.

 Maszyny do ćwiczeń zostaną ustawione na terenie parku w DPS ,,Włókniarz” i 

dostępne będą dla mieszkańców domu, dla odwiedzających ich bliskich, jak również 

dla uczestników Domu Dziennego Pobytu oraz  mieszkańców sąsiadujących osiedli, 

którzy chcieliby poćwiczyć wypocząć w

 cieniu rosnących na terenie tego parku drzew.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA 22700,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zmuszony jest do wydania negatywnej 

rekomendacji złożonego projektu, który nie spełnia kryterium  

ogólnodostępności, określonego w Wymaganiach, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiących załącznik do 

uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. 

Liderami projektu są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej 'Włókniarz" im. 

Jana Pawła II w Łodzi, którzy ze względu na kategoryczność zapisu §  1 pkt 5 

lit. d Wymagań, w myśl którego na terenach zarządzanych przez jednostki 

miejskie efekty realizacji projektu nie mogą służyć osobom korzystającym z 

oferty danej jednostki w ramach jej podstawowych zadań statutowych, 

musieliby zostać wyłączeni z możliwości korzystania z postulowanej do 

wybudowania siłowni plenerowej w parku Jednostki. Projekt nie spełnia 

zatem kryterium ogólnodostępności określonego w § 2 ust. 2 pkt 2 

Wymagań pozostając bez wpływu na poprawę dostępności Jednostki dla 

osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej zaś strony  montaż siłowni 

plenerowej, z której nie mogliby korzystać mieszkańcy Jednostki, nie 

spełniałby kryteriów celowości i gospodarności ( § 2 ust. 2 pkt 1 Wymagań), z 

uwagi na fakt ujęcia w planie finansowym Jednostki zadania, z efektów 

realizacji którego wyłączeni zostaliby sami mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi.

39 L164 Samodzielny Senior - spotkania z psychologiem, rehabilitantem i 

dietetykiem dla seniorów w łódzkich parkach.

Celem projektu jest pomoc w komunikacji pomiędzy osobami w określonym wieku, 

poprawa ich stanu zdrowia dzięki zajęciom ruchowym oraz spotkaniom z 

dietetykiem. 

Projekt zakłada organizację cyklu spotkań dla 15 seniorów i seniorek z psychologiem, 

dietetykiem i rehabilitantem - trzy spotkania w miesiącu. Cykl będzie powtarzany dla 

różnych grup przez osiem miesięcy. 

Dzięki programowi Samodzielny Senior, "młodzież w wieku 65+" dowie się, jak 

odżywiać się zdrowo, w jaki sposób ćwiczyć i poprawiać kondycję. Warsztaty będą 

też świetną okazją, by wyjść z domu i poznać nowe osoby.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA 17200,00 Zgodnie z § 9.7 Załącznika do uchwały Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 17. marca 2021 r., " W przypadku wystąpienia konieczności dokonania 

zmian w projekcie, Lider jest informowany o tej okoliczności, i w terminie 7 

dni może złożyć oświadczenie o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na 

dokonanie zmian. Niewyrażenie zgody powoduje procedowanie projektu w 

jego dotychczasowej formie. "

Próba kontaktu z Liderem była podejmowana bezskutecznie 12 razy, 

zarówno w formie telefonu, jak i mailowej.  Obecna forma wniosku nie 

pozwala na weryfikację kosztów projektu oraz braku doprecyzowania opisu 

projektu w zakresie:

- w jakiej formie będą prowadzone zajęcia ze specjalistami?

- czy przewidziane są miejsca dla uczestników zajęć? (w przypadku zajęć z 

psychologiem i dietetykiem oraz maty i inne przyrządy do ćwiczeń podczas 

spotkań z rehabilitantem; pamiętajmy o osobach niepełnosprawnych)

- uczestnicy projektu - ile grup seniorów docelowo może wziąć udział w 

projekcie?ile razy dana grupa (15 osób) spotyka się z danym specjalistą? ile 

grup równolegle może brać udział w zajęciach ze specjalistami?, 

W związku z zaistniałą sytuacją projekt dostaje opinię negatywną.



40 G108NN Ogranicz emisję CO2. Powiedz TAK dla zielonej energii - Nad 

Nerem

Projekt przewiduje cykl szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi i 

ograniczenie emisji splin będącej główną przyczyną efektu cieplarnianego. Jest to 

poważny problem, który nieustannie narasta i przybiera na sile. Poprzez tego typu 

aktywizacje staramy się nakłonić ludzi to zmiany spalinowego transportu na 

ekologiczne urządzenia elektryczne będące przyszłością transportu. Projekt 

przewiduje cykl szkoleń 10 szkoleń pod okiem instruktorów z zakresu 

bezpieczeństwa poruszania, pracy na danym urządzeniu jak również obserwacji 

otoczenia i wprowadzenia w coraz to nowsze przepisy związane z danymi sprzętami i 

możliwościami poruszania się na nich. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł 

opanować technikę jazdy na danych urządzeniach, jak wychodzić z 

niekontrolowanych poślizgów i jak bezpiecznie nabierać prędkości. Dodatkowo 

całość będzie wsparta ćwiczeniami koordynacyjnymi z zakresu równowagi aby każdy 

z uczestników kursu miał możliwość wyczucia danego pojazdu w jak największym 

stopniu. Całe działanie powinno zapewnić ruch ekologiczny mający na celu 

zmniejszenie emisji spalin i ochronę środowiska według standardów Unijnych.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA NEGATYWNA 98500,00 Sama idea ograniczania emisji spalin i CO2 z zakresu jest pozytywna, jednak 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie rekomenduje projektu ze 

względów ze względów ekonomicznych i merytorycznych. W ocenie 

opiniującego realizacja projektu naruszałaby zasadę art. 44 ustawy o 

finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

1.	Projekt jest bardzo kosztowny biorąc pod uwagę planowane nakłady 

finansowe w stosunku do planowanych do uzyskania rezultatów. Kosztorys 

przewiduje zakup pojazdów elektrycznych i ochraniaczy w celu zrealizowania 

szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi, które mogą zostać 

zamówione bez dokonywania takich zakupów. Koszt pojazdów i ochraniaczy 

to ponad 80% wartości projektu;

2.	Projekt ma charakter szkoleniowy, jednorazowy i akcyjny, a zakłada nabycie 

pojazdów elektrycznych i sprzętu ochronnego. Niezależnie od tego, że 

projekt nie uwzględnia kosztów bieżącego użytkowania, konserwacji i 

serwisowania pojazdów, równocześnie nie przewiduje sposobu 

zagospodarowania tego mienia po zrealizowaniu zadania.

3. Ponadto zadania z zakresu ruchu drogowego nie są zadaniami 

gminy/powiatu.

41 B139LA Ogranicz emisję CO2. Powiedz TAK dla zielonej energii - Łagiewniki Projekt przewiduje cykl szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi i 

ograniczenie emisji splin będącej główną przyczyną efektu cieplarnianego. Jest to 

poważny problem, który nieustannie narasta i przybiera na sile. Poprzez tego typu 

aktywizacje staramy się nakłonić ludzi to zmiany spalinowego transportu na 

ekologiczne urządzenia elektryczne będące przyszłością transportu. Projekt 

przewiduje cykl szkoleń 10 szkoleń pod okiem instruktorów z zakresu 

bezpieczeństwa poruszania, pracy na danym urządzeniu jak również obserwacji 

otoczenia i wprowadzenia w coraz to nowsze przepisy związane z danymi sprzętami i 

możliwościami poruszania się na nich. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł 

opanować technikę jazdy na danych urządzeniach, jak wychodzić z 

niekontrolowanych poślizgów i jak bezpiecznie nabierać prędkości. Dodatkowo 

całość będzie wsparta ćwiczeniami koordynacyjnymi z zakresu równowagi aby każdy 

z uczestników kursu miał możliwość wyczucia danego pojazdu w jak największym 

stopniu. Całe działanie powinno zapewnić ruch ekologiczny mający na celu 

zmniejszenie emisji spalin i ochronę środowiska według standardów Unijnych.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA NEGATYWNA 98500,00 Sama idea ograniczania emisji spalin i CO2 z zakresu jest pozytywna, jednak 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie rekomenduje projektu ze 

względów ze względów ekonomicznych i merytorycznych. W ocenie 

opiniującego realizacja projektu naruszałaby zasadę art. 44 ustawy o 

finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

1.	Projekt jest bardzo kosztowny biorąc pod uwagę planowane nakłady 

finansowe w stosunku do planowanych do uzyskania rezultatów. Kosztorys 

przewiduje zakup pojazdów elektrycznych i ochraniaczy w celu zrealizowania 

szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi, które mogą zostać 

zamówione bez dokonywania takich zakupów. Koszt pojazdów i ochraniaczy 

to ponad 80% wartości projektu;

2.	Projekt ma charakter szkoleniowy, jednorazowy i akcyjny, a zakłada nabycie 

pojazdów elektrycznych i sprzętu ochronnego. Niezależnie od tego, że 

projekt nie uwzględnia kosztów bieżącego użytkowania, konserwacji i 

serwisowania pojazdów, równocześnie nie przewiduje sposobu 

zagospodarowania tego mienia po zrealizowaniu zadania.

3. Ponadto zadania z zakresu ruchu drogowego nie są zadaniami 

gminy/powiatu.



42 B137WL Ogranicz emisję CO2. Powiedz TAK dla zielonej energii - 

Wzniesienia Łódzkie

Projekt przewiduje cykl szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi i 

ograniczenie emisji splin będącej główną przyczyną efektu cieplarnianego. Jest to 

poważny problem, który nieustannie narasta i przybiera na sile. Poprzez tego typu 

aktywizacje staramy się nakłonić ludzi to zmiany spalinowego transportu na 

ekologiczne urządzenia elektryczne będące przyszłością transportu. Projekt 

przewiduje cykl szkoleń 10 szkoleń pod okiem instruktorów z zakresu 

bezpieczeństwa poruszania, pracy na danym urządzeniu jak również obserwacji 

otoczenia i wprowadzenia w coraz to nowsze przepisy związane z danymi sprzętami i 

możliwościami poruszania się na nich. Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł 

opanować technikę jazdy na danych urządzeniach, jak wychodzić z 

niekontrolowanych poślizgów i jak bezpiecznie nabierać prędkości. Dodatkowo 

całość będzie wsparta ćwiczeniami koordynacyjnymi z zakresu równowagi aby każdy 

z uczestników kursu miał możliwość wyczucia danego pojazdu w jak największym 

stopniu. Całe działanie powinno zapewnić ruch ekologiczny mający na celu 

zmniejszenie emisji spalin i ochronę środowiska według standardów Unijnych.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

NEGATYWNA NEGATYWNA 98500,00 Sama idea ograniczania emisji spalin i CO2 z zakresu jest pozytywna, jednak 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie rekomenduje projektu ze 

względów ze względów ekonomicznych i merytorycznych. W ocenie 

opiniującego realizacja projektu naruszałaby zasadę art. 44 ustawy o 

finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być 

dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego 

doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

1.	Projekt jest bardzo kosztowny biorąc pod uwagę planowane nakłady 

finansowe w stosunku do planowanych do uzyskania rezultatów. Kosztorys 

przewiduje zakup pojazdów elektrycznych i ochraniaczy w celu zrealizowania 

szkoleń z zakresu poruszania się pojazdami elektrycznymi, które mogą zostać 

zamówione bez dokonywania takich zakupów. Koszt pojazdów i ochraniaczy 

to ponad 80% wartości projektu;

2.	Projekt ma charakter szkoleniowy, jednorazowy i akcyjny, a zakłada nabycie 

pojazdów elektrycznych i sprzętu ochronnego. Niezależnie od tego, że 

projekt nie uwzględnia kosztów bieżącego użytkowania, konserwacji i 

serwisowania pojazdów, równocześnie nie przewiduje sposobu 

zagospodarowania tego mienia po zrealizowaniu zadania.

3. Ponadto zadania z zakresu ruchu drogowego nie są zadaniami 

gminy/powiatu.

43 L292 Remont ogrodzenia cz. II przy obiekcie Żłobek nr 27 ul. 

Franciszkańska 167/171

Projekt obejmuje remont ogrodzenia od strony ulic Franciszkańskiej i Szklarskiej. Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 80000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022.

Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność wizualną 

działki, na której znajduje się budynek żłobka. Zadanie zbieżne z zadaniami 

własnymi gminy.

44 L291 Remont ogrodzenia cz. I przy obiekcie Żłobek nr 27 ul. 

Franciszkańska 167/171

Projekt obejmuje remont ogrodzenia od frontu wraz z wymianą furtki i bramy 

wjazdowej.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 29000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022.

Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność wizualną 

działki, na której znajduje się budynek żłobka. Zadanie zbieżne z zadaniami 

własnymi gminy.

45 L251 Wymiana części ogrodzenia w Żłobku nr 22 Wymiana części ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową w Żłobku nr 22. Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 23100,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022.

Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność wizualną 

działki, na której znajduje się budynek żłobka. 

Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy.

46 L250 Wymiana ogrodzenia wokół terenu Żłobka nr 25 przy ul. Odyńca 

35

Wymiana ogrodzenia wokół terenu Żłobka nr 25 Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 45500,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022. 

Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność wizualną 

działki, na której znajduje się budynek żłobka. Zadanie zbieżne z zadaniami 

własnymi gminy.

47 L249 Ogrodzenie wewnętrzne w żłobku nr 4 w Łodzi Montaż ogrodzeń z furtkami pozwalający na oddzielenie ternu żłobka nr 4 i Fundacji 

znajdującej się w jednym budynku. Ogrodzenie z furtkami umożliwi dojazd 

dostawcom bezpośrednio pod żłobek.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 5000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022.

 Realizacja niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność wizualną 

działki, na której znajduje się budynek żłobka. Zadanie zbieżne z zadaniami 

własnymi gminy.

48 L237 Remont ogrodzenia - ŻŁOBEK NR 2 ŁÓDŹ UL. CHROBREGO 16 Remont ogrodzenia zawiera odnowienie i pomalowanie metalowych paneli płotu 

oraz kompleksowy remont tzw. podmurówki tzn. usunięcie starego tynku, położenie 

nowego oraz malowanie.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 61250,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022. Realizacja 

niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność wizualną działki, na której 

znajduje się budynek żłobka. Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy.



49 L232 Centrum Rehabilitacji z nowym programem po Covid-19 - 

adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia poradni 

rehabilitacyjnej przy ul. Próchnika 11.

Celem projektu jest wykonanie robót remontowych oraz zakup wyposażenia, które 

poprawią stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń poradni rehabilitacyjnej Centrum 

Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o. o. przy ul. Próchnika 11. Prace remontowe 

polegać będą na częściowej adaptacji, zmianie aranżacji i układu pomieszczeń 

poradni (gabinetów, sal ćwiczeń i zabiegów) oraz na skuciu starych tynków, 

pomalowaniu ścian, wymianie posadzek, wymianie instalacji elektrycznej i wodno - 

kanalizacyjnej. Remont obejmuje również toalety (w tym dla niepełnosprawnych) 

oraz ciągi komunikacyjne. Planowane jest przystosowanie Centrum rehabilitacji do 

standardów europejskich, zapewniających łodzianom bezpieczny i szybki powrót do 

zdrowia. Centrum realizować będzie również program pełnego powrotu do zdrowia 

osobom, które przeszły Covid-19.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 900000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w pełni popiera propozycję 

zadania zgłoszonego do IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu 

jest przeprowadzenie robót remontowych m.in. zostanie przeprowadzony 

remont toalet  (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), zmianie ulegnie 

aranżacja i układ pomieszczeń w poradni. Wykonane prace poprawią stan 

sanitarno - higieniczny pomieszczeń poradni. Ponadto przeprowadzone 

roboty podniosą atrakcyjności wizualną placówki, poprawią komfort i 

standard higieniczny oraz bezpieczeństwo osób z niej korzystających, dzięki 

czemu Centrum będzie mogło również realizować program pełnego powrotu 

do zdrowia osobom, które przeszły Covid-19.

50 L230 Wymiana północnego ogrodzenia terenu Żłobka nr 7, ul. Szpitalna 

11

Wymiana północnego ogrodzenia terenu Żłobka nr 7, ul. Szpitalna, działka W22/19-1 

na odcinku 94m

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 35000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022. Realizacja 

niniejszego zadania znacznie poprawi atrakcyjność wizualną działki, na której 

znajduje się budynek żłobka. Zadanie zbieżne z zadaniami własnymi gminy.

51 L202 Centrum wsparcia psychicznego Projekt zakłada utworzenie centrum wsparcia psychicznego dla osób w trudnej 

sytuacji psychicznej. Łodzianie mogliby się do niego zgłaszać by szukać pomocy 

psychologicznej/psychiatrycznej.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 120000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ pozytywnie opiniuje projekt pn. 

„Centrum wsparcia psychicznego”. Celem projektu jest poszerzenie 

dostępności pomocy psychologicznej/psychiatrycznej dla mieszkańców 

Łodzi. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju 

świadczenia, jak i trudności w znalezieniu szybkiej pomocy w zakresie 

wsparcia psychicznego – projekt w ocenie Wydziału jest uzasadniony i 

potrzebny, a jego realizacja będzie korzystna dla mieszkańców.

52 L198 Zdrowe łodzianki - bezpłatne USG piersi, fizjoterapeuta 

uroginekologiczny, cytologia

Profilaktyka zdrowotna dla kobiet - bezpłatne badania: 

- USG piersi jako profilaktyka raka piersi 

- Cytologia jako profilaktyka raka szyjki macicy 

- Konsultacja u fizjoterapeuty uroginekologicznego jako profilaktyka dotycząca dna 

miednicy 

Projekt będzie realizowany w publicznych i niepublicznych placówkach medycznych, 

w zależności od ofert przetargu.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 34000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt 

bezpłatnych badań profilaktycznych dla kobiet. Pakiet badań USG piersi, 

cytologicznych i konsultacji uroginekologicznych rozszerza dostępność 

świadczeń medycznych oraz działań prozdrowotnych. Podobne projekty były 

już realizowane w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego i 

cieszyły się zainteresowaniem mieszkanek Łodzi.

53 L190 BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – Opieka pozamedyczna dla dorosłych z 

chorobą nowotworową oraz innymi chorobami zagrażającymi 

życiu w ośrodku Hospicjum Stacjonarnego w Łodzi

Miejsce dedykowane jest mieszkańcom Łodzi walczącym z chorobą nowotworową 

oraz innymi chorobami zagrażającymi  ich życiu. 20 osób znajdzie w nim opiekę 

pozamedyczną. Zadanie wychodzi naprzeciw problemom wynikających ze starzenia 

się i pogarszania się stanu zdrowia mieszkańców miasta Łódź. Realizacja zadania 

wymaga zapewnienia następującego personelu:

- instruktor terapii zajęciowej

- psycholog

- opiekun

- muzykoterapeuta

Opieka będzie dostępna w dni robocze w godzinach 8-16 na terenie Hospicjum 

Stacjonarnego w Łodzi przy ul. Pojezierska 45/51. Starsi, schorowani ludzie nie będą 

postawieni sami sobie w pustych mieszkaniach. Będą mieli możliwość skorzystania z 

fachowej opieki i kontaktu z innymi ludźmi. Działania, które są dla nich 

przygotowane wpłyną na poprawę ich samopoczucia, stanu zdrowia oraz 

zaktywizują ich społecznie. Z kolei opiekunowie tych osób będą mogli w spokoju 

wykonywać swoje role społeczne, zawodowe, uzyskać wsparcie wytchnieniowe. Na 

terenie miasta Łodzi,  jest niewiele ośrodków, w których osoby dorosłe mogą 

bezpłatnie skorzystać z tego typu zajęć.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 199740,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt 

pn. „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – Opieka pozamedyczna dla dorosłych z chorobą 

nowotworową oraz innymi chorobami zagrażającymi życiu w ośrodku 

Hospicjum Stacjonarnego w Łodzi” Projekt służy podniesieniu jakości opieki 

dla podopiecznych Hospicjum walczącym z chorobą nowotworową oraz 

innymi chorobami zagrażającymi ich życiu. Działania w ramach projektu 

podniosą standard opieki, wpłyną na poprawę samopoczucia, stanu zdrowia 

i komfortu życia podopiecznych Hospicjum.



54 L143 Dwujęzyczna Łódź - angielski codziennie dla każdego małego 

łodzianina

Projekt umożliwia podarowanie najmłodszym łodzianom wyjątkowego prezentu, 

którego nam dorosłym bardzo często brakuje w obecnych czasach - umiejętności 

posługiwania się dwoma językami od najmłodszych lat życia. Celem projektu jest 

upowszechnienie korzyści, która do tej pory była zarezerwowana jedynie dla rodzin 

dwujęzycznych natywnie lub emigrujących - wychowania w dwujęzyczności (z 

językiem ojczystym - polskim i globalnym - angielskim). Projekt polega na 

wyposażeniu rodziców dzieci w wieku 0 - 3 lat w zestawy profesjonalnych 

materiałów edukacyjnych opracowanych przez lingwistów, pozwalających na 

codzienne, kontekstowe osłuchiwanie dzieci z językiem angielskim. 

Materiały edukacyjne zawierać będą piosenki, animacje, propozycje zabaw i 

instrukcje dla rodziców umożliwiające im pokazanie szerszego kontekstu 

poszczególnych słów i zwrotów, dzięki czemu dziecko będzie poznawać język 

angielski na podobnych zasadach, na jakich poznaje język polski - naturalnie i przy 

okazji zabaw. 

Bardzo istotnym aspektem projektu jest fakt, że forma opracowanych materiałów 

umożliwi wychowanie dzieci w dwujęzyczności nawet osobom nieznającym języka 

angielskiego. Wszelkie instrukcje i porady dla rodziców będą w języku polskim, a 

proponowane zabawy będzie można prowadzić według uznania - w języku 

angielskim, jeżeli rodzic będzie czuł się na siłach, lub po polsku - tym przypadku 

rodzic będzie po prostu polskojęzycznym partnerem zabaw przy anglojęzycznych 

materiałach audio-wideo. Badania naukowe dowodzą, że najskuteczniejszą metodą 

wdrażania dwujęzyczności zamierzonej jest codzienne i kontekstowe osłuchiwanie 

się równocześnie z dwoma językami, a projekt “Dwujęzyczna Łódź - angielski 

codziennie dla każdego małego łodzianina” na tym się właśnie opiera.

(...)

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 600000,00 Projekt poszerza ofertę edukacyjną dla najmłodszych mieszkańców Łodzi i 

wydaje się, że będzie atrakcyjną propozycją dla rodziców, choć trudno 

oszacować jakie będzie realne zainteresowanie rodzin projektem w razie 

jego realizacji, stąd może być trudne jego 100% wykonanie.

55 L106 Pomóż mi żyć! Wsparcie terapeutyczne dla dzieci walczących z 

chorobą nowotworową w Centralnym Szpitalu Klinicznym 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kiedy w szpitalu spędza się wiele tygodni, czy nawet miesięcy, robi się smutno i źle! 

Choroba nowotworowa zwykle odbiera dzieciom codzienność, zwyczajność, 

kolegów, szkołę, której ponoć nie znosiły, a teraz bardzo jej brakuje. Odbiera 

poczucie wpływu, sprawczości, chęci do życia. Pomimo, że zwykle życia nie zabiera, 

to trudno do niego wrócić po zakończonym leczeniu. W głowie dzieje się tyle rzeczy, 

że tylko najsilniejsi umieją nad tym zapanować.

Naprzeciw tym problemom wychodzi psychoterapia i arteterapia. Wsparcie 

specjalistów sprawia, że choruje się lżej. W ramach zadania należy zapewnić:

•	Opiekę psychologiczną;

•	arteterapię (zajęcia plastyczne i muzyczne);

•	terapię z wykorzystaniem lalki-przyjaciela;

•	zajęcia przedszkolne dla najmłodszych pacjentów.

Każdego roku na oddziałach onkologicznych leczy się ponad 200 dzieci. Mniej więcej 

1/3 rodzin to stali mieszkańcy Łodzi. Pozostali, choć tego wcale nie chcieli, 

tymczasowo także stają się mieszkańcami naszego miasta, trafiając do Centralnego 

Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W leczeniu onkologicznym od procedur medycznych nie mniej ważne jest wsparcie 

psychologa i terapeutów. Działania te rozbudzają chęć do życia, dodają sił i dają 

poczucie, 

że nadal można coś zdziałać, stworzyć i zachwycić świat. Pozwalają też nie stracić 

kontaktu z przedszpitalną rzeczywistością. Pielęgnują i rozwijają pasje. 

Plastyk i muzyk na oddziałach onkologicznych kojarzą się z czymś fascynującym 

i odkrywczym. Najmłodsze dzieci czekają z przejęciem na zajęcia przedszkolne. 

Maluchy również chcą tworzyć swoje dzieła sztuki, śpiewać i klaskać w rytm muzyki. 

Nie zawsze rozumieją, co się z nimi dzieje, tym bardziej trzeba dać im tę namiastkę 

normalności 

i pomiędzy stojakami z kroplówkami urządzić dla nich zajęcia przedszkolne. 

Uśmiechnięte dzieci zdrowieją szybciej!

(...)

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 171000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt pn. 

„Pozwól 

mi żyć!” Proponowane zajęcia arteterapii, muzykoterapii, przedszkolne oraz 

spotkania z lalką terapeutyczną znacząco poprawiają samopoczucie dzieci i 

wspierają proces leczenia onkologicznego. Zajęcia takie zajmują uwagę i 

aktywizują małych pacjentów, a w ten sposób odwracają ich uwagę od 

uciążliwości i długotrwałości leczenia. Równie ważne jest zapewnienie stałej 

dostępności do pomocy psychologa. Zadanie było realizowane już w ramach 

poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.



56 L074 ODPORNOŚĆ NA PIĄTKĘ! PAKIET 5 BADAŃ LABORATORYJNYCH W 

DOBIE KORONAWIRUSA.

W dobie pandemii koronawirusa warto sprawdzić 

1. Przeciw-ciała anty COVID 19 - pacjent sprawdza czy przechorował koronawirusa 

lub jaki ma poziom przeciwciał po szczepieniu.

2. Wit. D3 - niedobór wiąże się z chorobami autoimmunologicznymi, nowotworami, 

infekcjami oraz osteoporozą.

3. Żelazo niedobór - powoduje niedokrwistość i większe narażenie na infekcję.

4. CRP (białko ostrej fazy) pokazuje czy w organizmie rozwija się stan zapalny i służy 

monitorowaniu postępów leczeniu.

5. Morfologia krwi - wstępna diagnostyka niedoborów, odporności, infekcji, stanów 

zapalnych i nowotworów.

Przed badaniem pacjent otrzyma do podpisu zgodę na pobranie krwi oraz 

udostępnienie danych osobowych.

Placówki biorące udział: MCM "Widzew" Elsnera 19, Sacharowa 21a, Piłsudskiego 

157; MCM "Polesie" Kasprzaka 27, Maratońska 71, Wileńska 25.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 330000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, 

który rozszerza dostępność dla mieszkańców miasta do pakietu badań 

laboratoryjnych. Badania pozwolą na ocenę nie tylko stanu zdrowia 

pacjentów w zakresie przechorowania COVID 19, ale pozwolą na ocenę 

ogólnego stanu zdrowia w niedoborów, odporności, infekcji, stanów 

zapalnych i nowotworów. Uruchomienie projektu przyczyni się do poprawy 

zdrowia i świadomości zdrowotnej mieszkańców Łodzi.

57 L073 Aktywny senior - zdrowy senior, Centrum Zdrowego i Aktywnego 

Seniora (CZAS) przy ul. Libelta 16.

Projekt jest odpowiedzią na najważniejsze problemy spowodowane przez pandemię 

COVID-19, czyli ograniczenie aktywności, brak możliwość uczestnictwa w życiu 

społecznym, utrudnienie czy wręcz uniemożliwienie przez dłuższy czas kontaktu z 

innymi osobami.

Czynniki te w szczególności dotknęły osoby w wieku senioralnym i negatywnie 

wpłynęły na ich stan zdrowia, zarówno obniżenie sprawności intelektualnej jak i 

fizycznej.

Mając na uwadze dobro mieszkańców naszego miasta, Miejskie Centrum Medyczne 

"Bałuty" w Łodzi proponuje kompleksowy projekt, mający na celu integrację osób 

starszych poprzez warsztaty ruchowe oraz inne zajęcia ogólnorozwojowe 

wpływające na sprawność ruchową łódzkich seniorów. Zajęcia będą prowadzone 

przez  wykwalifikowanych specjalistów. Naczelną ideą wszystkich działań, jest 

dostosowanie ich do możliwości i potrzeb osób w wieku senioralnym. Ważnym 

elementem projektu, jest jego ogólnodostępność dla wszystkich mieszkańców Łodzi.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 60000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Pandemia COVID-19 

wywarła negatywny wpływ na seniorów, w szczególności przez brak 

uczestnictwa w życiu społecznym, ograniczenie aktywności oraz brak 

możliwości kontaktu z innymi osobami.

MCM "Bałuty" od wielu lat realizuje szereg działań służących aktywizacji i 

poprawie zdrowia oraz kondycji seniorów w Łodzi. W naszej opinii 

zaproponowane działania w ramach zadania będą miały znaczący wpływ na 

poprawę jakości życia mieszkańców Łodzi w wieku senioralnym, pozwolą na 

nawiązanie nowych relacji oraz powrót do aktywności.

58 L052 10 000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum 

Stacjonarnym dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci).

Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) nazywane 

jest Pałacem. Mieszkają w nim Księżniczki i Książęta – nieuleczalnie chore dzieci, 

które właśnie tu znalazły dom. Rocznie hospicjum ma 20-30 podopiecznych. 

Niektóre zostają na dłużej, a inne tylko na chwilę stają się mieszkańcami Pałacu i 

Łodzi. Okres nie ma tu jednak znaczenia, bo każda chwila ich życia jest na wagę złota.

Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci prowadzone przez Fundację Gajusz to jedyne 

takie miejsce w Łodzi, będące domem dla śmiertelnie chorych dzieci, które z bardzo 

ważnych przyczyn nie mogą mieszkać ze swoimi rodzicami. Przygotowano dla nich 

piękne komnaty z własnym łóżeczkiem, misiem, ubrankami. Mają też ukochanych 

opiekunów (ciocie i wujków), którzy tulą, całują bose stópki, czytają bajki. Zastępują 

rodziców. 

Zadaniem opiekunów jest wykonywanie zwyczajnych, codziennych czynności 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Dbają, by Książęta były najedzone, wykąpane, 

ubrane w ulubione piżamki i bluzeczki. Zabierają na spacery, czasem nawet na 

wycieczki, opowiadają wesołe historie, śpiewają kołysanki, gdy trudno zasnąć. 

Opiekunowie potrafią obsłużyć prosty sprzęt medyczny i wspierać rehabilitację 

maluchów. Są bardzo uważni na wszelkie oznaki pogarszania się stanu zdrowia i 

potrafią na nie odpowiednio zareagować.

Obecność opiekunów odróżnia Pałac od szpitala i sprawia, że dziecko pozostaje 

dzieckiem. Nie jest jedynie pacjentem. Takiej cudownej opieki nie może im 

zabraknąć! Dlatego w ramach zadania należy zapewnić dyżur minimum jednej osoby 

przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 223000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt 

pn. „10000 godzin miłości. Opieka pozamedyczna w Hospicjum 

Stacjonarnym dla Dzieci” Projekt zasługuje na poparcie, gdyż służy 

podniesieniu jakości opieki dla podopiecznych Stacjonarnego Hospicjum dla 

Dzieci poprzez zapewnienie możliwości stałego przebywania opiekunów 

z dziećmi. Zatrudnienie dodatkowych opiekunów na pewno korzystnie 

wpływa na samopoczucie dzieci i sprzyja zapewnieniu im bliższych 

domowym warunków pobytu w hospicjum. Zadanie to było realizowane już 

w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego.



59 L046 CZAS dla seniora - działania aktywizujące dla seniorów w Centrum 

Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Rzgowskiej 170.

Projekt zakłada:

1. Zajęcia aktywizujace i prozdrowotne dla seniorów,

2. Zajęcia edukacyjne

Zapotrzebowanie wśród społeczeństwa na tego typu działania jest duże i 

systematycznie rośnie. Dlatego tez wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym 

chcemy zorganizować dodatkowe zajęcia aktywizujace, prozdrowotne i edukacyjne 

dla seniorów, którzy będą chcieli skorzystać z tego rodzaju usług a nie tylko dla 

pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 99000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Pandemia COVID-19 

wywarła negatywny wpływ na seniorów, w szczególności przez brak 

uczestnictwa w życiu społecznym, ograniczenie aktywności oraz brak 

możliwości kontaktu z innymi osobami. MCM Rzgowska realizuje szereg 

działań służących aktywizacji i poprawie zdrowia oraz kondycji seniorów w 

Łodzi. W naszej opinii zaproponowane działania w ramach zadania będą 

miały znaczący wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców Łodzi w wieku 

senioralnym, pozwolą na nawiązanie nowych relacji oraz powrót do 

aktywności.

60 L044 Z myślą o naszych seniorach - kompleksowa modernizacja i 

wyposażenie pomieszczeń na potrzeby CZAS-u przy Felińskiego 7.

Projekt zakłada:

1. Prace remontowe i inwestycyjne majace na celu dostosowanie pomieszczeń na 

potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora,

2. Doposażenie w sprzęt komputerowy, audiowizualny, meble oraz w sprzęt do zajęć 

ruchowych dla seniorów.

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi wychodząc naprzeciw potrzebom 

seniorów chce zapewnić możliwość spotkania się w gronie innych osób oraz 

aktywnego i prozdrowotnego spędzenia czasu wolnego.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 190000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania 

zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Pandemia COVID-19 

wywarła negatywny wpływ na seniorów, w szczególności przez brak 

uczestnictwa w życiu społecznym, ograniczenie aktywności oraz brak 

możliwości kontaktu z innymi osobami.  CZAS Felińskiego będzie realizował 

szereg działań służących aktywizacji i poprawie zdrowia oraz kondycji 

seniorów w Łodzi. W naszej opinii zaproponowane działania w ramach 

zadania będą miały znaczący wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców 

Łodzi w wieku senioralnym, pozwolą na nawiązanie nowych relacji oraz 

powrót do aktywności.

61 L042 Porady i zabiegi rehabilitacyjne w Miejskim Centrum Medycznym 

"Górna" w Łodzi, przy Felińskiego 7.

Projekt zakłada:

1. Poradę lakarza rehabilitacji zakończoną wystawieniem zlecenia na konkretne, 

wskazane ze względu na stan zdrowia, zabiegi rehabilitacyjne

2. Wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych

Zabiegi dla pacjentów będą realizowane w poradni rehabilitacji przy ul. Felińskiego 

7, gdzie (dzięki zakupionemu nowemu sprzętowi) jesteśmy w stanie przeprowadzić 

całą gamę zabiegów rehabilitacyjnych.

Zapotrzebowanie wśród społeczeństwa na tego typu usługi jest bardzo duże i 

nieprzerwanie rośnie. Dlatego też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym 

chcemy objąć opieką rehabilitacyjna każdego, dorosłego mieszkańca Łodzi, który 

będzie chciał skorzystać z tego rodzaju usług a nie tylko pacjentów Miejskiego 

Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 219000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje zgłoszony projekt, 

który rozszerza dostępność dla mieszkańców miasta do opieki 

rehabilitacyjnej. Proponowany projekt przewiduje zapewnienie dostępu 

konsultacji oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Wobec dużego i rosnącego 

zapotrzebowania na tego rodzaju świadczenia, zwiększenie dostępności do 

opieki rehabilitacyjnej jest jak najbardziej uzasadnione. Uruchomienie 

projektu przyczyni się do poprawy zdrowia oraz umożliwi powrót do 

aktywności fizycznej i zawodowej mieszkańcom Łodzi.

62 L018 Dom Dziennego Pobytu  - "Zaopiekuj się mną" - BIS. Zgłaszamy projekt po raz drugi, bo to odpowiedź na dużą populację osób starszych, 

przewlekle chorych i niesamodzielnych w aglomeracji łodzkiej. Jednoczesnie jest 

uzupełnieniem niewystarczajacej opieki zdrowotnej w Łodzi w tym zakresie. 

Aktywność zawodowa społeczeństwa utrudnia sprawowanie opieki nad osobami 

starszymi. Dzienny Dom Opieki zapewni opiekę kompleksową nad naszymi seniorami 

bez konieczności rezygnacji z pracy zaowodwej na rzecz opieki nad osobami 

starszymi. Realizacja projektu jest zgodna z priorytetami Ministerstwa Zdrowia w 

zakresie poprawy funkcjonowania systemu opieki nad osobami starszymi.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 336000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw 

Społecznych UMŁ popiera propozycję zadania zgłoszonego do IX edycji 

budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje zapewnienie kompleksowej 

opieki zdrowotnej nad seniorami.

63 L014 Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi , 

Stawiamy na zdrowie, badamy sie u lekarzy.

Projekt "Stawiamy na zdrowie, badamy sie u lekarzy" to zaproszenie dla 

mieszkańców Łodzi do korzystania z konsultacji z trzema specjalistami medycznymi z 

różnych dziedzin medycyny, a także zachęta do aktywności fizycznej: nordic walking, 

warsztatów z psychologiem i dietetykiem. Oprócz zajęć praktycznych każdy pacjent 

otrzyma informacje o prawach i obowiązkach pacjenta. Na spotkania zaprosimy 

partnerów: przedstawicieli ZUS, NFZ, żeby uczestnicy spotkań wiedzieli więcej o 

możliwościach leczenia, ubezpieczeń itp.  Ważnym elementem w tym projekcie są 

konsultacje ze specjalistami. Na spotkania można zapisać się telefonicznie lub w dniu 

przyjęć. Należy przynieść ze sobą wyniki ostatnich badań, specjaliści medyczni 

holistycznie omówią problemy pacjentów. Zajęcia w ramach BO mają także walor 

wspólnie spędzanego czasu, większego zainteresowania swoim zdrowiem, to także 

nauka aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas każdego spotkania poświęcimy 

czas na omówienie ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 244600,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie opiniuje projekt pt. 

„Stawiamy na zdrowie, badamy się u lekarzy”, który rozszerza dostępność 

świadczeń medycznych oraz działań prozdrowotnych dla mieszkańców 

miasta. Zasadnicza część projektu poszerzy dostęp do konsultacji 

specjalistycznych. Ponadto w ramach projektu prowadzone będą działania z 

zakresu edukacji zdrowotnej i promujące zdrowy tryb życia: warsztaty z 

psychologiem i dietetykiem, wykłady, zajęcia nordic walking. Realizacja 

projektu przyczyni się do poprawy zdrowia i świadomości zdrowotnej 

mieszkańców Łodzi.



64 L003 Defibrylatory dla Łodzi - bezpieczny mieszkaniec. Projekt zakłada 

zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i umieszczenie ich 

w punktach ogólnodostępnych.

Projekt zakłada zakup 5 defibrylatorów (aparatury ratunkowej) i umieszczenie ich w 

punktach ogólnodostępnych jeden na jedną dzielnicę. 

Defibrylator jest urządzeniem, które na żądanie wyzwala impuls elektryczny o 

odpowiedniej energii wyrażonej w dżulach (J). W automatycznym defibrylatorze 

proces rozpoznawania rytmu serca i decyzja o konieczności defibrylacji zachodzą 

zupełnie bez udziału operatora. Dopasowanie energii również zachodzi 

automatycznie i jest zależne od tego, czy do urządzenia podpięte są elektrody dla 

dorosłego, czy dla dziecka oraz z jakiego protokołu korzysta defibrylator np. dla 

dorosłych może być to energia 150 J, 200 J, 360 J, a dla dzieci: 50 J. Jedynie samo 

wyzwolenie impulsu musi zostać wykonane przez wciśnięcie przycisku.

Defibrylator jest bardzo prosty w obsłudze, ale to jednocześnie niezwykle 

zaawansowane technologicznie urządzenie, które bardzo dokładnie analizuje rytm 

serca osoby poszkodowanej. Jeżeli zostanie wykryty jeden z rytmów defibrylacyjnych 

– migotanie komór (VF) lub częstoskurcz komorowy bez tętna (VT) – system 

powiadamia o tym komendą głosową oraz instruuje, jakie czynności należy 

wykonywać. Jeżeli natomiast nie ma potrzeby wyzwolenia impulsu, wspomaga 

proces resuscytacji, informując ratownika o czynnościach, jakie ten powinien 

prowadzić zgodnie z algorytmem BLS (ang. Basic Life Support, podstawowe zabiegi 

resuscytacyjne).

Automatyczny defibrylator zewnętrzny powinien być wykorzystany w każdej sytuacji 

nagłego zatrzymania krążenia. WAŻNE — Bez znaczenia jest mechanizm, w jakim do 

niego doszło. Urządzenie może być również wykorzystane u osoby nieprzytomnej, za 

to z zachowaną akcją serca. W takim wypadku będzie monitorowało rytm i w razie 

zatrzymania krążenia lub wystąpienia rytmu defibrylacyjnego poinformuje o tym 

osobę udzielającą pierwszej pomocy. To urządzenie bardzo przydatne, uniwersalne i 

w pełni zautomatyzowane, właśnie po to, by użytkownik nie musiał zastanawiać się 

nad tym, czy uruchomić je, czy nie.

1) Zakup sprzętu ratunkowego.

2) Przeszkolenie pracowników instytucji, gdzie będzie umieszczony (sprzęt jest 

intuicyjny i szkolenie jest jedynie formalnością, żeby dać poczucie większej 

kompetencji).

Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych

POZYTYWNA 62000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ generalnie ocenia pozytywnie 

projekt poszerzenia zasobu defibrylatorów AED dostępnych dla 

mieszkańców miasta.  Pomimo niewskazania przez wnioskodawcę 

konkretnych lokalizacji, proponowane jest, zgodnie z intencją wnioskodawcy, 

umieszczenie tych urządzeń w lokalizacjach w dyspozycji UMŁ, w 

poszczególnych dzielnicach miasta.

65 W164ST Plac zabaw dla psów w Parku Baden-Powella Utworzenie ogrodzonego psiego parku (placu zabaw dla psów) w parku im. Baden-

Powella, wyposażonego w zabawki dla psów, np. kładki, równoważnie, płotki do 

przeskoków, słupki do slalomu, tunel przejściowy i obręcz do skoków. Umieszczenie 

na terenie koszów na psie odchody, poidełka dla psów, 2 ławek. Teren trawiasty.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 200000,00 Po dokonaniu analizy wniosku, Wydział Kształtowania Środowiska zadanie 

zaopiniował negatywnie.  Park znajduje się w planach organizacji EXPO 2029, 

a realizacja zadania może kolidować z planowanymi działaniami w tym 

zakresie.

66 W160ST Park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych w Parku Baden 

Powella

Projekt zakłada montaż ogólnodostepnej konstrukcji do ogólnorozwojowego 

treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. Konstrukcja pozwoili dorosłym mieszkańcom 

utrzymywać dobrą kondycję i zdrowie, a najmłodszym powzoli na zdrowy rozwój 

oraz krzewienie ducha sportu wśród młodego pokolenia. Dzięki tej inwestycji 

mieszkańcy otrzymają możliwość rodzinnego spędzania czasu w sposób aktywny, a 

dyscypliny sportu ninja/ocr będą mogły się dalej dynamicznie rozwijać.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 100000,00 Po dokonaniu analizy wniosku, Wydział Kształtowania Środowiska zadanie 

zaopiniował negatywnie.  Park znajduje się w planach organizacji EXPO 2029, 

a realizacja zadania może kolidować z planowanymi działaniami w tym 

zakresie. Priorytetem jest aby zachować jak najwięcej przestrzeni zielonej 

zawierającej oryginalną kompozycję parkową.

67 W135SW Park Widzewski - Teren koło Fontanny, Plac Grillowy, Plac zabaw Króko: stanowiska grillowe, plac zabaw dla dzieci, odnowiony teren koło fontanny.

- Odnowienie terenu wokół fontanny, poprawa bezpieczeństwa w nocy -  naprawa 

latarni lub ich dołożenie, kosze, ławki.

- Dwa lub trzy stanowiska do grilla umiejscowione na zielonej polanie przy ulicy 

Niciarnianej, od strony stawu (południa). Stanowiska podobne do tych w Parku na 

Młynku- czyli grill na wysięgniku z ławkami, koszem na popiół oraz stołem plus 

wyznaczenie miejsca do grillowania.

- Plac zabaw dla dzieci na pasie zieleni między basenami Anilany a fontanną - wieża o 

wysokości ponad 4m z dwoma zjeżdżalniami ( z czego przynajmniej jedna 

zabudowana)  wraz z dodatkowymi atrakcjami, koszami, ławkami, regulaminem oraz 

nawierzchnią.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 500000,00 Zadanie niemożliwe do realizacji z uwagi na negatywną opinię WKŚ - na 

terenie parku obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, które ściśle określają warunki kształtowania przestrzeni. 

Planowana inwestycja mająca na celu stworzenie placu zabaw oraz miejsc 

do grillowania, zaburzy historyczną i kompozycyjną tkankę parku. 

Brak odpowiedzi Lidera na próbę kontaktu w celu zmiany zakresu zadania 

lub wskazania innego miejsca na budowę placu zabaw.

Zgodnie z MPZP na terenie parku istnieje obowiązek zachowania istniejącej 

zieleni i układu kompozycyjnego parku.

Zadanie polegające na remoncie fontanny parkowej realizowane jest w 

bieżącym roku.



68 W091SW Street Workout Park Widzewski Coś dla entuzjastów kalisteniki i dla tych, którzy chcą mieć blisko miejsce do ćwiczeń.  

Planujemy zbudować zestaw drążków i poręczy tzw. Workout Park do użytku 

publicznego, aby poprawić sprawność fizyczną i zdrowie mieszkańców Łodzi. Projekt 

skierowany tak naprawdę do każdego, inicjowany przez fanów Street Workout.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA POZYTYWNA 320000,00 Zadanie niemożliwe do realizacji z uwagi na istniejące nasadzenia we 

wskazanym miejscu - negatywna opinia Wydziału Kształtowania Środowiska 

w Departamencie Ekologii i Klimatu. Brak odpowiedzi Lidera pomimo 3-

ktotnej próby kontaktu w celu zmiany lokalizacji zadania.

69 S037WS Toaleta publiczna w parku im. Matejki Montaż automatycznej toalety publicznej w parku im. Matejki na wzór toalety w 

parku Poniatowskiego. Toaleta powinna stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie placu 

zabaw.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA NEGATYWNA 650000,00 Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków działania 

polegające na budowie toalety publicznej nie posiadają uzasadnienia 

kompozycyjnego i ze względu na swoją dużą kubaturę będą się wyróżniać  i 

mogą zaburzyć odbiór regularnego układu kompozycyjnego niewielkiego 

parku, zajmującego ok 2,5 ha powierzchni. Ponadto lokalizacja toalety w 

zaproponowanym miejscu wiąże się z utratą i pogorszeniem substancji 

zabytkowej o charakterze przyrodniczym.

70 L276 Ławki i kosz na śmieci przy małym placu zabaw po Lunaparku w 

Parku na Zdrowiu

Ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe przy placu zabaw dla małych dzieci po 

Lunaparku w Parku na Zdrowiu.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 176000,00 Projekt nie możliwy do realizacji ze względu na negatywna opinię 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

71 L261 Nowe życie fontanny w Parku 3 maja w Łodzi. Nowa fontanna zastąpi starą istniejącą fontannę. Niecka będzie wykonana z granitu. 

Dysze fontanny zamontowane będą w bocznych ściankach niecki, a większa dysza w 

kształcie kielicha w centralnej części niecki. Fontanna powinna być podświetlona 

reflektorami.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 600000,00 Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku, Łódzki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków zaopiniował negatywnie możliwość realizacji 

planowanego zadania.

72 L176 Park Reymonta - strefa chilloutu nad stawem. Stworzenie strefy wypoczynkowej nad stawem, aby można było się poopalać, 

posiedzieć nad wodą z przyjaciółmi i podziwiać zabytkowe budynki Białej Fabryki 

odbijające się w stawie. Zadanie polega na zakupie i ustawieniu mebli miejskich - 

siedzisk, drewnianych leżaków oraz wybudowaniu betonowych schodków, na 

których można usiąść nad wodą.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 175000,00 Zadanie zostało negatywnie zaopiniowane przez  Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Ponadto budowa schodów wiązałaby się z niewspółmiernie dużym 

wydatkiem w stosunku do spodziewanych korzyści. Już obecnie  wokół stawu 

jest rozmieszczonych piętnaście ławek, z których można cieszyć się widokiem 

zbiornika oraz podglądać życie ptactwa wodnego. Ponadto budowa schodów 

będzie odbierana jako zachęta i przyzwolenie na kąpiele, podczas gdy staw 

nie jest przystosowany do tego celu (brak wymaganych badań wody, 

biozanieczyszczenia, których źródłem są kacze odchody oraz obecność 

glonów wiekomórkowych, m.in. skrętnicy i roślin wodnych np. rogatek, 

moczarka, sit, brak stanowiska ratownika). Należy także podkreślić, że 

kąpielisko nie wpisze się w charakter tego zabytkowego obiektu.

73 L120 Górka do zjeżdżania na sankach w parku na Zdrowiu Park na Zdrowiu jest świetnym terenem do rekreacji zarówno latem jak i zimą. Duża 

górka do zjeżdżania na sankach bardzo uatrakcyjni park w okresie zimowym. Takich 

miejsc jest w Łodzi mało. Można wykorzystać grunt wywożony z tunelu kolejowego, 

który właśnie powstaje.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 530000,00 Projekt nie możliwy do realizacji ze względu na negatywną opinię 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

74 L006 Ścieżka dla biegaczy i na desko(rolki) wokół stawu w Parku na 

Zdrowiu.

Stworzenie ścieżki dla biegaczy oraz na desko(rolki), wózki z dziećmi, wózki 

inwalidzkie, rowery dla pieszych itd. wokół  stawu w Parku na Zdrowiu  - etap I. 

Obecnie ścieżka jest częściowo z piasku, częściowo z płyt betonowych. Nie nadaje się 

do jazdy na deskorolkach, wózkami. Malownicze położenie spowoduje, że ścieżka 

będzie uczęszczana przez wielu Łodzian, chcących aktywnie spędzić czas.

Strona na FB : https://www.facebook.com/Park-na-zdrowiu-projekty-i-przyroda-

109728297961917

Zdjęcia aktualnej ścieżki: https://tinyurl.com/SciezkaDlaBiegaczyiDeskoRolki

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 490000,00 projekt nie możliwy do realizacji ze względu na negatywną opinię 

konserwatora zabytków

75 L005 Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku 

Fala.

Stworzenie Magicznego Zielonego Tunelu z roślin na terenie Parku na Zdrowiu, tuż 

obok AquaParku Fala. Tunel ma powstać w miejscu, gdzie był kiedyś inny tunel, ale 

pozostały po nim tylko ceglane słupy i kilka roślin. Tunel ma być z roślin i kwiatów, 

przez który mogą przejść równocześnie min. trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci. 

Długości min 300 m.. Tunel może mieć kształt owalny albo okrągły lub prostokątny. 

Roślinność - ładne kwiaty na wiosnę i kolorowe liście na jesień. Tunel ten będzie 

magicznym miejscem, przez który będzie chciał przejść każdy łodzianin. Goście będą 

robili sobie w nim zdjęcia – zakochani, młode pary, rodzice z dziećmi, dziadkowe z 

wnukami. Wiosną będzie można poczuć zapach kwiatów, na jesień odkryć magię 

kolorów. 

Strona na FB dotycząca projektu: https://www.facebook.com/Park-na-zdrowiu-

projekty-i-przyroda-109728297961917

Zdjęcia i wizilizacje: https://tinyurl.com/BOMagicznyZielonyTunel

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 340000,00 projekt nie możliwy do realizacji ze względu na negatywną opinię 

konserwatora zabytków



76 G098GO MAMY Przestrzeń w Parku Reymonta 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.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 15000,00 Z uwagi na warunki, jakie zawiera opinia Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dn. 12.07.02021 r., tj. lokalizacji ławeczki w 

nieeksponowanym miejscu (niedopuszczalna jest lokalizacja wskazana przez 

Lidera) oraz pod warunkiem że ławeczka nie będzie zadaszona, realizacja 

zadania staje się bezcelowa. Usytuowanie ławki w znacznym oddaleniu 

sprawi, że będzie obiektem wandalizmu i nie da poczucia bezpieczeństwa 

użytkownikom.

77 G068RO Zielone Strefy Wypoczynku II Etap ul. Prądzyńskiego " Bądźmy 

EKO"

Zielone Strefy Wypoczynku II Etap ul. Prądzyńskiego  " Bądźmy EKO" to kontynuacja 

zeszłorocznego projektu (ławeczki i kosze).

W tym roku proponujemy stworzenie wzdłuż ul. Prądzyńskiego (od Czahary do 

Lotniska) nasadzenia ekologicznych roślin z myślą o spacerujących tam RODZINACH Z 

DZIEĆMI i nie tylko.

W myśl EKO będą to rośliny przyjazne środowisku. Zrezygnujmy z zachwaszczonych 

suchych trawników, posadźmy roślinność miododajną i przyjazną innym owadom.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA POZYTYWNA 40000,00 Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną (tj. sieć wodociągowa oraz 

kanalizacyjna biegnąca bezpośrednio wzdłuż zieleńców na ul. Prądzyńskiego - 

min. 2 m. strefy ochronnej) nie możliwości wykonania nasadzeń krzewów na 

wnioskowanym terenie.

78 G061RO Pumptrak / Skatepark  dla dzieci i młodzieży - Nowe Rokicie PUMPTRACK - Tor Wyścigowy dla Rowerów, Deskorolek i Hulajnóg  !

Genialna zabawa dzięki której dzieciaki zażyją dużo ruchu i odejdą od komputerów i 

tabletów. 

Pumptrack modułowy przeznaczony jest dla wszystkich, niezależnie od wieku (łączy 

pokolenia :) ). Dodatkowo przeznaczony jest zarówno dla użytkowników jeżdżących 

na rowerze, deskorolkach, rolkach i hulajnogach. Może zostać w każdej chwili 

rozbudowany o nowe elementy, co zwiększy jego atrakcyjność. Im większy 

pumptrack tym lepsza zabawa dla użytkowników i obserwatorów (możliwość 

etapowej budowy i rozdzielenia kosztów na kilka lat).

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA NEGATYWNA 400000,00 Jak podkreślono w opinii Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ, w Parku 

Sielanka nie ma obszaru, który mógłby być przeznaczony pod budowę tak 

dużego obiektu.  Obecność drzewostanu oraz infrastruktury podziemnej 

uniemożliwia jego realizację.

79 G014GO Zazieleniamy południe Piotrkowskiej - nowe drzewa na Górniaku Projekt przewiduje zasadzenie 35 dużych drzew - gatunków rodzimych, odmian 

rozłożystych, niekolumnowych na ulicy Piotrkowskiej między Czerwoną a placem 

Reymonta - jak na załączonym schemacie

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA 245000,00 Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną, tj. sieć elektroenergetyczną 

(minimalna odległość obszaru ochronnego to 2 m), sieć wodociągową 

(minimalna odległość obszaru ochronnego to 2 m licząc od środka drzewa), 

gazociąg (minimalna odległość obszaru ochronnego to 3m), oraz sieć 

telekomunikacyjną (minimalna odległość obszaru ochronnego to 2 m), nie 

ma możliwości wykonania przedmiotowego zadania. W pasie 3 m od skrajni 

jezdni po obu stronach ulicy Piotrkowskiej znajdują się instalacje sieci: 

energetycznej, gazowej oraz wodociągowej, zaś całkowita szerokość 

chodnika wraz z miejscami postojowymi do ścian istniejących budynków 

wynosi 5m. Wszelkie nasadzenia w tych obszarach będą wymagały 

przesadzenia w krótkiej perspektywie czasowej z uwagi na rozrost korzeni i 

ich ingerencję w infrastrukturę podziemną, a w przypadku drzew również w 

infrastrukturę nadziemną (chodniki, kostka brukowa w miejscach 

parkingowych). 

Działka o nr 23/21 jest własnością Skarbu Państwa. 

Ponadto wg opinii ZDiT należy zachować odległość 3 m od krawędzi jezdni 

oraz zachować istniejące miejsca parkingowe i w związku z tym brak jest 

miejsca do nasadzeń drzew, które zgodnie ze złożonym wnioskiem miałyby 

zostać posadzone na istniejących miejscach postojowych.

80 B159JM PumpTrack w Parku Julianowskim. Tor do dobrej zabawy na 

rowerach, hulajnogach, rolkach.

Tory do jazdy na nie tylko na rowerach i hulajnogach. Mały - minipumptrack, około 

100 metrowy dla początkujących i najmłodszych oraz większy, około 180 metrowy 

flowtrack dla starszych i bardziej wprawionych. Na wzór obleganych torów w 

Lunaparku i nowości z Parku Podolskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA POZYTYWNA 800000,00 Z uwagi na realnie wyższy koszt zadania potwierdzony obecną analizą rynku 

wykonanie zadanie przekracza możliwości budżetowe przeznaczone dla 

Osiedla Julianów Marysin Rogi.



81 B144BD Rozbudowa parku między ul. Lubomierską a ul. Drewnowską Zadanie zakłada ukończenie początkowej idei zieleńca pomiędzy ul. Lutomierską, a 

ul. Drewnowską. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa aleja w 

południowo-zachodniej części parku od strony ul. Drewnowskiej. Oprócz nowej 

ścieżki znajdą się tam również ławki (2) oraz ukończony zostanie montaż latarni 

(wysokich). Dodatkowo w północnej części zieleńca (bliżej ul. Lutomierskiej) 

zainstalowane zostaną dwie dodatkowe ławki. Przy placu zabaw ustawione zostaną 

dwie dodatkowe latarnie. 

Na mapce:

pomarańcz - nowe ławki 

fiolet - latarnie 

czerwony - nowa ścieżka

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA NEGATYWNA 95000,00 Projekt z pierwotnej formie niemożliwy do zrealizowania z uwagi na fakt 

przekazania działki 280/23 w obrębie B-45 przez ZZM dla PKP z uwagi na 

prowadzoną inwestycję - Tunel średnicowy. Realizacja okrojonego zakresu 

zadania ( z uwagi na fakt przekazania działki), na którą zgodę wyraził lider, 

obejmująca  montaż dwóch latarni  do oświetlenia  placu zabaw oraz 

dostawienie dwóch szt. ławek jest działaniem  niegospodarnym  ponieważ 

obecne oświetlenie  placu zabaw oraz wyposażenie parku w ławki  jest w 

pełni wystarczające. 

82 B015BD Kwitnące żywopłoty dla Łodzi – sadzimy piękne krzewy na 

Zagajnikowej

Posadzenie dużych 6 drzew (odmiany niekolumnowe, rozłożyste) w równych 

odstępach na szerokim pasie rozdzielającym na odcinku między Radlińskiej a 

Inflancką - w pozostałych częściach pasa rozdzielającego, a także pomiędzy 

zasadzonymi drzewami, zasadzenie krzewów docelowo formowanych jako żywopłot. 

Gatunki: tawuła/krzewuszka/forsycja/róże Żywopłot formowany do wysokości około 

1m

Zarząd Zieleni Miejskiej NEGATYWNA POZYTYWNA 138000,00 Wskazana lokalizacja znajduje się na działkach będących własnością Skarbu 

Państwa, prywatnych oraz o nieustalonym prawie własności.

83 W188ST Powstanie Street workout  oraz doposażenie siłowni zewnętrznej 

na terenie zieleńca przy ul. Junackiej w Łodzi.

Budowa małego „street workout parku” (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) dla 

młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów na jednym z fragmentów zieleńca przy 

ul Junackiej (Stoki-Sikawa-Podgórze).

Siłownia typu „street workout park” będzie pełniła funkcje sportowe i 

rehabilitacyjne. 

Wymagania dot. Urządzeń:

•	Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji drążków muszą mieć średnicę 33,7 mm i 

grubość ścianki min. 3 mm.

•	Rury o średnicy 33,7 mm o długości większej niż 1,4 m muszą mieć grubość ścianki 

min. 5 mm.

•	Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki min. 3 mm. dla 

urządzeń do ćwiczeń w podporze – poręcze, barierki.

•	Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane 

proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy, poręcze) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, 

szczeble).

•	Słupy konstrukcyjne o wymiarach 100x100 mm i grubości ścianki 3 mm.

•	Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie 

ostrych krawędzi.

•	Elementy muszą być łączone ze słupami przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej 

niż 10 mm.

•	Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6.

•	Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp 

wody do ich wnętrza.

•	Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.

•	Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego 

poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć 

polimerowymi kapturkami.

•	Fundament musi sięgać minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od 

lokalnej głębokości przemarzania gruntu.

•	Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie muszą być zbrojone.

•	Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%. (...)

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 443000,00 Po dokonaniu analizy przedmiotowego projektu,  Zarząd Zieleni Miejskiej 

zaopiniował pozytywnie planowany projekt. Siłownia typu „street workout 

park” będzie pełniła funkcje sportowe i rehabilitacyjne. Doposażona siłownia 

zewnętrzna będzie idealnym miejscem do ćwiczeń różnych partii ciała na 

świeżym powietrzu.

84 W074ZA Wesoły pies w wesołym Podolskim - psi plac zabaw w Parku 

Podolskim

Stworzenie treningowego placu zabaw dla psów i ćwiczeń psich sportów typu agility 

we wschodniej części Parku Podolskiego.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 125500,00 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje zadanie pozytywnie. Psi plac zabaw na 

terenie Parku Podolskiego podniesie jego atrakcyjność wśród mieszkańców 

licznie odwiedzających teren parku

85 S075WS Hamak w parku im. Matejki Postawienie hamaku z liny zbrojonej z metalowymi słupami w parku im. Matejki w 

bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw lub na jego terenie.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA NEGATYWNA 17000,00 Realizacja zadania przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu parku Matejki

86 S013KA Posadźmy sobie potężne drzewa w samym centrum miasta - plac 

Komuny Paryskiej

Posadzenie pięciu dużych (kilkanaście metrów) pięknych drzew na placu Komuny, 

żeby

odseparować plac od stacji benzynowej i zamknąć plac jako przyjemnej zielonej 

przestrzeni.

Więcej drzew, to więcej tlenu, piękniejsze miasto i przyjemniejszy widok. Drzewa 

mogą

pochodzić np. z przesadzeń z innych lokalizacji.

Niech to będzie symbol zielonego miasta – posadźmy sobie drzewa!

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA NEGATYWNA 50000,00 Posadzenie drzew podniesie atrakcyjność obiektu.



87 P174LP Hotele dla dzikich pszczół, domki dla jeży i pożyteczne rośliny 

obok osiedla Nowe Polesie

Budowa hoteli dla dzikich owadów -- imitacji naturalnego siedliska owadów, gdzie 

owady mogą bezpiecznie gniazdować i przeżyć zimę, będąc zahibernowanymi 

wewnątrz budowli. Nasadzenie roślin, które przyciągną pożyteczne zapylacze.np. : 

ogórecznik lekarski, szałwię, słonecznik, nawłoć, stokrotki, mniszka lekarskiego, dalie, 

rudbekie, aksamitki, ostróżki, naparstnice, lwie paszcze, a także lawendę czy też 

budleję. Długo kwitnące, aby owady miały pokarm przez cały sezon.

Instalacja całorocznych domków dla pożytecznego jeża (pogromcy ślimaków oraz 

owadów i ich larw). Z wytrzymałego drewna, odpornego na deszcz. Wejście w formie 

labiryntu chroni jeża przed drapieżnikami.

Korzyści:

Zwiększenie bioróżnorodności

Biologiczna walka ze szkodnikami roślin

Poprawa jakości gleby

Strona na FB dotycząca osiedla: https://www.facebook.com/Pienista.Lublinek/

Przykładowe hotele: https://tinyurl.com/BO-Hotel-pszczoly-jeze

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 8100,00 budowa hoteli i domków pozwoli na bezpieczne gniazdowanie zarówno 

owadom jak i jeżą

88 P159ZM 3xJ Jęczmienna jednolicie Jarzębinowa Wniosek polega na zakupie około 38 sadzonek jarzębu i obsadzeniu nimi 

nieparzystej strony ulicy (oraz jednej sztuki po stronie parzystej). 

Przypomnę tylko, że na stronie parzystej drzewa pojawiły się jesienią 2019 r., 

niestety do tej pory nie udało się dokończyć obiecanych prac, a obietnice były i ustne 

i pisemne, brakuje tak niewiele. Być może środki z ŁBO pomogą.

Oprócz samych nasadzeń należy usunąć samowolne nasadzenia w postaci krzaków i 

krzewów oraz zamierających drzew.

Przyszłe drzewa muszą być tego samego gatunku co te posadzone w 2019r.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 60000,00 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej 

okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

89 P142ZM Hotelik dla owadów- róg ulic Rokitny i Zyndrama Hotel dla owadów takich jak pszczoły, motyle , biedronki i inne. Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 3500,00 Montaż hotelu dla owadów na skwerze wpłynie pozytywnie na 

bioróżnorodność i podniesie estetykę obiektu.

90 P102ZM Mini skwerek skrzyżowanie ulic Owsianej, Żniwnej, Pszennej Mini skwerek skrzyżowanie ulic Owsianej, Żniwnej, Pszennej jest zaniedbany. 

Nierówny teren, rachityczne krzaki, nigdy niekoszona trawa, miejski zdrój - 

wymagają uporządkowania. Poprawią estetykę tego rejonu, skwerek jednocześnie 

będzie przedłużeniem woonerfu ul. Pszennej.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 5000,00 Urządzenie mini skwerku nawiązującego do sąsiedniego woonerfu wpłynie 

pozytywnie na estetykę okolicy i polepszy jakość życia jej mieszkańców.

91 P096MM Bylinowy skwer w centrum os. Mireckiego Projekt zakłada kompleksową modernizację skwerku znajdującego się w centrum 

Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Skwerek umiejscowiony jest przy 

jednym z głównych szlaków komunikacyjnych osiedla, przy sklepie spożywczym i 

osiedlowym warzywniaku. Jest on lokalnym centrum spotkań mieszkańców, 

wymiany informacji oraz robienia zakupów. Jego obecny wygląd niestety nie sprzyja 

spędzaniu tam czasu i to chcemy zmienić. W ramach projektu zostanie dosadzone 

jedno brakujące drzewo - wiąz. Na drzewach planowane jest zawieszenie budek

lęgowych. Wnętrze zaniedbanego trawnika zostanie zrekultywowane i 

przygotowane na dokonanie nowych nasadzeń. Składać się one będą z bylin 

kwitnących i cieszących oczy mieszkańców zarówno kolorem kwiatów, jak i fakturą 

liści oraz zapachem przez cały sezon wegetacyjny. Rabata

ma uzyskać po rewitalizacji formę angielskiej rabaty bylinowej, bogato obsadzonej 

roślinami i atrakcyjnej przez większość roku.

 Ważnym aspektem jest wymiar ekologiczny (rabata stanowić będzie

siedlisko wielu owadów i drobnych organizmów. Co więcej, stworzy idealne warunki 

dla owadów zapylających, w tym pszczół miodnych, do zbierania pożytku, zapewni 

także schronienie w czasie zimy, gdzie w zamierających częściach nadziemnych bylin 

zimować będą liczne owady.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 15000,00

92 P067ZM Niech zakwitną ulice na Osiedlu na Zdrowiu Zadanie zakłada posadzenie około 600 m2 cebul kwiatowych na osiedlu wzdłuż 

największych ciągów komunikacyjnych w najbardziej widocznych miejscach . Cebule 

proponowane to tulipany pełne wielokolorowe w odmianach i narcyzy, chodzi o to 

aby były widoczne nad trawami. Lokalizacja to skrzyżowanie ulic Konstantynowskiej i 

Alei Unii, ul Krzemieniecka, Konstantynowska przy Krzemienieckiej, 

Jarzynowa/Srebrzyńska  wg załączonych map.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 90000,00 Nowe nasadzenia pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczynią się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



93 P053KR Naukowy plac zabaw ul. Wileńska 57 - społeczność osiedlowa 

Karolew Retkinia

Stworzona zostanie strefa zabawek bawiących i uczących poprzez dźwięk i 

doświadczenia. Zestaw dźwiękowy cymbałki, ksylofon, rury dźwiękowe, Bębenki, 

gong. Na placu pojawią się elementy naukowe. Zapoznają dzieci z zjawiskami 

fizycznymi armata powietrzna, głuchy telefon, kołyska Newtona. Naprawiona 

zostanie karuzela, plac zabaw wzbogaci się o domek z elementami do wspinania i 

tyrolkę leżącą. Ubytki w trawniku zostaną uzupełnione. Przestrzeń nie zostanie 

podzielona. Plac zabaw nie będzie ogrodzony. Nawierzchnia amortyzująca ma być 

tylko tam, gdzie wymagają tego przepisy. Zastosować należy nawierzchnię piaskową. 

Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być 

aranżowana od nowa.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 200000,00 Doposażenie placu zabaw w nowoczesne urządzenia zabawowe dla dzieci 

pozwoli na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej zieleńca i poprawę jego 

estetyki.

94 P046ZL Park na Górce Retkińskiej Altanka z bali i grill parkowy w obecnym miejscu grillowym, ławki z bali wzór 

zastosowany na Lublinku, kosze, psi park (ogrodzenie wykonane z bali wypełnione 

siatką leśną kształt sześcianu).

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 150000,00 Po zmianach wprowadzonych i zaakceptowanych przez lidera (usunięcie 

zapisu o wydzieleniu przestrzeni dla psów) projekt pomoże uporządkować 

teren przeznaczony na miejsce do grilowania.

95 L295 PUMPTRACK - rowerowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży w 

obrębie strefy rekreacji i wypoczynku w Parku "Źródła Olechówki" 

w Łodzi

Rowerowy plac PUMPTRACK będzie torem przeszkód składającym się z garbów, 

zakrętów, profilowanych "HOPEK" ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było 

rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Nabieranie prędkości 

możliwe będzie dzięki odpowiednio wyprofilowanym garbom (przeszkodom), na 

którym użytkownik wykorzystując odpowiednie ruchy porusza się w wybranym 

kierunku wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. W obrębie strefy 

Rowerowego Placu Zabaw zostaną wybudowane: 1. PUMPTRACK Płaski - obiekt 

przeznaczony dla średnio zaawansowanych i początkujących użytkowników we 

wszystkich grupach wiekowych, 2. PUMPTRACK FLOWTRACK - przeznaczony dla 

zaawansowanych użytkowników wszystkich grup wiekowych. Wybudowanie dwóch 

torów rowerowych w Parku będzie doskonałym uzupełnieniem istniejącej już 

infrastruktury, spełniających oczekiwania dzieci, młodzieży i innych uczestników.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 1000000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie zadanie. Realizacja tego 

przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność parku, a także będzie promować 

wśród dzieci i młodzieży aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

96 L279 Treningowy park przeszkodowy Ninja dla dzieci i dorosłych Na 

Zdrowiu

Projekt zakłada montaż w Parku Na Zdrowiu ogólnodostępnej konstrukcji do 

ogólnorozwojowego treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. Konstrukcja pozwoli 

dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą kondycję i zdrowie, a najmłodszym 

pozwoli na zdrowy rozwój oraz krzewienie ducha sportu wśród młodego pokolenia. 

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy otrzymają możliwość rodzinnego spędzania czasu w 

sposób aktywny, a dyscypliny sportu ninja/ocr będą mogły się dalej dynamicznie 

rozwijać.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 600000,00 montaż tego typu urządzenia pozwoli na uatrakcyjnienie tej części parku

97 L278 MAMY Przestrzeń w Parku na Zdrowiu 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.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 15000,00 montaż ławki ułatwi opiekunom przewijanie dzieci i bardzo przyda się na 

terenie parku



98 L238 PEŁNIA ŻYCIA-INTEGRACYJNY PLAC ZABAW  W PARKU 

JULIANOWSKIM

"Pełnia Życia-Integracyjny Plac Zabaw w Parku Julianowskim". Celem projektu jest 

przebudowa i rewitalizacja placu zabaw w Parku Julianowskim. O co chodzi?  O 

umożliwienie dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami uczestniczenia w 

"normalnym" dziecięcym życiu... o stworzenie możliwości spędzania czasu na placu 

zabaw - wspólnie z rówieśnikami. Pracujemy w Fundacji "Dom w Łodzi" i 

towarzyszymy Dzieciom z fundacyjnego domu dziecka dla chorych i 

niepełnosprawnych dzieci. Od lat prowadzimy działania pod hasłem "Pełnia życia" - 

robimy wszystko, by umożliwiać dzieciakom z niepełnosprawnościami realizowanie 

pasji i marzeń. Staramy się otwierać świat na ich wyjątkowe potrzeby, integrować, 

tworzyć nowe możliwości. Chcemy, by dzieci mogły wyjść ze swoich czterech ścian, 

przestać żyć na marginesie... Robimy dla nich przestrzeń w życiu społecznym. 

Dlaczego? Bo mają swoje pasje, swoje marzenia, bo są silne, pełne pomysłów i chęci 

przeżywania tego wszystkiego, co jest dostępne dla ich rówieśników. Z wielką 

nadzieją składamy projekt do Budżetu Obywatelskiego!  Projekt "Integracyjny plac 

zabaw. Pełnia życia" ma na celu stworzenie integracyjnego placu zabaw, który będzie 

dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci z niepełnosprawnościami. Marzy nam 

się stworzenie bezpiecznej przestrzeni, z której będą mogły korzystać dzieci sprawne 

i ich rówieśnicy z różnego rodzaju dysfunkcjami np. dzieci jeżdżące na wózkach. 

Dlaczego Park Julianowski? Miejsce zostało wybrane po konsultacjach z rodzicami 

zaprzyjaźnionych dzieci z niepełnosprawnościami spośród propozycji 

przedstawionych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Plac zabaw w Parku Julianowskim 

wymaga rewitalizacji. To świetny moment, żeby wprowadzić zmiany, które 

umożliwią zabawę dzieciom z dysfunkcjami. (...)

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 950000,00 Budowa nowego atrakcyjnego i integracyjnego placu zabaw zwiększy 

przestrzeń do bezpiecznej zabawy parku dla najmłodszych mieszkańców i ich 

rodziców. Dedykowany dzieciom niepełnosprawnym plac zabaw przyciągnie 

w założeniu więcej odbiorców, również  ich opiekunów umożliwiając zabawę 

bez barier.

99 L196 Drewniany zamek dla dzieci w Ogródku Jordanowskim w Parku na 

Zdrowiu

W ostatnich latach byliśmy świadkami pozytywnej rekultywacji terenu po Lunaparku 

w Parku na Zdrowiu. Niemniej jednak sprzęt w sąsiednim Ogródku Jordanowskim nie 

był na bieżąco wymieniany i uzupełniany. W związku z tym projekt ten zakłada 

budowę drewnianego zamku dla dzieci, składającego się co najmniej z 4 wież, 

mostków, kilku zjeżdżalni, drabinek, ścianek lin i rur wspinaczkowych oraz huśtawek. 

Zamek powinien być zlokalizowany w wolnym miejscu na terenie Ogródka 

Jordanowskiego w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 60000,00 zadanie znacznie podniesie atrakcyjność placu zabaw

100 L192 Zielone Płuca Łodzi: nowe drzewa i krzewy dla Łodzi Celem projektu jest nasadzenie drzew i krzewów w Lesie Łagiewnickim. 

 Dzięki temu uda się zazielenić kolejne miejsca w Łodzi i przynajmniej częściowo 

odwrócić negatywny trend polegający na likwidacji zieleni w mieście. 

Zwiększenie obszarów zielonych na terenie Łodzi przyczyni się do polepszania jakości 

powietrza w mieście oraz sprawniejszej gospodarki wodnej na terenie miasta. W 

ramach projektu należy zasadzić przynajmniej 100 nowych drzew i krzewów. Za 

pielęgnacje roślin w początkowym okresie powinny odpowiadać władze Miasta 

Łodzi.

Kolejne listy poparcia dodaliśmy jako załączniki, bo generator pozwala dodać tylko 

jeden plik a my mamy więcej list poparcia. Proszę mieć to na uwadze.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 6000,00 Projekt umożliwi uzupełnienie drzewostanu w miejscach silnie 

prześwietlonych, gdzie w sposób naturalny wytworzyły się luki po 

wywrotach, czy złomach. Dodatkowo zwiększy powierzchnię drzew młodego 

pokolenia i zwiększy szansę odnowienia drzewostanu w późniejszych latach. 

Ponad to obecność krzewów wpłynie pozytywnie na ekosystem lasu, 

zwiększając na jego terenie bioróżnorodość oraz bazę pokarmową dla 

zwięrząt żyjących w Lesie Łagiewnickim.

101 L183 Wytyczenie i trwałe oznakowanie trasy rowerowej oraz 

przeprowadzenie zawodów kolarskich w formule XCO w Lesie 

Łagiewnickim.

Projekt zakłada następujące działania: wyznaczenie i trwałe oznakowanie trasy 

rowerowej w północnej części Lasu Łagiewnickiego. Pętla rowerowa przebiega po 

śladzie organizowanego niegdyś wyścigu MTB w Lesie Łagiewnickim i jest obecnie 

miejscem treningów kolarskich. Oznakowanie w postaci strzałek i piktogramów (z 

wykorzystaniem drzew i drewnianych słupków) oraz umieszczenie tablicy 

informacyjnej z regulaminem i przebiegiem trasy poprawi bezpieczeństwo 

rowerzystów i pozostałych osób korzystających z terenów Lasu Łagiewnickiego. 

Przyczyni się również do popularyzacji kolarstwa górskiego oraz pozwoli odkryć 

sportowe walory terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W ramach 

projektu przewidziana jest również organizacja zawodów kolarskich na wyznaczonej 

trasie. Zawody odbędą się w formule XCO (olimpijskie cross country) i będą to 

otwarte Mistrzostwa Łodzi.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA 27000,00



102 G070RO Street Workout Park Sielanka - miejsce do treningu bez 

ograniczeń

Coś dla entuzjastów kalisteniki i dla tych, którzy chcą mieć blisko miejsce do ćwiczeń.  

Planujemy zbudować zestaw drążków i poręczy tzw. Workout Park do użytku 

publicznego, aby poprawić sprawność fizyczną i zdrowie mieszkańców Łodzi. Projekt 

skierowany tak naprawdę do każdego, inicjowany przez fanów Street Workout.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 380000,00 Budowa street workout podniesie atrakcyjność Park Sielanka. Umożliwi 

uprawianie sportu na świeżym powietrzu.

103 B171RA PTASIE OBSERWATORIUM W KORONACH DRZEW NAD 

SOKOŁÓWKĄ

Projekt zakłada budowę platformy widokowej typu domek na drzewie służącej 

obserwacji przyrody - głównie ptactwa w Parku nad Sokołówką. Wsparta na 

metalowych (stal) filarach platforma będzie zaprojektowana tak aby fundamenty i 

sam obiekt nie miał wpływu na pogorszenie stanu zdrowotnego drzewa. Platforma 

obserwacyjna planowana jest w lokalizacji zbiornika Teresy przy okazałej topoli 

białej z uwagi na walory widokowe tego miejsca. Na wstępnym etapie realizacji 

projekt zakłada wykonanie ekspertyzy stanu fitosanitarnego wybranego drzewa.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 200000,00 Wykonanie zadania zwiększy potencjał edukacyjny terenu zieleni,  poprawi 

ofertę rekreacyjną Parku nad Sokołówką, wprowadzi do przestrzeni miejskiej  

nowy element spójny z przyrodą. Pozwoli mieszkańcom na szersze 

spojrzenie pod kątem wartości tego terenu dla miasta. Widok na zbiornik i 

wyspę pozwoli lepiej  przyjrzeć się przyrodzie.Platforma będzie dostępna dla 

mieszkańców wszystkich grup wiekowych. Informacje zawarte na tablicach 

pozwolą na próbę identyfikacji obserwowanych ptaków i innych zwierząt 

zamieszkujących park.

104 B128JM Odświeżona Górka "Śmieciówka" Odświeżenie wyglądu Górki "Śmieciówki" m.in. poprzez postawienie kilku ławek na 

szczycie umożliwiających odpoczynek w ciekawych okolicznościach przyrody, czy 

przycinkę gałęzi drzew, dzięki którym znacznie polepszy się widok z góry.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 18500,00 projekt w przypadku podjęcia do realizacji poprawi warunki wypoczynku na 

terenach przy Górce Rogowskiej

105 B125RA RADO-DOGS Zielony Zakątek - V edycja Celem projektu „RADO-DOGS Zielony Zakątek”  jest zachowanie obecnego 

charakteru terenu (drzewa, zieleń). Ma on stanowić miejsce relaksu dla 

mieszkańców osiedla Radogoszcz – spacery, spacery z psami w otoczeniu drzew, 

krzewów i przy śpiewie występujących tu licznych gatunków ptaków. Niezwykle 

istotne dla ochrony mieszkańców przed smogiem i dla zapewnienia im warunków do 

rekreacji jest więc ocalenie rosnących na objętym projektem terenie drzew i 

krzewów, a także istniejącego ekosystemu, w szczególności siedlisk różnych 

gatunków ptaków (część z nich pozostaje pod ścisłą ochroną), a także występujących 

tu i objętych ścisłą ochroną zwierząt - wiewiórek i jeży.

Zadanie realizujemy każdego roku małymi krokami. Staramy się aby poszczególne 

działania podejmowane w różnych latach były spójne. Dzięki głosom mieszkańców – 

udało się nam ostatnio na tym terenie zrobić nasadzenia drzew, umieścić na 

drzewach karmniki dla ptaków oraz budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy. W trakcie 

realizacji jest zeszłoroczny projekt – kolejne nasadzenia, domki dla jeży, budki 

lęgowe dla wiewiórek oraz domki dla pożytecznych owadów (np. trzmieli, murarek, 

złotooków), oraz kosze na śmieci i psie nieczystości. Wobec tego w aktualnej edycji 

planujemy nasadzenia takich gatunków drzew, krzewów i roślin, które będą 

miododajne i takich, które będą przyjazne ptakom (np. klon, czeremcha, głóg 

dwuszyjkowy, bez czarny, berberys, kalina). Chcielibyśmy także dodać trochę 

pożytecznego piękna i w wybranych miejscach nasadzić odporne i mało wymagające 

kwiaty cebulowe takie jak np. krokusy, żonkile, narcyzy, szafirki, cebulice syberyjskie, 

krokusy jesienne.

RADO-DOGS Zielony Zakątek będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla - 

bez opłat i bez ograniczeń w zakresie pory dnia lub dnia tygodnia.

Projekt, po jego realizacji, poza opróżnianiem koszy na śmieci i psie nieczystości oraz 

cyklicznym ścinaniem traw oraz podlewaniem drzew i krzewów (zadania do realizacji 

przez jednostki Urzędu Miasta Łodzi) nie będzie generował innych kosztów 

utrzymania inwestycji objętych projektem.

Bardzo prosimy o głosy wszystkich Państwa, którzy mając wokół miejski beton – chcą 

zachować trochę zieleni i chronić lokalny ekosystem aby cieszyć się pięknem drzew, 

roślin oraz śpiewem ptaków. 

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 35000,00 Nowe nasadzenia pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki okolicy oraz 

przyczynią się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

106 B108BD MAMY Przestrzeń w Parku Helenów 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.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 15000,00 Z uwagi na negatywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

dotyczącą lokalizacji zadania na terenie istniejącego placu zabaw na działce 

zabytkowego Parku Helenów , Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie 

postawienie ławki z przewijakiem na terenie niezabytkowej działki B48-173/2 

wchodzącej w skład strefy sportowej tego parku. ZZM podtrzymuje zdanie 

lidera, że ławka do karmienia i przewijania niemowląt jest potrzebnym 

elementem  infrastruktury parkowej.



107 B052RA Rozbudowa parku linowego, monitoring kontynuacja Park nad 

Sokołówką rozbudowa XXI wieku

Zadbamy o najbardziej popularną atrakcje naszego parku. Park linowy zostanie 

naprawiony i rozbudowany, zaoferuje jeszcze więcej rozrywki. Powstaną linowe 

wieżyczki do wspinani, platformy, tunel itd. Przestrzeń nie zostanie podzielona. Plac 

zabaw nie będzie ogrodzony. Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie 

wymagają tego przepisy. Zastosować należy nawierzchnię piaskową. Zachowane 

zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od 

nowa. Zadbamy o bezpieczeństwo. Trzeba chronić wyposażenie parku, nie je 

demontować. Dostawiona zostanie druga toaleta przenośna toi toi w pobliżu parku 

linowego. Monitoring dwa punkty z oświetleniem. Monitoring wygrał, jego realizacja 

zaplanowana była w 2018 roku. Ze względu na koszt robocizny budowlanej został 

wykreślony z tamtego projektu. Jednak zasługuje na wybudowanie. Na terenie parku 

pojawia się leżaki i hamaki parkowe. Piękna przyroda tego miejsca od zawsze 

przyciągała miłośników opalania, będzie teraz wygodniej. Pojawią się patrole konne. 

Na Lublinku udowodniły skuteczność tego rozwiązania. Problem z wandalizmem w 

obu parkach: Julianowskim i nad Sokołówką jest bardzo duży. W ostatnich latach 

nasila się. Ukształtowanie terenu i odległość jaką musi przejechać patrol, 

uniemożliwia skuteczną interwencję służb. W Internecie pojawiły się filmiki jak 

strażnicy nieskutecznie ganiają młodych ludzi po parku. Las Łagiewnicki oddalony 

jest od parku o 800m  drogą idącą między domkami, a tam jest stajnia straży 

miejskiej. Nie ma problemu z ulokowaniem koni. Pojawią się patrole nocne. 

Niechlubna pozycja naszego parku na mapie przestępczości, wymaga działań 

stanowczych. Patrol który szybko może w godzinach wieczornych interweniować jest 

potrzebny. Nasz park tak jak kiedyś musi służyć rodzinom.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA NEGATYWNA 687000,00 Rozbudowa i modernizacja istniejącego parku linowego zwiększy 

atrakcyjność samego Parku dla mieszkańców szczególnie dla dzieci. Poprawi 

się bezpieczeństwo i komfort spacerowiczów dzięki  monitoringowi i 

zwiększonej liczbie patroli strażników miejskich. Dodatkowa infrastruktura w 

postaci leżaków i hamaków pozwoli na relaks w plenerze.

108 B025BD Wyremontujmy sobie park przy Wojska Polskiego - Etap 1 / Skwer 

Gdański zwany też parkiem kasztanowym w kwartale ulic Wojska 

Polskiego, Głowackiego i Sucharskiego.

Celem 1 etapu projektu jest wymiana zniszczonych płyt chodnikowych znajdujących 

się w parku na nowe alejki. Zwiększy to komfort oraz estetykę tego miejsca.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 300000,00 Nawierzchnie alejek na Skwerze Gdańskim  wymagają remontu.

109 B003TW Teofilów-Wielkopolska walczy ze smogiem.  Sadzimy 50 drzew, 

1000 krzewów i 5 tys. bylin

Zakup 50 drzew, 1000 krzewów i 5 tys. bylin oraz 200 treegatorów (worek do 

kropelkowego podlewania drzew) i szczepionek mikoryzowych dla 50 drzew (iniekcja 

doglebowa szczepionką mikoryzową). Serwis podlewania drzew. Projekt ma być 

zrealizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Wybór gatunków i odmian 

drzew, krzewów i bylin, miejsce ich posadzenia - będzie ustalony z projektodawcą 

przez pracownika ZZM.

Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem w większości dużych miast 

na świecie. W Polsce smog jest w ostatnim czasie słusznie mocno nagłaśniany. 

Problem ten nie powstał jednak wczoraj, ale jest efektem wieloletnich zaniedbań w 

sieciach energetycznych, infrastrukturalnych, budowlanych i trenów zieleni.

Smog zimą występuje dużo częściej niż latem, a wpływ na to ma nie tylko 

ogrzewanie mieszkań, ale również niekorzystne czynniki pogodowe w tym okresie 

(duża liczba dni bezwietrznych) oraz niska aktywność roślin w oczyszczaniu 

powietrza.

Drzewa i krzewy usuwają nadmiar szkodliwych gazów z powietrza głównie poprzez 

ich absorbcję aparatami szparkowymi. W procesie fotosyntezy przez szparki 

pobierany jest przede wszystkim CO2, ale do liści dostają się również inne gazy jak 

SO2, CO, NO2, O3, które w przestrzeniach międzykomórkowych liścia łączą się z 

wodą tworząc kwasy i inne związki chemiczne. 

Według licznych badań prowadzonych w tym zakresie w różnych ośrodkach 

naukowych zieleń parkowa o powierzchni 1 ha pochłania średnio do 8 kg CO2 w 

ciągu godziny. Sto dojrzałych drzew usuwa do 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 

136 kg pyłów zawieszanych.

Zarząd Zieleni Miejskiej POZYTYWNA POZYTYWNA 196000,00 Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej 

okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

110 S073KA Program Multiwersum Obywatelskiej Demokratycznej Edukacji 

(M.O.D.E.)

Stworzenie aplikacji multimedialnej mającej na celu aktywizację młodzieży. 

Utworzenie konkursu dla młodzieży szkolnej zainteresowanej słowem pisanym oraz 

dziennikarstwem. Szczegóły w załączniku.

Wydział Edukacji NEGATYWNA NEGATYWNA 57000,00 Realizacja zadania niezgodna z kryterium określonym w  §2 ust. 2 pkt. 4 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)



111 L286 "Kodowanie na dywanie oraz świata oglądanie" Przedszkole 

Miejskie nr 53 Łódź ul. Kasprzaka 57

Projekt daje dzieciom od 3 do 8 lat możliwość rozpoczęcia przygody z kodowaniem i 

robotyką. Zakup potrzebnego sprzętu pozwoli na przeprowadzenie zajęć 

dydaktycznych w Przedszkolu nr 53 z zakresem matematyki, kodowania, nauki języka 

angielskiego i ogólnorozwojowe zajęcia motoryczne. Tablica interaktywna i robot 

wraz z kompletem materiałów pozwoli w nowoczesny i ciekawy sposób uczyć dzieci 

w wielu obszarach rozwijając ich wyobraźnię i kreatywność i przyspieszając proces 

dydaktyczny. Z zajęć korzystać będą dzieci z Osiedla Koziny.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 22319,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

112 L274 PSIEJSKI ZAKĄTEK RADOGOSZCZ Projekt przewiduje stworzenie placu zabaw/wybiegu dla psów na terenie osiedla 

Radogoszcz-Zachód. Teren, na którym usytuowany byłby plac zabaw dla psów 

znajduje się w niewielkiej odległości od zabudowań, w kwadracie pomiędzy 

osiedlowymi blokami, szkołą i boiskiem Orlik. Obecnie jest to teren zielony, 

zaniedbany i nieoświetlony. Stworzenie na tym terenie placu zabaw dla psów 

umożliwiłoby użytkownikom/mieszkańcom osiedla łatwy dostęp, a jednocześnie nie 

sprawiałoby kłopotu innym mieszkańcom. Ogrodzenie terenu, który obecnie jest 

nieoficjalnym miejscem spotkań, zabaw i wybiegu psów, mieszkających na Osiedlu 

Radogoszcz-Zachów, przyczyniłoby się do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu 

tak czworonogów, jak 

i mieszkańców osiedla, dzieci, rowerzystów, spacerowiczów. Powstanie placu zabaw 

dla psów i zagospodarowanie zaniedbanej i niewykorzystanej przestrzeni przyczyni 

się też do poprawy walorów estetycznych osiedla.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 166400,00 Realizacja projektu nie jest możliwa ze względu na NEGATYWNĄ opinię 

zarządzającego instytucją.

113 L271 Termomodernizacja oraz remont tarasu Przedszkola Miejskiego 

nr 63

Realizacja zadania będzie odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców osiedla 

Stoki jak i wszystkich rodziców, którzy wybierają naszą placówkę do edukacji swoich 

dzieci. Poprawi warunki pobytu dzieci w przedszkolu . Nawiąże do prac już 

przeprowadzonych, których celem jest racjonalne gospodarowanie energią cieplną 

.Wpłynie na poprawę estetyki ul. Potokowej i pobliskich okolic. Główną ideą 

remontu tarasu, który znajduje się przy budynku przedszkola w ogrodzie jest 

wykorzystanie go do prowadzenia spotkań integracyjnych dla dzieci z pobliskich 

przedszkoli oraz naszych absolwentów ze szkół podstawowych, którzy są 

mieszkańcami Stoków.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 371457,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

114 L270 Nowoczesne pomoce dydaktyczne w Przedszkolu Miejskim nr 63 

w Łodzi

Realizacja projektu będzie wspomagać proces ogólnego kształcenia dzieci poprzez 

nabywanie podstawowych umiejętności, wiadomości oraz stymulować rozwój 

poznawczy przedszkolaków z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. 

Nauczyciele przedszkola będą rozwijać różnorodne zainteresowania i zdolności 

dzieci poprzez organizowanie zajęć i zabaw dla dzieci z pobliskich przedszkoli jak i 

naszych absolwentów ze szkół podstawowych , którzy zamieszkują na terenie 

osiedla Stoki - Sikawa- Podgórze w ramach współpracy ze środowiskiem. W ramach 

realizacji projektu będzie możliwość organizowania szkoleń dla nauczycieli oraz 

spotkań dla naszych seniorów i podopiecznych z Domu Małego dziecka z 

wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych - tablicy interaktywnej.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 18000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określone w §2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały 

nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie (...)

115 L254 Sala gimnastyczna w SP3 Łódź, Al. Harcerzy Zatorowców 6 Projekt dotyczy kompleksowego remontu sali gimnastycznej, wraz z szatniami i 

zapleczem. Remontem zostanie objęte: - termomodernizacja dachu, - demontaż 

starych okien oraz zakup i montaż nowych okien wraz z siatkami zabezpieczającymi, - 

demontaż starych zabezpieczeń i montaż nowych osłon na grzejniki, - zerwanie 

starego parkietu, przygotowanie podłoża, zakup i położenie nowej podłogi PCV, - 

wymiana oświetlenia, - malowanie ścian i sufitów, - wymiana drabinek, - remont 

szatni dla uczniów, - remont zaplecza na sprzęt sportowy.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 900000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

116 L253 Wyposażenie pracowni informatycznej w SP3 Łódź, Al. Harcerzy 

Zatorowców 6

Wyposażenie pracowni informatycznej, w której odbywają się zajęcia informatyczne, 

przeznaczone do wykorzystania do celów edukacyjnych oraz utworzenia świetlicy 

środowiskowej dla mieszkańców. Wymiana / doposażenie sprzętu pracowni 

komputerowej, w której odbywają się zajęcia informatyczne. Sprzęt znajdujący się 

obecnie na wyposażeniu pracowni jest przestarzały oraz w związku z długotrwałą 

eksploatacją częściowo uległ zużyciu. Celem projektu jest wdrożenie nowszej 

technologii związanej z informatyką oraz utworzenie świetlicy środowiskowej dla 

mieszkańców jako propozycję do spędzania czasu wolnego, poszerzania 

zainteresowań związanych z branżą IT, możliwość korzystania z Internetu.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 116600,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)



117 L244 Doposażenie auli Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima, dostosowanie 

do funkcji teatralnych, Al. Wyszyńskiego 86.

Projekt obejmuje modernizację istniejącej sali widowiskowej w Pałacu Młodzieży im. 

J. Tuwima w łodzi do funkcji teatralnych. Modernizacja obejmie: Rozbudowę sceny i 

widowni oraz wyposażenie pomieszczenia w nowoczesny, profesjonalny sprzęt 

nagłośnieniowy, oświetleniowy i multimedialny. Realizacja projektu jest odpowiedzią 

na zapotrzebowanie mieszkańców naszego miasta. Możliwość zagospodarowania 

czasu wolnego w sposób umożliwiający rozwijanie artystycznych uzdolnień i 

zainteresowań oraz sposobność prezentacji w profesjonalnym otoczeniu przed 

publicznością, wpłynie mobilizująco na budowanie tożsamości artystycznej i 

wzmacnianie poczucia własnej wartości. Nowoczesna przestrzeń teatralna stanie się 

dla mieszkańców Łodzi nowym miejscem kulturalnego spędzania czasu wolnego.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 410000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określone w §2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały 

nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie (...)

118 L223 Boisko dla usportowionego muzyka Celem realizacji zadania jest nowa powierzchnia boiska szkolnego, bezpieczna dla 

uczniów.

Aktualnie boisko posiada starą (ponad 40 lat) nawierzchnię asfaltową z 

wybrzuszeniami oraz fragmentami z płyt chodnikowych niebezpiecznymi dla 

ćwiczącej młodzieży. Służy ono wszystkim czterem poziomom edukacyjnym tej 

specyficznej szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum - 550 uczniów). W 

przeszłości placówka ta wykorzystywała boisko znajdujące się w pobliskim parku im. 

W. Reymonta. Kilka lat temu powstał tam jednak Skansen Miejskiej Architektury 

Drewnianej i do dyspozycji uczniów pozostaje tylko  asfaltowy plac zaadaptowany na 

boisko szkolne.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 560000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

119 L219 RADOSNE DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 125 W ŁODZI - pomóż nam 

to zrobić

Projekt ma na celu doposażenie przedszkola w sprzęt niezbędny do zapewnienia 

dzieciom bezpiecznych warunków pobytu. Chcielibyśmy zakupić nowe zestawy 

meblowe w celu odnowienia wyposażenia w salach dla dzieci, poidełko z 

możliwością napełniania butelek, urządzenie wielofunkcyjne do powielania 

materiałów dydaktycznych.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 70000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

120 L207 Prząśniczka w każdej szkole! Projekt zakłada zakup i montaż na korytarzu każdej placówki edukacyjnej na terenie 

miasta oprawionego tekstu Prząśniczki - hejnału miasta Łodzi.

Projekt ma celu wzmacnianie lokalnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 25000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL-1256-21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

121 L174 Remont Miasteczka Ruchu Drogowego. W ramach zadania ma zostać wykonany kompleksowy remont alejek rowerowych 

oraz chodników w najstarszym i jedynym oświatowym łódzkim Miasteczku Ruchu 

Drogowego przy ul. Parkowej 1, zlokalizowanym w atrakcyjnym miejscu, jakim jest 

Park im. ks. J. Poniatowskiego.

Miasteczko od wielu lat, z ogromnym powodzeniem, krzewi wśród dzieci łódzkich 

szkół wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Korzysta z niego ok. 2,5 

tys. dzieci rocznie.

Nowo powstały budynek otworzył nowe możliwości przed tym obiektem, a 

wyremontowanie w ramach projektu starych zniszczonych alejek asfaltowych, 

zagrażających obecnie bezpieczeństwu dzieci, dodatkowo wpłynęłoby na 

poprawienie jakości nauczania oraz umożliwiłoby stworzenie na terenie obiektu 

kompleksu dydaktyczno-rekreacyjnego nie tylko dla dzieci, ale także dla wszystkich 

mieszkańców Łodzi, kochających czynny wypoczynek na świeżym powietrzu. Poprawi 

się znacząco bezpieczeństwo i estetykę obiektu, przyciągając mieszkańców miasta w 

każdym wieku.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 1395000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

122 L153 „Tajemniczy ogród” – zakup i montaż paneli ogrodzeniowych w 

Przedszkolu Miejskim nr 118 w Łodzi.

Zakup i montaż drewnianych paneli ogrodzeniowych w celu zwiększenie 

bezpieczeństwa, wygłuszenia hałasów z pobliskich parkingów oraz separacji od 

zwierząt sąsiednich lokali.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 8000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

123 L151 “Widzę to wiem” – wymiana drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 118 

w Łodzi.

Projekt zakłada wymianę drzwi pełnych na drzwi przeszklone w głównym korytarzu 

oraz w salach przedszkolnych. Takie rozwiązanie umożliwi swobodne obserwowanie 

dzieci w salach oraz dodatkowo pozwoli doświetlić ciemny korytarz przedszkola.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 15000,00 Realizacja zdania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

124 L150 Remont ciągów komunikacyjnych w SP 91 w Łodzi. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów szkoły oraz estetyki obiektu 

poprzez remont szkolnych korytarzy i klatek schodowych.

Remont korytarzy i klatek schodowych budynku będzie obejmował likwidację starej, 

zniszczonej lamperii w nieestetycznej kolorystyce i położenie tynków mozaikowych, 

malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, zakup i montaż drzwi do sal 

dydaktycznych, wymianę grzejników i ich obudowę poprawiającą bezpieczeństwo, 

wymianę oświetlenia korytarzy na energooszczędne LED, renowacja schodów na 

klatkach schodowych, zabezpieczenie poręczy przed wypadnięciem.

Chcemy stworzyć dzieciom bezpieczną i estetyczną przestrzeń, zachęcającą do 

spędzania czasu między lekcjami w przyjaznej atmosferze.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 300000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 

Uchwały nr XL-1256-21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie wymagań, jakie (...)



125 L147 „Pomalujmy ich świat” - remont elewacji Przedszkola Miejskiego 

nr 118 w Łodzi.

Odnowienie części frontowej elewacji przedszkola wraz z naprawą uszkodzonego 

tynku.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 50000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie wymagań, jakie (...)

126 L146 Remont kuchni szkolnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 199 Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będzie przywrócenia 

funkcjonalności kuchni szkolnej wraz z zapleczem (łączna powierzchnia 190 m kw.)

Kuchnia szkolna wymaga remontu, aby dostosować ją do wymogów HACCAP.  

Należy skuć terakotę i glazurę, wykonać nową wylewkę, wymienić rury, wentylację i 

armaturę.

Przygotowujemy  codziennie 350 obiadów dla dzieci w wieku 5- 13 lat. Dla małych 

dzieci niezwykle ważne jest prawidłowe żywienie. Wychodząc naprzeciw tym 

potrzebom przygotowujemy w kuchni szkolnej smaczne, tanie, dwudaniowe obiady. 

Posiłki powinny być przygotowywane w pomieszczeniach spełniających wymagania 

HACCAP. Czterdziestoletnie pomieszczenia odbiegają od tych standardów. 

Priorytetem dla nas jest przywrócenie pełnej funkcjonalności pomieszczeń 

kuchennych, aby posiłki przygotowywane w naszej kuchni były wartościowe, 

smaczne, wyrabiały w naszych uczniach nawyk racjonalnego żywienia. 

Po przeprowadzeniu remontu możliwe będzie wydawanie znacznie większej ilości 

posiłków. 

Kuchnia szkolna przygotowuje również posiłki na Festyny szkole, chętnie uczestniczy 

w inicjatywach Rady Osiedla.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 270000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust.2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

127 L145 "Przedszkolaki na świeżym powietrzu" - doposażenie ogrodu 

przedszkolnego w PM163 w Łodzi

Przedszkole Miejskie Nr 163 jest jednym z największych przedszkoli w naszym 

mieście. Uczęszcza do niego 275 dzieci, które codziennie korzystają dużego z ogrodu 

przedszkolnego. Na terenie ogródka znajduje się stary, wyeksploatowany przez lata 

sprzęt do zabawy i dwie piaskownice. Cześć sprzętów jest wyłączona z użytku ze 

względu na ich zły stan. Doposażenie ogrodu przedszkolnego pozwoliłoby nam 

zapewnić dzieciom bezpieczne warunki do swobodnej zabawy na świeżym 

powietrzu.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 187297,40 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie wymagań, jakie (...)

128 L140 Modernizacja kuchni z zapleczem i jadalnią w SP 91 w Łodzi. W naszej szkole posiłki są przygotowywane zgodnie z założeniem zbilansowanej 

diety i przygotowywane ze świeżych produktów, dostarczanych codziennie przez 

dostawców. Niestety, posiadane, przestarzałe wyposażenie, ulega częstym awariom 

i nie daje możliwości przechowywania produktów i przygotowywania posiłków we 

właściwych standardach. Bardzo często usterkom ulega również instalacja wodno-

kanalizacyjna. Prace remontowe obejmą wymianę terakoty i glazury, malowanie 

ścian, wymianę oświetlenia, remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i 

gazowej oraz wymianę stolarki drzwiowej w kuchni, jadalni oraz zapleczach. W 

ramach doposażenia zakupimy sprzęt kuchenny, meble i niezbędne naczynia. 

Wzbogacenie zaplecza kuchennego o nowoczesne sprzęty wpłynie na podniesienie 

jakości przygotowywanych posiłków i poprawi warunki pracy pracownikom kuchni, a 

remont stołówki oraz nowoczesne wyposażenie sprawi, że uczniowie będą spożywać 

posiłki w przyjaznym i estetycznym otoczeniu.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 435000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie wymagań, jakie (....).

129 L139 Nowe ogrodzenie wzdłuż terenu okalającego SP114 w Łodzi, ul. 

Milionowa 64

Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na nowe, solidne, 

estetyczne, zapewniające bezpieczeństwo ogrodzenie systemowe wraz z wymianą 

furtek i bram. Wymiana wpłynie zarówno na bezpieczeństwo dzieci jak i estetykę 

przestrzeni miejskiej.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 186000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określone w §2 ust. 2 pkt. 2 Uchwały 

nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

wymagań, jakie (...)

130 L136 Bezpieczna 114-stka - monitoring wizyjny wokół szkoły 

podstawowej nr 114 w Łodzi, ul. Milionowa 64.

Celem projektu jest montaż kamer wokół szkoły. Szkoła jest wyremontowana, 

monitoring zapewni większe bezpieczeństwo uczniom i może zapobiec aktom 

wandalizmu.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 30000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 w 

sprawie (....)

131 L132 PROJEKTUJEMY I DRUKUJEMY W 3D – doposażenie i odnowienie 

pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi;

W ramach realizacji zadania mamy zamiar odnowić istniejącą salę informatyczną 

oraz doposażyć ją w niezbędny sprzęt do projektowania i drukowania w 3D. 

Pragniemy, aby wszyscy uczniowie uczący się w Naszej szkole mogli poznawać tajniki 

projektowania i drukowania obiektów 3D. 

Wydział Edukacji NEGATYWNA 190800,00 Realizacja projektu niezgoda z zapisami §2 pkt. 2 Uchwały nr XL/1256/21 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wymagań (...).

132 L131 SALA ZABAW… NIE TYLKO DO ZABAW, czyli sala integracji 

sensorycznej – remont i wyposażenie Sali w Szkole Podstawowej 

Nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej

W ramach realizacji zadania mamy zamiar wyremontować i wyposażyć małą salę 

gimnastyczną, która znajduje się na poziomie -1 w naszej placówce. Chcemy 

wyposażyć salę w niezbędne urządzenia oraz pomoce niezbędne do prowadzenia 

zajęć integracji sensorycznej. Pragniemy, aby ta sala służyła nie tylko do zabawy, ale 

również do pracy z uczniami wymagającymi wsparcia terapeutycznego.

Ponadto planujemy całkowity remont ww. sali.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 98100,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)



133 L115 PM nr 76 - PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ W ramach projektu chcemy: wyremontować tarasy, doposażyć ogród przedszkolny, 

zorganizować piknik pod hasłem „Aktywna rodzina” oraz wymienić stolarkę 

drzwiową w naszym przedszkolu. Naszym celem jest przede wszystkim stworzenie 

bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni dla naszych podopiecznych oraz dzieci z 

naszego osiedla. Pragniemy podjąć działania, które stanowią odpowiedź na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb przedszkolaków. W ramach realizacji zadania 

przeprowadzimy m. in. remont i modernizację tarasu przedszkolnego: zmienimy 

nawierzchnię tarasu, wymienimy balustrady tarasowe, zmodernizujemy schody 

betonowe przynależące do tarasu , wykonamy izolację wodo- ochronną z membrany 

PVC, zakupimy nowe sprzęty do ogrodu przedszkolnego, wymienimy drzwi w całym 

przedszkolu, zorganizujemy piknik z atrakcjami, nagrodami i poczęstunkiem dla 

dzieci i ich rodzin.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 359300,00 Realizacja zadnia nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

134 L098 Remont i modernizacja części budynku wraz z wymianą 

ogrodzenia i nawierzchni PSM I st. im. A. Tansmana w Łodzi.

Konieczne jest odwodnienie i odgrzybienie ściany zachodniej budynku: częściowe 

odkopanie fundamentów budynku, skuwanie tynku zewnętrznego, odgrzybienie 

ściany, zabezpieczenie przed wilgocią, położenie nowego tynku, wykonanie niecki 

odwadniającej. Niezbędny jest remont łazienek: skuwanie starej glazury i terakoty, 

wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana armatury i sanitariatów; 

położenie kafli i terakoty, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, malowanie 

ścian, wymiana stolarki drzwiowej z koniecznością zabezpieczenia 

dźwiękochłonnego; konieczność wymiany ogrodzenia terenu szkoły 

(bezpieczeństwo):demontaż starego, skorodowanego ogrodzenia oraz rozbicie 

starej podmurówki ogrodzenia, zdjęcie starej nawierzchni, wyrównanie terenu, 

utwardzenie nawierzchni i położenie kostki brukowej, założenie nowego ogrodzenia 

wraz z podmurówką.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 575000,00 Projekt nie jest możliwy do zrealizowania ze względu na brak spełniania 

kryterium ogólnodostępności (  §2 pkt. 2 Uchwały nr XL/1256/21 Rady 

Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wymagań....).

135 L096 Zajęcia taneczne wspierające uczniów w trudnościach 

emocjonalnych - Zumba

Projekt powstał na podstawie diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów z l  i  ll 

etapu edukacyjnego. Zajęcia te odbywałyby się cyklicznie dwa razy w tygodniu przez 

cały rok szkolny 2021/2022. Zumba Kids to zajęcia łączące w sobie rożne elementy 

rytmiczno-muzyczne. Zumba pomaga uwolnić emocje, rozładować napięcie, 

poprawić koordynację ruchową i  sprawność fizyczną.

Wydział Edukacji NEGATYWNA NEGATYWNA 39000,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/2021 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

136 L095 Remont i modernizacja przestrzeni XII LO: szatnia, dyżurka, bufet i 

ksero

Brak maksymalnego zagospodarowania przestrzeni powoduje tłok jaki tworzy się po 

zajęciach. Obecny metraż każdego boksu to 4m kwadratowe, z którego w jednym 

czasie korzysta 60 osób. Co ma również wpływ na ewakuację w razie zagrożenia. 

Pozostałą część przestrzeni wypełniłaby dyżurka, szatnia dla gości i nauczycieli oraz 

część bufetowa, w której nasza młodzież mogłaby się posilić. Z uwagi na historię 

budynku, polepszyłaby się jego funkcjonalność jak i reprezentatywność podczas 

uroczystości z udziałem władz miasta, członków Związku Więźniów Politycznych 

Okresu Stalinowskiego czy pozostałych mieszkańców Łodzi.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 1551040,00 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

137 L088 Moja wymarzona pracownia matematyczna – projekt uczniowski 

Szkoła Podstawowa nr 202 Jana Pawła II w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym nr 2 w Łodzi

Projekt wykonania wymarzonej i profesjonalnej pracowni matematycznej 

zrealizowany przez uczniów klas VI i VIII SP202 w ZS-P nr 2 w Łodzi w ramach zajęć 

matematyki.

Wydział Edukacji NEGATYWNA NEGATYWNA 81224,14 Realizacja zadania nie spełnia kryterium określonego w §2 ust. 2 pkt. 2 

Uchwały nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie (...)

138 L076 REMONTUJEMY SZATNIĘ SZKOLNĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 

84 W ŁODZI, UL.WICI16.

PROJEKT REMONTU SZATNI SZKOLNEJ W SP 84 dotyczy powierzchni 80 m2 i 15 

boksów. 

Remont obejmowałby malowanie szatni, wymianę posadzki, zakup nowego 

wyposażenia szatni- ławek i wieszaków oraz zainstalowanie nowych drzwi do 15 

boksów. Szatnia nie była remontowana od chwili powstania czyli od 1970r. 

Korzystają z niej uczniowie będący mieszkańcami osiedla TEOFILÓW-WIELKOPOLSKA.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 230000,00 Projekt nie spełnia wymagań §1 pkt. 5 lit. d 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. 



139 L062 Otoczmy skrzydłokwiatem najmłodszych -Miejskie Przedszkola w 

Łodzi (140 placówek).

Zakup skrzydłokwiatów dla przedszkoli do oczyszczania powietrza wewnątrz 

budynków. Umieszczenie roślin poza zasięgiem bezpośrednim dzieci, aby 

uniemożliwić bezpośredni kontakt ze skórą. 

Skrzydłokwiat pochłania zarodniki pleśni oraz szkodliwe promieniowanie wydzielane 

przez urządzenia elektryczne i elektroniczne. Skrzydłokwiat w procesie fotosyntezy 

pobiera i rozkłada szkodliwe substancje z otoczenia. Dodatkowo, nawilża powietrze i 

przetwarza dwutlenek węgla w tlen. Badania przeprowadzone przez NASA 

udowodniły, że skrzydłokwiat pochłania niebezpieczne związki takie jak: 

formaldehyd, benzen, ksylen, trichloroeten, tlenek węgla (czad). Roślina stanowi 

elegancką ozdobę wnętrz, a dodatkowo zapewnia nam czyste, odpowiednio 

nawilżone powietrze, które w obecnych czasach jest na wagę złota. Roślina usuwa 

również z powietrza alkohol (znajdujący się np. w perfumach czy środkach do 

dezynfekcji). Wszystkie odmiany skrzydłokwiatu są zielone przez cały rok. Mają 

wąskie liście, które osiągają długość nawet do 30 centymetrów. Kwiaty wydzielają 

przyjemny, intensywny zapach.

Dotyczy zakupu 1400 szt. roślin po 10 szt. na jedną placówkę przedszkolną Miejską.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 70000,00 Projekt nie spełnia wymagań §1 pkt. 5 lit. d 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.

140 L051 Renowacja i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy 

Przedszkolu Miejskim nr 149.

Projekt zakłada prace modernizacyjno- konserwatorskie w ogrodzie Przedszkola 

Miejskiego nr 149, ważnej przestrzeni dla dzieci do rozwoju, aktywności fizycznej 

oraz nauki, do występów podczas spotkań z rodzinami oraz pikników. Ogród i boisko 

muszą być miejscem przede wszystkim  bezpiecznym, funkcjonalnym i estetycznym.  

Dobrze utrzymany może stać się miejscem spotkań i wzmacniania więzi lokalnej 

społeczności, podczas pikników i drzwi otwartych organizowanych przez 

przedszkole.

Projekt zakłada:

1. Modernizację dwóch tarasów służących do zabaw ruchowych, plastycznych oraz 

występów dzieci. Nowe tarasy posłużą za miejsce spotkań lokalnej społeczności 

podczas pikników, dni otwartych, cyklicznych spotkań dzieci i ich rodzin.

2. Przeprowadzenie prac konserwatorskich istniejącego placu zabaw, wymianę 

starego podłoża pod drabinkami na nową, bezpieczną nawierzchnię (zakup darni ).

3. Modernizację  boiska wchodzącego w skład przedszkolnego ogrodu, na którym 

dzieci rozgrywają gry zespołowe, będące niezmiernie ważnym elementem w ich 

rozwoju. 

Wydział Edukacji NEGATYWNA 152580,00 Realizacja projektu nie jest możliwa ze względu na brak spełniania kryterium 

ogólnodostępności (§2 pkt. 2 oraz §1 pkt. 5 lit. a 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.

141 L033 Wychodzimy cało z opresji pandemii – zajęcia specjalistyczne dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Przedszkolu 

Miejskim nr 41.

W związku z działaniami związanymi z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 duża 

część dzieci była wykluczona z aktywności przedszkolnej i szkolnej. Mogło to 

utrudnić im prawidłowy rozwój oraz adaptację w środowisku rówieśniczym. Aby 

wyjść naprzeciw, nauczycielki przedszkola zaproponowały zajęcia treningu 

umiejętności społecznych, logopedyczne oraz języka angielskiego. Ze strony 

rodziców z okolicznych kamienic jest duże zainteresowanie zajęciami rozwijającymi 

potencjał i umiejętności ich dzieci oraz wyrównywanie szans. 

Umiejętności społeczne mogły ulec pogorszeniu w związku z długotrwałym czasem 

izolacji rówieśniczej. Są to kluczowe umiejętności potrzebne w odnalezieniu się w 

środowisku przedszkolnym oraz dalszej karierze szkolnej. Nasze zajęcia dałyby 

przestrzeń dla dzieci do nadrobienia okresu pandemii. Zajęcia logopedyczne za 

pomocą nowoczesnych metod wspierają rozwój mowy już w najmłodszych grupach 

wiekowych i usprawniają nabyte umiejętności w grupach starszych. Wiek 

przedszkolny i wczesnoszkolny to najlepszy czas, aby obudzić w dzieciach 

wyobraźnię językową. Znajomość języków obcych w obecnych czasach jest jedną z 

kluczowych umiejętności, a zatem jej rozwój z doświadczoną nauczycielką będzie 

doskonałym fundamentem do nauki w szkole.

Aby uatrakcyjnić zajęcia potrzebne jest nowoczesne wyposażenie, akcesoria i 

oprogramowanie. Zajęcia bazowałyby na użyciu tabletów. Celem jest stworzenie 

miejsca atrakcyjnego dla dzieci, w którym terapia i nauka są zabawą. Aktualne 

wyposażenie placówki nie pozwala na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci z 

zewnątrz.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 31802,08 Projekt nie spełnia wymogów §2 ust. 2 pkt. 4  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 (W 

ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty...naruszające zasadę 

uczciwej konkurencji, w tym wskazujące bezpośrednio lub pośrednio 

podmiot realizujący projekt lub tryb jego pracy).



142 L015 WICHROLANDIA - stylowe i bezpieczne ogrodzenie naszego 

przedszkola.

Przedszkole istnieje od 1956 roku. Nigdy nie przeszło remontu ogrodzenia, poza 

jedną niewielką częścią. Przedszkole otoczone jest ogromnym ogrodem, który z kolei 

okala rozpadające się ogrodzenie. Od strony Halnej widoczne są ubytki w 

podmurówce. Stopniowo ogrodzenie jest rozkradane  z odpadających   cegieł. W 

trosce o bezpieczeństwo bawiących się na terenie ogrodu dzieci bardzo chcielibyśmy 

zmienić ogrodzenie. Potrzebne są na ten cel duże środki finansowe, stąd nasza 

prośba o wsparcie i poparcie naszego zadania.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 18000,00 Projekt nie spełnia wymagań §1 pkt. 5 lit. d ( ... w przypadku realizacji 

projektów na terenach zarządzanych przez jednostki miejskie - efekty 

realizacji projektów nie mogą służyć pracownikom oraz osobom 

korzystającym z oferty danej jednostki w ramach jej podstawowych zadań 

statutowych) 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

143 G132RU Remont skoczni narciarskiej k15 na Rudzkiej Górze w Łodzi Remont skoczni narciarskiej w Łodzi. Ogrodzenie terenu oraz przygotowanie do 

korzystania z obiektu przez cały rok (zima-lato). Założenie mat igelitowych oraz 

torów najazdowych umożliwi przeprowadzanie treningów oraz zawodów bez 

względu na panujące warunki.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 60000,00 Nieruchomość na Rudzkiej Górze, której władającym jest Wydział Edukacji 

obejmuje działki 373; 355/4; 355/2; 374/2 w obrębie G-41. W 2011 r. została 

podpisana Umowa Dzierżawy ww. działek, z przeznaczeniem na realizację 

celów sportowo – rekreacyjnych. Podstawą zawarcia Umowy była uchwała 

Nr C/1847/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Demokratycznej 49, 

Ekonomicznej 20 i Starorudzkiej 50. Umowa została zawarta na czas 

określony od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2026.  

Wobec powyższego wniosek nie spełnia wymogów § 2 p. 2 pp.6  Uchwały nr 

XL/1256/21 Rady Miejskiej w  Łodzi z dnia 27 marca 21  r., który stanowi : „  

W ramach ŁBO nie mogą być realizowane projekty :  6) dotyczące obszaru, 

na którym gmina albo powiat nie może zgodnie z prawem wydatkować 

środków publicznych .”

144 G106RU Odświeżona Rudzka Góra Odświeżenie wyglądu Rudzkiej Góry m.in. poprzez poprawienie jakości niektórych 

ścieżek prowadzących na szczyt, postawienie kilku ławek na szczycie 

umożliwiających odpoczynek w ciekawych okolicznościach przyrody, czy przycinkę 

gałęzi drzew, dzięki którym znacznie polepszy się widok z góry.

Wydział Edukacji NEGATYWNA 19000,00 Nieruchomość na Rudzkiej Górze, której władającym jest Wydział Edukacji 

obejmuje działki 373; 355/4; 355/2; 374/2 w obrębie G-41. W 2011 r. została 

podpisana Umowa Dzierżawy ww. działek, z przeznaczeniem na realizację 

celów sportowo – rekreacyjnych. Podstawą zawarcia Umowy była uchwała 

Nr C/1847/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Demokratycznej 49, 

Ekonomicznej 20 i Starorudzkiej 50. Umowa została zawarta na czas 

określony od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2026. Wobec powyższego 

wniosek nie spełnia wymogów § 2 p. 2 pp.6  Uchwały nr XL/1256/21 Rady 

Miejskiej w  Łodzi z dnia 27 marca 21  r., który stanowi : „  W ramach ŁBO nie 

mogą być realizowane projekty :  6) dotyczące obszaru, na którym gmina 

albo powiat nie może zgodnie z prawem wydatkować środków publicznych .”

145 S035WS Wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z osiedla 

Śródmieście-Wschód

Organizacja min. 200 godzin wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży (wiek 

3-19 lat) z osiedla Śródmieście Wschód. Otwarta rejestracja na spotkania.

Wydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 24000,00 Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie na terenie osiedla Śródmieście 

Wschód  liczby dzieci   objętych wsparciem psychologicznym

146 L288 Rekreacja pod chmurką - modernizacja terenu sportowo-

rekreacyjnego przy budynku SP71, 91-134 Łódź, ul. Rojna 33

Projekt zakłada wymianę starego, zniszczonego ogrodzenia na nowe bezpieczne i 

estetyczne oraz modernizację boiska szkolnego i terenów zielonych. Obecne 

ogrodzenie nigdy nie było odnawiane. Siatka jest skorodowana, miejscami 

poprzecinana. Podmurówka, na której osadzona jest siatka, jest zmurszała i 

rozsypująca się. Brama i furtki ciężko się otwierają. Obecne boisko szkolne i 

ogrodzenie wymaga modernizacji ze względu na stan zużycia i stopień 

bezpieczeństwa. Nawierzchnia boiska jest nierówna, występują w niej liczne ubytki. 

Konieczna jest wymiana zniszczonych urządzeń sportowych na nowe, a także 

doposażenie boiska w elementy zabawowe dla młodszych dzieci. Doposażenie w 

nowe elementy sportowe i zabawowe, ławki, kosze na śmieci przyczyni się do  

uatrakcyjnienia terenu i posłuży do odpoczynku dla dzieci i rodziców oraz osób 

odwiedzających naszą szkołę. Stojak na rowery ułatwi zaparkowanie rowerów w 

bezpiecznym miejscu. Realizacja projektu wpłynie zarówno na bezpieczeństwo 

korzystających z terenu osób, jak i estetykę przestrzeni miejskiej, znacząco poprawi 

jakość wypoczynku mieszkańców oraz zachęci ich do większej aktywności fizycznej, 

umożliwi organizację imprez sportowych, typu: zawody międzyszkolne dzieci i 

młodzieży, rozgrywki między rodzicami uczniów różnych szkół, rozgrywki rodzinne 

powiązane np. z piknikiem rodzinnym, rozgrywki sąsiedzkie czy nawet 

międzydzielnicowe.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 750000,00 Realizacja zadania wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób 

korzystających z terenu sportowo - rekreacyjnego. Doposażenie w nowy 

sprzęt przyczyni się do prawidłowego rozwoju fizycznego użytkowników 

obiektu, uatrakcyjni czas na świeżym powietrzu.



147 L287 Budowa siłowni zewnętrznej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 

przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie pasa zieleni znajdującego przy boisku 

wielofunkcyjnym Szkoły Podstawowej nr 1 i wyposażenie go w sprzęt sportowy. W 

ramach projektu planujemy montaż stacji siłowni zewnętrznej, ławki parkowej, 

tablicy informacyjnej i kosza na śmieci. Ponieważ nasza szkoła jest placówką 

promującą zdrowie, pragniemy propagować prozdrowotne idee zarówno wśród 

uczniów jak i wśród społeczności lokalnej. Mając świadomość, jak ważną rolę pełni 

aktywność fizyczna chcemy wszystkim zwolennikom zajęć na świeżym powietrzu 

zapewnić warunku do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, przyczynić się do 

zaktywizowania dzieci i dorosłych oraz umożliwić zwolennikom zdrowego stylu życia 

poprawę ich kondycji i wydolności organizmu po długotrwałej przerwie związanej z 

pandemią. Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym wzbogaci naszą 

bazę sportową oraz umożliwi przeprowadzenie atrakcyjniejszych zajęć lekcyjnych. 

Swobodny i łatwy dostęp do odpowiednich urządzeń przeznaczonych dla różnych 

grup wiekowych pozwoli spędzać czas wolny przeznaczony na rekreację całym 

rodzinom, sprzyjając zacieśnieniu więzi rodzinnych oraz przyczyni się do 

systematyczności w podejmowaniu świadomych działań związanych z aktywnością 

fizyczną. Celem projektu jest: - rozwijanie sprawności ruchowej i krzewienie kultury 

fizycznej - promocja zdrowego stylu życia - rozwijanie zainteresowań sportowych - 

wdrażanie do aktywnego organizowania czasu wolnego - integracja społeczności 

lokalnej - łączenie pokoleń i zacieśnianie więzi rodzinnych.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 58031,40 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników siłowni 

zewnętrznej. Doposażenie w nowe sprzęty wpłynie na prawidłowy rozwój 

fizyczny mieszkańców, a także uatrakcyjni czas wolny spędzany na świeżym 

powietrzu

148 L273 Warsztat sąsiedzki w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego 

w Łodzi

Projekt ma za zadanie wyremontowanie wolnych pomieszczeń powstałych ze 

zwolnionego mieszkania pracowniczego w szkole oraz stworzeniu w pokoju 

warsztatu z podstawowym wyposażeniem aby mieszkańcy mogli przychodzić i 

majsterkować. Miejsce będzie dostępne w godzinach pracy szkoły.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 20000,00 Realizacja zadania stworzy miejsce i przestrzeń do rozwijania własnego 

hobby mieszkańcom m. Łodzi. Ponadto przyczyni się do budowania 

przyjaznych relacji ze środowiskiem lokalnym.

149 L267 Siłownia zewnętrzna oraz strefa gry w szachy przy Szkole 

Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi.

Siłownia zewnętrzna oraz strefa gry w szachy to doskonałe połączenie sportu i 

rekreacji z rozwijaniem intelektu umysłowego. 

Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń pozwali stworzyć profesjonalne i bezpieczne 

miejsce czynnego wypoczynku dla młodzieży, seniorów i rodziców z dziećmi. 

Siłownia mogłaby składać się z urządzeń typu biegacz, rowerek, wahadło, wioślarz, 

wyciąg, twister, stepper . ustawionymi na podłożu poliuretanowym. W skład siłowni 

wchodzić będą również regulamin siłowni i instrukcja obsługi urządzeń oraz 

oświetlenie i monitoring.

Uczniowie uczący się w Szkole Podstawowej nr 174 uczestniczą, od 2016 roku w 

Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w 

Szkole”, w zajęciach organizowanych we współpracy z UMŁ uczących gry w szachy 

odnoszą sukcesy podczas turniejów.  

Realizacja projektu umożliwi wszystkim, niezależnie od wieku, kondycji oraz 

umiejętności, dostęp do bezpłatnej, atrakcyjnej formy aktywności fizycznej i 

umysłowej. 

Elementy siłowni i strefa gry w szachy stanowiłaby doskonałe uzupełnienie 

infrastruktury terenu szkolnego.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 126000,00 Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności lokalnej. 

Doposażenie w nowy sprzęt  pozwoli stworzyć bezpieczne miejsce czynnego 

wypoczynku.

150 L266 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 174 im. 

Jana Machulskiego w Łodzi.

Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi, wykonany jest z 

drewnianych elementów, które z biegiem lat uległy zniszczeniu (budowa w 2010 

roku). Dotyczy to również nawierzchni. 

Modernizacja obecnego placu zabaw polegałaby na wykonaniu nowego 

modułowego placu zabaw z drewna i/lub metalu. Naprawa obecnie znajdujących się 

urządzeń na placu zabaw może okazać się kosztowniejsza niż wymiana na nowe. 

Plac zabaw powinien składać się z drewnianych/metalowych pomostów, drabinek, 

zjeżdżalni, ruchomych mostków, niskich ścianek wspinaczkowych, rur, tak aby był on 

atrakcyjny dla dzieci w każdym wieku. Podczas modernizacji ulegnie uszkodzeniu 

obecna nawierzchnia placu zabaw. W związku z tym należy położyć bezpieczną 

nawierzchnię na przykład wylewaną z granulatu SBR, EPDM. 

Nowoczesny plac zabaw zapewni aktywne spędzanie czasu dzieciom w ramach zajęć 

lekcyjnych, pobytu na świetlicy szkolnej oraz w pozalekcyjnej aktywności fizycznej na 

świeżym powietrzu w rodzinnym czy rówieśniczym gronie. Plac zabaw tak jak do tej 

pory będzie udostępniony wszystkim mieszkańcom Łodzi.

Obiekt ze względów bezpieczeństwa zostanie ogrodzony, doświetlony oraz 

doposażony w rozbudowany monitoring. 

Wydział Edukacji POZYTYWNA 223800,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników placu 

zabaw. Doposażenie w nowe sprzęty wpłynie na atrakcyjność spędzania 

czasu wolnego na świeżym powietrzu oraz na rozwój aktywności fizycznej 

użytkowników placu zabaw.



151 L264 Drugi etap przebudowy boiska szkolnego na boisko 

wielofunkcyjne do użytkowania przez uczniów XV LO i 

mieszkańców osiedla Bałuty Zachodnie

Projekt zakłada powstanie na ul. Traktorowej, przy XV Liceum Ogólnokształcącym, 

nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 40m x 20m, ze sztuczną 

nawierzchnią, z możliwością szerokiego wykorzystania sportowego m.in. do gry w 

piłkę nożną i w piłkę ręczną.

Baza będzie miejscem, które w godzinach porannych uatrakcyjni zajęcia sportowe 

uczniom, zaś popołudniami w godzinach 15.00 – 21.00 będzie miejscem 

bezpłatnego, aktywnego i rodzinnego wypoczynku dla mieszkańców osiedla Bałuty 

Zachodnie

Obecne boisko, nieremontowane od kilkudziesięciu lat, z powodu braku funduszy, 

nie stwarza warunków dla bezpiecznej aktywności fizycznej, ani nie spełnia 

współczesnych standardów, tym samym nie zaspokajając potrzeb młodego 

człowieka.

CELE I POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

1.	Celem nadrzędnym projektu jest stworzenie bezpiecznej, funkcjonalnej przestrzeni 

rekreacyjnej dla osób w różnym wieku. 

2.	Intencją jest integrowanie mieszkańców osiedla bez względu na wiek (rodzice z 

dziećmi, młodzież, seniorzy), zwiększenie zaangażowania mieszkańców osiedla do 

korzystania i współtworzenia przestrzeni, która ich otacza, w dialog 

międzypokoleniowy i budowanie sąsiedzkich relacji

3.	Projekt odpowiada na potrzebę podejmowania aktywności fizycznej i zabawy na 

świeżym powietrzu

4.	Kolejną zaletą jest promowanie zdrowego stylu życia, a co za tym idzie profilaktyka 

chorób związanych z układem ruchowym, układem krążenia, centralnym ośrodkiem 

nerwowym. 

5.	Miejsce rekreacji z wolnym dostępem, pozwala na aktywne spędzanie czasu, a to z 

kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia przestępczości, korzystnie wpływa na 

kształtowanie pozytywnych postaw i wzajemnych relacji.

Wydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 220000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników boiska 

podczas aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. 

Doposażenie w nowe sprzęty wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny.

152 L260 Bezpieczne i przyjazne wejście do budynku użyteczności 

publicznej SP70 - Wejście do Szkoły Podstawowej nr 70 im. St. 

Wyspiańskiego, 90-207 Łódź, ul. Rewolucji 1905r 2

Cel projektu: Likwidacja barier architektonicznych. Opis:Modernizacja schodów 

wejściowych zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  oraz montaż windy schodowej od poziomu wejścia do szkoły do 

poziomu parteru ułatwi dostęp do szkoły jako instytucji publicznej wszystkim 

petentom i osobom starszym i niepełnosprawnym. Służyć będzie seniorom ( np. 

dziadkowie, babcie uczniów szkoły), którzy przyprowadzają i zabierają dzieci ze 

szkoły, kontaktują się z pracownikami szkoły. Wszyscy petenci będą mogli załatwić 

wszystkie sprawy w sekretariacie  szkoły oraz  w przypadku konieczności z 

dyrektorem szkoły, ponieważ te pomieszczenia mieszczą się na parterze budynku 

szkoły.Likwidacja tej bariery architektonicznej będzie też ułatwieniem dla rodziców 

uczniów z małymi dziećmi w wózkach, którzy kontaktują się z pracownikami szkoły w 

sprawach związanych z nauką starszych dzieci w SP70.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 430000,00 Realizacja zadania poprawi dostęp do placówki osobom z 

niepełnosprawnością.

153 L252 Chodnik wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej nr 3 Al. Harcerzy 

Zatorowców 6

Modernizacja polegałaby na wymianie starych, popękanych i nierównych płyt 

chodnikowych na nową nawierzchnię z kostki brukowej. Obecna nawierzchnia z płyt 

chodnikowych jest użytkowana od kilkudziesięciu lat. Płyty chodnikowe są mocno 

popękane i tworzą nierówną powierzchnię, na której z powodu nierówności może 

dochodzić do upadków i urazów. Modernizacja nawierzchni poprawi przede 

wszystkim bezpieczeństwo osób korzystających z chodnika oraz estetykę terenu.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 190000,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańców.

154 L247 Siłownia zewnętrzna i nowe chodniki przy SP7 dla mieszkańców 

Piastów-Kurak

Projekt zakłada stworzenie miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla 

mieszkańców osiedla Piastów-Kurak. Planowany obiekt będzie się składał z około 11 

urządzeń dostosowanych dla dorosłych i dzieci. Celem projektu jest aktywność 

fizyczna i integracja społeczna. Siłownia zewnętrzna będzie pełniła funkcję zarówno 

sportową, jak i rekreacyjną. Projekt zakłada również dbałość o bezpieczeństwo 

mieszkańców osiedla. W związku z tym chcielibyśmy wymienić wszystkie płyty 

chodnikowe na kostkę brukową w ciągach komunikacyjnych między ulicą 

Zaolziańską, a Wiosenną 1 oraz umieścić murki z siedziskami, kosze na śmieci i 

stojaki dla rowerów.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 211000,00 Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników 

przestrzeni wokół szkoły. Ponadto wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny 

mieszkańców, podniesie poziom i atrakcyjność czasu wolnego spędzanego 

na świeżym powietrzu.



155 L239 "MUZYKUJEMY, KONCERTUJEMY - STREFA ARTYSTYCZNA PRZY SP 

130 W ŁODZI" Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 130 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Gościniec 1, 93-645 Łódź 

(WISKITNO)

Projekt zakłada remont sceny znajdującej się na sali gimnastycznej budynku Szkoły 

Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Gościniec 1 

(osiedle Wiskitno). Część sali, w której znajduje się podest, zostanie przekształcona 

w profesjonalny kącik sceniczny. Modernizacja obejmuje zakup i montaż elementów 

sceny (sprzęt nagłaśniający w tym mikser, mikrofony, statywy do mikrofonów, 

oświetlenie w tym reflektory sceniczne, listwa LED, okablowanie, kotara sceniczna, 

kurtyny teatralne), zakup instrumentów muzycznych (instrumentarium - dzwonki 

chromatyczne, marakasy, tamburyny i inne) oraz szaf do ich przechowywania. 

Poprzez zakupienie nowych instrumentów i aranżację sceny, pragniemy stworzyć w 

szkole miejsce, gdzie dzieci i dorośli będą mogli realizować swoje pasje i 

zainteresowania. Tradycją szkoły są występy artystyczne i starannie przygotowane 

uroczystości. Powstanie kącika scenicznego urozmaici każdy występ szkolnej 

społeczności, a profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie wpłyną na odbiór i jakość 

realizowanych wydarzeń artystycznych. Efekty projektu będą dostępne również dla 

mieszkańców społeczności lokalnej, która zyska przestrzeń do organizacji zajęć 

pozaszkolnych, szkoleń, wydarzeń kulturalnych, konferencji, debat i warsztatów.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 32500,00 Realizacja zadania wpłynie na integrację społeczności lokalnej oraz stworzy 

możliwości wykreowania atrakcyjnego miejsca do podejmowania 

zróżnicowanych inicjatyw o charakterze społecznym.

156 L236 Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownia plenerową przy SPS nr 194, 

91-498 Łódź, ul. Siarczana 29/35

Projekt obejmuje wybudowanie w miejscu zaniedbanego i nieużywanego boiska 

piłkarskiego nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną i 

koszykówkę /39mx20m/. Ponadto montaż wzdłuż boiska siłowni plenerowej - 10 

urządzeń przeznaczonych do treningu na świeżym powietrzu i ćwiczeń 

rekreacyjnych. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Łodzi. Będzie 

istotnym elementem integracji społeczności lokalnej, da możliwość wartościowego 

wykorzystania wolnego czasu, aktywizacji sportowej licznych grup wiekowych 

/dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów/  i promowania zdrowego trybu życia. 

Dźwięki przyrody, świeże powietrze, bezpłatny dostęp i dostępność, niezależność od 

pory dnia. Gwarantowany sukces.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 660000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników boiska. 

Wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny osób spędzających aktywnie czas na 

świeżym powietrzu. Ułatwi dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym.

157 L231 OTWARTA PRACOWNIA PLASTYCZNA- SP175- ŚRÓDMIEŚCIE- 

KATEDRALNA, Łódź 90-202 ul. Pomorska 27

Projekt- Otwarta Pracownia Plastyczna skierowany jest do  dzieci, młodzieży, 

rodziców i seniorów z dzielnicy Łódź Śródmieście- Katedralna.  Będzie to miejsce 

kreatywnych spotkań, gdzie będzie  możliwość rozwijania swoich plastycznych  

talentów, pracy w różnych technikach płaskich i przestrzennych. W ramach projektu 

odbędą się cotygodniowe zajęcia otwarte oraz dwa warsztaty z twórcami.. Istotą 

działania pracowni będzie jej otwartość na każdego, kto czuje potrzebę relaksu przez 

sztukę. Niezwykle cenna będzie międzypokoleniowa wymiana do-świadczeń oraz 

wzrost poczucia wartości członków społeczności lokalnej. Wzajemne korzystanie ze 

swoich umiejętności i doświadczeń, pogłębianie relacji rodzinnych poprzez wspólne 

plastyczne działanie dziecka, osoby dorosłej,  seniora. Na zajęciach wykorzystamy 

elementy arteterapii. Prace będą dokumentowane, laminowane, oprawiane tak, aby 

pokazywać je i promować w społeczności lokalnej w STWORZONEJ GALERII NA 

STRONIE SZKOŁY, FB oraz na planowanych wystawach prac uczestników. 

Pracownia zakłada udział dzieci od 6 roku życia  oraz dorosłych bez ograniczeń 

wiekowych, podziału na grupy z dzielnicy Łódź Śródmieście Katedralna. Wejść do niej 

będzie mógł każdy uczeń szkoły SP 175 oraz członek jego rodziny- rodzic, dziadek 

oraz osoby z naboru zewnętrzne-go. Pracownia będzie dostępna jeden wybrany 

dzień tygodnia w określonych godzinach. Każdy będzie mógł wejść w godzinach 

pracy pracowni plastycznej w ramach limitu jednorazowego uczestników. Do 

pracowni przeprowadzony będzie nabór zewnętrzny i wewnętrzny wśród uczniów z 

zachowaniem zasad równości i dostępności.

W ramach projektu planowane są: 

- cotygodniowe – otwarte zajęcia warsztatowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 

175 oraz społeczności lokalnej od 6 roku życia, Rodziców, Seniorów  z  dzielnicy Łódź 

śródmieście- Katedralna przez okres trwania projektu i dalej jako kontynuacja

-  2 warsztaty plastyczne z zaproszonymi gośćmi. Warsztaty będą miały za zadanie 

pokazywać niekonwencjonalne techniki, ale też inspirować, rodzinnie spędzić czas 

na działaniu plastycznym,

- dwie wystawy w postaci PIKNIKU RODZINNEGO, IMPREZY ŚRODOWISKOWEJ 

poprzedzone wernisażem dla społeczności lokalnej prac powstałych w pracowni.  

(...)

Wydział Edukacji POZYTYWNA 30609,00 Realizacja zadania przyczyni się do integracji mieszkańców m. Łodzi, którzy 

będą mieć stworzone warunki do ciekawego, atrakcyjnego sposobu 

spędzania czasu wolnego.



158 L204 Herb Łodzi w każdej szkole! Projekt zakłada zakup i montaż na froncie każdej placówki edukacyjnej na terenie 

miasta herbu Łodzi umieszczonego na owalnej tabliczce odpornej na warunki 

atmosferyczne.

Projekt ma celu wzmacnianie lokalnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 45000,00 Projekt wpłynie na podniesienie stanu świadomości  łódzkich dzieci i 

młodzieży odnoszącego się do lokalnego patriotyzmu.

159 L189 "Ogród zmysłów" przy sp 29 w Łodzi ul. Przędzalniana 70 Projekt ma zadanie realizować maksymę: "Medicus curat, natura sanat" - lekarz 

leczy, natura uzdrawia - jak dawno temu mawiał ojciec starożytnej medycyny - 

Hipokrates. Ogród sensoryczny będzie uzupełnieniem form rehabilitacji i profilaktyki 

osób w różnym wieku.

Projekt zakłada budowę ogrodu sensorycznego z mini amfiteatrem przystosowanych 

dla osób niepełnosprawnych. Ogród ma służyć zarówno uczniom ZSzp nr 3 jak i 

osobą zamieszkującym  w okolicy. Ma stać się miejscem relaksu, odprężenia 

stymulacji 5 zmysłów.:

smaku - zioła, ogród warzywny;

dotyku - rośliny, elementy drewniane i trawnik ziołowy;

zapachu - zapach kwiatów, ziół i krzewów;

słuchu - szum roślin i wody;

wzroku - barwy roślin ozdobnych.

Ogród będzie również  formą rehabilitacji i profilaktyki osób w różnym wieku.

W ramach projektu powstanie ogrod sensoryczny o powierzchni około 500m2 wraz z 

parkingiem bez barier umiejscowionym z prawej strony działki opisanej w pkt. 2.  Na 

terenie planowanego ogrodu wydzielonych zostanie 7 stref (oprócz 5 wyżej 

opisanych dotyczących zmysłów) strefa zabawy i animacji.  

Zmysły będą pobudzane w naturalny sposób przez śpiew ptaków, szelestu liści, 

szumu wody, wiatru... ale również i elementy sztuczne: instrumenty do 

samodzielnego uruchamiania, takie jak: dzwonki, cymbały, bębny, talerze 

sensoryczne itp. Na ścieżki wybrane zostaną materiały wydające pod nogami 

charakterystyczne dźwięki i o różnej strukturze (kora, piasek, drewno, kamienie, 

beton itp.). Powstanie również mini fontanna.  Zaplanowano nasadzenia roślin 

ozdobnych ale również leczniczych i przyprawowych. Na terenie należącym do szkoły 

umieszczone zostaną domki dla ptaków i owadów oraz rośliny miododajne. (...)

Wydział Edukacji POZYTYWNA 299000,00 Realizacja projektu pozwoli na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i 

uatrakcyjni prowadzenie zajęć edukacyjnych

160 L188 Logopedia dla łódzkich przedszkolaków. Lokalizacja: PM Nr 171, 

ul. A. Sacharowa 41, 92-524 Łódź

Terapia logopedyczna dla dzieci z miasta Łódź. Podczas pracy w przedszkolu 

zauważamy u dzieci bardzo duże zaburzenia rozwoju mowy. Zgłaszany projekt ma 

zwiększyć dostępność do zajęć z logopedii- 10 godzin tygodniowo przez 10 miesięcy ( 

w tym 380 godzin terapii, 20 godzin konsultacji diagnostycznych). Dodatkowo 

warsztaty dla Rodziców: ”Wspieranie rozwoju  mowy poprzez zabawy z dzieckiem w 

domu”. Terapia częściowo odbywać się będzie w Domu Kultury 502 i w Przedszkolu 

Miejskim Nr 171 (korzystanie ze sprzętu multimedialnego).

Wydział Edukacji POZYTYWNA 84120,70 Realizacja zadania pozwoli na objecie szerokiej grupy dzieci w wieku 

przedszkolnym dodatkowymi zajęciami logopedycznymi

161 L187 Kameralne boisko sportowe przy SP 29 w Łodzi przy ul. 

Przędzalnianej 70

Budowa kameralnego boiska z bieżnią tartanową prosta o długości 70m. Projekt 

zakłada budowę MAŁEGO boiska z możliwością organizacji zawodów, ewentów, 

spotkań rodzinnych. Wyposażenie będą stanowiły: bramki do piłki ręcznej, 4 kosze, 2 

lub 3 zestawy do siatkówki, piłkołapy. Dodatkowo pomysłodawca zaplanował 

monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiekcie oraz zmniejszenia 

ewentualnych szkód.

Boisko będzie dostępne dla uczniów naszej szkoły jak również mieszkańców osiedla 

Stary Widzew. W okolicy nie ma tego typu obiektów. Obecnie istniejący plac, 

pełniący role boiska nie spełnia oczekiwań i wymogów w pełni bezpiecznej i 

komfortowej rekreacji. Zaplanowane boisko ma niewielkie wymiary ze względu na 

położenie obecnie budowanej hali sportowej i brak możliwości wycinki drzew. 

Wydział Edukacji POZYTYWNA 552000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników boiska. 

Doposażenie w nowy sprzęt wpłynie na rozwój fizyczny osób korzystających 

z obiektu, a także uatrakcyjni czas spędzany na świeżym powietrzu.



162 L186 Ekologiczny skwer przy Podhalańskiej, Osiedle Dąbrowa-Chojny, 

ul. Podhalańska 2a.

Miejscem realizacji projektu jest ogólnodostępny teren znajdujący się przed 

budynkiem XXV Liceum Ogólnokształcącego. Projekt obejmuje:  modernizację placu 

przed szkołą oraz chodnika łączącego części osiedla Dąbrowa położone po 

wschodniej i zachodniej stronie ul. Podhalańskiej; modernizację chodnika 

prowadzącego do wyjścia ewakuacyjnego w szkole; wykonanie chodników w miejscu 

ścieżek wydeptanych przed szkołą; budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

prowadzącego do budynku szkoły; ustawienie na placu przed szkołą ławek solarnych 

z  portami ładowania USB; ustawienie w południowej części działki ławek 

ogrodowych i stworzenie mini-parku dla młodzieży szkoły i mieszkańców; nasadzenia 

roślin na terenie zielonym oraz wzdłuż chodników i placu przed szkołą, nadające 

całemu otoczeniu bardziej ogrodowy charakter. Z efektów realizacji projektu 

skorzystają nie tylko uczniowie liceum ale przede wszytkim okoliczni mieszkańcy. 

Budowa podjazdu zwiększy dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych. 

Modernizacja starych i zniszczonych chodnikow oraz budowa nowych ułatwi 

komunikację wewnątrz osiedla, szczególnie osobom straszym, zwłaszcza, że 

prowadzą one do jedynego na dłuższym odcinku ulicy Podhalańskiej przejścia dla 

pieszych. Wartością społeczną projektu jest również powstanie bezpiecznego 

miejsce o wysokich walorach estetycznych i przyrodniczych, które zapewni 

młodzieży oraz mieszkańcom przestrzeń do odpoczynku i spotkań towarzyskich. 

Realizacja projektu przyniesie też pozytywne efekty ekologiczne – nasadzenia 

roślinne zwiększą atrakcyjność terenu, umożliwią stworzenie oazy dla owadów, 

ptaków i innej drobnej fauny.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 638000,00 Realizacja zadania ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym do przestrzeni 

szkolnej. Ponadto ułatwi komunikację wewnątrz osiedla wszystkim 

mieszkańcom miasta, korzystającym z przestrzeni, co wpłynie na 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

163 L185 Na dziedzińcu i w ogrodzie uczymy się o przyrodzie  - remont 

dziedzińca przy szkole podstawowej.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i edukacyjnego dziedzińca na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 56 w Łodzi, z którego będą mogli korzystać zarówno 

uczniowie, jak i pozostali mieszkańcy osiedla, w tym osoby niepełnosprawne. Z 

terenu tego korzysta bardzo duża ilość dzieci zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i 

poza nimi, dlatego remont jest niezbędny aby dzieci mogły bezpiecznie spędzać czas 

na świeżym powietrzu. 

Na nowym dziedzińcu, planujemy utworzyć „poziomy plac zabaw” wraz ze ścieżką 

dydaktyczną, która będzie rozwijała zainteresowania dzieci i zachęcała ich do 

myślenia. Dzięki ścieżce dydaktycznej dzieci będą mogły opuścić mury szkoły i zbliżyć 

się do przyrody i najbliższego otoczenia. Nawierzchnia będzie wymieniona na taką, 

która będzie trwała i bezpieczna dla najmłodszych użytkowników. Chodniki zostaną 

wymienione oraz poszerzone po to, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym, 

poruszającym się na wózkach, korzystanie z dziedzińca. Na dziedzińcu zostanie 

również wyremontowany stary murek a na nim będą utworzone miejsca do 

siedzenia. 

Dodatkowo zostanie uporządkowana zieleń wokół co w znacznym stopniu wpłynie 

na zwiększenie warunków bezpieczeństwa oraz  poprawienie estetyki tego miejsca. 

W ogrodzie postawione zostaną tablice edukacyjne oraz przyrządy, z których dzieci 

będą mogły korzystać m.in. na lekcji przyrody czy też geografii. Całość zostanie 

ogrodzona oraz założony zostanie monitoring.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 393000,00 Realizacja zadnia poprzez doposażenie w nowy sprzęt oraz remont 

ogólnodostępnej przestrzeni wpłynie na atrakcyjność czasu wolnego 

spędzanego na świeżym powietrzu przez użytkowników dziedzińca. 

Podniesie się również poziom bezpieczeństwa osób korzystających z 

przestrzeni szkoły, a tym samym stworzone zostaną odpowiednie warunki 

pozwalające korzystać osobom niepełnosprawnym z udostępnionego 

dziedzińca.

164 L182 ,,Przystanek przed rekreacją w Lasku Widzewskim" - budowa 

miejsc postojowych oraz wiat rowerowych pomiędzy lasem a 

Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1.

Rewitalizacja terenu przy Lasku Widzewskim i Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 

1. Wymiana zniszczonej nawierzchni asfaltowej ciągów komunikacyjnych na kostkę 

brukową, wyznaczenie miejsc postojowych. Montaż wiat na rowery 2x20 stanowisk. 

Montaż ławek parkowych i gazonów z kwiatami. Naprawa murka, z zamontowaniem 

na nim siedzisk.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 890560,00 Realizacja zadania będzie służyła mieszkańcom Łodzi, w tym osobom 

niepełnosprawnym, poprzez umożliwienie i ułatwienie dostępu do 

przestrzeni miejskiej.



165 L177 "Bezpieczeństwo w szkole i wokół niej - część II - wykonanie 

ogólnodostępnych i bezpiecznych miejsc postojowych oraz 

nowych ciągów pieszo-jezdnych".

Projekt zakłada modernizację zniszczonej nawierzchni istniejących ciągów 

komunikacyjnych pieszo – jezdnych oraz stworzenie  nowych ogólnodostępnych 

miejsc parkingowych na terenie działki administrowanej przez IX Liceum 

Ogólnokształcące, z których będą mogli korzystać również mieszkańcy Łodzi. Obecna 

ilość miejsc parkingowych (dla 12 samochodów osobowych) nie zaspokaja potrzeb 

szkoły i mieszkańców Łodzi. Warto wspomnieć, iż w sąsiedztwie IX LO znajdują się 

dwa wieloklatkowe wieżowce, usytuowane wzdłuż bardzo wąskich uliczek 

osiedlowych. Zaparkowane przed budynkami samochody w znacznym stopniu 

utrudniają przejazd pojazdów oraz swobodne poruszanie się. Przybywający do 

szkoły uczniowie, rodzice i petenci często parkują w znacznym oddaleniu do 

placówki, ponieważ obecny szkolny parking zapełniony jest od wczesnych godzin 

porannych. Dodatkowo modernizacja zwiększy powierzchnię ciągu pieszo – jezdnego 

i ułatwi wjazd służbom ratowniczym (m. in. Pogotowiu Ratunkowemu, Straży 

Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji).

Nasz projekt zakłada:

1.	Zwiększenie liczby zewnętrznych miejsc parkingowych do 50 . Miejsca te będą 

dostępne dla mieszkańców Łodzi po godzinach pracy szkoły (między 16.00 a 7.00). 

Wiemy, iż szkolny parking cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem łodzian.

2.	Zwiększenie wewnętrznych miejsc parkingowych o kolejne 20. Miejsca te będą 

dostępne dla pracowników, rodziców i uczniów oraz mieszkańców korzystających z 

obiektu sportowego w  IX LO w Łodzi. Pozwoli to na bardziej efektywne 

wykorzystanie parkingu zewnętrznego przez mieszkańców Łodzi i korzystnie wpłynie 

na udrożnienie osiedlowego ruchu drogowego. 

Dodatkowo planowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo użytkowników projektu, 

poprawi estetykę miejsca oraz podniesie komfort życia zarówno pracowników 

szkoły, rodziców i uczniów, jak i mieszkańców osiedla i Łodzi, dzięki temu będzie 

służyła całej lokalnej społeczności.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 200000,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia komfortu życia i 

funkcjonowania mieszkańców m. Łodzi. Przyczyni się do udrożnienia ruchu 

drogowego.

166 L172 NIE TYLKO ŚCIANY MAJĄ USZY! Zakup sprzętu do terapii uwagi 

słuchowej metodą prof. A. Tomatisa do Szkoły Specjalnej nr 105 

w Łodzi ul. Sucharskiego 2.

Stworzenie w Szkole Specjalnej nr 105 specjalistycznego gabinetu do prowadzenia 

terapii uwagi słuchowej metodą profesora A. Tomatisa, której program polega na  

naturalnej stymulacji neurosensorycznej. Znacząco poprawia  zdolności motoryczne, 

emocjonalne i poznawcze. 

Projekt przewiduje zakup wysokiej jakości sprzętu do stymulacji oraz wyposażenie 

gabinetu w niezbędne elementy użytkowe i pomoce do prowadzenia terapii. 

Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania poprawi funkcjonowanie uczniów 

w wielu sferach. Metoda Tomatisa znajduje zastosowanie w przypadku  kłopotów z 

koncentracją, zaburzeń mowy, dysleksji, nadpobudliwości psychoruchowej i innych, 

a to są codzienne współistniejące trudności podopiecznych szkoły specjalnej. 

Wyposażenie placówki w tego typu urządzenia przyczyni się znacznie do zwiększenia 

efektywności praktykowanych oddziaływań terapeutycznych.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 85500,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu jakości diagnozy, 

pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

167 L169 Karuzela integracyjna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 185 w 

Łodzi.

Zakup karuzeli integracyjnej umożliwi dzieciom niepełnosprawnym atrakcyjne i 

dostosowane do ich możliwości psycho - fizycznych sposób spędzania czasu na 

świeżym powietrzu. Z karuzeli będą korzystały dzieci z grup ogólnodostępnych oraz 

dzieci z pobliskiego żłobka.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 32032,00 Realizacja zadania podniesie atrakcyjność czasu wolnego spędzanego przez 

dzieci na terenie obiektu, w tym osobom niepełnosprawnym. Przyczyni się 

również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa użytkowników 

przestrzeni.

168 L163 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 174 

im. Jana Machulskiego w Łodzi.

Zadanie obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na terenie 

obecnego boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi. Boisko o 

podłożu poliuretanowym z wyrysowanymi liniami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, 

piłkę koszykową, piłkę siatkową. Zamontowane zostaną konstrukcje do gry w 

koszykówkę, słupy oraz siatki do piłki siatkowej, bramki do gry w piłkę nożną i 

ręczną. Całość otoczona wysoką siatką z furtkami oraz piłkochwytami. Obiekt 

zostanie oświetlony i wyposażony w monitoring. Wzdłuż ogrodzenia boiska od 

strony szkoły będą wytyczone chodniki z kostki brukowej, przy których staną 

ławeczki i kosze na śmieci. 

Jesteśmy jedyną szkołą w dzielnicy posiadająca na terenie szkoły zdewastowane, 

asfaltowe boiska. 

Realizacja projektu ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca do zajęć 

sportowych i rekreacyjnych dla uczniów szkoły oraz mieszkańców Łodzi.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 954000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników obiektu. Przyczyni się do atrakcyjnego spędzania czasu 

wolnego mieszkańców.



169 L162 Plac zabaw, zewnętrzna siłownia plenerowa oraz szkolny ogródek 

dydaktyczny.

Projekt obejmuje modernizację obecnego placu zabaw dla dzieci młodszych, 

budowę siłowni zewnętrznej oraz szkolnego ogródka dydaktycznego przy Szkole 

Podstawowej nr 91 ul. Kasprzaka 45 w Łodzi. Inwestycja pomoże w promowaniu 

aktywnego stylu życia zarówno wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły, jak 

i wśród osób z innych grup wiekowych mieszkających na naszym osiedlu. Dzięki 

ogródkowi dydaktycznemu będziemy mogli efektywnie realizować programy 

ekologiczne. Uczniowie naszej szkoły będą poszerzać swoją wiedzę o ekologii, 

otaczającym świecie, będą obserwować przyrodę i doświadczać jej.

W ramach realizacji zadania nastąpi modernizacja istniejącego placu zabaw: 

wymiana zniszczonej i zdeformowanej podłogi na nawierzchnię bezpieczną i 

estetyczną, wymiana uszkodzonych urządzeń oraz doposażenie w nowe atrakcyjne. 

Projekt obejmuje również budowę siłowni zewnętrznej przy szkolnym ogródku 

dydaktycznym. Planowana liczba urządzeń na siłowni: 8 sztuk. 

Usytuowanie siłowni oraz szkolnego ogródka dydaktycznego w pobliżu 

wybudowanych już wcześniej 2 boisk do siatkówki plażowej i wielofunkcyjnego 

boiska ze sztuczną nawierzchnią, pozwoli na stworzenie infrastruktury sprzyjającej 

rozwijaniu umiejętności poprzez łączenie zabawy i edukacji z aktywnością fizyczną. 

Nie od dziś wiadomo, że aktywność ruchowa sprzyja rozwijaniu sprawności fizycznej 

i odporności psychicznej dzieci. Przebywanie dzieci w jednym wielofunkcyjnym 

miejscu, będzie sprzyjało tworzeniu się atmosfery współpracy i współdziałania w 

zespole, poznawania i przestrzegania zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz 

rozwijanie odporności emocjonalnej w różnych sytuacjach. W tym celu, z myślą o 

bezpieczeństwie i stworzeniu możliwości różnorodnego rozwoju dla uczniów naszej 

szkoły, należałoby przygotować miejsce do tego przeznaczone. Ponieważ jedną z 

najskuteczniejszych ścieżek zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież jest właśnie 

zabawa proponujemy, by poza urządzeniami i klasycznymi elementami wyposażenia 

placu zabaw i siłowni znalazły się tam także urządzenia nawiązujące do świata nauki. 

Fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat. Ciekawość i eksperymentowanie – 

sprawią, że dzieci i młodzież zainteresują się zgłębianiem tajników nauki i otoczenia.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 203000,00 Realizacja zadania wpłynie na aktywne spędzanie czasu wolnego przez 

mieszkańców. Poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników obiektu.

170 L160 Zakątek pełen radości- rozbudowa placu zabaw przy SP184  ul. 

Syrenki 19a Radogoszcz-Wschód

Powiększenie i doposażenie zacisznego, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci z 

osiedla Radogoszcz-Wschód, Szkoły Podstawowej nr 184 oraz Przedszkola 231. 

Projekt zakłada wymianę nawierzchni na jednolitą, bezpieczną i antypoślizgową, 

pozwalającą zminimalizować ryzyko kontuzji.   W ramach dofinansowania zostaną 

zamontowane dodatkowe przyrządy rozwijające sprawność fizyczną dzieci.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 290000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników 

przestrzeni szkolnej. Doposażenie w nowe sprzęty wpłynie na prawidłowy 

rozwój fizyczny, podniesie atrakcyjność czasu spędzanego na świeżym 

powietrzu.

171 L156 Boisko wielofunkcyjne przy XI LO - ul. Kopcińskiego 54. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego, w skład którego 

wchodziłyby: boisko do piłki ręcznej/nożnej i boiska do piłki koszykowej z 

oświetleniem i monitoringiem.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 1450000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników boiska 

oraz przyczyni się do aktywnego spędzania czasu wolnego



172 L155 Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej 

nr 166 - "Strefa sportu".

Zadanie polega na wybudowaniu wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz 

z wyposażeniem w odpowiedni osprzęt, ogrodzeniem, oświetleniem terenu oraz 

wykonaniem ewentualnego odwodnienia i drenażu. Boisko łączy w sobie kilka 

funkcji. W skład kompleksu będzie wchodzić boisko do piłki nożnej z trawą 

syntetyczną. Poza tym boiska do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego 

oraz 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal z nawierzchnią 

syntetyczną.

Ogólna charakterystyka inwestycji oraz dane dotyczące wielkości obiektu.

Wymiary boisk: 

- do piłki nożnej – 25,0m x 50,0m  - oddzielne boisko

- do piłki siatkowej – 18,0m x 9,0m 

- do tenisa ziemnego – 23,77m x 10,97m

- do piłki koszykowej – 15m x 28m

- bieżnia lekkoatletyczna (prosta) z wydzielona skocznią w dal – 6m x 70m

Wyposażenie boiska.

- 2 bramki do piłki nożnej (5x2m).  

- 1 komplet - siatka wraz z słupkami do piłki siatkowej. 

- 1 komplet – siatka wraz z słupkami do tenisa ziemnego.

- 2 komplety koszy – do piłki koszykowej.

Na całym obwodzie obiektu powinno być ogrodzenie boiska o wysokości co najmniej 

4m 

z dwoma wejściami, w tym jedno techniczne o szer. co najmniej 2,5m umożliwiające 

wjazd.

Beneficjenci zadania: Realizacja zadania przeznaczona jest dla całej społeczności 

lokalnej osiedla Bałuty Centrum  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

zarówno szkolnej jak i przedszkolnej. Skierowany jest do osób bez ograniczeń 

wiekowych i bez podziału na płeć. Z obiektu będą mogły korzystać wszystkie chętne 

osoby, dla których sport i rekreacja są ważnymi elementami życia.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 1990000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę jakości życia społeczeństwa. Przyczyn 

się do uatrakcyjnienia czasu wolnego użytkowników obiektu, spędzających 

czas wolny w sposób aktywny, na świeżym powietrzu.

173 L152 "Przylądek 113-tu marzeń - aranżacja ogrodu zewnętrznego przy 

Szkole Podstawowej nr 113 w Łodzi".

Projekt "Przylądek 113-tu marzeń" to plan aranżacji terenu ogrodu przy Szkole 

Podstawowej nr 113, który stanowi naturalny łącznik między ulicami Bednarską, a 

Unicką. Zakłada zmianę istniejącego zieleńca w nowoczesny, przyjazny dla 

okolicznych mieszkańców ogród. Stanowił będzie miejsce kreatywnego wypoczynku. 

Wśród kolorowych roślin, krzewów, w cieniu drzew mieszkańcy pobliskiego osiedla 

będą mogli miło spędzić czas. Projekt zakłada utworzenie miejsca spokojnego 

odpoczynku dla osób starszych, kreatywnej oferty gier i zabaw dla dzieci 

korzystających z placu zabaw, a także aktywnej formy spędzania czasu na 

zewnętrznej siłowni. Ogród będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców od 

poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 342700,00 Realizacja zadania przyczyni się do uatrakcyjnienia czasu wolnego 

spędzanego przez mieszkańców na świeżym powietrzu. Doposażenie w nowe 

sprzęty wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny użytkowników przestrzeni.

174 L149 “SPOTKAJMY SIĘ WSZYSCY NA PLACU ZABAW”  – modernizacja 

placu zabaw przy SP 65

Modernizacja placu zabaw: wymiana nawierzchni oraz zestawów zabawowych. 

Zakup urządzeń dedykowanych dzieciom w wieku żłobkowym.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 144694,00 Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw. 

Doposażenie w nowe sprzęty wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny osób 

korzystających  z obiektu, uatrakcyjni czas spędzany na świeżym powietrzu.

175 L148 RADOŚĆ DZIECKA III - festyny osiedlowe w SP152 Zadanie ma na celu integrację społeczności szkolnej SP5152 poprzez zorganizowanie 

dla obecnych i przyszłych uczniów szkoły, ich rodzeństwa, dzieci z okolicznych 

przedszkoli, rodziców i przyjaciół dwóch festynów rodzinnych propagujących zdrowy 

styl życia i kształtujących nawyk czynnego spędzania wolnego czasu. Festyny będą 

miały charakter otwarty i będą mogły w nich uczestniczyć wszystkie dzieci z osiedla. 

Dzięki muralowi nastąpi poprawa wizerunku otoczenia szkoły, poprawa jego 

estetyki. Dzięki nowym i nowoczesnym urządzeniom na placu zabaw, rodzice z 

dziećmi będą mogli w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny (plac zabaw jest 

ogólnodostępny).

Wydział Edukacji POZYTYWNA 100000,00 Realizacja zadania przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.  Ponadto 

uatrakcyjni czas spędzany na świeżym powietrzu, kształtując nawyk 

czynnego spędzania czasu wolnego oraz propagując zdrowy styl życia.



176 L144 Interaktywny plac zabaw dla dzieci i młodzieży na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 199

Teren zielony wokół Szkoły Podstawowej nr 199 chcemy doposażyć w 

ogólnodostępny, edukacyjny Interaktywny Plac Zabaw składający się z 7 

interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład placu zabaw wejdą takie 

urządzenia jak: naukowy Hex, grające trójkąty, litofon, film animowany, głuchy 

telefon, kołyska Newtona i eko-memory. Każde urządzenie jest wyposażone w 

tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu. Nasadzenie urządzeń 

będzie zaprojektowane, aby współgrał z istniejącym zagospodarowaniem teren i był 

zgodny z prawem budowlanym, dodatkowo teren zostanie wyrównany (wokół

zamontowanych urządzeń) i posiana świeża trawa.

Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do mądrej zabawy na świeżym 

powietrzu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji społecznej i coraz większym skutkom 

spędzania czasu młodzieży przed komputerami, chcielibyśmy stworzyć kreatywną, a 

przy tym innowacyjną przestrzeń zieloną nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale 

również dla wszystkich mieszkańców. Wybrane urządzenia mają za zadanie 

przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci i młodzież chętniej 

zgłębią tajniki nauki.

Przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również rodzinną 

atrakcją turystyczną miasta. Interaktywny Plac Zabaw będzie dostosowany do osób 

w różnym wieku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z niepełnosprawnością 

ruchową. Nawet osoby niewidome, często wykluczone z tego typy atrakcji, znajdą tu 

przestrzeń dla siebie i będą

mogły skorzystać z urządzeń dźwiękowych. (...)

Wydział Edukacji POZYTYWNA 115736,95 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników, stworzy 

warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego osobom 

niepełnosprawnym.

177 L142 Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem i wyposażeniem w SP 

nr 91 w Łodzi.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektu 

poprzez remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wymianę wyposażenia oraz 

oświetlenia na energooszczędne, montaż tablicy wyników i nagłośnienia.

Sala gimnastyczna wymaga kompleksowego remontu. Zeszłoroczne ulewy i 

uszkodzony dach spowodowały zalanie obiektu. Generalnego remontu wymaga 

zniszczony parkiet, zalane ściany oraz oświetlenie, które z roku na rok generuje coraz 

większe koszty. Modernizując oświetlenie, zaoszczędzimy na kosztach energii 

elektrycznej. Nowoczesne oświetlenie LED zużywa do 80% mniej energii niż 

tradycyjna instalacja oświetleniowa. Odpowiednio dobrane oświetlenie zapewni 

lepszy komfort oraz bezpieczeństwo korzystających z sali uczniów.

W zakresie remontu są pomieszczenia przebieralni/szatni dla uczniów, magazynku 

sprzętowego oraz przyległego korytarza. Prace obejmą uzupełnienie i naprawę 

tynków, malowanie ścian, wymianę zabudowy grzejników w remontowanych 

pomieszczeniach, wymianę stolarki drzwiowej i naprawę stolarki okiennej. 

Chcielibyśmy w ramach projektu wymienić również osprzęt sportowy pamiętający 

dawne lata, zamontować nowe drabinki oraz zainstalować tablicę wynikową oraz 

instalację nagłaśniającą.

Remont i wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i audiowizualny 

umożliwi organizację imprez sportowych i rekreacyjnych nie tylko dla dzieci 

szkolnych, ale również dla młodzieży i starszych mieszkańców Kozin.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 239500,00 Realizacja zadania wpłynie na integrację społeczności, przyczyni się do 

spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i atrakcyjny. Doposażenie w 

nowe sprzęty wpłynie na prawidłowy rozwój użytkowników obiektu.

178 L141 Przywróćmy blask infrastrukturze sportowej w XXIX Liceum 

Ogólnokształcącym w Łodzi

Przedmiotem projektu jest remont sali gimnastycznej o powierzchni ok. 273 m 2. 

Nowa sala zapewniać będzie  odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego oraz 

umożliwiać będzie organizowanie spotkań, imprez i rozgrywek o charakterze 

ogólnodostępnym.              

Główne działania to: 

-	wyrównanie i malowanie ścian i sufitu, wykonanie zabudowy grzejników,

-	remont podłogi i wymiana parkietu,

-	wymiana instalacji elektrycznej i montaż okablowania do nagłośnienia sali,

-	wymiana opraw oświetleniowych i montaż tablicy wyników,

-	montaż rolet sterowanych elektrycznie,

-	montaż nagłośnienia,

-	montaż nowych drabinek 

Wydział Edukacji POZYTYWNA 319000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę kondycji fizycznej użytkowników sali 

gimnastycznej. Przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.



179 L138 Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z projektu 

"Radosna szkoła"na terenie Szkoły Podstawowej nr 199

Projekt dotyczy wymiany powierzchni bezpiecznej na placu zabaw zbudowanym w 

ramach programu "Radosna szkoła" w roku 2021 r. na terenie Szkoły Podstawowej 

nr 199. Plac zabaw został zbudowany w 2012 r. Bezpieczne podłoże zgodnie pod 

wpływem warunków atmosferycznych uległo zniszczeniu. Kostki z granulatu 

wypaczyły się i nie spełniają swojej roli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

korzystającym uczniom.

Plac zabaw, to nieustanne źródło inspiracji dla dzieci, to ich świat działania i zabawy. 

Tutaj uwielbiają szukać granic swoich możliwości. Poprzez wrażenia zmysłowe 

próbują zrozumieć otoczenie, zmierzyć swoje siły, rozwijają swoją sprawność, 

motorykę, bawią się w gronie

kolegów. Z tym związane jest ryzyko upadku. Zastosowanie bezpiecznej nawierzchni 

pod urządzeniami zabawowymi wzmacnia bezpieczeństwo naszych uczniów na 

placu zabaw i minimalizuje ryzyko odniesienia większych obrażeń.

Planujemy wykonać bezpieczne podłoże z biowłókniny (maty z POLY EASI)- maty 

posiadają stosowne certyfikaty.

Bezpieczna nawierzchnia to płytki "bezpiecznego upadku" - amortyzują i zapewniają 

bezpieczeństwo podczas zabawy.

Plac zabaw będzie ogólnodostępny, będą z niego korzystać 

Bezpieczna nawierzchnia wykonana jest z gumowego granulatu.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 157750,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników placu 

zabaw.

180 L137 Wymiana nawierzchni na placu szkolnym przy SP114 w Łodzi, ul. 

Milionowa 64

Celem projektu jest zmiana starych, zniszczonych, krzywych płyt chodnikowych na 

estetyczną kostkę brukową na placu przy budynku szkoły. Szkoła jest 

wyremontowana z zewnątrz, budynek po termomodernizacji okala pół metrowy pas 

ułożony z kostki, a plac przylegający do budynku szpeci ten piękny obrazek starą 

płytą chodnikową.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 315000,00 Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników 

przestrzeni wokół szkoły.

181 L135 BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA NA PLACU ZABAW – STATEK NA 

ZŁOTNIE

Plac zabaw przy SP169 – Statek na Złotnie zbudowano prawie 15 lat temu. Przez te 

wszystkie lata w godzinach pracy szkoły bawią się tu uczniowie oraz wszyscy chętni 

goście.  Nawierzchnia zwyczajnie wymaga wymiany.

Wydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 188000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników podczas 

pobytu na placu zabaw.

182 L134 BOISKO NASZYCH MARZEŃ modernizacja kompleksu sportowo – 

rekreacyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi;

W ramach realizacji projektu pragniemy odnowić kompleks rekreacyjno – sportowy 

ORLIK znajdujący się przy Szkole Podstawowej Nr 109 w Łodzi. 

Projekt zakłada: modernizację/ uzupełnienie oraz wymianę nawierzchni, wymianę 

piłko-chwytów, wymianę oraz zakup sprzętu do gry w  koszykówkę, siatkówkę oraz 

piłkę ręczną na boisku wielofunkcyjnym. Ponadto zakładamy w ramach projektu 

odnowić i zmodernizować siłownię na powietrzu, znajdującą się przy boiskach.

W. w boiska oraz siłownia na powietrzu są ogólnodostępne nieodpłatnie dla 

mieszkańców osiedla.

Wielofunkcyjne boisko stanie się miejscem do uprawiania sportu i rekreacji dla całej 

rodziny, a tym samym będzie przeciwdziałać wykluczeniu, wspierać walkę z 

uzależnieniami oraz sprzyjać integracji międzypokoleniowej i lokalnej. Uprawianie 

sportu na bezpiecznym i sprawnym boisku wspomaga zaburzoną koordynację 

ruchową, wpływa na koncentrację oraz jest miejscem spotkań dzieci 

z różnymi niepełnosprawnościami.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 273000,00 Realizacja projektu wpłynie na integrację społeczności lokalnej. Przyczyni się 

do poprawy bezpieczeństwa użytkowników obiektu sportowego. Naprawa i 

doposażenie boiska wpłyną na atrakcyjność boiska, prawidłowy rozwój 

fizyczny mieszkańców oraz uatrakcyjnią czas pobytu na świeżym powietrzu.

183 L129 Filmowo-naukowe centrum rekreacyjno-kulturalne przy SP 116 ul. 

Ratajska 2/4

Na ogrodzonym terenie otaczającym budynek Szkoły Podstawowej Nr 116 

powstanie centrum filmowo-naukowe z terenem rekreacyjno-kulturalnym. W 

ramach projektu powstaną strefy do dyspozycji mieszkańców miasta Łodzi: Kino pod 

chmurką, strefa gier i zabaw sportowych dla dzieci i dorosłych (tenis stołowy, szachy, 

tor do gry w bulle, boisko do siatkówki), Miasteczko ruchu drogowego, Na 

ogrodzonym terenie otaczającym budynek Szkoły Podstawowej Nr 116 powstanie 

centrum filmowo-naukowe z terenem rekreacyjno-kulturalnym. W ramach projektu 

powstaną strefy do dyspozycji mieszkańców miasta Łodzi: Kino pod chmurką, strefa 

gier i zabaw sportowych dla dzieci i dorosłych (tenis stołowy, szachy, tor do gry w 

bulle, boisko do siatkówki), Miasteczko ruchu drogowego, Mini amfiteatr pod 

zadaszeniem, strefa naukowo-edukacyjna do manipulacyjnych zabaw edukacyjnych i 

eksperymentów, ławeczka multimedialna do odtwarzania i odsłuchiwania muzyki i 

treści edukacyjnych.

Wydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 655000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników centrum 

rekreacyjno - kulturalnego. Do użytku mieszkańców oddana zostanie 

przestrzeń, która umożliwi atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na świeżym 

powietrzu.



184 L128 Staropoleski Klub Filmowy "Kotłownia" Projekt stanowi kontynuację działalności Kina Kotłownia, które zostało sfinansowane 

z Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. Projekt w 2017 r. został nagrodzony w 

Ogólnopolskim Konkursie „Mieszkam Tu”. Do 2019 r. odbywały się projekcje dla 

mieszkańców naszego miasta. Złożony projekt umożliwi wznowienie działalności 

Kina w zakresie niekomercyjnych projekcji filmowych wraz z prowadzeniem 

filmowego klubu dyskusyjnego popularyzującego wiedzę filmoznawczą.  Kino będzie 

otwarte 2 razy w miesiącu w godzinach wieczornych. Nie będzie to przeszkadzało w 

funkcjonowaniu szkoły. po stronie szkoły będzie zapewnienie  osoby do obsługi 

projekcji. Kino prowadzi swój niezależny profil na jednym z portali 

społecznościowych co pozwala na sprawną komunikację z mieszkańcami Łodzi. 

Informacje o niekomercyjnych projekcjach zamieszczane są również na profilu 

Plaster Łódzki – repertuar kin. Szkoła jest przystosowana dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową. Wjazd do szkoły windą lub podjazdem, zjazd do 

pomieszczenia kinowego - schodołazem. Szkoła posiada własny parking, który 

zostanie udostępniony na czas projekcji.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 25300,00 Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom Łodzi, w tym osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwo w bezpłatnych projekcjach filmowych.

185 L105 Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 48 w Łodzi Siłownia zewnętrzna oraz przyrządy do street workout korzystnie wpłyną na rozwój 

fizyczny oraz relacje społeczne między młodzieżą oraz pozostałymi mieszkańcami 

osiedla. Planowane urządzenia zapewnią możliwość ćwiczenia ciała oraz dyscypliny 

treningu.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 360000,00 Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na rozwój fizyczny mieszkańców m. 

Łodzi, stworzy warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym 

powietrzu.

186 L104 Rewitalizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego przy Szkole 

Podstawowej nr 46 w Łodzi

Rewitalizacja plus doposażenie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 46 

w Łodzi. Wymiana nawierzchni na placu zabaw. Doposażenie placu zabaw o ławki i 

stoliki śniadaniowe. Postawienie altany rekreacyjno- edukacyjnej ze stołami i 

ławami. 

Powyższe, zgodnie z dołączoną klauzulą dostępności, będzie ogólnodostępne dla 

mieszkańców Łodzi przez 30 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku) w 

godzinach 7.00-8.00 oraz 13.00-18.00.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 172000,00 Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia miejsca, gdzie mieszkańcy 

miasta będą mieli możliwość atrakcyjnego, ciekawego spędzenia czasu 

wolnego na świeżym powietrzu w przyjaznym i zielonym otoczeniu.

187 L097 Modernizacja i wyposażenie Pracowni komputerowej w XII LO Remont sali informatycznej, żeby spełniała ona standardy nowoczesnej szkoły jest 

bardzo konieczny. Nowe stanowiska pracy zapewniłyby prawidłową postawę ciała 

przy patrzeniu w monitor. Nowe komputery będą zachęcały, ułatwiały dostęp do 

informacji i nowych technologii oraz umożliwią pracę społeczności szkolnej przy 

różnego rodzaju przedsięwzięciach takich jak: tworzenie elektronicznej gazetki, czy 

przy promocji szkoły. Oprogramowanie dla słabowidzących zniesie pewnego rodzaju 

bariery i pozwoli na korzystanie w pełni z komputera.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 171000,00 Realizacja projektu zniesie bariery oraz umożliwi osobom niepełnosprawnym 

dostęp do urządzeń multimedialnych zgodnie z ich potrzebami.

188 L092 Modernizacja boiska ORLIK Szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi Obiekt sportowy ORLIK 2012 był wybudowany w 2008 roku - od tego czasu służył 

uczniom Szkoły Podstawowej nr 12, Gimnazjum nr 29 oraz okolicznym 

mieszkańcom. Zlokalizowany 

w sercu osiedla MIESZKA I pełni bardzo ważną rolę w życiu jego mieszkańców. 

Bowiem 

ze względu na swoją całodobową dostępność pozwala na aktywne spędzanie czasu 

nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również osobom dorosłym uprawiającym sport. 

Co więcej jest przeznaczony głównie do sportów drużynowych, których nie sposób 

przecenić w kontekście kształtowania kompetencji społecznych oraz 

podtrzymywania relacji międzyludzkich. Ponadto, Szkoła Podstawowa od lat 

uczestniczy w projekcie "Lokalny Animator Sportu", w ramach którego na boisku 

prowadzone są ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży oraz 

kalendarz rozgrywek zgłaszających się grup piłkarskich w różnym wieku.

Obiekt składa się z boiska do gry w pikę nożną, boiska do koszykówki oraz kontenera, 

w którym znajduje się toaleta, przebieralnia i pomieszczenie do  przechowywania 

sprzętu sportowego. Po 13 latach intensywnej eksploatacji ORLIK 2012 wymaga 

renowacji i modernizacji. Stąd  pilna potrzeba wymiany murawy oraz modernizacji 

boiska do koszykówki, która w znacznym stopniu  zwiększy funkcjonalność i 

atrakcyjność tej części naszego ORLIKA.  Dzięki tym działaniom będzie mogło z niego 

korzystać więcej osób. 

Wydział Edukacji POZYTYWNA 392668,00 Realizacja zadania przyczyni się do bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania 

czasu wolnego na świeżym powietrzu przez mieszkańców. Ponadto przyczyni 

się do bezpiecznego korzystania z atrakcyjności tego miejsca, jakim jest 

boisko Orlik.



189 L090 BOISKO WIELOFUNKCYJNE "PRZY CZWÓRCE" Wnioskujemy o wykonanie przy Szkole Podstawowej nr 4 boiska wielofunkcyjnego, 

które służyłoby uczniom i okolicznym mieszkańcom.

Obecny stan boiska zagraża bezpieczeństwu: nierówny asfalt, ubytki w nawierzchni.

Nowe boisko byłoby pokryte nawierzchnią poliuretanową, dostosowane i 

wyposażone w niezbędne sprzęty spełniające bezpieczne warunki do uprawiania gier 

zespołowych (pika nożna, piłka ręczna, koszykówka, badmintona) pozwalające 

uprawiać biegi oraz skoki w dal. 

Boisko ogrodzone, wyposażone w piłkochwyty, oświetlenie, monitoring, trybuny z 

wyremontowaną drogą dojazdową.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 1550000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników boiska. 

Wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny osób aktywnie spędzających czas na 

świeżym powietrzu.

Z uwagi na sieci infrastruktury miejskiej występujące na działce wymiary 

boisk mogą ulec zmianie.

190 L089 Ławki na terenie zielonym Szkoły Podstawowej nr 138, ul. św. 

Franciszka z Asyżu 53 - I etap tworzenia Parku zabaw 

sensorycznych

Zakup i montaż ławek na terenie zielonym szkoły umożliwi w pełni wykorzystanie 

potencjału i terenu szkoły. Docelowo chcemy stworzyć na terenie szkoły park zabaw 

sensorycznych, który będzie służył jako strefa relaksacyjno-dydaktyczna. Nasz ogród 

ma sprawić, że poprzez bierny i aktywny kontakt z naturą mieszkańcy osiedla będą 

mieli możliwość kontaktu z przyrodą i wypoczynku na świeżym powietrzu. Park 

zabaw sensorycznych będzie odpowiednim miejscem do wyciszenia się zarówno dla 

dzieci, rodziców po ciężkim dniu pracy, jak i seniorów.

Wszyscy mieszkańcy osiedla i okolicy będą mogli korzystać z ławeczek, a docelowo z 

parku sensorycznego nie tylko podczas godzin otwarcia szkoły, ale również po jej 

zamknięciu i w dni wolne od pracy, gdyż teren szkoły jest otwarty całą dobę.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 6800,00 Realizacja zadania ułatwi mieszkańcom m. Łodzi kontakt z przyrodą oraz 

wypoczynek na świeżym powietrzu.

191 L087 Ogród przedszkolny przy Przedszkolu Miejskim nr 102 Doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym z przeznaczeniem dla dzieci z 

Przedszkola Miejskiego nr 102, jak i z okolicznych placówek (w ramach organizacji 

imprez sportowych); jak również dla rodziców z dziećmi w godzinach 

popołudniowych.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 45000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa dzieci korzystających z 

placu zabaw. Doposażenie w nowe sprzęty wpłynie na prawidłowy rozwój 

fizyczny dzieci, podniesie atrakcyjność czasu spędzanego przez dzieci na 

świeżym powietrzu.

192 L086 Miasteczko ruchu drogowego - adaptacja starego boiska na 

terenie SP 138,

Montaż miasteczka ruchu drogowego na terenie starego boiska do gry w 

koszykówkę pozwoli dzieciom z osiedla na bezpieczną zabawę i naukę  jazdy na 

rowerze. Miasteczko malowane jest specjalistyczną, trwałą farbą poliuretanową 

dwuskładnikową, chemoutwardzalną wysokiej jakości przeznaczonej do 

cienkowarstwowego poziomego oznakowania. 

Dzieci z całego osiedla będą mogły uczyć się i doskonalić swoje umiejętności jazdy na 

rowerze na zamkniętym, ogrodzonym i bezpiecznym terenie szkoły.

Rodzice będą mieli chwilę wytchnienia na terenie zielonym, bez obawy, że ich 

dziecko jeździ po niebezpiecznej ulicy. 

Wszyscy mieszkańcy osiedla i okolicy będą mogli korzystać z miasteczka ruchu 

drogowego, nie tylko podczas godzin otwarcia szkoły, ale również po jej zamknięciu i 

w dni wolne od pracy, gdyż teren szkoły jest otwarty całą dobę.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 15500,00 Realizacja zadania pozwoli na bezpieczną zabawę i naukę jazdy na rowerze 

dzieciom, uatrakcyjni czas spędzany na świeżym powietrzu.

193 L085 Budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego o sztucznej 

nawierzchni przy SOSW Nr 1 w Łodzi ul.Siedlecka7/21.Działka G5-

286/4 ,włsność :Miasto Łódź,osiedle Górniak

Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego  o wymiarach 44x22 

m o nawierzchni poliuretanowej. Na boisku przewidziano możliwość gry w 

następujące dyscypliny sportowe : piłka ręczna, koszykówka 2 boiska, siatkówka i 

tenis ziemny. Inwestycja obejmuje  budowę  szkolnego polegającego na zmianie 

podbudowy i nawierzchni (istniejące boisko pokryte jest spękanym nierównym 

asfaltem). Budowę: piłkochwytów, ogrodzenia boiska, oświetlenia boiska, 

monitoringu ,stworzenie kanalizacji deszczowej .Przewidziany został następujący 

sprzęt sportowy :bramki stalowe(3x2) 2 szt., dwa boiska -4 komplety: stojaki 

metalowe dwusłupowe, tablice 180x105m,obręcze uchylne, siatka łańcuchowa 

,słupki z mocowaniami do naciągu siatki. Zaprojektowano nowe oświetlenie, 

monitoring wizyjny i odwodnienie liniowe wzdłuż boiska.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 1457000,00 Realizacja projektu ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym do obiektu, 

stworzy warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego adekwatnie do 

możliwości psychofizycznych osób korzystających. Umożliwi również 

aktywny wypoczynek i rekreację na świeżym powietrzu mieszkańcom m. 

Łodzi.

194 L083 Modernizacja placu  zabaw. Pomysł na modernizację placów zabaw wynika z potrzeby zapewnienia 

bezpieczeństwa, harmonijnego rozwoju oraz prawa do wypoczynku dzieci 

uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 228. Do placówki uczęszcza 200 dzieci 

w wieku 3-6 lat. Dotychczas do dyspozycji mają jedynie 4 trzydziestoletnie huśtawki, 

dwie piaskownice i zestaw z dwoma zjeżdżalniami. Urządzenia, które są do 

dyspozycji dzieci nie zapewniają należytego bezpieczeństwa. Nowy sprzęt ogrodowy 

pozwoli na wszechstronny rozwój, aktywności fizyczną i uczestnictwo w szczęśliwej 

zabawie na świeżym powietrzu.

Wydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 346700,00 Realizacja projektu pozwoli na atrakcyjne i bezpieczne spędzanie czasu 

wolnego.



195 L082 "Jak ćwiczyć, to tylko wśród zieleni" - stworzenie siłowni 

zewnętrznej na terenie zielonym znajdującym się przy Szkole 

Podstawowej nr 142 w Łodzi.

Siłownia zewnętrzna zwiększy atrakcyjność szkoły. Przedmiotowy projekt ma na celu 

aktywizację młodzieży i lokalnej społeczności w tak ważnym aspekcie jak zdrowie, 

kultura fizyczna, rodzinne spędzanie wolnego czasu. Głównym założeniem jest 

dążenie do aktywnego, zdrowego trybu życia dzieci i dorosłych oraz aktywizacji 

seniorów. Położenie placu blisko szkoły pozwoli częściej prowadzić na zewnątrz 

zajęcie edukacyjne i wychowawcze, a realizacja wniosku pozwoli wzbogacić ofertę 

rekreacyjną szkoły i okolicy.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 170000,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników siłowni zewnętrznej. Doposażenie w nowe sprzęty wpłynie na 

prawidłowy rozwój fizyczny mieszkańców , uatrakcyjni czas pobytu na 

świeżym powietrzu

196 L081 "Witajcie w naszej bajce" - adaptacja pomieszczeń na świetlicę 

szkolną w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul. Łupkowej 6.

Przedmiotem wniosku jest adaptacja mieszkania lokatorskiego znajdującego się w 

Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi przy ul.Łupkowej 6. Pomieszczenia, które można 

zaadaptować na świetlicę szkolną. Szkoła boryka się z problemem małej liczby 

pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów. Osiedla wokół szkoły się powiększają, 

budowane są nowe wielorodzinne domy,  w związku z tym zwiększa się liczebność 

dzieci. Pomieszczenie po lokatorze stoi puste od kilku lat, ponieważ szkoła nie 

dysponuje środkami na zagospodarowanie. Oddzielne wejście do pomieszczenia 

pozwoliłoby prowadzić tam popołudniami również świetlicę środowiskową z 

zajęciami dodatkowymi, ponieważ istnieje takie zapotrzebowanie. W okolicy, gdzie 

wiele zajęć pozalekcyjnych stanowi jedyną rozrywkę i sposób rozwoju dzieci, 

funkcjonowanie takiej świetlicy z zajęciami dodatkowymi byłoby bardzo pożądane.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 99000,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia atrakcyjności zajęć dla dzieci 

oraz przyczyni się do prawidłowego rozwoju uczestników zajęć.

197 L080 Pracownia Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 176 w Łodzi, ul. 

Roosevelta 11/13, 90-056 Łódź.

Uczniami naszej szkoły są dzieci z licznymi deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, 

wymagające intensywnej rehabilitacji, w tym rewalidacji słuchu. Aby skutecznie im 

pomagać, wskazane byłoby utworzenie gabinetu rewalidacyjnego, wyposażonego w 

specjalistyczny sprzęt terapeutyczny, jakim jest zestaw treningu i kształcenia uwagi 

słuchowej „Uwaga Słuchowa - Metoda Tomatisa”. Nadrzędnym celem projektu jest 

rehabilitacja oraz wieloaspektowe oddziaływanie na rozwój psychofizyczny uczniów 

niepełnosprawnych intelektualnie, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (z 

zaburzeniami przetwarzania słuchowego) i chorobami przewlekłymi. Terapią z 

wykorzystaniem Metody Tomatisa objęci zostaną uczniowie naszej szkoły oraz dzieci 

i młodzież do 18 roku życia z terenu miasta Łodzi w ramach Dni Otwartych gabinetu 

rewalidacyjnego.

Metoda ta jest treningiem kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia. 

Wpływa w naturalny i nieinwazyjny sposób na układ słuchowy oraz mózg dziecka, w 

efekcie prowadzi do znaczącej poprawy w zakresie umiejętności uczenia się, 

skupiania uwagi, komunikacji, czytania, słuchania oraz procesów integracji 

sensorycznej.

Metoda Tomatisa przynosi pozytywne efekty w terapii:

 - zaburzeń mowy – opóźnionym rozwoju mowy, zaburzeniach artykulacji, jąkaniu, 

seplenieniu, zaburzeniach głosu (dysfonia),

 - centralnego zaburzenia słuchu,

- opóźnień w rozwoju psychosomatycznym, językowym lub psychicznym, 

- problemów szkolnych takich jak trudności w nauce czytania i pisania, 

- problemów z koncentracją uwagi i słuchaniem komunikatów,

- dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii,

- nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),

- zaburzeniach komunikacyjnych w zespole Aspergera, autyzmie,

- wrodzonej niepełnosprawności, np. w Zespole Downa

- w zaburzeniach w zachowaniu, nadreaktywności emocjonalnej, agresji.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 65200,00 Realizacja zadania przyczyni się do pogłębienia i wzbogacenia działań 

skierowanych do dzieci niepełnosprawnych - z zaburzeniami rozwojowymi.

198 L079 Kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie ZSEiU w Łodzi ul. 

Astronautów 19.

W skład kompletu street workout wchodzi zestaw urządzeń do ćwiczeń 

sprawnościowych, bezpieczna nawierzchnia, alejka parkowa oraz ławki i kosze na 

śmieci. Teren kompleksu zostanie ogrodzony, doświetlony i wyposażony w kamery 

monitoringu wizyjnego. Głównym celem zadania jest poprawa kondycji fizycznej 

wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 565000,00 Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 

Doposażenie w nowy sprzęt wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny oraz 

uatrakcyjni czas wolny spędzany na świeżym powietrzu.

199 L077 PLAC ZABAW DLA DZIECI PRZY SP 84, ŁÓDŹ UL.WICI16. PLAC ZABAW na terenie wokół SP nr84 z przeznaczeniem dla uczniów naszej 

placówki oraz dzieci z osiedla Teofilów-Wielkopolska. Na bezpiecznej nawierzchni 

zostaną umieszczone elementy wyposażenia placu zabaw: zjeżdżalnia w wybranym 

kształcie, wagonik, duża lokomotywa, huśtawka dwuosobowa, karuzela, ławostół, 

domek piramida, sprężynowiec z tworzywa HDPE, siedzisko "bocianie gniazdo" . 

Dzieci pod opieką nauczycieli i rodziców będą mogły bawić się i odpoczywać.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 342000,00 Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników placu 

zabaw. Doposażenie w nowe sprzęty wpłynie na prawidłowy  rozwój fizyczny 

dzieci, uatrakcyjni czas pobytu na świeżym powietrzu.

Realizacja zadania nie wiąże się z wycinką drzew.



200 L075 Modernizacja szatni dla uczniów i uczniów niepełnosprawnych 

oraz pomieszczenia na szatnię uczniów niepełnosprawnych 

ruchowo w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi ul. 

Kusocińskiego 116.

Szatnia dla uczniów i uczniów niepełnosprawnych oraz pomieszczenie pełniące 

funkcję szatni dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo w XXXIII LO nie spełniają 

oczekiwań uczniów i ich rodziców, utrudniają sprawowanie nadzoru 

pedagogicznego, nie gwarantują pełnego zabezpieczenia własności uczniów. Daleko 

odbiegają od norm estetycznych, a mogą nawet stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów.

Szatnia jest pomieszczeniem nieremontowanym od początku istnienia szkoły, czyli 

blisko 40 lat. Oddzielone metalowymi siatkami boksy dla poszczególnych klas 

wyposażone jedynie w ciąg wieszaków, nie dają poczucia prywatności i 

bezpieczeństwa pozostawionego w szatni mienia.

Pomieszczenie przeznaczone na szatnię dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo (w 

szkole są oddziały integracyjne, w których w sumie może być ok. 20 uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) zostało 

prowizorycznie przystosowane i wyposażone dla potrzeb tych uczniów. Tymczasem 

w szkole potrzebne jest miejsce, w którym uczniowie niepełnosprawni nie tylko 

bezpiecznie przebiorą się i przygotują do zajęć ale także, dzięki odpowiedniemu 

wyposażeniu będą mogli w przerwach między zajęciami odpocząć, zrelaksować się, 

wyciszyć w sytuacjach emocjonalnego napięcia lub zmęczenia.

Z obu pomieszczeń będą mogli korzystać mieszkańcy Łodzi uczestniczący w zajęciach 

otwartych organizowanych na terenie szkoły.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 322400,00 Realizacja projektu ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym  do 

przestrzeni szkolnej.

201 L072 "Wesoły i bezpieczny plac zabaw" Szkoła Podstawowa nr 55 im. 

Eugeniusza Lokajskiego ul. Mackiewicza 9, 91-349 Łódź

W ramach realizacji zadania planowana jest rewitalizacja ogólnodostępnego placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej nr 55. 

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności placu zabaw. 

Obecny ogólnodostępny plac zabaw z racji swojego wieku i częstotliwości 

użytkowania wymaga odnowienia. 

W ramach remontu przewiduje się demontaż, wywóz i utylizację starej nawierzchni, 

korytowanie oraz wykonanie nowej podbudowy. Wykonanie wylewki betonowej z 

zachowaniem spadków odwadniających. Zakup i montaż nowej nawierzchni SBR, 

ponieważ obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Malowanie 

części wytartych i popisanych urządzeń zabawowych. Uzupełnienie brakujących 

nitów przy ślizgu, dokręcenie połączeń lin ze słupkami, wymianę przetartych lin w 

"Zestawie dużym" w wejściu wraz z łącznikami oraz przy kocim grzbiecie.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 133000,00 Realizacja zadnia podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników placu 

zabaw. Przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności czasu wolnego spędzanego 

na świeżym powietrzu.

202 L068 Zielone patio. Tereny przy Szkole Podstawowej nr 162, ul. 

Powszechna 15, 93-321 Łódź.

Projekt zakłada rearanżację otwartego patio przy SP 162, celem udostępnienia go 

uczniom i społeczności lokalnej na potrzeby rekreacji. Obecnie teren ten pełni 

funkcję przyszkolnego parkingu, a chcemy, aby stał się zielonym zakątkiem z 

ławeczkami, miejscami do gry w ping-ponga, szachy, czy piknikowania. Planujemy 

założyć trawniki, obsadzić teren drzewami, krzewami, tworząc zacienione miejsca do 

odpoczynku, ale też nauki w ciepłe dni. Będąc świadomymi obecnych zagrożeń dla 

środowiska, wyposażymy patio w domki i poidełka dla owadów, uwrażliwiając tym 

samym młodzież i mieszkańców Łodzi na potrzeby tych najmniejszych. "Zielone 

patio" stanowiłoby dopełnienie już istniejących, ogólnodostępnych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, będzie mogło być wykorzystywane podczas imprez i 

wydarzeń integrujących społeczność lokalną. 

Wydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 345985,00 Realizacja zadania przyczyni się do uatrakcyjnienia czasu wolnego 

spędzanego na świeżym powietrzu przez mieszkańców. Doposażenie w nowe 

sprzęty wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny dużych i małych 

mieszkańców m. Łodzi.

203 L060 Podjazd dla osób niepełnosprawnych do Przedszkola Miejskiego 

nr 63 w Łodzi.

Projekt przewiduje zbudowanie podjazdu dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich lub osób prowadzących wózki dziecięce.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 180000,00 Realizacja projektu ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektu.

204 L058 Boisko wielofunkcyjne na terenie ZSEiU w Łodzi ul. Astronautów 

19.

Boisko wielofunkcyjne wykonane z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 44 x 

22m. W skład boiska wchodzą: dwa boiska 22 x 13 m do koszykówki z regulowaną 

wysokością koszy, boisko do siatkówki z demontowanymi regulowanymi słupkami 

umożliwiającymi wykorzystanie boiska do gry w tenisa ziemnego, boisko 40 x 20 do 

piłki ręcznej z dwoma bramkami, piłkochwyty o wysokości 4m, odwodnienie liniowe. 

Wyposażenie dodatkowe: trybuny, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, monitoring 

wizyjny.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 1552000,00 Realizacja projektu pozwoli na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego na 

świeżym powietrzu podczas wykonywania różnych form aktywności 

sportowej. Wpłynie na integracje mieszkańców m. Łodzi.



205 L057 Nauka i zabawa - zagospodarowanie terenu przed szkołą, montaż 

gier podwórkowych.

Montaż gier podwórkowych z masy termoplastycznej na kostce brukowej na terenie 

szkoły pozwoli mieszkańcom na korzystanie nie tylko z placu zabaw, ale również z 

innych atrakcji. Materiał, z którego wykonane są gry, cechuje się dużą odpornością 

na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i są antypoślizgowe, co zapewni ich 

bezpieczne użytkowanie.

Wszyscy mieszkańcy osiedla i okolicy będą mogli korzystać z gier nie tylko podczas 

godzin otwarcia szkoły, ale również po jej zamknięciu i w dni wolne od pracy, gdyż 

teren szkoły jest otwarty całą dobę. Umożliwi to integrację społeczności lokalnej i 

pozwoli dzieciom do powrotu do relacji towarzyskich i zabaw z rówieśnikami.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 26282,22 Realizacja projektu poprawi poziom bezpieczeństwa osób korzystających z 

atrakcji udostępnionych na terenie szkoły. Doposażenie w nowy sprzęt 

wpłynie na prawidłowy rozwój fizyczny użytkowników, uatrakcyjni czas 

pobytu na świeżym powietrzu. Przyczyni się do integracji społeczności 

lokalnej.

206 L055 Modernizacja chodnika i podjazdu dla wózków inwalidzkich, 

prowadzących do wejścia głównego XXXIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Kusocińskiego 116.

Modernizacja istniejącego chodnika, podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz placyku 

przed wejściem głównym do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, z 

możliwością zamontowania stojaków na rowery i ławeczek parkowych dla uczniów. 

Stary chodnik pamiętający oddanie szkoły do użytku został dodatkowo zniszczony w 

trakcie prac termomodernizacyjnych. Stanowi to duże utrudnienie w dotarciu do 

szkoły po rozlewiskach wody i nierównościach zniszczonych płyt chodnikowych dla 

uczniów, a w szczególności dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich z 

klas integracyjnych które prowadzi XXXIII LO w Łodzi.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 122960,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności osób 

niepełnosprawnych do budynku szkoły.

207 L050 Kuźnicka Park - plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla uczniów i 

mieszkańców. Szkoła Podstawowa Nr 143  ul. Kuźnicka 12 93- 459 

Łódź.

Główną ideą Kuźnicka Park jest modernizacja i rozbudowa placu zabaw dla dzieci 

oraz powstanie zewnętrznej siłowni dla młodzieży i dorosłych. Ponadto celem 

stworzenia nowoczesnego kompleksu jest poprawa bezpieczeństwa przebywających 

na placu zabaw uczniów i mieszkańców. Istniejący plac zabaw wymaga 

natychmiastowego usunięcia dotychczasowej nawierzchni zagrażającej 

bezpieczeństwu najmłodszych oraz demontażu uszkodzonych starych, renowacji 

zniszczonych sprzętów i instalacji nowych urządzeń. Powstanie parku nowoczesnych 

i atrakcyjnych urządzeń zachęci dzieci, młodzież i dorosłych  do aktywnego 

spędzania czasu wolnego na powietrzu, będzie alternatywą dla telefonów, tabletów i 

innych sprzętów IT.

Plac zabaw i siłownia plenerowa mają charakter ogólnodostępny dla uczniów i 

mieszkańców osiedla w każdym wieku, w związku z tym jego modernizacja ma duże 

znaczenie dla całej społeczności lokalnej. 

Wydział Edukacji POZYTYWNA 299800,00 Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników placu zabaw i zewnętrznej siłowni. Wpłynie na atrakcyjność 

czasu wolnego spędzanego na świeżym powietrzu podczas aktywności 

fizycznej małych i dużych mieszkańców Łodzi.

208 L049 Łódzka Pedagogika Podwórkowa. Zadanie przewiduje pracę 4 streetworkerów, psychologa, koordynatora oraz 

szkolenia z zakresu pedagogiki ulicy. Działania dedykowane będą dzieciom i 

młodzieży zagrożonej zjawiskiem wykluczenia społecznego z obszaru Śródmieścia i 

Starego Polesia, spędzającej większość czasu na ulicy. Pedagodzy będą mieli za 

zadanie dotarcie do tych, którzy większość czasu spędzają bez opieki, odpowiednich 

wzorców i środków finansowych wspierających rozwój i konstruktywne 

organizowanie czasu. W ramach pracy przewiduje się wiele twórczych działań, które 

będą stanowiły element wzmacniania poczucia własnej wartości, kreatywności i 

nabywania nowych umiejętności. Pomysł autorstwa osób realizujących w 

poprzednich latach projekt „Wyciągamy dzieci z bramy”.

Zakładane rezultaty: zmniejszenie liczby młodych ludzi, którzy spędzają swój wolny 

czas na ulicy oraz w bramach łódzkich kamienic; zmniejszenie przestępczości wśród 

nieletnich; efektywne przeciwdziałanie zachowaniom aspołecznym i 

demoralizującym wśród dzieci i  młodzieży; diagnoza społeczności lokalnej; realizacja 

bieżących potrzeb dziecka i jego rodziny.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 196350,00 Realizacja zadania przyczyni się do podjęcia działań zmierzających do 

udzielenia wsparcia dzieciom i ich rodzinom  znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej. Wpłynie również na wyrównywanie szans tych osób, co 

będzie skutkować brakiem wykluczenia społecznego.



209 L048 Budowa windy w ŁCDNiKP dla osób z niepełnosprawnościami 

(Kopcińskiego 29).

Celem budowy windy w budynku Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 

Kształcenia Praktycznego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 29 zostanie najpierw 

opracowana dokumentacja techniczna dla zadania w zakresie przebudowy i 

rozbudowy istniejącego budynku o szyb windowy (lokalizacja wg. naszych roboczych 

ustaleń; dla budowy szybu, przebudowy dachu nad budynkiem niskim oraz 

pomieszczeń przyległych w niezbędnym zakresie) obejmującej:

- opracowanie ekspertyzy zabezpieczeń pożarowych pod kątem uzyskania 

uzgodnienia dokumentacji i ew. uzyskania odstępstwa od przepisów przeciw 

pożarowych - obawiam się, że bez takiego opracowania i być może odstępstwa nie 

uda nam się uzgodnić dokumentacji projektowej

- uaktualnienia / poszerzenie / rozbudowania / opracowania orzeczenia o stanie 

technicznym budynku pod kątem planowanej inwestycji

- wykonanie inwentaryzacji uzupełniającej (dla potrzeb rzeczoznawcy ppoż. 

inwentaryzacja musi obejmować cały budynek)

- opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej 

- projekt budowlany z elementami wykonawczymi w zakresie:

•	architektury

•	konstrukcji (dokumentacja z elementami wykonawczymi)

•	instalacji wewnętrznej elektrycznej i odgromowej

•	informacji BIOZ 

 - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

 - Kosztorysów nakładczych z obmiarami

 - Kosztorysów inwestorskich

 - Uzyskania wymaganych prawem uzgodnień (bhp, higieniczno - sanitarne i ppoż.), 

przygotowania i złożenia wniosku o wydanie decyzji  - pozwolenia na budowę. 

Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji nastąpi wykonanie części budowlanej 

montażu wewnętrznego dźwigu hydraulicznego (windy) nazewnętrznej z 

niezbędnymi ekspertyzami oraz finalnie wykonanie części mechanicznej montażu 

kompletnego dźwigu (Q=630 kg) dostosowanego do osób niepełnosprawnych.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 695000,00 Realizacja zadania umożliwi swobodny dostęp do obiektu osobom z 

niepełnosprawnościami.



210 L045 O łazienki nasze dbamy, do Budżetu Obywatelskiego się 

zgłaszamy! - remont łazienek  w Szkole Podstawowej nr 111 w 

Łodzi przy ulicy Jaracza 44/46.

Stworzenie nowoczesnych i wygodnych łazienek dla uczniów i dorosłych, w celu 

podwyższenia standardów higieny i stworzenia  higienicznych i bezpiecznych 

warunków nauki, pracy, opieki. Całokształt pomieszczeń w nowej odsłonie będzie 

dostosowany do wieku, płci oraz potrzeb użytkowników. Projekt dotyczy 

generalnego remontu trzech łazienek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 111 w 

Łodzi– po jednej na każdej kondygnacji: na parterze, na pierwszym piętrze i na 

drugim piętrze w budynku szkoły.

Wszystkie stare elementy w obecnych łazienkach zostaną usunięte. Remont obejmie 

ściany, podłogi, sufity, drzwi, instalację elektryczne, hydrauliczne i wentylacyjne oraz 

urządzenia i akcesoria sanitarne. Całokształt pomieszczeń w nowej odsłonie będzie 

dostosowany do wieku oraz potrzeb użytkowników.

Od września 2021  do szkoły będzie uczęszczać 400  uczniów. Łazienki są dostępne 

dla uczniów szkoły w godzinach od 7.00- 20.00 Korzystają z nich uczniowie, 

nauczyciele, personel szkoły, rodzice i opiekunowie uczniów, zarówno podczas 

godzin lekcyjnych oraz świetlicowych jak i późniejszych dodatkowych (np. zajęcia 

taneczne, plastyczne, sportowe i muzyczne). W łazienkach przeprowadzana jest 

fluoryzacja zębów- uczniowie korzystają z nich w czasie realizacji programu 

profilaktycznego zapobiegania powstawania próchnicy.

Ze szkolnych toalet korzystają nie tylko uczniowie, ale także grupy sportowe, które 

uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Szkolnego Klubu Sportowego w 

zajęciach zapasów  przygotowujących zawodników do zawodów sportowych o 

zasięgu łódzkim, ogólnopolskim i europejskim.

Z łazienek korzystają również dzieci w czasie organizowanych przez szkołę półkolonii 

otwartych w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE” i „ZIMA W MIEŚCIE” oraz harcerzy, 

którzy na terenie szkoły organizują zbiórki harcerskie. Podczas Drzwi Otwartych 

Szkoły z łazienek korzystają wszyscy, którzy zwiedzają szkołę i zapoznają się z jej 

bazą. Mieszkańcy odwiedzają szkołę i korzystają z toalet również podczas 

głosowania w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich, czy 

referendach. Łazienki są również do dyspozycji uczestników pikników szkolnych, w 

których uczestniczą nie tylko uczniowie szkoły, ale również ich rodzice, opiekunowie, 

czyli mieszkańcy osiedla.  (...)

Wydział Edukacji POZYTYWNA 252000,00 Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności do przestrzeni 

szkoły osobom niepełnosprawnym.

211 L043 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ZAPLECZA SPORTOWEGO W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 175 UL. POMORSKA 27 W ŁODZI.

Przedmiotem realizacji jest remont zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 

175 w Łodzi w celu poprawy dostępności w/w obiektów pod względem rozwiązań 

technicznych i funkcjonalnych dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres prac: 

niwelacja progów, remont nawierzchni (podłóg), poszerzenie i wymiana drzwi, w 

tym wejściowych i ewakuacyjnych,  montaż nagłośnienia i rzutnika, wykonanie 

wentylacji na sali gimnastycznej, zakup wyposażenia.

Projekt wpisuje się w realizację zadań w obszarze Rewitalizacji – w bezpośrednim 

sąsiedztwie SP175 zaplanowano powstanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

oraz oddanie do użytku mieszkań dla osób z niepełnosprawnościami. Zrealizowanie 

projektu usprawni codzienne funkcjonowanie placówki oraz organizację imprez i 

uroczystości środowiskowych, realizację działań we współpracy z instytucjami 

wspierającymi integrację osób niepełnosprawnych.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 505000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności do obiektu osobom z 

niepełnosprawnościami.

212 L041 Modernizacja Placu zabaw przy SP 37 na ulicy Szpitalnej 9/11. Celem projektu jest budowa wielofunkcyjnego placu zabaw, z którego będą 

korzystać uczniowie SP nr 37 oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren jest 

ogólnodostępny. Obecny plac zabaw przy szkole nie spełnia swojej funkcji, część 

urządzeń jest wyłączonych z użytkowania, a pozostała część jest zniszczona.

Elementami projektu są: przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w 

nowoczesne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia, ustawienie nowych ławek oraz koszy 

na śmieci, założenie trawnika oraz nowe nasadzenia.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 330000,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników placu zabaw. Doposażenie w nowy sprzęt wpłynie na 

prawidłowy rozwój fizyczny osób korzystających oraz uatrakcyjni spędzany 

na placu zabaw czas.



213 L038 Skwerek Łozowa - miejsce relaksu, odpoczynku i integracji przy 

Szkole Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 206 przy ul. Łozowej, na łódzkim osiedlu 

Radogoszcz Wschód powstanie park kieszonkowy, który łączy w sobie elementy 

małej architektury z zielenią i będzie miejscem relaksu, odpoczynku, wytchnienia i 

integracji mieszkańców miasta. Inwestycja będzie bezpośrednio sąsiadowała z 

nowym placem zabaw. 

Na powierzchni około 100 m2 zostaną zamontowane drewniane siedziska, pojawią 

się nasadzenia atrakcyjnych przez cały rok bylin, krzewów i traw. W centralnej części 

posadzone zostanie drzewo, które kwitnąc w maju da cień w tym nowym, 

przyjaznym miejscu. Nieopodal pojawią się także domki dla owadów. 

Umieszczone zostaną również ławki dostosowane do różnych grup wiekowych 

mieszkańców.

Całość stworzy atrakcyjne miejsce odpoczynku, poprawi wizerunek okolicy oraz 

zwiększy retencję wody dzięki posadzonej roślinności. 

Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą chętnie korzystać z tego miejsca do chwilowego 

relaksu.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 199000,00 Realizacja zadania wpłynie na integrację społeczności lokalnej. Przyczyni się 

do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców.

214 L031 PM 137 - bezpieczne boisko. Przedszkole miejskie nr 137 - 

integracyjne 93-217 Łódź, ul. Grota-Roweckiego 6.

Nasze przedszkole dużą wagę przywiązuje do rozwijania sprawności dzieci. Dużo 

czasu spędzamy organizując szereg zajęć ruchowych na placu zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym. Dlatego niezwykle istotne jest, aby strefy zabaw były nie tylko 

odpowiednio wyposażone w urządzenia zabawowe, ale również bezpieczne. 

Wyposażenie boiska przedszkolnego w miękką nawierzchnię stworzy idealną strefę 

dla uprawiania sportu lub zabawy z rówieśnikami. Nawierzchnia skutecznie 

zamortyzuje upadki i zapobiegnie poślizgom. Kolorowe podłoże będzie nie tylko 

barwnym akcentem ogrodu, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo 

wszystkim dzieciom, a szczególnie dzieciom niepełnosprawnym, które mają 

zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową i procesy integracji sensorycznej.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 51000,00 Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników boiska, którymi są dzieci niepełnosprawne ( z zaburzoną 

koordynacją wzrokowo - ruchową oraz zaburzonymi procesami integracji 

sensorycznej).

215 L030 PM 137 - sprzęt do zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Przedszkole 

miejskie nr 137 - integracyjne 93-217 Łódź, ul. Grota-Roweckiego 

6

Sprężynowe zabawki-bujaki to obowiązkowy element na każdym placu zabaw. 

Wyposażenie ogrodu przedszkolnego wymaga bezpiecznych, trwałych i 

atestowanych zabawek, które będą służyły przez lata. Dzieci często korzystają z 

ogrodu, gdzie kolorowe zabawki wspierają ich rozwój społeczny, ruchowy, 

koordynację wzrokowo-ruchową i integrację sensoryczną. Jest to szczególnie ważne 

w przypadku dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. Nasze 

przedszkole od lat stara się podążać za zmieniającymi się potrzebami naszych 

wychowanków. Niestety, zabawki które znajdują się na terenie ogrodu są już zużyte i 

zaczynają zagrażać bezpieczeństwu naszych podopiecznych. Zakup zabawek 

ogrodowych z atestem stwarza możliwość bezpiecznej aktywności ruchowej 

wszystkich dzieci oraz wspomagania sprawności wśród dzieci niepełnosprawnych. 

Nowe sprzęty będą wykorzystywane jako element zajęć dydaktycznych i 

usprawnianiu narządu ruchu w rehabilitacji

Wydział Edukacji POZYTYWNA 21800,00 Realizacja zadania pozwoli  na ciekawe, bezpieczne i atrakcyjne rozwijanie 

aktywności dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto zostaną stworzone 

warunki do wielokierunkowych działań mających na celu wspomaganie 

rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

216 L029 Multimedialna Szkoła - Zakup tablic interaktywnych dla SP 190 w 

Łodzi.

Projekt zakłada zakup wyposażenia czyli dwóch tablic interaktywnych. 

Efekty projektu będą dostępne dla dzieci i młodzieży z terenu m. Łodzi. Jego celem 

jest organizacja zajęć pozalekcyjnych, szkoleń, wydarzeń i warsztatów.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 16000,00 Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu jakości organizacji 

czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz mieszkańców m. Łodzi poprzez 

uatrakcyjnienie organizowanych na terenie szkoły imprez kulturalnych, 

półkolonii letnich i zimowych, szkoleń etc.

217 L028 Zielony ogród wśród kamienic przy Przedszkolu Miejskim nr 41. Okres izolacji i obostrzeń związanych z pandemią, przyczynił się do mniejszej 

aktywności fizycznej dzieci oraz  mniejszej integracji między dziećmi. Autorom 

wniosku zależy, by dzieci z naszego miasta jak najwięcej czasu spędzały na 

powietrzu, pobudzając sprawność fizyczną, wzbogacając wiedzę ekologiczną i ogólną  

oraz integrowały się z rówieśnikami . Jest to możliwe min. poprzez uatrakcyjnienie 

małej infrastruktury w przestrzeni ogrodu. 

Ogród byłby dostępny dla wszystkich dzieci i ich opiekunów w dni robocze w 

godzinach 14:00-17:00; w soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 17:00.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 277100,00 Realizacja zadania pozwoli na bezpieczne i atrakcyjne spędzanie czasu na 

świeżym powietrzu.



218 L025 SZÓSTY ZMYSŁ - ODKRYJEMY GO I MY! Sala polisensoryczna, 

strefa relaksu i wyciszenia na korytarzu szkolnym w Szkole 

Specjalnej nr 105 ul. Sucharskiego 2.

Stworzenie w Szkole Specjalnej nr 105 optymalnego miejsca przeznaczonego do 

pracy nad szeroko rozumianą aktywacją percepcji. Uczniowie szkoły zmagają się z 

wieloma ograniczeniami. Nie mają równego dostępu do  miejsc stymulujących ich 

rozwój w atrakcyjny sposób, pełen rozmaitych pod względem natężenia bodźców, 

które mają na co dzień ich rówieśnicy.  Planowany jest zakup wysokiej jakości 

sprzętów mających niesamowity wpływ na pobudzanie wszystkich zmysłów i 

mobilizowanie uczniów do sensorycznych doświadczeń, m.in. łóżko wodne, domek 

lustrzany, magiczny dywan, kolumny wodne, światłowody, drabina świetlno- 

dźwiękowa, zestaw z  kulą lustrzaną, wytwornica baniek, zestaw do aromaterapii, 

zabawki sensoryczne i inne. 

Organizacja strefy relaksu i wyciszenia na korytarzu szkolnym przyczyni się 

natomiast do adaptacji tej przestrzeni dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, tworząc 

tym samym miejsce sprzyjające integracji społeczności szkolnej.

Realizacja projektu zapieni nie tylko silne, nowoczesne oddziaływania terapeutyczne, 

ale przede wszystkim stanie się namiastką atrakcyjnej codzienności, jakiej będą 

mogły doświadczać dzieci o specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 128000,00 Realizacja zadania poprawi warunki do prawidłowego rozwoju osób z 

różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  Pozwoli także na podniesienie 

komfortu użytkowania przestrzeni przez osoby niepełnosprawne. 

219 L024 ROZBUJAJMY SIĘ RAZEM! Strefa swobodnego ruchu, rehabilitacji i 

sensorycznych doświadczeń dla dzieci niePEŁNOSPRAWNYCH  

przy Szkole Specjalnej 105 ul. Sucharskiego 2.

Stworzenie w Szkole Specjalnej nr 105 atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc 

przeznaczonych do szeroko rozumianej aktywności fizycznej dzieci z rożnymi 

niepełnosprawnościami na terenie obecnego przyszkolnego placu zabaw, który 

wymaga natychmiastowego  remontu.  Planowany jest zakup m.in. huśtawki dla 

osób jeżdżących na wózkach, trampoliny ziemnej, piaskownicy na podeście, 

huśtawki bocianie gniazdo, urządzeń muzycznych, zestawu zabawowego oraz 

elementów małej architektury tworzących klimat sprzyjający integracji społeczności 

szkolnej.

Realizacja projektu zapewni dzieciom niepełnosprawnym, ale i nie tylko bezpośredni 

i stały dostęp do urządzeń umożliwiających atrakcyjne oddziaływania terapeutyczne. 

Zapewni to możliwość twórczego stymulowania uczniów do podejmowania wysiłku 

fizycznego, jak również da możliwość pozytywnego spędzania czasu i 

odreagowywania szkolnych napięć.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 182000,00 Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności do  przestrzeni szkolnej 

osobom z niepełnosprawnościami.

220 L021 W zdrowym ciele zdrowy duch- remont sali gimnastycznej w 

Technikum nr 3 w Łodzi ul. Kilińskiego 159/163.

Remont sali gimnastycznej w Technikum nr 3 w Łodzi będzie obejmował wymianę 

starego parkietu na sportową nawierzchnię z poliuretanu, całkowitą wymianę 

oświetlenia sali gimnastycznej, wymianę drabinek gimnastycznych, wymianę tablic 

do koszykówki , wymianę słupków do siatkówki, wymianę osłon grzejników, 

wymianę parapetów zamontowanie bezpiecznych bramek wykonanych z materacy 

oraz malowanie ścian.

Wydział Edukacji POZYTYWNA 12000,00 Realizacja zadania pozwoli na podniesienie jakości życia mieszkańców i 

użytkowników sali gimnastycznej. Wpłynie na poprawę zdrowia, 

doskonalenie formy fizycznej oraz rozwój zainteresowań. Przyczyni się 

również do poprawienia standardów prowadzonych zajęć ruchowych.

221 G035CH Dla seniora nic trudnego "Szkic, obraz, florystyka" - Chojny Poznanie technik malarskich od szkicu do obrazu na płótnie pod okiem zawodowych 

plastyków. Zajęcia florystyczne mają na celu poznanie różnorodnych technik 

tworzenia kompozycji w szerokim tego słowa znaczeniu. Na końcowym etapie 

połączenie obu tych dziedzin sztuki w jedną wspólną całość. Zadaniem projektu jest 

wypełnienie wolnego czasu seniorów w czasie braku możliwości wyjście z domu z 

różnych powodów życiowych. Na pewno dużą satysfakcją dla seniorów byłoby 

zaprezentowanie swoich prac na wystawach w różnych miejscach naszego miasta.

Wydział Edukacji POZYTYWNA POZYTYWNA 47500,00 Realizacja projektu pozwoli na atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu 

wolnego przez mieszkańców Osiedla.


