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Witam! 
 
Przed nami OGROMNE EMOCJE❗ Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego "Łódzkie 
na plus" 2021! 
 
Twój głos jest ważny! 
 
Zachęcam do oddania głosu na "nasze" projekty do realizacji w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu  
i Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie oraz Filii w Wieluniu. 
 
Zadanie wojewódzkie – W37 „ Na herbatce u Marii Konopnickiej. Nic tu się nie kończy, wszystko 
trwa” (Celem działania jest kompleksowa modernizacja i rewaloryzacja parku, zwiększająca wartość 
infrastruktury Dworku i jego oferty kulturalnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Rewitalizacja 
parku powinna odbyć się z uwzględnieniem istniejących funkcji parku i wzbogacenia istniejącego programu 
funkcjonalnego do pełnienia nowych funkcji – edukacyjnych i rozrywkowych. 
 
Zadanie powiatowe – SI12 „ Biblioteka jako trzecie miejsce” (Celem zadania jest zwiększenie 
potencjału Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu jako instytucji kultury, tworzenie przyjaznej i nowoczesnej 
bazy technicznej, zwiększenie efektywności działalności biblioteki w zakresie edukacji ekologicznej, 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa w sieci oraz wzrost uczestnictwa mieszkańców powiatu w kulturze. 
Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu zajęć dla dzieci, młodzieży w zakresie edukacji ekologicznej, 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa w sieci. Atrakcyjność zajęć poprawi zakup sprzętu multimedialnego. 
W celu uaktywnienia osób starszych i umożliwienia dostępu do kultury i zasobów cyfrowych, planuje się 
zakup czytników ebooków, Czytaków i zestawów komputerowych z oprogramowaniem. Stworzenie 
przyjaznego i wygodnego miejsca obcowania z kulturą wymaga zakupu kanapy i puf). 
 
W przypadku mieszkańców powiatu wieluńskiego – zadanie powiatowe EWI06 „ Miedzy legendą a 
historią – promocja czytelnictwa” (Zadanie ma na celu pogłębianie wiedzy dotyczącej historii regionu, 
zachowanie pamięci historycznej, poszerzanie zainteresowań dotyczących dziedzictwa swoich przodków, 
budowanie poczucia wspólnoty wśród społeczności lokalnej: dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców 
powiatu wieluńskiego. W ramach tego zadania zrealizowane zostaną działania edukacyjne i kulturalne oraz 
zostaną zakupione nowości wydawnicze dotyczące między innymi historii i kultury województwa łódzkiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem regionu wieluńskiego. 
 
 
ZASADY GŁOSOWANIA: 
 
1. Wejdź na stronę https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ i wypełnij internetowy formularz.  
2. Po wypełnieniu wygeneruj kartę do głosowania w formacie pdf. 
3. Wydrukuj kartę i podpisz. 
4. Wrzuć kartę do urny w jednym z punktów do głosowania.  
 
W Sieradzu są to: 
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Oddział Terenowy w Sieradzu ul. 3 Maja 7 
- Biuro Powiatowe Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Sieradzu ul. Warneńczyka 1 
W Zduńskiej Woli – Filia Biblioteki Pedagogicznej ul. Żeromskiego 10a 
W Wieluniu – Filia Biblioteki Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 6 
 
 
Ponadto : 
 

 głosować można tylko jeden raz poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w jednym  
z wyznaczonych punktów do głosowania (lista punktów dostępna jest na stronie www.bo.lodzkie.pl); 

 głosujący może wybrać jedno zadanie wojewódzkie oraz jedno zadania powiatowe; 
 na zadanie powiatowe mogą głosować jedynie mieszkańcy powiatu, do którego puli zostało 

zgłoszone zadanie. 


