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SUBREGION PÓŁNOCNY 
(obejmujący powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, zgierski) 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA (W ZŁ) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

1 
Świetlica dla Seniora – wspólna 

codzienność 
292 700,00 

Na terenie subregionu północnego: w powiecie łowickim i zgierskim proponuje się 
zrealizować projekt: „Świetlica dla Seniora – wspólna codzienność”. Ma on na celu 
stworzenie miejsca, w którym będą spotykać się seniorzy, wspólnie spędzać czas, 
nawiązywać i pogłębiać przyjaźnie, wspierać się. Będą mogli brać udział w terapii 
zajęciowej, korzystać z ćwiczeń ruchowych, z innymi seniorami przygotować posiłek, 
pobyć razem. Miejsce, w którym osoby samotne poczują się potrzebne. Chcielibyśmy 
stworzyć świetlicę dla seniorów, ponieważ w naszym regionie brakuje takowych miejsc,  
o czym wiemy od samych osób zainteresowanych.   

2 
Łowiccy Nauczyciele w walce  
o niepodległość (1918-1945) 

75 000,00 

Jeden z łowickich kronikarzy pisał: "było dużo ludzi znanych z nauki (…), pożytecznych 
swojej ojczyźnie, których pamięć ginęła razem z ich życiem". Słowa te odnieść można do 
osób, które w 20-leciu międzywojennym, po 123 latach ponownie tworzyły system 
edukacyjny w jednym z najstarszych miast w Polsce. Osoby te, obecnie w większości 
zapomniane, stanęły przed trudnym zadaniem odbudowania łowickiej oświaty. Brak 
wiedzy na temat ich działalności związany jest z wydarzeniami września 1939 roku, 
okresem okupacji, a następnie z okresem komunistycznym, gdzie pamięć o nich powoli 
uległa zatarciu. Projekt ma na celu przypomnienie działalności około 50 łowickich 
nauczycieli z lat 1918-1945. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA (W ZŁ) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

3 Łęczyckie spotkania teatralne 51 000,00 

Zadanie polegać będzie na organizacji cyklu wydarzeń teatralnych i rozrywkowych 
adresowanych do mieszkańców powiatów: łęczyckiego, zgierskiego i kutnowskiego. Jego 
celem jest ułatwienie im dostępu do kultury. Obserwowane od lat duże zainteresowanie 
uczestnictwem w tego typu wydarzeniach sprawia, że projekt już na starcie ma szansę 
okazać się sukcesem. Planowana liczba uczestników to ok. 1000 osób. W ramach projektu 
zorganizowany zostanie cykl pięciu spotkań. Będą to monodramy, małe spektakle 
teatralne i koncerty np. operowe, czy operetkowe w wykonaniu znanych i lubianych 
wykonawców.  

4 Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych 18 500,00 

Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych to lokalna inicjatywa mieszkańców na rzecz dzieci 
i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz wszystkich mieszkańców subregionu 
północnego posiadających zdolności rękodzielnicze i artystyczne. Inicjatywa polega na 
zorganizowaniu: przeglądu kolęd i pastorałek, wystawy kart świątecznych, konkursu 
dekoracji rękodzielniczych bożonarodzeniowych (np. bombek, witraży, rzeźb i szopek),  
a to wszystko zorganizowane zostanie w Kościele św. Józefa w Ozorkowie. Celem projektu 
jest przede wszystkim wzmocnienie ducha świąt i tradycji bożonarodzeniowych podczas 
działań integracji wielopokoleniowej, społeczne zaangażowanie mieszkańców subregionu 
oraz poszerzenie oferty kulturalnej. 

5 
Wakacje z duchami w gminie Grabów – 

warsztaty, spotkania oraz kino letnie  
w gminie Grabów 

30 000,00 

Projekt „Wakacje z duchami w gminie Grabów – warsztaty, spotkania oraz kino letnie  
w gminie Grabów” zakłada przygotowanie ciekawej oferty dla dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych w okresie letnim w 2019 r. W budynku GCKB w Grabowie odbywać się będą 
warsztaty artystyczne, muzyczne, kulinarne, sportowe oraz spotkania literackie dla dzieci, 
których główną tematyką będą duchy, historie przygody z duchami. Dla młodzieży i osób 
dorosłych z całego województwa łódzkiego planowane są dwa bezpłatne pokazy kina  
w plenerze. Pokaz kina samochodowego odbędzie się na terenie wokół ruin zamku  
w Besiekierach. Drugi pokaz kina letniego na leżakach odbędzie się w parku w Grabowie. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA (W ZŁ) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

6 
Bierz Łowicz za wzór! Bądź w centrum 

wycinanki 
64 500,00 

Projekt pt. "Bierz Łowicz za wzór! Bądź w centrum wycinanki" obejmuje stworzenie 
publikacji zawierającej opis kultury ludowej regionu łowickiego ze szczególnym 
uwzględnieniem genezy powstawania wycinanki. Dzięki współpracy z lokalnymi twórcami 
publikacja przybliży podstawy wycinania, a także technikę rysowania wzorów, dobierania 
kolorów oraz poprawnego rozmieszczania elementów wycinanki na papierze. Odbiorca 
będzie mógł "krok po kroku" próbować swoich sił w samodzielnej pracy nad tworzeniem 
najbardziej charakterystycznych wzorów wycinanek. Informacje oraz instrukcje  zawarte 
w wydawnictwie staną się praktycznym przewodnikiem dla początkujących, którzy nie 
mogą uczestniczyć w warsztatach "na żywo" z wycinankarką.  

7 
Folklor FULL COLOR – festiwal graffiti 
inspirowany folklorem ziemi łowickiej 

118 240,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu niemasowego festiwalu graffiti "Folklor FULL COLOR" 
inspirowanego folklorem i kulturą ludową ziemi łowickiej, który tworzyć będą wspólnie 
przedstawiciele dwóch odmiennych światów: wybitni polscy streetartowcy i łowiccy 
twórcy ludowi. Wspólnie pracować będą nad stworzeniem projektów graficzno-
wizualnych inspirowanych folklorem ziemi łowickiej, które przeniesione zostaną na ściany 
kultowego dla społeczności lokalnej miejsca - dziedzińca Łowickiego Ośrodka Kultury, 
gdzie koncentruje się życie kulturalne Łowicza. Realizacja zadania ma na celu zwrócenie 
uwagi na piękno folkloru łowickiego w nowej, łatwo dostrzegalnej i dostępnej formie, 
która na trwałe wpisze się w przestrzeń naszego miasta i podkreśli to, co dla dziedzictwa 
naszego regionu najważniejsze 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA (W ZŁ) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

8 Zostań uczniem Akademii 100 700,00 

Zadanie "Zostań uczniem Akademii" dotyczy przygotowania pod okiem specjalistów 
przedstawienia teatralno-muzycznego. W roli artystów wystąpi kilkunastoosobowa grupa 
dzieci i młodzieży z subregionu północnego województwa łódzkiego. Przygotuje ona 
spektakl oparty na twórczości Jana Brzechwy i zaprezentuje go uczniom ośmiu gmin. 
Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom z terenów wsi i małych miast rozwoju 
ich zainteresowań i kompetencji kluczowych. Ważnym elementem projektu jest 
modelowanie zachowań prospołecznych. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania 
szans młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk, pozwoli im odkryć swoje mocne 
strony, doda wiary w siebie i swoje możliwości. 

9 
Movie Beach! – wakacyjny cykl piątkowo-
sobotnich seansów kina letniego na plaży 

miejskiej w Łowiczu 
105 800,00 

Projekt dotyczy zorganizowania 20 seansów kina letniego na plaży miejskiej w Łowiczu,  
w wakacyjne piątki i soboty roku 2019. Zadanie stanowiłoby odpowiedź na oczekiwania 
mieszkańców subregionu północnego, którzy z chęcią skorzystaliby z propozycji kina  
i doświadczyli go w takiej formie. „Movie Beach!” byłoby pierwszym cyklem kina letniego 
zrealizowanym w nowej przestrzeni plaży miejskiej nad urokliwą rzeką Bzurą. 

10 

Mamo, tato – zgłoś mnie na badanie! 
Przesiewowe badania ultrasonograficzne 

dla najmłodszych  
mieszkańców subregionu północnego 

81 000,00 

Projekt ma na celu promowanie profilaktyki i badań kontrolnych u dzieci, które pozwolą 
na wykrycie nieprawidłowości, także tych o podłożu nowotworowym. Takie możliwości 
dają badania ultrasonograficzne. Programem badań profilaktycznych objęte zostanie 600 
mieszkańców subregionu północnego w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Bezpłatne badania 
ultrasonograficzne będą prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego ambulansu, 
który wyposażony w odpowiednie narzędzia dokona oceny stanu narządów 
wewnętrznych dzieci oraz da możliwość zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości. 
Wczesna diagnostyka ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wyniku przyszłego leczenia. 
Badania prowadzone zostaną przez wysoko wykwalifikowanych lekarzy radiologów na co 
dzień pracujących w szpitalach pediatrycznych. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA (W ZŁ) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

11 
Życie bez bólu – Zakup nowoczesnego 

aparatu do kriolezji dla  Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu 

42 300,00 

Kriolezja - małoinwazyjna metoda walki z bólem. Projekt dotyczy zakupu systemu do 
kriolezji. Dotychczas w naszym województwie nie ma dostępu do tej techniki leczenia 
bólu. Zabieg polega na zamrażaniu okolic generujących dolegliwości za pomocą specjalnej 
igłowej sondy. Posiadanie takiego urządzenia pozwoli na małoinwazyjne, ambulatoryjne 
leczenie najczęstszych zespołów bólowych kręgosłupa i innych okolic z zastosowaniem 
sondy zamrażającej. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym i przynosi 
natychmiastowe efekty. Większość pacjentów nie wymaga w związku z tym przewlekłej 
farmakoterapii ani leczenia operacyjnego. Zabieg może być powtarzany wielokrotnie  
i charakteryzuje się niskim odsetkiem powikłań, jest zatem bardzo bezpieczny. 

12 

Wczesne wykrycie, ratuje życie! – Zakup 
urządzeń dla Pracowni Endoskopowej  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w Zgierzu 

299 300,00 

Efektem realizacji programu będzie zakup nowoczesnego gastroskopu i kolonoskopu  
z torem wizyjnym, które pozwolą na świadczenie wysokiej jakości usług przez Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu oraz poprawią również 
możliwości szpitala w zakresie profilaktyki i diagnostyki chorób. Dzięki zakupowi 
gastroskopu, kolonoskopu i toru wizyjnego poprawi się bezpośredni komfort życia 
mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie diagnostyki, co przyczyni się do 
zwiększenia skutecznych diagnoz oraz wskaźników wykrywalności chorób. Efekty będą 
widoczne w perspektywie najbliższych miesięcy i lat. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA (W ZŁ) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

13 
"KRAINA BAŚNI" PLAC ZABAW DOSTĘPNY 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
300 000,00 

"Kraina Baśni" stanowi uzupełnienie realizowanej w ramach BO 2018 "Krainy Radości" – 
jedynego w województwie łódzkim integracyjnego placu zabaw dostępnego dla osób 
niepełnosprawnych, na wózkach inwalidzkich, dzieci i dorosłych. "Kraina Baśni" została 
zaplanowana jako część kompleksu stworzonego z "Krainy Radości" oraz funkcjonującego 
od 2013 r. - zbudowanego siłami własnymi mieszkańców Sokolnik Lasu - Placu Zabaw  
i Rekreacji "5 15 55+". Zadanie dotyczy stworzenia na działce nr 1169 obr. ewid. Sokolniki 
Las atrakcyjnego miejsca relaksu dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób 
niepełnosprawnych. "Krainę Baśni" zaplanowano  w miejscu sąsiadującym z obszarem 
przestrzeni publicznej, ze stawem, plażami, miejscami piknikowymi i infrastrukturą 
służącą wypoczynkowi i rekreacji". 

14 
Budowa boiska wielofunkcyjnego  

w Łowiczu 
300 000,00 

Celem projektu jest zagospodarowanie wolnej przestrzeni na nieruchomości szkolnej 
poprzez wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. Boisko będzie ogólnodostępne dzięki 
czemu pozwoli na zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez 
promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Łowicza  
i okolic. Obiekt będzie dawał możliwości integracji społeczeństwa poprzez sport  
i rekreację. Bedzie on otwarty dla uczniów i słuchaczy ZSiPOWŁ w Łowiczu, jak i osób spoza 
placówki, co przyczyni się do popularyzacji zdrowego trybu życia w społeczności lokalnej.  

15 
Budowa chodnika na ulicy Łowickiej  

w miejscowości Kiernozia 
134 650,00 

Celem zadania będącego przedmiotem wniosku jest budowa chodnika na ulicy Łowickiej 
w miejscowości Kiernozia o długości 65 metrów bieżących i 2 metrów szerokości 
usytuowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 584 prowadzącego do wybudowanego 
marketu Dino. Budowa niniejszego chodnika jest niezbędna dla poprawy bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i rowerzystów. 
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Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA (W ZŁ) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

16 
Budowa chodnika z przejściem dla 
pieszych – BEDLNO przy DW 583 

106 200,00 

Budowa przy DW 583 chodnika z kostki na podbudowie z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie z wykonaniem koryta w gruncie 1,5 m szerokości, zlokalizowanego poza 
rowem po lewej stronie drogi jadąc od skrzyżowania z drogą krajową 92 o długości ok. 
36,50 m oraz budowa chodnika o długości ok. 26,50 m z kostki na  podbudowie z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie z wykonaniem koryta w gruncie 1,5 m szerokości, 
zlokalizowanego poza rowem po prawej stronie drogi jadąc od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 92 wraz z kładką nad rowem oraz przejściem dla pieszych łączącym oba 
chodniki.  

17 
QTNO Race – ekstremalny bieg  

z przeszkodami 
282 200,00 

QTNO RACE! to pierwszy ekstremalny bieg z przeszkodami w centrum Polski – Kutnie. To 
całodniowe wydarzenie sportowe nastawione na dobrą zabawę z dodatkiem wysiłku 
fizycznego i rywalizacji, to sprawdzian wytrzymałości swoich mięśni i charakteru. 
Adrenalina zapewniona! Jeżeli twoją pasją jest sport i uwielbiasz wyzwania QTNO RACE 
jest dla Ciebie! To bieg bez mety! Biegniesz i decydujesz ile okrążeń pokonasz! Każda 
przeszkodowa pętla będzie kwestionować Twoje ciało i umysł. Będziesz biegać, skakać, 
pełzać, wspinać się i pomagać to robić innym. Nie skorzystasz? Pozwól dziecku na udział 
w QTNO RICE KIDS! 

18 
Serce Łodzi Sercem Województwa – cykl 

spotkań promujących piłkę nożną  
i aktywne formy spędzania wolnego czasu 

191 000,00 

Akcja "Serce Łodzi Sercem Województwa" - cykl spotkań promujących piłkę nożną  
i aktywne formy spędzania wolnego czasu" skierowana jest do dzieci, młodzieży  
i dorosłych. W ramach akcji zrealizowane zostaną spotkania z piłkarzami, trenerami, 
którzy reprezentują tradycje i historię najbardziej znanej marki w woj. łódzkim - Widzewa 
Łódź. Przeprowadzą z grupami zajęcia sportowe oraz edukacyjne. W czasie cyklu spotkań 
będą chcieli nauczyć uczestników podstawowych zasad gry w piłkę nożną i fair play. Celem 
projektu jest promocja sportu, zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
wśród osób pochodzących z różnych środowisk społecznych. Realizacja tego zadania 
posłuży budowaniu jedności społeczności i promocji regionu.   
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Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA (W ZŁ) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

19 
Ławeczki historyczne – wspieranie 

tożsamości regionu poprzez elementy 
małej architektury 

300 000,00 

Region Łódzki jest wielokulturowy. Obszar ten ma wielowiekowe tradycje i bardzo bogatą 
historię związaną z wybitnymi postaciami i wydarzeniami, mogącymi wzbudzać bardzo 
duże zainteresowanie turystów, w tym wśród mieszkańców województwa łódzkiego. 
Jednym z najważniejszych turystycznie i najciekawszych miejsc w województwie łódzkim 
jest miasto Łęczyca. Brakuje tu jednak elementów małej architektury, choćby ławeczek 
tematycznych, które mogą tworzyć ciekawy i wypoczynkowy klimat miasta. Powstanie  
2 takich elementów, nawiązujących do postaci związanych z legendami lub prawdziwą 
historią miasta, usytuowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 703, pomoże wpłynąć na 
polepszenie oferty turystycznej regionu, a co za tym idzie wpływać na potencjał 
gospodarczy miasta i województwa łódzkiego. Ławeczki i postaci wykonane byłyby  
z brązu. 

20 

PASIASTOBUSY – darmowa komunikacja 
turystyczna między Łowiczem, 

Maurzycami, Walewicami, Arkadią i 
Nieborowem 

43 500,00 

Zadanie polega na ułatwieniu dostępu odwiedzającym  Łowicz turystom do głównych 
atrakcji turystycznych zlokalizowanych w obrębie powiatu łowickiego (Maurzyce, 
Walewice, Arkadia, Nieborów) za sprawą dwóch specjalnie przygotowanych, kolorowych, 
oklejonych w charakterystyczne motywy łowickie busów, tzw. "Pasiastobusów", 
działających w weekendy, w okresie wakacyjnym. Busy wykonywałyby nieodpłatnie kilka 
kursów dziennie wg ustalonych tras i skutecznie skomunikowałyby dotąd w żaden sposób 
nieskomunikowane ważne dla ruchu turystycznego miejsca. 
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SUBREGION WSCHODNI 
(obejmujący miasto Skierniewice oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, opoczyński, rawski, skierniewicki i tomaszowski) 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

1 

POZNAJ SIEBIE, POZNAJ OPOCZNO, 
POZNAJ ŁÓDZKIE – przeciwdziałanie 
wykluczeniu, przemocy i patologii 

społecznej 

164 000,00 

Przedmiotem projektu jest podjęcie szeregu działań realizowanych w Opocznie  
i województwie łódzkim, które mają na celu integrować lokalne społeczności w kierunku 
przeciwdziałania wykluczeniu, przemocy i patologii społecznej. Jak zdefiniowano  
w badaniach przygotowujących proces rewitalizacji prowadzonych w 2016 i 2017 roku, jest 
to jeden z głównych problemów społecznych. Projekt ten zakłada realizację przedsięwzięć 
artystycznych, edukacyjnych, integracyjnych z udziałem wszystkich środowisk i grup 
wiekowych. Do jego realizacji swój udział i pomoc zadeklarowały również stowarzyszenia, 
organizacje i instytucje, które na co dzień prowadzą działania w tych obszarach. 

2 
"Akcja Aktywizacja" – mobilizacja osób 

60+ oraz ich rodzin do aktywności 
społecznej 

145 160,00 

Projekt realizuje działania zwiększające aktywność społeczną osób po 60 roku życia wraz  
z rodzinami, osób na emeryturze oraz osób o niskim statusie materialnym na terenie 
subregionu wschodniego. Obszar działań projektu obejmuje: sport, rekreację oraz 
profilaktykę zdrowotną jako podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego 
stylu życia. Kolejnym obszarem jest animacja społeczna, kulturalna na rzecz integracji 
międzypokoleniowej wykorzystująca wiedzę i doświadczenie osób starszych oraz działanie 
wspierające edukację poprzez liczne warsztaty/wykłady tematyczne/zajęcia wymagające 
pracy zespołowej/grupowej. Obszar edukacji z umiejętności korzystania z nowoczesnych 
technologii informatycznych, jak obsługa mediów społecznościowych, komputerów, 
odbieranie maili, obsługa smartfonów, aplikacji, co zapobiegnie cyberwykluczeniu osób 
niezaznajomionych z ww. produktami. 
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3 Rawa Przyjazna Seniorom 169 650,00 

Zadanie składa się z 3 składowych: 1) wycieczka seniorów z subregionu wschodniego do 
Łodzi - zwiedzanie muzeum, spacer ulicą Piotrkowską, wizyta w Urzędzie Marszałkowskim 
- spotkanie z władzami samorządowymi Województwa Łódzkiego, 350 osób (grupy po 50 
osób), 2) wycieczka oraz piknik integracyjny z koncertem dla seniorów z subregionu 
wschodniego w Rawie Mazowieckiej (grupy po 100 osób) ok. 700 osób, 3) kino przyjazne 
seniorom - bezpłatne projekcje filmów dla seniorów - 12 seansów, 3600 osób. Cele: 
Tworzenie warunków współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu, wspieranie rozwoju regionalnego. Piknik służący integracji osób 
starszych. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 

4 Senioralne kino letnie w Krainie Rawki 114 576,00 

"Senioralne kino letnie w Krainie Rawki" to pomysł na realizację 14 wydarzeń kulturalnych 
w gminach: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice  
i Żelechlinek. Mieszkańcy terenów wiejskich, a w szczególności seniorzy, mają bardzo słaby 
dostęp do formy sztuki, jaką jest kino. Wpływ mają na to odległość do większych miast oraz 
koszty. Celem projektu jest zwiększenie dostępności kultury dla grupy defaworyzowanej na 
terenach wiejskich. Realizacja zadania przyczyni się do urozmaicenia wydarzeń 
kulturalnych na wsiach. Ideą projektu jest organizacja tego wydarzenia w taki sposób, by 
odpowiadało ono potrzebom wszystkich mieszkańców oraz poruszało ważne społeczne 
tematy. Projekt sprzyja przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

5 
Jesteśmy Młodzi i Piękni Bogactwem 

swojego Regionu 
295 524,00 

Zadaniem projektu jest zorganizowanie półkolonii i spotkań celem integracji dzieci  
i młodzieży regionu poprzez udzielenie wsparcia dla ich rozwoju, szczególnie tych 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych poprzez naukę komunikacji z rówieśnikami. 
Wycieczki uwrażliwią na piękno regionu i wzbudzą szacunek do dziedzictwa kulturowego. 
Wspólne zajęcia artystyczne, zabawy i pikniki będą motywować do zwrócenia uwagi na 
bezpośredni kontakt i radość ze wspólnego spędzania czasu. W czasie trwania projektu 
przewidziano również naukę odpowiedzialnego korzystania z internetu. Warsztaty 
psychoterapeutyczne przyczynią się do ukształtowania pozytywnych postaw społecznych. 
W promocję regionu uczniowie włączą swoją rodzinę, prezentując zdobytą wiedzę poprzez 
różne formy wyrazu na wspólnych spotkaniach. 
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6 
Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy 

polskie – Skierniewicka Noc Świętojańska 
97 728,00 

Łódzkie promuje zwyczaje i obrzędy polskie – Skierniewicka Noc Świętojańska – to 
ponadlokalny festyn o charakterze kulturowym, dziejowym i rozrywkowym planowany na 
dzień 22.06.2019. W ramach imprezy zaplanowano: Walki rycerskie: bitwa, prezentacja 
uzbrojenia, pokaz obozowiska. Pokazy rzemiosła: wyroby z gliny, kolczug, kuźnia, hafty, 
krajkarstwo. Zabawy plebejskie, turnieje: rzuty toporem, oszczepem, łucznictwo. Konkurs 
na strój z epoki (nagrody indywidualne, wycieczka do Lednicy i Gniezna). Catering: grill, 
ognisko. Koncerty muzyki z epoki. Pokazy ognia: fireshow. Puszczanie wianków 
świętojańskich na wodzie. Gwiazda wieczoru: Daniel Olbrychski. Kino letnie: "Stara baśń". 

Główne cele zadania to zaspokojenie potrzeb kulturowych i społecznych mieszkańców 
subregionu wschodniego, promocja Samorządu Województwa Łódzkiego. 

7 

Kościół pw. św. Andrzeja Ap. w 
Czerniewicach w kalejdoskopie dziejów – 

najstarszy drewniany kościół 
województwa łódzkiego 

80 000,00 

Zadanie przewiduje zbiór materiałów dot. najstarszego drewnianego kościoła 
województwa łódzkiego, jakim jest kościół pw. św. Andrzeja Ap. w Czerniewicach i ich 
publikację. Kościół jest unikalnym obiektem, przy którym od 2015 r. prowadzone są prace 
konserwatorskie. Na ścianach prezbiterium i nawy głównej znajdują się cenne polichromie. 
W odtworzeniu jego historii dodatkowo pomoże kwerenda w archiwach państwowych, 
kościelnych i prywatnych. Publikacja przybliży wiele wydarzeń i postaci historycznych z nim 
związanych, a także zobrazuje etapy prowadzonych przy nim prac. Wpłynie to na 
podniesienie świadomości o regionie, a także pozwoli podkreślić unikalność dziedzictwa 
materialnego gminy Czerniewice na tle województwa łódzkiego. Publikacja będzie 
dostępna nieodpłatnie. 
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8 

"Nasze dziedzictwo, nasza kultura, nasze 
społeczeństwo" – cykl spotkań dla 
każdego, zwiększających udział w 

kulturze 

115 400,00 

Projekt przewiduje organizację cyklu spotkań, imprez kulturalnych i warsztatów 
organizowanych w okresie maj - wrzesień 2019. Celem projektu jest przekazywanie 
kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży oraz mieszkańcom regionu dziedzictwa 
kulturowego Słowian. Spotkania i imprezy okraszone muzyką ludową i poezją śpiewaną 
będą wplecione w warsztaty z różnych dziedzin dotyczące ginących zawodów: cieśla, kowal, 
garncarz, twórca zabawek, twórca ozdób, inne warsztaty umożliwią poznanie tajemnic 
zielarstwa, budownictwa naturalnego, tkactwa tradycyjnego, kuchni opartej na darach 
natury. Działania ruchowe, gry plenerowe, łucznictwo tradycyjne i pokazy oparte na 
kulturze wczesnego średniowiecza wzmocnią atrakcyjność projektu. Projekt realizowany 
będzie na terenie wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczej w miejscowości Rzeczyca. 

9 
WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o 

Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945 r. 
11 000,00 

Projekt przewiduje pozyskanie funduszy na widowisko historyczne oparte na 
autentycznych wydarzeniach, które miały miejsce w Tomaszowie Mazowieckim w styczniu 
1945 roku. Celem widowiska jest poszerzenie świadomości historycznej poprzez 
uczestniczenie gości w inscenizacji historycznej odtwarzającej realia walk, jakie miały 
miejsce w 1945 roku. Widowisko będzie skierowane szczególnie do mieszkańców powiatu, 
jak i wszystkich zainteresowanych gości z województwa łódzkiego. 
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10 

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE – badania 
profilaktyczne dla mieszkańców powiatu 

tomaszowskiego i sąsiednich  
powiatów 

258 400,00 

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych mieszkańcom powiatu 
tomaszowskiego i okolicznych powiatów oraz wzrost świadomości społecznej związanej  
z  chorobami nowotworowymi. Zadania zaplanowane w ramach projektu skupiają się na 
terenach mniej zurbanizowanych, jednak mają zarazem charakter ponadlokalny, bo 
obejmują kilka powiatów. W okresie od marca do listopada 2019 prowadzona będzie 
kampania informacyjno-edukacyjna w lokalnych mediach i realizowane będą badania 
profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów: - marzec/kwiecień - 
miesiące profilaktyki raka gruczołu krokowego, - maj/czerwiec - miesiące profilaktyki raka 
szyjki macicy, - lipiec/sierpień - miesiące profilaktyki raka płuc, - wrzesień/październik - 
miesiące profilaktyki raka skóry, - listopad -miesiąc profilaktyki raka jelita grubego. 

11 
Poprawa jakości rehabilitacji pacjentów 

poprzez zakup nowego sprzętu do 
Oddziału Rehabilitacji szpitala w Tuszynie 

224 850,00 

Zadanie ma na celu poprawę jakości rehabilitacji pacjentów poprzez częściową wymianę 
starego (40-letniego) sprzętu na nowy oraz doposażenie Oddziału Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej szpitala w Tuszynie w nowoczesny sprzęt, niezbędny do efektywnej 
rehabilitacji, spełniającej standardy unijne. Zakres zadania obejmuje: zakup urządzeń do 
kinezyterapii, fizykoterapii oraz szkolenie terapeutów z zakresu ich obsługi. Urządzenia te 
są niezbędne dla osób z chorobą zwyrodnieniową stawów, osób po zabiegach 
operacyjnych, złamaniach, po wypadkach oraz pacjentów geriatrycznych. Pacjenci naszego 
oddziału będą mieli możliwość kompleksowo poddać się zabiegom rehabilitacyjnym. Nowy 
sprzęt pozwoli pacjentom szybciej powrócić do pełnej sprawności. Pamiętajmy, że każdy  
z nas w przyszłości może być naszym pacjentem. 
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12 
Wiem jak bezpiecznie zachować się nad 

wodą i potrafię udzielić pierwszej pomocy 
139 920,00 

Głównymi celami programu "Bezpiecznie nad wodą - zajęcia edukacyjne i szkoleniowe", 
przeznaczonego dla dzieci 5-6 letnich oraz dla dzieci w wieku szkolnym, młodzieży  
i dorosłych jest kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu  
i życiu w wodzie. Program przedstawi dzieciom w wieku przedszkolnym w zabawny  
i ciekawy sposób wszystkie kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. 
Zajęcia zostaną przeprowadzone w przedszkolach, na pływalniach. Dzieci w wieku 
szkolnym, młodzież i dorośli będą uczestniczyli w zajęciach o charakterze edukacyjnym  
i szkoleniowym z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, unikania zagrożeń  
i udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwania się sprzętem wykorzystywanym do 
samoratownictwa i ratownictwa. 

13 

Stacje do samodzielnej naprawy rowerów 
na terenie powiatów – brzezińskiego, 

łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego 
i skierniewickiego 

111 705,15 

Wybrałeś się na wycieczkę? Popsuł Ci się rower? Nie musisz od razu dzwonić po pomoc. 
Dzięki stacjom napraw rowerów możesz naprawić go samodzielnie! Znajdziesz je w kilku 
lokalizacjach, na skrzyżowaniach najczęściej uczęszczanych przez rowerzystów szlaków 
przebiegających na wschód od Łodzi np. w Andrespolu, Brzezinach, Brójcach, Rokicinach, 
Kolonii, Kurowicach, Kołacinie, Jeżowie, Ujeździe, Będkowie, Tomaszowie Mazowieckim  
i Skierniewicach. Każdy rowerzysta, który wybiera się na dłuższą wycieczkę na pewno 
doceni możliwość skorzystania z takiej stacji napraw, w sytuacji gdy musi dopompować 
dętkę, dokonać regulacji napędu lub dokonać drobnej naprawy. Naprawisz również 
deskorolkę, rolki, wózek dziecięcy i inwalidzki. 
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14 Odkrywamy świat na sportowo 111 750,00 

Zadanie będzie dotyczyło mieszkańców subregionu wschodniego. Będzie polegało na 
zorganizowaniu kilku wydarzeń. Zostanie zorganizowany wyjazd 50 dzieci do Ceramilandii 
oraz wyjazd do Solparku-Kleszczów także dla 50 osób. Następnymi wydarzeniami będą dwa 
wyjazdy dla grupy 50 osób do Esterki w miejscowości Lnisna oraz do Parku Trampolin Saltos 
w Łodzi. Chciałabym, aby w ramach tego zadania zostały zorganizowane dwa seminaria 
sportowe przygotowujące uczestników do zawodów sportowych taekwondo. W obu 
seminariach oraz zawodach będzie uczestniczyło po 50 osób. Uwieńczeniem zadania będzie 
zorganizowanie egzaminu na wyższy stopień uczniowski w taekwondo. 

15 
Obóz sportowo-zdrowotny "FitMocni 

2019" 
95 955,00 

Obóz sportowo-zdrowotny w górach, realizujący inicjatywę sportowych wakacji, 
integrujący dzieci i młodzież subregionu wschodniego. Popularyzujący aktywny sposób 
spędzania czasu wolnego oraz zdrowy styl życia. Obóz ma na celu: 1. Promowanie sportu, 
aktywności fizycznej i umysłowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.  
2. Promowanie i edukowanie w zakresie zdrowego odżywiania oraz utrwalanie 
prawidłowych nawyków żywieniowych. 3. Stworzenie warunków do rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień sportowych. 4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru oraz 
wzmacnianie psychiki poprzez umacnianie postaw moralnych i społecznych, koleżeństwa 
oraz zasad fair-play. 5. Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin  
o trudnej sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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16 
Serce Łodzi Sercem Województwa – cykl 

spotkań promujących piłkę nożną i 
aktywne formy spędzania wolnego czasu 

191 000,00 

Akcja "Serce Łodzi Sercem Województwa" – cykl spotkań promujących piłkę nożną  
i aktywne formy spędzania wolnego czasu" skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W ramach akcji zrealizowane zostaną spotkania z piłkarzami, trenerami, którzy 
reprezentują tradycje i historię najbardziej znanej marki w woj. łódzkim – Widzewa Łódź. 
Przeprowadzą z grupami zajęcia sportowe oraz edukacyjne. W czasie cyklu spotkań będą 
chcieli nauczyć uczestników podstawowych zasad gry w piłkę nożną i fair play. Celem 
projektu jest promocja sportu, zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
wśród osób pochodzących z różnych środowisk społecznych. Realizacja tego zadania 
posłuży budowaniu jedności społeczności i promocji regionu.   

17 Sportowe Zajęcia Dla Dzieci 276 000,00 

Projekt skierowany jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z subregionu wschodniego. Głównym 
celem projektu jest wzrost aktywności ruchowej i poprawienie sprawności fizycznej dzieci 
i młodzieży szkolnej poprzez udział w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych w okresie 
1.04.-20.12.2019 r. Zajęcia będą prowadzone w grupach, w różnorodnych formach 
dostosowanych do potrzeb i zainteresowania osób ćwiczących. Proponowane sporty to 
m.in. pływanie, lekkoatletyka, tenis stołowy, triathlon, karate, tenis, piłka nożna. 

18 SĄ PSZCZOŁY – JEST ŻYCIE 233 000,00 

"SĄ PSZCZOŁY – JEST ŻYCIE" to zadanie edukacyjne dotyczące upowszechniania wiedzy na 
temat znaczenia bioróżnorodności przyrodniczego otoczenia ludzi i znaczącej roli 
zapylaczy, w tym zwłaszcza pszczoły miodnej - jako indykatora stanu środowiska. Celem 
zadania jest istotny i znaczący wzrost świadomości społecznej w odniesieniu do znaczenia 
i konieczności przywracania bioróżnorodności naszego najbliższego otoczenia, środowiska 
przyrodniczego, które nas otacza, a także ochrony owadów zapylających, w szczególności 
pszczoły miodnej.  
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19 
Cudze chwalicie, swego nie znacie! 

Atrakcje turystyczno-sportowe 
województwa łódzkiego 

277 940,00 

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu licznych wyjazdów, łącznie dla 580 osób  
z terenu subregionu wschodniego województwa łódzkiego. Zależy mi na wypromowaniu 
atrakcji turystyczno-sportowych, jakimi możemy cieszyć się na terenie naszego 
województwa. Odbędą się dwa dwudniowe wyjazdy dla grup 50 osobowych do Piotrkowa 
Trybunalskiego, dwa wyjazdy po 50 osób na Termy, dwa wyjazdy po 100 osób na 
weekendowy (piątek-niedziela) wyjazd dla rodzin do Wawrzkowizny, spływ kajakowy rzeką 
Rawką oraz rzeką Pilicą (obydwa po 50 osób), oraz dwa wyjazdy na paintball  po 40 osób.  

20 Kolej na przygodę 188 320,00 

Projekt obejmuje bezpłatne wycieczki pociągiem mieszkańców aglomeracji łódzkiej  
w malownicze rejony Spały i Inowłodza. W 8 weekendów wakacyjnych proponuje się  
16 wycieczek ukazujących różnorodną tematykę przyrodniczo-kulturową. Uczestnicy będą 
mogli poznać aspekty bioróżnorodności, wyjątkowej flory i fauny, jak i również bogactwo 
dziedzictwa historycznego prezydenckiej Spały, i niegdyś "królewskiego miasta Inowłódz", 
liczącego 950 lat. Głównym celem jest pokazanie społeczności województwa łódzkiego, 
zamieszkującej wielkomiejskie blokowiska, miejsc atrakcyjnych turystycznie, bogatych  
w ciekawą, niekiedy burzliwą historię mieszkańców i ich dziejów. Realizacja przedsięwzięcia 
przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego województwa łódzkiego oraz podniesienia 
świadomości na temat regionu, w myśl "cudze chwalicie, swego nie znacie". 

21 Turystyka aktywna 89 300,00 

Zadanie polega na organizacji 18 jednodniowych autokarowych wycieczek edukacyjno-
turystycznych – każdej po 50 os. dla mieszkańców powiatów: łódzkiego-wschodniego, 
brzezińskiego, tomaszowskiego. Wykonawca będzie prowadził zapisy na wycieczki, 
decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają osoby działające w lokalnych 
organizacjach, społecznicy i członkowie ich rodzin (KGW, OSP), kluby seniora, lokalne 
organizacje, koła, zrzeszenia itp. Przewidziane 2 kierunki wg preferencji: A) Uniejów  
i okolice (baseny), B) Spała i okolice (spływ i zwiedzanie).  Celem jest wzrost tożsamości 
regionalnej i edukacja.  
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22 
Krajoznawcza wycieczka rowerowa MTB 

w okolicach Rawy Mazowieckiej 
10 000,00 

Przedmiotem projektu jest wycieczka rowerowa MTB, po trudnym terenie w okolicy Rawy 
Mazowieckiej. Trasa o długości około 25 km prowadzi przez pagórkowate, mało znane 
tereny z pięknymi widokami. Stopień trudności dobrany jest tak, aby było jak najtrudniej, 
dlatego trasa jest krótka i można ją przejechać w 3 godziny. Również z tego powodu,  
że stawiamy na wysiłek i widoki, nie ma elementów rywalizacji, a celem jest wyłącznie 
poprawienie tężyzny fizycznej uczestników, zapewniając im przy tym porcję pięknych 
widoków. 
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SUBREGION POŁUDNIOWY 
(obejmujący miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: bełchatowski, piotrkowski i radomszczański) 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

1 KUŹNIA ZDROWIA I ROZWOJU 164 625,00 

Projekt ma zapewnić kompleksowe, innowacyjne podejście w pracy rozwojowej, 
terapeutycznej oraz integracyjnej dla jak najszerszego grona odbiorców pod względem 
potrzeb oraz wieku. Ma zapewnić metody odbierane przez uczestników jako naturalne 
oraz wysoko motywujące - ma łączyć pracę hipoterapeutyczną, zajęcia rozwojowe z końmi 
oraz  ćwiczenia ogólnousprawniające z elementami relaksacji i warsztaty rękodzieła  
z recyklingu z akcentem na integrację. Ma zapewnić uczestnictwo pod okiem specjalistów 
w takich wyjątkowo efektywnych, systematycznych zajęciach. W ten sposób poprawi się 
kompleksowo funkcjonowanie uczestników, ich samopoczucie oraz integracja. 

2 
Ślady tamtych dni – piknik militarny  

w Wolborzu 
24 850,00 

"Ślady tamtych dni - piknik militarny w Wolborzu" ma na celu uczczenie przez mieszkańców 
gminy i województwa 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w sposób ciekawy, 
niesztampowy. Piknik ma charakter otwarty, odbędzie się na terenie za Pożarniczym 
Centrum w Wolborzu i stanowi integralną część wystawy muzealnej, w której zobaczyć 
będzie można oryginalne pamiątki z II wojny światowej zebrane od mieszkańców gminy  
i województwa łódzkiego. Będzie to wystawa multimedialna. Na pikniku wystąpią grupy 
rekonstrukcyjne, będzie prezentowana broń z okresu wojny, pojazdy, będzie również 
degustacja grochówki wojskowej i prostego, żołnierskiego jadła. Piknik zakończy się 
koncertem "Od mrocznej przeszłości ku radosnej przyszłości". 
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3 Sztuka bliżej nas 299 600,00 

Chcemy, aby wyjść ze sztuką bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Do czerwca zrobimy 
pokazy bezpośrednio w szkołach. Podczas tych występów zaprosimy na castingi  
i wypromujemy spektakl, w którym wezmą udział mieszkańcy naszego subregionu. Osoby, 
które ten casting przejdą będą miały możliwość uczestniczyć w pracy nad spektaklem  
z profesjonalistami. Na przełomie września i października wystawimy taneczny spektakl 
motywacyjny, który poprzez współpracę z tancerzami z całego województwa pomoże  
w integracji naszych mieszkańców. Do tego po pokazach będziemy mieli widownię, która 
chętnie na widowisko przyjdzie oraz zobaczy swoje koleżanki i kolegów w prawdziwej 
scenerii. 

4 
Zdrowy kręgosłup – profilaktyka wad 
postawy jako czynnik prawidłowego 

rozwoju dziecka 
219 876,00 

Projekt „Zdrowy kręgosłup - profilaktyka wad postawy jako czynnik prawidłowego rozwoju 
dziecka". 
Celem projektu jest przeprowadzenie badań profilaktycznych przez lekarza ortopedę, 
dzieci klas l-IV szkół podstawowych gmin podmiejskich (Kamieńsk, Sulejów, Zelów)  
i wytypowanie grupy dzieci, które będą następie uczestniczyć w ćwiczeniach podczas zajęć 
korekcyjnych. Przeciwdziałanie wadom postawy i ich profilaktyka są bardzo istotne dla 
prawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ nieleczone są często przyczyną późniejszych 
problemów zdrowotnych i ograniczeniem dla rozwoju osób chcących rozwijać swoje pasje 
i plany o wymarzonej szkole i pracy. 
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5 

Centrala telefoniczna i system 
informatyczny usprawniające obsługę  

i rejestrację pacjenta w szpitalu 
wojewódzkim w Bełchatowie 

300 000,00 

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie w ramach zadania zamierza wymienić 
centralę telefoniczną oraz uruchomić dodatkowe funkcjonalności tj. system rejestracji 
telefonicznej pacjentów wraz z systemem nagrywania i archiwizacji rozmów 
przychodzących. Ponadto zakres zadania uwzględnia system kolejkowy z biletomatem 
i wyświetlaczami gabinetowymi. Wdrożenie zadania zdecydowanie poprawi jakość 
realizowanych procesów. Przyczyni się do optymalizacji zarządzania rejestracją i ruchem 
pacjentów w placówce, skróci czas obsługi i usprawni system tworzących się kolejek 
oczekujących. Zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa osób dzwoniących do Szpitala 
na wypadek ewentualnej konieczności dostępu do nagrań i analizy zgłoszeń, co przełoży 
się na wysoki poziom obsługi i poczucie komfortu pacjentów. 

6 Przyjazny szpital dla pacjenta 300 000,00 

Przyjazny szpital to pomysł na podniesienie poziomu satysfakcji pacjenta, korzystającego 
ze świadczeń zdrowotnych poradni specjalistycznych Samodzielnego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Stworzenie 
funkcjonalnego systemu biletowego pozwalającego na sprawne i nieuciążliwe korzystanie 
z usług medycznych. Zapewni poprawienie dynamiki przepływu pacjentów, usprawnienie 
pracy lekarzy i personelu, dzięki temu, że do gabinetu może wejść jedynie osoba, która 
posiada przywołany numer.  Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań informatycznych 
oraz wyposażenie poczekalni w wygodne siedziska, ułatwi oczekiwanie na wizytę  
u specjalisty. Jest to atrakcyjne rozwiązanie, które wpłynie na podniesienie standardów 
leczenia pacjentów. 
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7 Ratujesz bo umiesz 143 000,00 

Projekt RATUJESZ BO UMIESZ  skierowany jest mieszkańców – dzieci, młodzieży i dorosłych 
w tym seniorów – 3 łódzkich powiatów: bełchatowskiego, wieluńskiego oraz 
pajęczańskiego. 
Celem projektu jest zdobycie wiedzy teoretycznej w zakresie przepisów prawa dotyczących 
udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzy praktycznej m.in. w zakresie zasad: wezwania 
pomocy i prowadzenia rozmowy z dyspozytorem, zachowania bezpieczeństwa własnego 
przy udzielaniu pierwszej pomocy, oceny funkcji życiowych. Istotą szkolenia będzie 
również zapoznanie się z budową i obsługą defibrylatora AED. Elementem projektu będzie 
kampania promocyjna połączona z organizacją działań symulujących zdarzenia 
wymagające udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Projekt realizowany będzie w formule międzysąsiedzkiej i międzypokoleniowej. 

8 

Tak! Możesz na mnie liczyć. Szkolenia  
z pierwszej pomocy dla mieszkańców 
powiatu piotrkowskiego i Piotrkowa 

Trybunalskiego 

114 500,00 

Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres 
obejmował będzie organizację dwóch spotkań szkoleniowych w każdej z gmin powiatu 
piotrkowskiego oraz trzech spotkań w Piotrkowie Trybunalskim. W każdym ze szkoleń, 
trwającym 4 godziny, uczestniczyć będzie 40 mieszkańców. Ponadto dla uczestników 
szkoleń zakupione zostaną podręczne apteczki zawierające m.in. maseczkę do sztucznej 
wentylacji. Celem zadania jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
piotrkowskiego i Piotrkowa Trybunalskiego poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności  
z zakresu ratowania życia ludzkiego. 

9 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 485  

w zakresie budowy chodnika  
w miejscowości Zawady 

300 000,00 

Zadanie dotyczy budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 485 w miejscowości Zawady. 
Odcinek długości ok. 264 m (od istniejącego chodnika przy ul. Pabianickiej w Bełchatowie 
do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1923E). Głównym celem projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz stworzenie dogodnych i bezpiecznych połączeń 
komunikacyjnych. 
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10 
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DW 

476 w miejscowości Bełchatów –  
zjazd na Ludwików 

57 000,00 

Projekt polega na budowie aktywnego przejścia dla pieszych w ciągu DW476  
w m. Bełchatów na wysokości skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Ludwików. 
Miejsce to jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na przechodzenie przez drogę 
wojewódzką pasażerów autobusów, którzy wysiadają na znajdującym się w tym miejscu 
przystanku autobusowym i przechodzą przez jezdnię udając się do swoich domów  
w miejscowości Ludwików. Z powodu braku aktywnego przejścia dla pieszych na tym 
odcinku dochodzi do wypadków. Celem zadania jest więc zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów na tym obszarze drogi. 

11 
Piotrków Trybunalski doda Ci skrzydeł – 

szkolenia lotnicze dla mieszkańców 
200 000,00 

Celem projektu jest kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania wolnego czasu 
poprzez szkolenie szybowcowe dla 20 osób i organizację 100 lotów zapoznawczych. 
Projekt umożliwi mieszkańcom zapoznanie się i wdrożenie w lotnicze środowisko i jego 
kulturę. Z uwagi na bogate tradycje lotnicze Polski i światową dominację w sportach 
lotniczych warto nieustannie poszukiwać i odkrywać nowe talenty lotnicze. Jako 
uzasadnienie potrzeb realizacji projektu należy wskazać umożliwienie dostępu do 
wyszkolenia szybowcowego dla mieszkańców o ograniczonych zasobach finansowych. Ideą 
jest dynamiczny rozwój i kultywowanie 100-letniej tradycji polskiego lotnictwa, jednego  
z najstarszych i najbardziej zasłużonych na świecie. Bezpłatne szkolenie rozwiązuje 
problem tego typu szkoleń dla mieszkańców. 
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12 
“STRAŻACKIE 9,98 KM – BIEG & ROWER” – 

organizacja imprezy rekreacyjno-
sportowej dla biegaczy i rowerzystów 

30 800,00 

Projekt "STRAŻACKIE 9,98 km – BIEG & ROWER" ma na celu organizację imprezy 
rekreacyjno-sportowej skierowanej do biegaczy oraz rowerzystów. Uczestnicy imprezy 
sami wybierają formę udziału. Niezależnie od wybranej formy udziału – bieg lub rower – 
do pokonania będzie dystans 9,98 km - nawiązujący do numeru alarmowego straży 
pożarnej. Impreza ma charakter otwarty i kierowana jest do całych rodzin. Celem imprezy 
jest integracja mieszkańców subregionu południowego województwa łódzkiego oraz gości  
z innych rejonów kraju, popularyzacja biegania i jazdy rowerem, prezentacja walorów 
przyrodniczych regionu. Ponadto wydarzenie ma charakter edukacyjny – w ramach 
wydarzenia organizatorzy przedstawią zasady bezpiecznego zachowania ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego lasów oraz udzielania pierwszej pomocy. 

13 
Integracja międzypokoleniowa –  

zdrowy styl życia rodzin 
178 000,00 

Zadanie ma na celu wyeliminowanie szkodliwych nawyków zdrowotnych, poprzez 
zaangażowanie rodzin do aktywnego trybu życia i regularnego badania ich stanu zdrowia. 
Ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowia, zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym jak: 
nadwaga, choroby krążenia i wady postawy, wprowadzeniu nawyków zdrowego stylu 
życia, nawyków systematycznego ruchu. Zadania prowadzone będą w 2 częściach: 
teoretycznej – przeprowadzone zostaną wykłady specjalistów na temat zdrowego 
żywienia, dietetyki, doboru ćwiczeń i konkurencji ruchowych w celu nauki zdrowego stylu 
życia, praktycznej – zorganizowane zostaną zajęcia ruchowe, rekreacyjne mające na celu 
ukształtowanie nawyku aktywności ruchowej. 
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14 
Program Rodzinna Promocja Aktywności 

Fizycznej dla Zdrowia "Sportowa Rodzina" 
189 000,00 

Program skierowany jest do rodzin subregionu południowego. Udział w nim weźmie 200 
rodzin (około 90 osób), po 50 rodzin z 4 powiatów. Zadanie ma charakter prozdrowotny. 
Rodziny uczestniczące będą wielopokoleniowe. Celem jest integracja rodzinna. W rodzinie 
znacznie łatwiej jest przekonać i zachęcić do zdrowego stylu życia bliskiego członka 
rodziny. Rodzinny udział w aktywności ruchowej przynosi wzajemną mobilizację do 
systematycznej aktywności. Na stan zdrowia populacji wpływają takie czynniki jak 
zachowanie zdrowotne, dostęp do zdrowego sposobu odżywiania, stopień aktywności 
fizycznej, uzależnienia. 

15 
WprowadzaMY zmiany!  

Postaw na rozwój, sporty walki, edukację 
zdrowotną starszych i całkiem małych! 

294 500,00 

Organizacja kursów samoobrony powstałych na bazie brazylijskiego Jiu-Jitsu oraz 
wszechstylowej walki wręcz dla różnych grup społecznych. Kursy wzbogacone o wiedzę  
z zakresu bezpieczeństwa osobistego, zajęcia z psychologiem, edukację żywieniową. I cykl 
kursów maj-sierpień zakończony podsumowaniem na dniu sportów walki i ruchu. 
Organizacja dwudniowego wydarzenia z koncertami, pokazami różnych sztuk walki, 
seminariami z psychologiem sportu, edukatorami żywieniowymi, animatorami dla dzieci. 
II tura kursów samoobrony wrzesień-grudzień skierowana zwłaszcza do kobiet, 
wzbogacona o spotkania z trenerem personalnym i dietetykiem. Zakończona 
podsumowaniem w grudniu. Projekt zakłada organizację obozu sportowo-
wychowawczego dla 20 osób - beneficjentów projektu z rodzin o niskim statusie 
materialnym. 
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SUBREGION ZACHODNI 
(obejmujący powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski) 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

1 
Integracyjny Turniej Piłki Nożnej z Ebim 

Smolarkiem 
79 900,00 

Cykl konsultacji szkoleniowych z reprezentantem Polski – Euzebiuszem Smolarkiem, 
których podsumowaniem będzie Integracyjny Turniej Piłki Nożnej dla dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest popularyzacja piłki nożnej, promocja 
zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań i umiejętności wśród dzieci grą w piłkę 
nożną. Udział w konsultacjach szkoleniowych i w turnieju jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych polskich piłkarzy, Euzebiusza Smolarka. 

2 Aktywny Senior 76 100,00 

Celem zadania jest aktywizacja seniorów poprzez organizację 30 marszobiegów  
w ogólnodostępnych parkach, lasach, z pomiarem czasu, na których koordynator zadania 
będzie czuwać nad ich przebiegiem (rejestrując aktywność uczestnika poprzez odpowiedni 
system, a także poprzez zakup opasek ratunkowych SOS dla Seniorów (osób 60+)  
z wytłoczonymi indywidualnie danymi właściciela: imię, grupa krwi, numer telefonu do 
bliskich, ważne choroby, uczulenia, pobierane leki. Opaski będą mieć wygenerowany 
indywidualny kod pozwalający na rejestrację aktywności fizycznej właściciela opaski. 
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3 
"W orkiestrach dętych siła…" – nowa 

jakość brzmienia i walorów artystycznych 
181 807,00 

Projekt przeprowadzany jest w celu zmotywowania młodych ludzi do angażowania się  
w życie społeczno-kulturalne środowiska. "Jest w orkiestrach dętych jakaś siła" – muzyka 
łączy, łagodzi obyczaje, sprawia, że radość jest pełniejsza a smutek mniej dotkliwy. 

Poprzez umożliwienie młodym ludziom rozwijania uzdolnień muzycznych i tanecznych, 
zaspokojona zostanie potrzeba promowania się, udział w koncertach, w warsztatach 
instrumentalnych poprawiających umiejętności techniczne, zmobilizuje do pracy w grupie, 
zintegruje grających z różnych miejscowości. Zwieńczeniem będzie koncert dla 
mieszkańców gmin powiatu sieradzkiego i poddębickiego. 

4 Letnie nurty kultury 295 000,00 

Zadanie obejmuje zorganizowanie letnich plenerowych wydarzeń artystyczno-kulturalnych 
w Gminie Pęczniew, Gminie Sieradz oraz Gminie i Mieście Warta położonych nad Zbiorkiem 
Jeziorsko i rzeką Warta, subregionu zachodniego. Zadanie ma na celu zwiększenie dostępu 
do wydarzeń artystyczno-kulturalnych mieszkańcom z obszaru wiejskiego oraz promocję 
lokalnych zasobów województwa łódzkiego. Zadanie odpowiada na zdiagnozowane 
problemy występujące w subregionie poddębicko-sieradzkim, mianowicie niski poziom 
dostępności do wydarzeń artystyczno-kulturalnych i brak odpowiedniej infrastruktury  
w tym zakresie tj. teatry, muzea, kina, centra rozrywkowo-kulturalne. Realizacja 
wydarzenia wpłynie pozytywnie na promocję wydarzeń artystyczno-kulturalnych 
województwa łódzkiego, integrację mieszkańców i poprawę dostępu do wydarzeń 
artystycznych. 
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5 Taniec łączy pokolenia 125 700,00 

"Taniec łączy pokolenia" to cykl warsztatów tanecznych m.in. tańców narodowych  
i towarzyskich dla 200 mieszkańców obszarów wiejskich, w tym niepełnosprawnych  
w różnych grupach. Efektem końcowym będzie "Wielka Gala Tańca" dla 499 odbiorców. Na 
Gali prowadzonej przez znaną polską tancerkę uczestnicy z trzech powiatów: wieluńskiego, 
wieruszowskiego i sieradzkiego zaprezentują swoje umiejętności. Po zakończeniu zadania 
taneczne popisy przedstawią podczas obchodów święta miasta: Wielunia, Wieruszowa  
i Sieradza. Celem projektu jest zwiększenie dostępu społeczności wiejskiej do wydarzeń 
kulturalnych oraz wykształcenie umiejętności aktywnego spędzania czasu poprzez taniec. 
Realizacja zadania umożliwi integrację międzypokoleniową, poprawi sprawność ruchową 
oraz przyczyni się do kultywowania tradycji tańca ludowego. 

6 
Rekonstrukcja  

"Bitwy pod Sędziejowicami" 
300 000,00 

24 i 25 sierpnia 2013 r. w Sędziejowicach odbyły się uroczyste obchody 150. rocznicy 
zwycięskiej "Bitwy pod Sędziejowicami". Jednym z elementów obchodów była mała 
rekonstrukcja ww. bitwy, która była jedną z nielicznych, zwycięskich dla polskiej strony 
potyczek, stoczonych przez powstańców z oddziałami rosyjskimi podczas powstania 
styczniowego. Rekonstrukcja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego przybliżałaby historię tego wydarzenia mieszkańcom 
województwa. 
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7 
Folkowe przystanki –  

galeria jednego obrazu 
125 000,00 

"Galerie jednego obrazu – folkowe przystanki" to rozwinięcie zrealizowanego na terenie 
gminy Poddębice projektu reanimacji wiejskich wiat przystankowych i przekształcenie ich 
w "śródpolne" galerie sztuki. Projekt zakłada stworzenie sieci przystankowych galerii, na 
których pojawią się reprodukcje dzieł polskich mistrzów pędzla (m.in. J. Malczewski,  
L. Wyczółkowski, J. Chełmoński) inspirowanych wsią oraz autorskie koncepcje opracowane 
przez współczesnych artystów. Obecnie istnieją trzy takie galerie, w ramach projektu 
planuje się zrealizować dwadzieścia kolejnych. Dotychczasowe działania spotkały się  
z ogromnym pozytywnym odbiorem tak autochtonów, działaczy i władz lokalnych, jak 
i mediów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. 

8 
Zawalcz o swoje życie zanim będzie  
za późno – badania profilaktyczne  

USG jamy brzucha i piersi 
300 000,00 

Zadanie dotyczy wykonania badań profilaktycznych: USG jamy brzucha i USG piersi na 
terenie powiatów: wieluńskiego i wieruszowskiego. Głównym celem zadania jest 
zapobieganie i wczesne zdiagnozowanie zmian chorobowych. Wykonanie badań przyczyni 
się do wczesnego wykrycia choroby nowotworowej, wcześniejszego podjęcia decyzji  
o leczeniu onkologicznym oraz poprawy zdrowia, a tym samym wpłynie na komfort 
psychiczny osoby badanej oraz przedłużenie jej życia. 

9 
Zdrowe Jelita 50+ dla społeczności 

subregionu zachodniego 
299 000,00 

Wykonanie badania kolonoskopii dla mieszkańców subregionu zachodniego po 50 roku 
życia, którzy nigdy nie mieli wykonanej kolonoskopii lub nie mieli wykonanego badania  
w ciągu ostatnich 10 lat. W ramach programu przeprowadzona zostanie akcja informacyjna 
(poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej jednostki, która będzie 
wykonywała badania oraz z informacji ustnej od personelu jednostki oraz w rejestracji),  
3 konsultacje lekarskie przed, po badaniu oraz po uzyskaniu wyniku badania 
histopatologicznego preparatu/ów. Program ma na celu zwiększenie wykrywalności zmian 
przednowotworowych (polipów) oraz wczesnych nowotworów jelita grubego, 
zmniejszenie ogólnej śmiertelności z powodu raka jelita grubego, obniżenie kosztów 
leczenia. 
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10 HYDROTERAPIA DLA WIELUNIA 293 000,00 

Chcielibyśmy, aby na terenie powiatu wieluńskiego powstało miejsce, gdzie zaspokoimy 
potrzeby mieszkańców powiatów:  wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego, gdzie 
za pośrednictwem wody i specjalistycznych urządzeń będzie można wykonywać zabiegi 
rehabilitacyjne usprawniające organizm. Pragniemy, aby odbiorcami tych działań  
i prowadzonej terapii były niemowlęta, dzieci zdrowe i z niepełnosprawnością, osoby po 
udarach, osoby starsze wymagające takiego wsparcia.  
Należy zatrudnić wyspecjalizowaną kadrę, szczególnie  rehabilitantów.     
Terapia powinna odbywać się przez  10 miesięcy w roku.  
Celem terapii jest zwiększenie ogólnej odporności organizmu czy redukcji stresu dla osób 
cierpiących na liczne schorzenia, dla dzieci u których stwierdzono deficyty rozwojowe ze 
wskazaniem do tego rodzaju wspomagania. 

11 
Rehabilitacja poprzez zabawę –  

w trosce o zdrowie dzieci w Rafałówce 
288 750,00 

Rozszerzanie przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałówce zakresu form 
prozdrowotnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży w formie zabaw ruchowych przy 
wykorzystaniu rowerów rehabilitacyjnych oraz urządzeń interaktywnych. Zabiegi ruchowe 
przez swą różnorodność dostarczają pozytywnych doznań takich jak: relaks, odprężenie, 
rozluźnienie i powrót pozytywnej energii. Zakup rowerów rehabilitacyjnych, 
interaktywnego sprzętu rekreacyjnego wraz z dostosowaniem budynku. 
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12 
Ochotnicza Szkoła Pierwszej Pomocy – 

OSPP 
42 075,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 
społeczności mieszkającej w powiecie łaskim oraz zduńskowolskim. W każdej gminie z obu 
powiatów zorganizowane będą szkolenia, które  będą prowadzone przez 6 osób, które 
ukończyły kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i mają doświadczenie w prowadzeniu 
tego typu szkoleń. Grupy podzielone będą na II kategorie wiekowe 12-17 lat oraz 17+. 
Szkolenie będzie trwało łącznie 12 godzin dla każdej grupy. W każdej grupie na jednego 
prowadzącego przypadnie maks. 15 uczestników szkolenia. Celem zadania publicznego jest 
zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, związanego z udzielaniem 
pierwszej pomocy i kreowaniem jej jako odpowiedzialnej społecznie. 

13 
Bezpiecznie nad wodą –  

zajęcia edukacyjno - szkoleniowe 
167 300,00 

Projekt "Bezpiecznie nad wodą – zajęcia edukacyjno szkoleniowe" przeznaczony jest dla 
dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Celem zadania jest 
kształtowanie bezpiecznych zachowań nad wodą oraz nabycie umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia nad wodą. Projekt 
realizowany będzie w przedszkolach, szkołach, na akwenach wodnych i kąpieliskach. 
Zajęcia dla przedszkolaków będą realizowane w formie zabaw. Dzieci w wieku szkolnym 
oraz młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach o charakterze edukacyjnym, dotyczącym 
unikania zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy oraz posługiwania się sprzętem 
wykorzystywanym do ratownictwa wodnego. Zajęcia prowadzone będą na terenie 
powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego. 
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14 Siłownia na świeżym powietrzu 143 125,00 

Siłownia plenerowa będzie miejscem ćwiczeń, wypoczynku, integracji i spotkań lokalnej 
społeczności - dostępna i bezpieczna dla każdego. Celem projektu jest zwiększenie 
aktywności fizycznej, jak również umysłowej młodzieży i osób dorosłych. Problemy 
zdrowotne z powodu braku ruchu są najczęstszym powodem pogorszenia komfortu życia 
czy nawet skrócenia długości życia. Otyłość spowodowana brakiem ruchu jest faktem. 
Należy przeciwdziałać złym nawykom zdrowotnym. Odpowiedzią na zły stan zdrowia 
społeczeństwa powinna być aktywność fizyczna i zdrowy styl życia. Ćwiczenia na 
urządzeniach są łatwe, przyjemne, a efektem jest lepsza kondycja i szczuplejsza sylwetka. 

15 
Budowa chodnika przy drodze 

wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości 
Strumiany w kierunku Widawy 

300 000,00 

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Strumiany w kierunku 
Widawy. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu, a jego realizacja 
umożliwi sprawne i bezpieczne przemieszczanie się turystom oraz mieszkańcom, w tym 
dzieciom i młodzieży szkolnej, z przystanku autobusowego, który znajduje się przy drodze 
wojewódzkiej Nr 480. Długo oczekiwany chodnik stworzy również bezpieczny ciąg 
komunikacyjny w kierunku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

16 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez 
budowę chodnika przy drodze 

wojewódzkiej nr 481 w miejscowości 
Rogóźno 

300 000,00 

Zakres zadania będzie obejmował budowę chodnika na dwóch odcinkach wzdłuż drogi 
wojewódzkiej Nr 481 oraz dodatkowe doznakowanie przejścia dla pieszych w miejscowości 
Rogóźno, gmina Widawa. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców ze względu na duży ruch pojazdów. Brak chodnika oraz usytuowanie jednego 
przejścia dla pieszych tuż za zakrętem i naprzeciwko remizy OSP stwarza wielkie zagrożenie 
dla mieszkańców i wszystkich użytkowników drogi na tym odcinku. 
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17 
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach 

dla pieszych w ciągu DW486  
ul. L. Kaczyńskiego w Wieluniu 

107 600,00 

Budowa wysięgnika nad przejściem i umieszczenie na nim znaku D-6 w formie aktywnej  
z pulsującym światłem oraz projektorem oświetlającym przejście dla pieszych.  
W przedmiotowych miejscach jezdnia ma znaczną szerokość. Przez przejście wiedzie szlak 
z osiedli mieszkaniowych do centrum miasta oraz szkół. Natężenie ruchu zarówno 
pojazdów, jak i pieszych w tych miejscach jest znaczne, a widoczność w porze zmierzchu  
i świtu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, słaba. 

18 

Poprawa bezpieczeństwa w drodze  
ze szkoły i dworca PKS,  

poprzez przebudowę chodnika  
przy DW 481 

267 031,00 

Wnioskowane zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa w drodze ze szkoły i dworca PKS, 
poprzez przebudowę chodnika przy DW 481" przyczyni się do pieszego skomunikowania 
dworca PKS oraz centrum Łasku z osiedlem mieszkalnym Mickiewicza, szkołą 
ponadgimnazjalną, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, a także 
Kościołem. 

19 

Poprawa bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej 449 (gmina Błaszki) 

poprzez zastosowanie inteligentnego 
systemu przejścia dla pieszych 

175 330,00 

Celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia i życia 
ludzkiego na drodze wojewódzkiej Nr 449 (gm. Błaszki) poprzez zastosowanie 
inteligentnego systemu przejścia dla pieszych. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu piesi 
jak również rowerzyści będą mieli zwiększone szanse na bezpieczne korzystanie z przejścia 
po pasach, a kierowcy zwiększoną czujność przed pasami. Proponowane są 3 miejsca przed 
przejściami dla pieszych w najbardziej zagrożonych lokalizacjach, w m. Romanów, 
Brończyn, Gzików. W przedstawionych lokalizacjach proponujemy zastosowanie zasilania 
solarnego ze względu na dużą odległość od oświetlenia ulicznego, co znacznie ograniczy 
koszt i czas wykonania przedsięwzięcia. W wersji solarnej projekt jest ekologiczny. 
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20 
Budowa chodnika wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 710  
w miejscowości Lubanów 

197 200,00 

W ramach niniejszego zadania planowana jest budowa chodnika w miejscowości Lubanów 
z kostki brukowej, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 1,5 m 
szerokości wraz z wykonaniem koryta w gruncie i odprowadzeniem wody. Planowana 
inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 710, na działce nr ewid. 43, 
szacowana długość to ok. 170 mb. Głównym celem realizacji zadania jest poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców Błaszek i pobliskich miejscowości, którzy przemieszczają się 
pieszo korzystając choćby z usług zlokalizowanych tam sklepów wielkopowierzchniowych, 
czy też usług stomatologicznych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w Centrum 
Kultury w Błaszkach. 

21 
Aktywne przejścia –  

bezpieczeństwo pieszych 
127 937,00 

Przejścia dla pieszych w drogach o znacznym natężeniu ruchu pozbawione sygnalizacji 
świetlnej oraz odpowiedniego oświetlenia to miejsca szczególnego narażenia na 
potrącenia. Aktywne przejścia dla pieszych są sposobem na ograniczenie liczby wypadków 
drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu. 
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z przejść w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 482 w Sieradzu. 
W ramach zadania przewiduje się montaż aktywnych zestawów podświetlanego 
oznakowania D-6 na dwóch przejściach dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Jana Pawła 
II z ul. Sikorskiego, oświetlenie LED wzbudzane po wykryciu pieszego w okolicy przejścia, 
montaż tzw. „kocich oczek” oraz wykonanie linii wibracyjnych przed przejściami. 
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22 Rowerem wygodniej 190 323,00 

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz rozwój 
sieci dróg dla rowerów na terenie miasta Sieradza.  
W ramach zadania przewiduje się wytyczenie drogi dla rowerów i pieszych w istniejącym 
chodniku (poprzez oznaczenie odpowiednimi znakami) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 482 
(ul. Jana Pawła II) oraz wyznaczenie separowanego przejazdu dla rowerzystów  
w przedłużeniu istniejącej ścieżki rowerowej w al. Grunwaldzkiej oraz w skrzyżowaniu  
z al. Pokoju, wraz z odpowiednią modernizacją sygnalizacji świetlnej. 

Realizacja zadania doprowadzi do połączenia istniejących fragmentów infrastruktury 
rowerowej w Sieradzu, dając podstawę do jej dalszego rozwoju w kierunku spójnej, 
bezpiecznej i komfortowej sieci. 

23 
Wspieranie i upowszechnianie gry w piłkę 

nożną poprzez dodatkowe zajęcia 
treningowe przy OSP w Barczewie 

51 800,00 

Celem projektu jest upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób 
dorosłych poprzez popularyzację piłki nożnej, dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny  
i emocjonalny, propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia, promowanie regionu  
i województwa poprzez sport. Organizacja dodatkowych zajęć treningowych wraz ze 
wsparciem profesjonalnego trenera wraz z utworzeniem zaplecza umożliwiającego 
przeprowadzanie treningów i doskonalenia gry w piłkę nożną. Oprócz zwiększenia 
dostępności społeczności lokalnej do aktywnego uprawiania sportu dodatkowym celem 
realizowanego projektu jest promowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz animacja czasu 
wolnego najmłodszych mieszkańców w tej części subregionu zachodniego województwa 
łódzkiego. 
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24 

Serce Łodzi Sercem Województwa –  
cykl spotkań promujących piłkę nożną  

i aktywne formy spędzania  
wolnego czasu 

191 000,00 

Akcja "Serce Łodzi Sercem Województwa" - cykl spotkań promujących piłkę nożną  
i aktywne formy spędzania wolnego czasu" skierowana jest do dzieci, młodzieży  
i dorosłych. W ramach akcji zrealizowane zostaną spotkania z piłkarzami, trenerami, którzy 
reprezentują tradycje i historię najbardziej znanej marki w woj. łódzkim – Widzewa Łódź. 
Przeprowadzą z grupami zajęcia sportowe oraz edukacyjne. W czasie cyklu spotkań będą 
chcieli nauczyć uczestników podstawowych zasad gry w piłkę nożną i fair play. Celem 
projektu jest promocja sportu, zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 
wśród osób pochodzących z różnych środowisk społecznych. Realizacja tego zadania 
posłuży budowaniu jedności społeczności i promocji regionu.   

25 Dziecięca Liga Narodów 294 960,00 

Dziecięca Liga Narodów dzieci w piłce nożnej jest zadaniem skierowanym do chłopców  
i dziewcząt z województwa łódzkiego. Projekt zakłada przeprowadzenie turnieju 
piłkarskiego, złożonego z eliminacji (8 turniejów po 16 drużyn) i Turnieju Finałowego  
(16 drużyn). Rywalizację planuje się w dwóch kategoriach wiekowych - dla rocznika 2007  
i młodsi oraz rocznika 2010 i młodsi. Celem projektu jest integracja dzieci z poszczególnych 
klubów/szkół/osiedli poprzez włączenie ich do rywalizacji sportowej, a także wyłonienie 
talentów sportowych, krzewienie idei fair play, zapoznanie uczestników z formułą 
organizacji wielkich imprez sportowych. 
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26 
Załęczański OrientPark – system 

orientacji turystycznej i sportowej  
w Załęczańskim Parku Krajobrazowym 

205 300,00 

Załęczański OrientPark to stworzenie nowoczesnego systemu orientacji turystycznej  
i sportowej w Załęczańskim Parku Krajobrazowym (ZPK). Problemem w ZPK jest słabe 
oznakowanie szlaków i miejsc ciekawych turystycznie oraz ich opis. Takie wnioski 
wyciągnęliśmy po spotkaniu z turystami oraz uczestnikami zawodów orientacji sportowej 
rozgrywanych na terenie parku. Problem ten sygnalizowali uczestnicy łódzkiego MIXERA. 
W celu rozwiązania problemu proponujemy system oparty na wykorzystaniu smartfonów, 
z którymi dziś każdy turysta się nie rozstaje. Chcemy sprawić, aby każdy chętny do 
wypoczynku w parku zechciał wejść na ciekawe szlaki i poznał informacje o najciekawszych 
miejscach, jak również mógł się sprawdzić sportowo za pomocą aplikacji na smartfona. 

27 Cudze chwalicie, swego nie znacie 192 720,00 

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu 8 dwudniowych autokarowych wycieczek 
edukacyjnych dla 45-osobowych grup uczniów klas 6 lub 7 lub 8 lokalnych szkół 
podstawowych. Edukacja dotyczy wiedzy o regionie. Celem ogólnym, długoterminowym 
jest wzrost tożsamości regionalnej, a przez to wzrost kapitału społecznego. Celem 
szczegółowym jest zwiększenie wiedzy na temat historii oraz zasobów kulturalnych, 
turystycznych i krajoznawczych regionu. Problemem lokalnej społeczności jest niski poziom 
tożsamości regionalnej. Efektem jest mała integracja społeczna, a przez to niski poziom 
kapitału społecznego. Jedną z przyczyn jest mała wiedza o lokalnym środowisku 
kulturowym i historycznym, a w szczególności jego walorach. Projekt wpływa na poprawę 
opisanej sytuacji. 
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SUBREGION obejmujący MIASTO ŁÓDŹ 
 

Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

1 LOVELAS 28 000,00 

Zadanie polega na organizacji tygodniowego wyjazdu dla 50 dzieciaków z Łodzi do 
miejscowości na terenie powiatu wieluńskiego bądź wieruszowskiego w okresie 
wakacyjnym 2019 celem poznania biegu na orientację poprzez organizację regularnych 
zajęć terenowych z mapą w okolicznych lasach. 

2 
CITY OF SKILLS –  

wakacyjne miasteczko umiejętności 
205 572,00 

CITY OF SKILLS – wakacyjne miasteczko umiejętności. To zajęcia dla 400 dzieci i młodzieży 
spędzających wakacje w miejscu zamieszkania – ŁODZI. Celem inicjatywy jest chęć 
zapewnienia letniego wypoczynku dzieciom z rodzin słabiej sytuowanych, w szczególności 
dzieciom, dla których udział w otwartych zajęciach będzie jedyną szansą na spędzenie 
wakacji w sposób aktywny i ciekawy. Podczas wakacyjnego obozowiska zaaranżowanego  
w jednym z łódzkich parków, będą  trwały zajęcia sportowe, rekreacyjne i animacyjne dla 
dzieci i młodzieży w wieku 7 – 17 lat. Inicjatywa jest odpowiedzią na istniejący problem 
ubóstwa, braku możliwości spędzania czasu wolnego poza miejscem zamieszkania 
ogromnego odsetka dzieci i młodzieży z terenu miasta Łodzi. 

3 Bądź sterem swojej Łodzi 12 150,00 

Warsztaty myślenia projektowego pozwolą stworzyć nowe innowacyjne rozwiązania 
planowania przestrzeni publicznej, polepszą dialog miedzy społeczeństwem a władzą oraz 
pobudzą do kreatywnej pracy. Warsztaty odbywać się będą w dwóch terminach. Podczas 
każdego ze spotkań odbędą się dwie części. Pierwsza – część teoretyczna – to omówienie 
idei oraz procesu tworzenia design thinking. Następnie druga - część praktyczna – obejmie 
projektowanie nowych rozwiązań w planowaniu przestrzeni publicznej dla miasta Łodzi. 
Zaangażowanie społeczeństwa w wygląd miasta oraz promowanie metodologii myślenia 
projektowego to główne cele warsztatów. 
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4 

Zapewnienie dostępu do książek 
cyfrowych, zbiorów multimedialnych,  

gier planszowych oraz przeprowadzenie 
warsztatów komputerowych dla 

seniorów 

220 000,00 

Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi 
poprzez zorganizowanie warsztatów komputerowych dla 10 grup seniorów. Z myślą  
o czytelnikach z dysfunkcją wzroku zakup Czytaków zmniejszy czas oczekiwania na ich 
wypożyczenie. Zapewniając dostęp do książek cyfrowych oraz czytników książek 
elektronicznych będzie można wgrać dowolne książki i mieć do nich dostęp w każdej wolnej 
chwili. Wyposażenie sali multimedialnej w konsole do gier, dostęp do gier planszowych 
znacznie wpłynie na większą integrację środowiska czytelników. Natomiast stworzenie 
stanowiska do odtwarzania programów edukacyjnych przyczyni się do poszerzania 
posiadanej wiedzy, a zakup Parasola Licencyjnego oraz filmów, umożliwi organizowanie 
pokazów filmowych. 

5 

Janko Plastykant –  
poszukiwanie talentów plastycznych 
wśród najmłodszych mieszkańców 

województwa 

71 100,00 

Projekt zakłada poszukiwanie talentów plastycznych pośród najmłodszych mieszkańców 
województwa łódzkiego. Wstępnie założono, iż uczestnikami projektu będzie młodzież 
szkolna. W ramach zadania zespół składający się z nauczycieli pracujących na co dzień  
w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego odwiedzi 
"plastobusem" 24 miejscowości położone na terenie województwa łódzkiego. Szczególny 
nacisk położony zostanie na gminy wiejskie, gdzie dostęp do profesjonalnych warsztatów 
plastycznych ma ograniczony zakres.  

6 
To warto przeczytać –  

spotkania promujące ciekawe książki 
15 000,00 

Zadanie ma na celu propagować wśród młodszych i starszych mieszkańców Łodzi ciekawe 
książki. Poprzez spotkania autorskie, warsztaty i prezentacje chcemy pokazać mieszkańcom 
jak różnorodna i ciekawa może być literatura. 
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7 Sztuka blisko nas 299 600,00 

Chcemy, aby wyjść ze sztuką bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Do czerwca zrobimy 
pokazy bezpośrednio w szkołach. Podczas tych występów zaprosimy na castingi  
i wypromujemy spektakl, w którym wezmą udział mieszkańcy naszego subregionu. Osoby, 
które ten casting przejdą, będą miały możliwość uczestniczyć w pracy nad spektaklem  
z profesjonalistami. Na przełomie września i października wystawimy taneczny spektakl 
motywacyjny, który poprzez współpracę z tancerzami z całego województwa pomoże  
w integracji naszych mieszkańców. Do tego po pokazach będziemy mieli widownię, która 
chętnie na widowisko przyjdzie oraz zobaczy swoje koleżanki i kolegów w prawdziwej 
sztuce. 

8 

Sprzęt do terapii poznawczej  
i koordynacji wzrokowo-ruchowej 

wykorzystujący technologię wirtualnej 
rzeczywistości 

79 000,00 

Celem zadania jest zakupienie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala  
w Łagiewnikach aparatury służącej do terapii funkcji poznawczych, koordynacji wzrokowo-
ruchowej oraz wielopoziomowej kompensacji deficytów neurologicznych, przy 
wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości, z uwzględnieniem natychmiastowej 
informacji zwrotnej o poprawności wykonywanego ćwiczenia. 

9 

Sprzęt do relaksacji pacjentów  
z przewlekłymi chorobami układu 

oddechowego z towarzyszącą depresją  
i zaburzeniami lękowymi 

92 600,00 

Celem zadania jest zakupienie do Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej Szpitala  
w Łagiewnikach szeroko rozumianego sprzętu do relaksacji pacjentów z przewlekłymi 
chorobami układu oddechowego z towarzyszącą depresją i zaburzeniami lękowymi 
wynikającymi z choroby podstawowej. 
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10 
Stop utracie wzroku u chorych na 

cukrzycę – nowe inwestycje  
w Szpitalu Pirogowa w Łodzi 

216 000,00 

W ramach projektu planowany zakup urządzenia OCT – optycznej koherentnej tomografii 
dna oka, które pozwala na pomiar dna oka i siatkówki. Badanie wykorzystywane  
w monitorowaniu przebiegu późnych powikłań cukrzycy – retinopatii cukrzycowej, w celu 
niedopuszczenia do oślepnięcia chorych. Wojewódzki Ośrodek Diabetologii i Chorób 
Metabolicznych – jedyna wojewódzka przychodnia lecząca powikłania cukrzycowe, rocznie 
w Ośrodku realizowanych jest ponad 30000 porad specjalistycznych dla mieszkańców 
Województwa chorych na cukrzycę. Cukrzyca przez lata rozwija się bezobjawowo, atakuje 
w późnym stadium - doprowadzając do oślepnięcia czy amputacji kończyn – nie pozwólmy 
na to – zakup aparatu OCT pozwoli na szybszą diagnostykę późnych powikłań cukrzycowych. 

11 
Poprawa warunków funkcjonalnych  

i estetycznych w Wojewódzkim Ośrodku 
Diabetologii i Chorób Metabolicznych 

255 300,00 

W ramach projektu planowana termomodernizacja elewacji ośrodka, zagospodarowanie 
terenów zielonych, prace związane z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wojewódzki 
Ośrodek Diabetologii i Chorób Metabolicznych – jedyna wojewódzka przychodnia lecząca 
powikłania cukrzycowe. Rocznie w Ośrodku realizowanych jest ponad 30 000 porad 
specjalistycznych dla mieszkańców Województwa ze zdiagnozowaną cukrzycą. Cukrzyca, to 
choroba cywilizacyjna, która przez lata rozwija się bezobjawowo, atakuje w późnym 
stadium – doprowadzając do znacznego upośledzenia organizmu. Nie pozwólmy na to  
– prace adaptacyjne w Ośrodku przyczynią się do poprawy jakości oferowanych usług  
w walce z tą lekceważoną chorobą, która jednak w dłuższej perspektywie potrafi być bardzo 
niebezpieczna. 
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12 
Domowe Jedzenie – Lepsze Leczenie – 

remont kuchni w WSSz im. M. Pirogowa 
w Łodzi 

285 500,00 

Szpital Pirogowa, jako jeden z nielicznych w województwie, posiada własną kuchnię. Wiele 
szpitali likwiduje kuchnie i zamawia jedzenie dla chorych w firmach gastronomicznych. 
Szpital Pirogowa sprzeciwiając się tym trendom, chce utrzymać prowadzenie własnej 
kuchni. Remont kuchni i zakup nowoczesnego sprzętu zapewni utrzymanie wysokiego 
standardu posiłków. Szpital chcąc zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki hospitalizacji 
ma na uwadze ich poziom satysfakcji dotyczący nie tylko leczenia lecz również warunków 
bytowych. Smaczne, zdrowe i domowe jedzenie wpłynie na lepsze samopoczucie, komfort 
pobytu w placówce, tym samym na szybszą rekonwalescencję pacjenta. Pyszny  
i pełnowartościowy posiłek szybko postawi na nogi pacjenta po ciężkich zabiegach  
i operacjach. 

13 
Modernizacja części rekreacyjnej  
dla pacjentów na terenie szpitala  
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi 

100 300,00 

Projekt dotyczy modernizacji części rekreacyjnej Szpitala dla pacjentów przebywających  
w Szpitalu. Część ta wymaga wymiany ławek, zainstalowania elementów zabawowych dla 
małych pacjentów wraz z montażem urządzeń przeznaczonych do siłowni napowietrznej. 
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pobytu pacjentów, z uwagi na położenie 
w części parkowej. Działania te pozwolą na stworzenie przyjaznych warunków dla 
pacjentów, których stan zdrowia pozwala na spacery po terenie naszego Szpitala  
i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ponadto montaż elementów zabawowych umili 
czas małym pacjentom, a siłownia napowietrzna będzie stanowiła dodatkowy element 
rehabilitacyjny dla pacjentów kardiologicznych. 
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14 

Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie 
terapeutyczno-psychologiczne pacjentów 

oddziałów onkologicznych szpitala  
przy Spornej w Łodzi 

179 500,00 

Wiadomość o chorobie dziecka to ogromny szok… Trudno wyobrazić sobie, co czują rodziny 
trafiające po przerażającej diagnozie na onkologię do szpitala przy ul. Spornej. Nowotwór  
u 70% dzieci można wyleczyć, ale choroba odmienia codzienność, powoduje traumę, której 
trzeba przeciwdziałać. Pobyt w szpitalu trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Długie są okresy 
rekonwalescencji – nie tylko fizycznej, lecz także emocjonalnej. Małym pacjentom, a także 
ich rodzinom (rodzicom, dziadkom i rodzeństwu) trzeba zapewnić fachową pomoc 
psychologiczno-terapeutyczną. Planowane jest sfinansowanie profesjonalnej opieki 
psychologicznej dla kilkudziesięciu rodzin, objętych leczeniem w szpitalu przy ul. Spornej  
w Łodzi oraz wyjazdu terapeutycznego dla 45 uczestników. 

15 
Utworzenie przestrzeni relaksu  

i wypoczynku na terenie parkowym  
przy ul. Aleksandrowskiej 159 

255 300,00 

W ramach projektu przewidywane jest stworzenie miejsc wypoczynku poprzez wykonanie 
nowych chodników i ścieżek na części terenu parkowego Szpitala (około 300 m.b.,) 
komunikujących nieruchomość z nowopowstającą siłownią plenerową oraz adaptację 
terenów zielonych – nasadzenia, pielęgnacja, stworzenie infrastruktury pozwalającej na 
bezpieczny wypoczynek (ławki, kosze na śmieci, stoliki).  

Projekt pozwoli na poprawę samopoczucia mieszkańców korzystających z nowej inwestycji 
„Siłowni plenerowej" oraz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, a kontakt z przyrodą 
przyczyni się do łagodzenia skutków stresu związanego z procesem leczenia. 

Inwestycja przyczyni się do powstania na terenie osiedla „Kochanówka" ogólnodostępnego 
miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby bezpiecznie spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. 
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16 
Profilaktyka chorób serca połączona  

z bezpłatnymi badaniami dla sportowców 
246 000,00 

Projekt zakłada darmowe dyżury kardiologiczne, ortopedyczne dla sportowców z Łodzi, 
których celem są konsultacje medyczne, podstawowe badania medyczne (EKG próby 
wysiłkowej), połączone to wszystko będzie z warsztatami profilaktyki chorób serca  
i narządem ruchu oraz darmowymi badaniami sportowca dla dzieci i osób dorosłych, które 
są obowiązkowe dla wszystkich czynnych sportowców zrzeszonych w łódzkich klubach oraz 
amatorów. Celem projektu jest profilaktyka i poprawa zdrowia aktywnych łodzian oraz 
wykonanie kompleksowych badań zdrowia, które są potrzebne do wydania opinii przez 
lekarza sportowego o braku lub przeciwskazaniach do uprawiania sportu przez uczestnika 
projektu. 

17 

MOJA PRACA MNIE WYKAŃCZA – 
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB  

Z WYPALENIEM ZAWODOWYM, 
DEPRESJĄ 

299 029,96 

W dzisiejszych czasach żyjemy szybko, pracujemy dużo, dajemy z siebie wszystko. Życie  
w ciągłym stresie i pod presją kończy się dla wielu osób wypaleniem zawodowym, nerwicą, 
migrenami, a nawet depresją. Coraz więcej osób nie radzi sobie ze stresem. W porę 
nieleczony problem, osoba pozostawiona bez pomocy psychologicznej, może prowadzić do 
chorób określanych jako cywilizacyjne (choroby autoimmunologiczne m.in. Hashimoto, 
RZS, choroby nowotworowe, udary). Razem z chorymi cierpią ich bliscy. 

18 SAMOOBRONA – TWÓJ STRACH POKONA 106 000,00 

"Samoobrona - Twój strach pokona" jest to projekt mający na celu poprawę świadomości 
społeczności lokalnej w zakresie własnego bezpieczeństwa. Zadanie polega na cyklu 
kilkudniowych warsztatów z zakresu samoobrony, składających się z części teoretycznej 
oraz praktycznej. Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowane osoby z zakresu 
samoobrony. Wzięcie udziału w kursie pozwoli na zdobycie umiejętności oraz pewności 
siebie w niebezpiecznej sytuacji, jaką może być napad czy też próba kradzieży. 
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19 

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE 
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE  

ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW  
I STUDENTÓW W ŁODZI 

150 000,00 

Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów z Łodzi. Zadanie przewiduje organizację 
otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, 
a także rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych 
dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez wykwalifikowanych 
instruktorów na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna będzie szeroka gama 
zajęć zarówno dla uczniów jak i studentów.  

20 Łódź miastem Super Dzieciaków 204 500,00 

Łódź miastem Super Dzieciaków to projekt wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. 
Popularyzuje aktywny, zdrowy styl życia poprzez organizowanie bezpłatnych zajęć 
sportowych - przede wszystkim sztuk walki, jak również samoobrony, fitness/tańca. Do tego 
dochodzą warsztaty kreatywności, zdrowego żywienia, proekologiczne. Celem projektu jest 
kompleksowe kształcenie dzieci i młodzieży sprzyjające rozwojowi jednostki: dbanie  
o prawidłową sylwetkę, zapobieganie otyłości, odkrywanie i rozwijanie swoich talentów  
i możliwości, nabieranie pewności siebie, kształtowanie postaw prospołecznych  
i proekologicznych. 

21 
Turniej bokserski upamiętniający 
znanego łódzkiego Olimpijczyka  

Józefa Pisarskiego 
73 400,00 

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu  Turnieju bokserskiego, w którym wezmą udział 
amatorzy z naszego miasta z możliwością wzięcia udziału zawodników z naszego 
województwa. Zawody będą się odbywać na zasadach wyznaczonych przez AIBA i Polski 
Związek Bokserski. Celem realizacji zadania jest upowszechnienie kultury fizycznej poprzez 
popularyzację boksu i upamiętnienie wywodzącego się z naszego miasta olimpijczyka, 
wielokrotnego mistrza Polski, który z sukcesami reprezentował barwy Łódzkiego Klubu 
Sportowego. 
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22 
"Dzieci i młodzież na boiska i maty 
zapaśnicze…" – organizacja czasu 
wolnego poprzez sport i zabawę 

171 140,00 

Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
zamieszkującej w Łodzi. Objęcie fachową opieką trenersko-instruktorską podczas 
organizowanych zajęć sportowych 1 raz w tygodniu, począwszy od kwietnia do 15 listopada 
2019 r. włącznie oraz  3 zgrupowań w okresie letnim. Proponowane zadanie składać się 
będzie z 3 działań: 1) Organizacja czasu wolnego poprzez sport i zabawę, zapewnienie opieki 
wychowawczej, aktywnego spędzenia wolnego czasu poprzez zaangażowanie w zajęciach 
sportowo-rekreacyjne wraz z zapewnieniem ciepłego posiłku, wody po każdych zajęciach. 
2) Organizacja 3 zgrupowań w okresie letnim. 3) Organizacja pikniku integracyjnego  
z udziałem zawodników rugby i zapasów w m-cu wrześniu 2019. 

23 
ŁÓDZKI SPORT OD NOWA – sukcesja 

wartości, wartość sukcesów 
296 200,00 

Projekt polega na organizacji na terenie najstarszego łódzkiego klubu sportowego cyklu 
atrakcyjnych, w formie i treści, wydarzeń dla łódzkich rodzin. Poprzez wykorzystywanie 
interaktywnej formy gier i zabaw oraz pokazanie historii, dziedzictwa i autorytetu 
sportowych seniorów, ale także nowoczesnej "twarzy" łódzkiego sportu, promować 
będziemy aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia, sport jako drogę kariery, ale także 
odtwarzać więzi rodzinne i kształtować postawy patriotyzmu lokalnego i przywiązania do 
miasta i regionu. 

24 
"Babski wycisk" – zajęcia sportowe  

na siłowni dla kobiet 
157 500,00 

„Babski wycisk” to organizacja zajęć sportowych pod kierunkiem wykwalifikowanych 
trenerów w siłowni stworzonej specjalnie z myślą o kobietach i dla kobiet. To program zajęć 
dla Pań, które chcą w niekrępujący sposób zadbać o sylwetkę, pozbyć się nadmiaru tkanki 
tłuszczowej, poprawić kondycję, wydolność i wytrzymałość organizmu. Zajęcia odbywać się 
będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych i wieczornych (ok. 2 godziny dziennie) 
oraz soboty (2 godziny). Zaplanowano jednorazowe spotkanie z dietetykiem, fizjoterapeutą 
w każdym z miesięcznych turnusów. 
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25 
Aktywne wakacje –  

półkolonie dla dzieci na sportowo 
163 923,00 

Projekt ma na celu zapewnienie dzieciom z Łodzi w wieku 7-13 lat aktywnego i bezpiecznego 
wypoczynku w wakacje w dni powszednie podczas godzin pracy ich rodziców. Półkolonie 
odbędą się w 9 turnusach po 5 dni roboczych (cały lipiec i sierpień). Na półkoloniach zostaną 
przeprowadzone zajęcia z tenisa i lekkiej atletyki, a także zorganizowane będą wyjścia 
sportowo-rekreacyjne do parku linowego, na basen, ściankę wspinaczkową, stadninę koni, 
park trampolin lub inne. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę, ubezpieczenie NNW i OC, 
posiłki i napoje oraz pamiątkową koszulkę. 

26 Pokaż kulturę, dbaj o naturę! 14 500,00 
Jednodniowe zajęcia edukacyjne, które mają na celu podniesienie wiedzy 
zainteresowanych na temat eko transportu.  

27 
Konferencja naukowa "Green Logistics" 

podwyższenie poziomu czystości 
powietrza w Łodzi 

119 200,00 

Z  racji na bardzo poważny problem smogu występującego w Łodzi, przedmiotem zadania 
będzie realizacja konferencji z branży logistycznej w naszym mieście, na której naukowcy, 
przedstawiciele przedsiębiorstw i władz miasta będą mieli możliwość zaprezentowania 
innowacyjnych rozwiązań związanych z ekologią i poprawą stanu powietrza  
w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, szczególnie branży logistycznej naszego 
miasta. Konferencja będzie trwać dwa dni. Celem konferencji jest integracja łódzkiego 
biznesu z uczelniami wyższymi w naszym mieście oraz władzami miasta. Efektem tego 
spotkania będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań i kierunków działań przekładających 
się na poprawę stanu powietrza w Łodzi i naszych okolicach. 
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28 
Łagiewniki od nowa – teren rekreacyjny  

i edukacyjny od nowa 
300 000,00 

Celem zadania jest stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej i edukacyjnej na terenie Lasu 
Łagiewnickiego. Poprzez rozbudowę infrastruktury i zagospodarowanie terenu przy ul. 
Wycieczkowej 86 (teren CZSK) powstanie wygodny, przyjemny, bezpieczny i dostępny dla 
mieszkańców regionu i turystów kompleks. Powstaną trzy nowe przyrodnicze ścieżki 
edukacyjne, nowe miejsce ogniskowe, planowane jest przystosowanie części terenu dla 
postoju kamperów - czyli dla nowej grupy turystów. Aby zapewnić większy komfort dla koni 
przebywających na terenie Centrum, proponujemy rozbudowę jednego z padoków oraz 
budowę wiaty. 

29 W Łódzkie z mapą – etap I 44 000,00 

Zadanie polega na przygotowaniu 4 map do biegu i marszu na orientację terenów miejskich 
z leśnymi przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Każda mapa będzie miała ok.  
5 km kw powierzchni i zostanie umieszczona w wersji elektronicznej do pobrania  
w Internecie dla wszystkich chętnych mieszkańców województwa łódzkiego. Będzie to 
doskonała promocja nowego produktu turystycznego województwa łódzkiego oraz Łódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej. 

30 Łodzianie zwiedzają swoje województwo 44 600,00 

Projekt zakłada realizację 4 wycieczek turystycznych jednodniowych dla mieszkańców Łodzi 
po województwie łódzkim do Uniejowa i okolic, po parkach krajobrazowych województwa 
łódzkiego, do Łęczycy (muzeum na zamku w Łęczycy, więzienie), Tum (kolegiata), zamek 
oraz do Piotrkowa Trybunalskiego. Celem organizacji wycieczek jest przybliżenie naszym 
mieszkańcom wielu atrakcji turystycznych naszego regionu, pokazanie im naszej historii, 
ważnych zabytków województwa czy piękna przyrody. 

31 
Konferencja naukowa branży 

hotelarskiej, turystycznej  
i gastronomicznej miasta Łodzi 

100 000,00 

Przedmiotem zadania będzie realizacja Konferencji branży hotelarskiej, gastronomicznej  
i turystycznej w naszym mieście wraz ze światem nauki. Konferencja będzie trwała dwa dni. 
Celem Konferencji jest integracja łódzkiego biznesu z uczelniami w naszym mieście oraz 
szkołami, które kształcą młode osoby w powyższych zawodach, branżach. 
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1 UCYFROWIENI 45+ 499 200,00 

Projekt stanowi próbę rozwiązania problemu wykluczenia cyfrowego wśród starszych 
mieszkańców regionu. Zakłada zorganizowanie cyklu bezpłatnych warsztatów 
podnoszących kompetencje cyfrowe osób 45+. Warsztaty prowadzone będą dla dwóch 
poziomów zaawansowania: podstawowego i ponadpodstawowego. W trakcie zajęć 
użytkownicy nauczą się  praktycznego wykorzystywania TIK w życiu codziennym – od pisania 
pism, wysyłania e-maili, zakupów przez Internet do rejestracji na wizytę u lekarza czy 
załatwiania spraw urzędowych. 

2 Wojewódzkie Mobilne Centrum Edukacji 361 000,00 

Projekt ma na celu promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w życiu 
człowieka. Jest on odpowiedzią na niski stopień wykorzystywania przez mieszkańców 
województwa łódzkiego technologii cyfrowych w życiu codziennym oraz w życiu 
zawodowym. Celem projektu jest zorganizowanie minimum jednego 6-godzinnego 
spotkania dla 10 osób, które odbywać się będą w mobilnym punkcie edukacji. Spotkania 
takie są planowane w każdej z 177 gmin województwa oraz w minimum 50 placówkach 
edukacyjnych. 
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3 Łódzki Festyn Spółdzielczy 111 000,00 

Projekt ma pokazać mieszkańcom województwa, że spółdzielcza forma gospodarowania 
może w sposób konkurencyjny prowadzić działalność gospodarczą i jednocześnie 
zaspakajać potrzeby społeczne i kulturalne swoich członków i mieszkańców. W ramach 
projektu planowana jest szeroka akcja informacyjna skierowana do mieszkańców 
województwa promująca różnorodną działalność spółdzielni. Planuje się wymianę 
najlepszych doświadczeń i praktyk pomiędzy spółdzielniami w szczególności w zakresie ich 
oddziaływania na środowisko i otoczenie, w którym funkcjonują. Projekt przewiduje 
zorganizowanie festynu spółdzielczego, którego celem będzie integrowanie i promowanie 
spółdzielni z regionu łódzkiego. W ramach festynu planuje się nagrodzenie najlepszych 
przykładów działania spółdzielni na rzecz członków oraz społeczności lokalnej. 

4 Bezpieczni i samodzielni 106 170,00 

W ramach realizacji zadania zostanie zorganizowane 12 spotkań informacyjno-
instruktażowych w województwie łódzkim. W trakcie każdego spotkania odbędzie się pokaz 
sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie i bezpieczeństwo osób 
niepełnosprawnych. Celem spotkania będzie między innymi przedstawienie opinii 
publicznej i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych i słabowidzących.  
W ramach projektu zaplanowano opracowanie i wydanie poradnika dla osób niewidomych 
i słabowidzących pt. „Poradnik osoby niewidomej i słabowidzącej”. 

5 
Operowa przygoda – warsztaty 

artystyczne dla dzieci 
323 900,00 

Celem projektu jest walka z wykluczeniem kulturowym dzieci pochodzących z domów 
dziecka poprzez zorganizowanie warsztatów artystycznych przybliżających dzieciom 
działalność teatru operowego. Warsztaty będą miały 4 rodzaje zajęć:  - zajęcia plastyczne, - 
zajęcia muzyczne, - zajęcia wokalno-aktorskie, zajęcia taneczne. Dzieci z domów dziecka   
z województwa łódzkiego będą dowożone do miejsca realizacji zajęć wynajętymi 
autokarami lub busami i odwożone na miejsce. Czas trwania jednych zajęć - ok. 50 min x 4 
rodzaje zajęć, czyli jeden cykl zajęć trwałby ok. 4 godz. 30 minut z przerwami na zmianę sal 
oraz jedną dłuższą przerwą na mały posiłek dla dzieci. 
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6 
REHABILITACJA PRZEZ SPORT – CYKL 
MECZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

198 000,00 

Organizacja w 5 subregionach województwa łódzkiego pokazowych turniejów osób 
niepełnosprawnych „Rugby na wózkach”, aktywizujących środowiska osób 
niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach i ich rodzin. Widowiska te 
pokażą, że sport osób niepełnosprawnych może być doskonałym wydarzeniem promującym 
przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 
Dodatkowo organizacja treningów tomaszowskiej drużyny Niedźwiedzi, które są najlepszą 
formą rehabilitacji tych niepełnosprawnych osób. W drużynie są zawodnicy z Tomaszowa 
Maz., Rawy Mazowieckiej, Piotrkowa Trybunalskiego i Opoczna.  
Do realizacji zadania potrzeba zakupu 10 profesjonalnych wózków do gry w rugby, 
wypożyczenie busa przystosowanego do przewozu zawodników i wózków, wynajęcia hal 
sportowych, opłacenia trenera, sędziów, serwisanta i obsługi turniejów. 

7 
Wojewódzki międzypokoleniowy  

turniej tańca 
114 700,00 

Pomysł polega na zorganizowaniu całodniowego Turnieju Tanecznego w wynajętych 
przestrzeniach na terenie Łodzi, propagującego współczesne trendy taneczne. Wydarzenie 
będzie skierowane do wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego – amatorów  
i profesjonalistów, którzy chcieliby zaprezentować swoje umiejętności w wybranym stylu: 
street dance (hip-hop, house, popping, locking, waking, brakedance), style współczesne 
(jazz, balet, taniec współczesny, contemporary), showcase (style mieszane). Warunkiem 
udziału jest przygotowanie prezentacji (do 3 min.) z udziałem m.in. dwóch osób. Turniej 
będzie podzielony na etapy, w zależności od prezentowanego stylu i wybranej kategorii: 
duety, miniformacje, formacje, streetowe bitwy taneczne 2x2, streetowe bitwy taneczne  
4-10 os. 
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8 
Muzyka wielu kultur – spotkanie ze 

słowiańską Gwiazdą 
165 000,00 

"Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską Gwiazdą" to projekt obejmujący koncerty 
muzyczne dla mieszkańców województwa łódzkiego. Występujący zespół pochodzący  
z województwa łódzkiego ma składać się z wykształconych muzyków grających różne 
gatunki muzyki przybliżające cechy charakterystyczne dla danej kultury czy regionu: np. 
muzyka ludowa, rosyjska, bałkańska, żydowska i inna. Prezentowana muzyka ma przede 
wszystkim promować kulturę słowiańską. Każdy uczestnik koncertu otrzyma płytę wydaną 
przez Zespół.  

9 
POFOLKUJ Z NAMI – warsztaty i animacje 
młodych twórców popularyzujące kulturę 
i sztukę ludową w województwie łódzkim 

270 000,00 

POFOLKUJ Z NAMI to synteza aktywności, edukacji i twórczości poprzez warsztaty, koncerty, 
wystawy, flashmoby, questy, animacje przygotowane i przeprowadzone przez młodych 
twórców czerpiących inspiracje z folkloru i folku skierowane do mieszkańców województwa 
łódzkiego w celu aktywizacji środowisk lokalnych jako świadomych odbiorców ofert 
kulturalno-edukacyjnych oraz wzmacniania i rozwijania potrzeby pielęgnowania 
dziedzictwa kulturowego. 

10 
Festiwal Rycerski – Zamek Książąt 

Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej 
100 000,00 

Przedmiotem projektu jest festiwal rycerski promujący stroje, muzykę i kulturę 
średniowiecza. W programie festiwalu znalazłyby się takie elementy jak:  
1. Turniej Rycerski, 
2. Przedstawienie Rekonstrukcyjne legendy Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie 
Mazowieckiej,  
3. Koncert Pieśni Rycerskiej. 
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11 
Familijne spotkania z teatrem dla dużych 

i małych 
500 000,00 

Chciałbym, żeby jak największa ilość potencjalnych widzów z naszego regionu mogła 
korzystać z dostępu do profesjonalnego teatru. Jestem świadomy ogromnego 
zapotrzebowania na mądre i nietuzinkowe propozycje dla dorosłych i dzieci i dlatego zależy 
mi na stworzeniu im możliwości bezpośredniego obcowania z najbardziej wartościowymi 
przedstawieniami. Wiem, że realizacja tego zadania wzbudzi ogromny entuzjazm 
ewentualnych widzów, którzy będą mieli znakomitą okazję wspólnego i wartościowego 
spędzania czasu, oglądając pięknie zrealizowane baśnie np. baśń Hansa Christiana 
Andersena "Królowa śniegu", czy doskonały spektakl muzyczny oparty o barwny i ciągle 
żywy folklor żydowski. Projekt ma szansę zdobyć bardzo szeroką familijną publiczność, która 
przeżyje niezapomniane chwile. 

12 
Łódzkie integruje – artystyczny dialog 

międzypokoleniowy 
130 600,00 

Zadanie służy wypracowaniu platformy dialogu międzypokoleniowego, budującego 
poczucie tożsamości regionalnej młodego pokolenia mieszkańców województwa łódzkiego. 
W ramach projektu seniorzy, poprzez uczestnictwo w warsztatach i plenerach malarsko-
fotograficznych, stworzą unikalną dokumentację artystyczną dziedzictwa historyczno-
kulturowego województwa łódzkiego. Prezentacja przez seniorów prac na 11 wystawach, 
wzbogacona o ich opowieści na temat spuścizny kulturowej regionu, będzie skierowana do 
młodzieży i stworzy podwaliny pod dialog o znajomości, upamiętnianiu i szacunku do miejsc 
i wydarzeń, budujących naszą tożsamość regionalną. 

13 Bezpłatna edukacja taneczna dla dzieci 496 480,00 
2688 – tyle godzin bezpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci chcielibyśmy opłacić. Aby się 
rozwijały i widziały w tym cel, planujemy przeprowadzenie 3 turniejów tańca na terenie 
naszego województwa łódzkiego. 
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14 
Rawska Korona Spotkań z Kulturą – 
bogactwo województwa łódzkiego 

345 100,00 

Promowanie bogactwa województwa poprzez przedstawienie dorobku kulturowego, 
historycznego i partnerstwa międzykulturowego ziemi rawskiej. Celem działania jest 
integracja i aktywizacja różnych środowisk społecznych poprzez wydarzenia organizowane 
wokół nowo powstałego muzeum. W ramach spotkań przewiduje się cykliczne: wystawy 
historyczno-regionalne, panele dyskusyjne, koncerty muzyki organowej i występy różnych 
wykonawców oraz przegląd chórów wykonujących muzykę sakralną. Projekt będzie miał 
charakter wojewódzki, otwarty na inne regiony. Wezmą w nim udział liczni turyści, 
mieszkańcy i przedstawiciele władz oraz innych środowisk. Patronat medialny obejmą 
media lokalne i regionalne. 

15 
Obchody 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej 

1920 Cudu nad Wisłą 
500 000,00 

Obchody upamiętniające 99 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Znaczący wkład w walkę z Rosją 
Sowiecką wniósł ówczesny premier Rządu Ocalenia Narodowego Wincenty Witos. Na jego 
apel zawarty w odezwie do włościan, tysiące mieszkańców wsi i miast zgłosiło się w szeregi 
Wojska Polskiego. Wśród obrońców rodzącego się po 123 latach niewoli państwa polskiego 
znajdowali się również mieszkańcy województwa łódzkiego. Program obchodów obejmie 
wystawę edukacyjną dotyczącą Bitwy Warszawskiej i roli Wincentego Witosa w odzyskaniu 
niepodległości. Wystawa będzie prezentowana w instytucjach kultury i edukacji WŁ.  
W ramach obchodów zostanie zorganizowany koncert patriotyczny w dniu 15.08. oraz 
11.11.2019 r. ukoronowaniem obchodów będzie odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa.  

16 
Strefa Młodych – Uniwersytet Dziecięcy 
przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
500 000,00 

Strefa Młodych - Uniwersytet Dziecięcy przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi to przedsięwzięcie, które ma stwarzać możliwość 
zdobywania i poszerzania wiedzy oraz rozwijania pasji dzieciom z Łodzi i regionu. Projekt 
ma na celu popularyzację wśród najmłodszych wiedzy w różnych blokach tematycznych 
(Kosmos, Człowiek, Przyroda, Malarstwo, Film i Teatr, Cywilizacja, Dawne Czasy). Obejmuje 
cykl zajęć wzorowanych na wykładach i warsztatach akademickich. Podczas zajęć mali 
studenci poszerzą swoją wiedzę, rozwiną zainteresowania i pasje ucząc się poprzez zabawę. 
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17 
Nie taki Internet straszny… – zajęcia 

edukacyjne kształtujące twórcze i 
bezpieczne działania w sieci 

200 245,00 

Celem projektu jest profilaktyka uzależnień i zagrożeń związanych z używaniem Internetu  
i nowych technologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej z całego województwa. Projekt 
zakłada aktywizację uczestników do twórczych działań rozwijających zadania i umiejętności 
poprzez wskazanie wartościowych stron, aplikacji i innych narzędzi. W ramach projektu 
powstanie cykl zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych na takie tematy jak: 
cyberzagrożenia, edukacyjne walory serwisów społecznościowych, legalna kultura, gry 
edukacyjne, twórczość w Internecie, biblioteki cyfrowe, programowanie, nowoczesne 
narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli. Nauczyciele i uczniowie ze szkół województwa będą 
mogli uczestniczyć w wybranych lub wszystkich zajęciach zgodnie z własnymi potrzebami. 

18 

Poprawa infrastruktury usług 
ratownictwa medycznego województwa 

łódzkiego – zakup specjalistycznego 
ambulansu dla Szpitala Wojewódzkiego 

w Sieradzu 

479 200,00 

Mając na uwadze poprawę infrastruktury usług ratownictwa medycznego w województwie 
łódzkim, zakup ambulansu sanitarnego typu C/B wraz z wyposażeniem jest niezbędnym 
przedsięwzięciem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Stefana Prymasa Kardynała 
Wyszyńskiego w Sieradzu, gdyż będzie on dużym wsparciem dla oddziału ratunkowego  
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wzrostu efektywności działań ratowniczych w stanach 
zagrożenia życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Sieradza, powiatu, województwa 
łódzkiego oraz potencjalnych pacjentów przejeżdżających przez drogi naszego 
województwa. Karetka pogotowia wraz z specjalistycznym wyposażeniem jest 
podstawowym i pożądanym wyposażeniem dla naszego oddziału ratunkowego. 

19 
Zakup urządzeń do uciskania klatki 

piersiowej dla zespołów ratownictwa 
medycznego 

477 994,00 

Zwiększenie przeżywalności mieszkańców województwa łódzkiego w stanie nagłego 
zatrzymania krążenia poprzez zakup dla podstawowych zespołów ratownictwa medycznego 
z terenu miasta Łodzi oraz powiatów zgierskiego i skierniewickiego urządzeń do 
mechanicznego uciskania klatki piersiowej. 
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20 
Ja też tu jestem! Wsparcie rodzeństw 

dzieci chorych przewlekle i nieuleczalnie 
131 100,00 

Jak to jest mieć ciężko, a nawet śmiertelnie chorego brata czy siostrę? Wielu z nas wolałoby 
się nie dowiedzieć... Rodzeństwo dzieci chorych nieuleczalnie lub przewlekle usuwa się na 
drugi plan – żeby nie przeszkadzać, nie sprawiać dodatkowych kłopotów. Żyje w cieniu,  
a w cieniu przecież nic nie wzrasta! 
Mimo że dzieci te fizycznie są zupełnie zdrowe, należy się nimi zaopiekować. Otoczyć stałą 
opieką psychologiczną, wesprzeć w procesie edukacji szkolnej i rozwijania pasji. Należy 
organizować dla nich cykliczne spotkania terapeutyczne oraz zadbać, by wyjechały na 
wakacje. Muszą poczuć, że są ważne, że świat je dostrzega i o nie dba! 

21 
Poruszmy tych, którzy nie mogą poruszać 

się sami – modernizacja w Oddziale 
Rehabilitacji szpitala w Tuszynie 

500 000,00 

Zadanie polega na utworzeniu kompleksowego zaplecza do zabiegów i ćwiczeń dla 
pacjentów Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej szpitala w Tuszynie. Zakres zadania 
obejmuje: przygotowanie dokumentacji, prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie 
w specjalistyczny sprzęt i urządzenia do rehabilitacji osób z chorobą zwyrodnieniową 
stawów, osób po zabiegach operacyjnych, złamaniach oraz po wypadkach. Pacjenci naszego 
oddziału będą mieli możliwość poddać się zabiegom hydroterapii, kinezyterapii, 
fizykoterapii oraz zabiegom manualnym pod fachową opieką wyspecjalizowanych 
terapeutów. Skrócimy Twój czas powrotu do zdrowia, pozbawimy Cię bólu i dyskomfortu,  
z którym żyjesz na co dzień, nauczymy Cię funkcjonować w nowej sytuacji {po wypadkach, 
operacjach ortopedycznych, amputacji, protezoplastyce). 
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22 
Monitoring zdrowia – promocja 

zdrowego stylu życia w Łódzkiem 
500 000,00 

Województwo Łódzkie jest województwem, w którym średnia życia jest najkrótsza. Celem 
zadania jest przeciwdziałanie temu poprzez szerzenie wiedzy na temat badań 
populacyjnych oraz związanym z tym przechowywaniem materiału biologicznego (ślina, 
krew, komórki). W ramach zadania planowane są akcje informacyjne w szkołach dla dzieci 
i rodziców, konkursy wiedzy o biobankowaniu i badaniach populacyjnych, spotkania  
z mieszkańcami, pikniki naukowe poprzez które będziemy podnosić świadomość,  
iż profilaktyka chorób w dużej mierze zależy od Nas samych, a gromadzenie  
i przechowywanie materiału biologicznego zwiększy jakość prowadzonych badań nad 
chorobami. Dodatkowo pragniemy, aby Łódzkie stało się pierwszym województwem 
prowadzącym badania populacyjne swoich mieszkańców. 

23 
Zakup aparatu ultrasonograficznego do 
badań kardiologicznych dla Szpitala im. 

M. Kopernika w Łodzi 
500 000,00 

Zadanie obejmuje zakup aparatu ultrasonograficznego najnowszej generacji do badań 
kardiologicznych dla Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum 
Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi wraz z jego dostawą, instalacją, 
uruchomieniem i przeszkoleniem personelu medycznego wyznaczonego do jego obsługi. 

24 
Budowa Centrum Edukacyjno-

Turystycznego Bolimowskiego Parku 
Krajobrazowego 

500 000,00 

Projekt zakłada wybudowanie w Bolimowskim Parku Krajobrazowym Centrum Edukacyjno-
Turystycznego, niezbędnego do realizacji statutowych celów Oddziału Terenowego 
Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, m.in. w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, 
edukacji ekologicznej i przyrodniczej, turystyki i rekreacji, poprzez stworzenie odpowiedniej 
bazy do inspirowania i podejmowania działań dla zachowania, popularyzacji  
i upowszechniania wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parku – zgodnie  
z ustawą o ochronie przyrody. Powstanie budynek "pasywny" o niskich kosztach 
utrzymania, w którym będą się mieścić: klasopracownia z księgozbiorem przyrodniczo-
turystycznym, punkt informacji turystycznej, biuro, punkt konsultacyjny dla inwestorów, 
zaplecze socjalne, łazienka, WC, szatnia. 



59 
 

 

Lp. TYTUŁ ZADANIA 
KOSZT 

REALIZACJI 
ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

25 
Budowa sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu DW713 z drogą powiatową 
DP2923E w miejscowości Bukowiec 

500 000,00 

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
DW713 z drogą powiatową DP2923E w miejscowości Bukowiec w Gminie Brójce i polega na 
zaopatrzeniu skrzyżowania w sygnalizację świetlną, która z uwagi na liczne wypadki 
komunikacyjne, w tym śmiertelne, przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa we wskazanym 
obszarze. Droga wojewódzka jest obok autostrady A1 główną arterią komunikacyjną gminy, 
która przebiega przez dynamicznie rozwijającą się miejscowość Bukowiec, która aktualnie 
liczy niemal 2,2 tysiąca mieszkańców. Poprzez skrzyżowanie DW713 i DP2923E odbywa się 
ruch nie tylko tranzytowy pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim, ale również 
międzygminny i lokalny. 

26 

MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI – BEZPŁATNE 
ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ 
RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW 

W REGIONIE 

250 000,00 

Projekt dedykowany jest dla uczniów i studentów z województwa łódzkiego. Zadanie 
przewiduje organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale 
na dyscypliny sportowe, a także rywalizację sportową w postaci organizacji zawodów  
i turniejów w różnych dyscyplinach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone przez 
wykwalifikowanych instruktorów na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Dostępna 
będzie szeroka gama zajęć zarówno dla uczniów i jak i studentów.  

27 Łódzkie prekursorem w Freestyle Football 499 010,00 

Freestyle Football można określić jako taniec i akrobatykę z piłką czy sztuczki piłkarskie, 
jednak jest to mocna podstawa i zajęcia doskonalenia technicznych umiejętności dla 
młodych piłkarzy poprzez niesamowity sposób kontrolowania piłki. Freestyle Football jest 
nową dyscypliną sportową, którą uprawia jedynie 1% ludzkości na całym świecie, dlatego 
województwo łódzkie poprzez prowadzenie systematycznych treningów Freestyle Football 
może zostać prekursorem tego sportu. W ramach niniejszego projektu zakłada się 
utworzenie po 3 grupy treningowe we wszystkich 21 powiatach województwa łódzkiego 
oraz 3 miast na prawach powiatu. Grupy treningowe składają się maksymalnie 20 osób  
i tworzyć je będą dzieci i młodzież z danego powiatu/miasta. Projekt zakończony zostanie 
turniejem Freestyle Football dla najlepszych. 
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28 
Sporty wodne – cykl sześciu imprez 

sportowych 
494 100,00 

Projekt „Sporty wodne – cykl sześciu imprez sportowych” przeznaczony jest dla wszystkich 
miłośników sportów motorowodnych posiadających patent sternika motorowodnego oraz 
osób posiadających umiejętności pływackie. Zadanie realizowane będzie poprzez 
organizację trzech (3) rund wyścigów skuterów wodnych na zbiornikach wodnych woj. 
łódzkiego: Zbiornik Jeziorsko, Zalew Sulejowski, Zbiornik Jankowice oraz trzech (3) rund 
zawodów pływackich w powiecie skierniewickim, rawskim i zgierskim. Każdy cykl 
podzielony będzie na kategorie wiekowe K i M. Celem zadania jest promowanie aktywności 
fizycznej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego nad zbiornikami wodnymi woj. 
łódzkiego. 

29 
Pokoleniowe potyczki sportowe – cykl 

pikników rodzinnych 
141 100,00 

Pokoleniowe potyczki sportowe – cykl pikników rodzinnych to trzy imprezy sportowe 
skierowane do trzech pokoleń – dzieci, rodziców i dziadków. Wspólna aktywność sportowa 
pozwoli na zacieśnienie więzi rodzinnych i wspólne spędzanie wolnego czasu dzieci, 
rodziców i dziadków. Piknik zakłada przeprowadzenie rywalizacji sportowej, w której 
wezmą udział całe rodziny. Dla uczestników pikniku zostaną zapewnione także dodatkowe 
atrakcje na obiekcie sportowym. Impreza będzie się odbywała pod czujnym okiem 
wykwalifikowanych instruktorów i animatorów. Gośćmi specjalnymi będą łódzcy 
olimpijczycy. Celem zadania jest integracja rodzin, upowszechnianie wspólnych aktywności, 
propagowanie sportu, a także promowanie aktywnego spędzania czasu wśród dzieci  
i młodzieży, dorosłych i seniorów. 
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30 
Marzenia się spełniają – cykl turniejów 
piłkarskich dla dzieci 7-9 lat i pikników 

rodzinnych 
471 030,00 

Marzenia się spełniają – to cykl turniejów piłkarskich dla dzieci z klas I-III szkół 
podstawowych oraz połączonych z nimi pikników rodzinnych i festynów sportowych. 
Głównym celem projektu jest zachęcenie najmłodszych mieszkańców województwa 
łódzkiego do aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego i sportowego trybu życia oraz 
wyławianie piłkarskich talentów, które później pod okiem profesjonalistów będą mogły być 
szlifowane w klubach sportowych. Turnieje będą organizowane od kwietnia do czerwca, na 
terenie powiatów woj. łódzkiego. Udział w rozgrywkach będą mogły brać 
dziesięcioosobowe zespoły zgłoszone przez szkoły i kluby sportowe. Zwieńczeniem cyklu 
będzie turniej finałowy połączony ze sportowym festynem, zorganizowanym na jednym  
z ligowych stadionów regionu. 

31 To nie odpady – to cenne surowce! 265 000,00 

Ludzkość zużywa więcej zasobów Ziemi niż ta jest w stanie odtworzyć, co oznacza, że żyjemy 
na kredyt przyszłych pokoleń. Każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania cennych 
surowców poprzez oddawanie śmieci do recyklingu. Zadaniem projektu jest 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej w województwie łódzkim na temat segregacji 
odpadów. Materiały zostaną przygotowane w formie filmu rysunkowego oraz broszury 
informacyjnej wykonanej w 100% z papieru z recyklingu. Dostarczone zostaną do szkół, 
urzędów gmin lub bezpośrednio do domów części mieszkańców, w szczególności do gmin 
wiejskich. Proszę pomóż w edukacji ekologicznej i zagłosuj za tym projektem. 
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32 
EKO DOM – JAK MIEĆ DOM NIEZALEŻNY 

ENERGETYCZNIE 
353 358,00 

Kampania ta ma na celu wyjaśnienia czym jest niezależność energetyczna, co ona oznacza 
dla zwykłego "Kowalskiego". Podczas prelekcji mieszkańcy dowiedzą się dlaczego warto 
dołączyć do grona niezależnych energetycznie, a także jak "dożywotni kredyt" na węgiel, 
gaz lub prąd zamienić na czasowy, mniejszy. Przedstawione zostaną zarówno aspekty 
ekonomiczne, jak i ekologiczne dlaczego warto mieć własną przydomową elektrownię, co 
to jest niezależność energetyczna w 3 mediach (ogrzewanie, prąd i ciepła woda), jak od 
pierwszego miesiąca po montażu mieć oszczędności, co to jest ogrzewanie 
energooszczędne i zeroemisyjne oraz jakie są rodzaje takiego ogrzewania.  

33 

Łódzkie jakiego nie znacie! – kreatywne 
poznawanie regionu (kanon 

krajoznawczy, gra planszowa, warsztaty 
interaktywne) 

198 500,00 

Łódzkie charakteryzuje się słabą identyfikacją mieszkańców z regionem oraz brakiem 
lokalnej tożsamości. Województwo nie posiada wyrazistego turystycznego wizerunku,  
a jego mieszkańcy mają znikomą wiedzę na temat walorów turystycznych. Zmiana tego 
stanu wymaga nowoczesnej i atrakcyjnej w formie edukacji regionalnej. Celem projektu 
jest: - wydanie "Kanonu krajoznawczego województwa łódzkiego" (publikacji zawierającej 
syntetyczny opis najważniejszych atrakcji turystycznych regionu, nakład 3 tys. egz.), - 
stworzenie na jego bazie edukacyjnej gry planszowej "Poznajemy Łódzkie" (1 tys. szt.), - 
przeprowadzenie 5 interaktywnych warsztatów dla 125 nauczycieli regionalistów (szkolenie 
dla przyszłych promotorów i animatorów krajoznawstwa w regionie), - publikacja  
i dystrybucja przygotowanych narzędzi edukacyjnych (m.in. do szkół, bibliotek, informacji 
turystycznej). 
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34 
Przewodnik turystyczny "Piękne, bo 

łódzkie 2019/2020" 
280 102,00 

Celem projektu jest wykonanie dwujęzycznego (polsko-angielskiego) przewodnika 
turystycznego po województwie łódzkim, zawierającego najważniejsze pod względem 
turystycznym atrakcje. Katalog zawierać będzie część praktyczną, szczególnie przydatną dla 
turysty indywidualnego, a także informacje o najważniejszych imprezach odbywających się 
w regionie. Całość wzbogacona będzie licznymi kolorowymi fotografiami oraz 
przeglądowymi mapami. Ze względów praktycznych atrakcje rozstaną podzielone na kilka 
podregionów. Planowany nakład to 100000 egzemplarzy. Olbrzymi nakład pozwoli na 
dotarcie do znacznej liczby mieszkańców Łódzkiego, którzy będą go mogli otrzymać 
nieodpłatnie w: punktach informacji turystycznej, atrakcjach turystycznych, muzeach, 
targach turystycznych, jarmarkach i imprezach plenerowych, obiektach noclegowych, 
gastronomicznych przede wszystkim w Łodzi i województwie łódzkim. 

35 Rowerowe Questy Rodzinne 116 000,00 

Rowerowe Questy Rodzinne to propozycja zadania skierowana do wszystkich lubiących 
aktywnie spędzać czas, a w szczególności do rodzin. Zadanie ma obejmować cykl rajdów 
rowerowych (po 2 w każdym subregionie) połączonych z grami terenowymi, zakończonych 
wspólnym ogniskiem. Będzie zatem przygoda, rywalizacja i wspaniała zabawa. Dodatkowo 
opracowane zostaną materiały graficzne, dostępne na stronie Województwa Łódzkiego, 
aby każdy w dowolnym momencie mógł je pobrać i zagrać w grę.  

36 Militarny e-przewodnik turystyczny 250 000,00 

Multimedialny przewodnik po zabytkach fortyfikacji, poligonach, muzeach i wystawach 
militarnych etc., etc. po województwie łódzkim. Przewodnik będzie miał formę e-book  
z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań. E-przewodnik będzie kompleksowym 
wydawnictwem turystycznym o militariach i fortyfikacjach w regionie, tworząc propozycję 
na aktywne spędzanie weekendów w Łódzkiem, odkrywania walorów turystycznych  
z nowej strony i zwiększając znajomość historii regionu wśród mieszkańców. Publikacja nie 
będzie drukowana, będzie możliwość kolportażu w Internecie, dostęp do wydawnictwa 
będzie możliwy dla każdego potencjalnego odbiorcy. 
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