Załącznik nr 2 do uchwały Nr 793/19
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.

Lista pul powiatowych, dla których na mocy §24 ust. 6 Uchwały Nr IV/56/19
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego
głosowania nie przeprowadza się
wraz z zestawieniem pozytywnie zarekomendowanych zadań

2

PULA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
Lp.

1

TYTUŁ ZADANIA

„Czytaj w… wszędzie!”zakup
czytników
do e-booków, dostępu
do e-booków oraz książek
tradycyjnych

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

13 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Mieszkańcy powiatu bełchatowskiego uzyskają dostęp do książek
cyfrowych. Zakup czytników i e-książek poszerzy możliwości kontaktu
z literaturą poza dostępnymi już książkami tradycyjnymi
i audiobookami. Zainteresowane osoby będą mogły wybierać formę
dostępu do literatury i korzystać z zasobów w najlepszy dla siebie
sposób. Upowszechnianie kultury w nawiązaniu do historii
województwa i pamięci historycznej w ramach tego projektu będzie
realizowane też poprzez zakup literatury dotyczącej małej ojczyzny 3 000
i kultywowanie pamięci o niej. Zakres projektu to popularyzowanie
nowej formy odbioru literatury, niedostępnej w naszym powiecie,
w pakiecie czytelnik może otrzymać czytnik i książkę cyfrową.
Regionalia będą służyły kultywowaniu tradycji i pamięci
o województwie i powiecie. Podając za Encyklopedią PWN: „edukacja
regionalna to koncepcja pedagogiczna podkreślająca dydaktyczne
znaczenie lokalnego dziedzictwa kulturowego jako niezbędnego
elementu tożsamości jednostkowej i społecznej”.

Obszar oddziaływania
zadania

mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego

3

PULA POWIATU KUTNOWSKIEGO
Lp.

1

2

TYTUŁ ZADANIA

Neurofitness dla seniorów

Nauka Pływania dla dzieci
z Gminy Bedlno

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Obszar oddziaływania
zadania

40 000,00

Projekt „Neurofitness dla seniorów” jest to zadanie nieinwestycyjne
z zakresu rehabilitacji zdrowotnej. Projekt przeznaczony jest dla osób
starszych. Działania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia będą
skupiały się wokół seniorów, aktywizując ich do ciągłej pracy nad
Planowana liczba
sobą, nad utrzymaniem niezależności i samodzielności.
odbiorców to 40 osób.
W
podejmowanych
działaniach
zostanie
wykorzystana
m.in. technologia EEG Biofeedback, treningi funkcji poznawczych oraz
prowadzone będą grupowe warsztaty radzenia sobie ze stresem
i emocjami.

powiat kutnowski

34 630,00

Zorganizowanie nauki pływania dla grupy 60 dzieci w wieku od 7
do 15 lat, zamieszkałych na terenie gminy Bedlno. Nauka pływania
pod okiem profesjonalnych instruktorów. Zadanie ma na celu
upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 60
wpłynie to również pozytywnie na bezpieczeństwo dzieci w trakcie ich
zabaw w wodzie. Zadanie obejmuje transport, opiekę w trakcie całego
wyjazdu, naukę pływania oraz ubezpieczenie dzieci.

gmina Bedlno

4

Lp.

3

TYTUŁ ZADANIA

Organizacja Kongresu
Towarzystw Regionalnych
Województwa Łódzkiego
pn. „Regionaliści w służbie
dla społeczności Ziemi
Łódzkiej”

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

30 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie dotyczy zorganizowania w Kutnie w weekend kwietnia lub
maja 2020 roku dwudniowego kongresu regionalistów województwa
łódzkiego. Głównym celem zadania jest budowanie płaszczyzny
współpracy i wymiany doświadczeń między regionalistami
województwa łódzkiego, upowszechnianie idei regionalizmu jako
istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez
stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń. Adresatami zadania
będą środowiska regionalistów województwa łódzkiego, w którym
działa kilkadziesiąt towarzystw regionalnych. Podczas kongresu
odbędą się wykłady, prelekcje, wymiana doświadczeń, pokaz dobrych
praktyk i wizyty studyjne. W ramach zadania wykonana zostanie
internetowa baza stowarzyszeń regionalnych województwa łódzkiego
(towarzystw miłośników lub przyjaciół ziem, miast, miasteczek).

Bezpośrednio – 60 osób,
pośrednio około 10000
mieszkańców
województwa
łódzkiego.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie będzie realizowane
w powiecie kutnowskim,
obszarem oddziaływania
zadania będzie całe
województwo łódzkie.
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Lp.

4

TYTUŁ ZADANIA

Dzień Rodziny w gminie
Bedlno, czyli integracja
międzypokoleniowa

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Projekt zakłada organizację festynu rodzinnego w gminie Bedlno.
Podczas wydarzenia organizowane będą liczne konkursy z cennymi
nagrodami. W konkursach będą mogły wziąć udział reprezentacje
szkolne, kół gospodyń wiejskich oraz rodzin. Taki dobór zaproszonych
do udziału w wydarzeniu zagwarantuje szeroki przekrój wiekowy
uczestników i pozwoli to na zrealizowanie zakładanych celów, którymi
są aktywizacja i integracja międzypokoleniowa. Promowanie
pozytywnego wizerunku osób starszych i kształtowanie klimatu
akceptacji dla tych osób. Dostarczanie dzieciom okazji do atrakcyjnych
form spędzania wolnego czasu. Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne
atrakcje dla dzieci.

Na festyn obowiązywać
będzie wstęp wolny.
O jego organizacji będą
informowały plakaty,
które zostaną
rozklejone na terenie
gminy. Do szkół,
strażaków i KGW
zostanie wysłana
korespondencja
zachęcająca do wzięcia
udziału w wydarzeniu.
Mając na uwadze
powyższe przewiduje
się, że w festynie może
wziąć udział nawet
300 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Zaproszenie kierowane jest
do wszystkich mieszkańców
gminy Bedlno, jednak
w konkursach mogą brać
udział zgłoszone wcześniej
reprezentacje szkół
podstawowych, kół
gospodyń wiejskich
działających na terenie
gminy Bedlno oraz rodziny.

6

PULA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
Lp.

1

TYTUŁ ZADANIA

Na spacer z mapą do lasu –
Gałkówek

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

5 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu
na orientację terenu leśnego Gałkówka lub innego terenu leśnego
na terenie powiatu (w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa
zostanie
udostępniona
mieszkańcom
i
wykorzystana
na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz
na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni
mieszkańcy powiatu – młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny
z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi
i sezonowymi plakietkami w miejscach punktów kontrolnych
umieszczonymi w terenie będzie służyć turystom i społeczności
lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie łódzkim
wschodnim.

Obszar oddziaływania
zadania

Szacowana liczba osób,
które skorzystają
z przygotowanej mapy
dostępnej na stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
powiat łódzki wschodni
Łódzkiego to 1 000,
w tym 200 osób, które
wezmą udział
w imprezie
popularyzującej projekt,
otrzymując egzemplarz
papierowy mapy.
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Lp.

2

3

TYTUŁ ZADANIA

Poprawa jakości
rehabilitacji pacjentów
poprzez zakup nowego
sprzętu do Oddziału
Rehabilitacji szpitala
w Tuszynie

Wakacyjni FitMocni 2020 –
sportowe półkolonie judo
dla dzieci z powiatu
Łódzkiego Wschodniego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie ma na celu poprawę jakości rehabilitacji pacjentów poprzez
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.

Wakacyjni FitMocni 2020 to sportowe półkolonie dla 90 osób
podzielonych na trzy tygodniowe turnusy po 30 osób każdy z terenu
powiatu Łódzkiego Wschodniego oparte o judo, realizujące zadanie
sportowe wakacje z eliminacją cyfryzacji. Półkolonie z wyżywieniem,
tj. śniadanie, obiad dwudaniowy, napoje oraz trzy atrakcje
wyjazdowe: park trampolin, basen, jazda konna. Podczas półkolonii
opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra oraz kadra
trenersko/instruktorska. Obecna będzie pielęgniarka.
Na półkoloniach dzieci otrzymają jednakowe koszulki z logo. Całość
projektu objęta zostanie ubezpieczeniem NW i OC.

Obszar oddziaływania
zadania

Ok. 600 pacjentów
rocznie z możliwością
zwiększenia do max.
1700 pacjentów rocznie.

Mieszkańcy gmin powiatu
łódzkiego wschodniego
oraz gmin i powiatów
województwa łódzkiego.

Liczba uczestników
półkolonii to 90 osób
(dzieci) podzielonych
na trzy grupy (turnusy)
po 30 osób w każdej.

Półkolonie będą
realizowane dla dzieci
z powiatu łódzkiego
wschodniego
ze szczególnym
uwzględnieniem gminy
Nowosolna i gminy
Andrespol.
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Lp.

4

TYTUŁ ZADANIA

Rehabilitacja osób
niepełnosprawnych
i poradnictwo
specjalistyczne

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

39 210,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Rehabilitacja i fizjoterapia 4 osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi
(dystrofia mięśniowa), w miejscu zamieszkania ze względu
na postępującą chorobę ograniczającą samodzielne poruszanie się. Są
to cztery osoby niepełnosprawne, w tym jedna osoba (dziecko)
poruszająca się na wózku. Regularne wykonywanie ćwiczeń pozwala
na dłuższe utrzymanie ruchomości w stawach, poprawę krążenia, 4
a także zapobiega utrwalaniu się przykurczów. Ważnym elementem
fizjoterapii są także ćwiczenia oddechowe, mające na celu nauczenie
chorego prawidłowego i pełnego oddychania, jak najdłuższego
utrzymania siły mięśni oddechowych. W każdym z tych przypadków
istotne jest systematyczne wykonywanie ćwiczeń zarówno biernych,
jak i czynnych -najlepiej na basenie.

Obszar oddziaływania
zadania

gm. Rzgów, Brójce

9

PULA POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
Lp.

1

2

TYTUŁ ZADANIA

Sportowa Majówka
w Gminie Sulmierzyce

Województwo łódzkie –
wczoraj i dziś.
Popularyzowanie historii,
kultury i walorów
województwa łódzkiego.

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

36 744,00

16 200,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt polegać ma na zorganizowaniu w czasie majówki
jednodniowych igrzysk sportowych w czterech dyscyplinach
sportowych: rekreacyjny rajd rowerowy, turniej tenisa stołowego dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, turniej siatkówki (drużyny mieszane,
przynajmniej dwie kobiety w drużynie), turniej piłki nożnej dla dzieci
(11 lat i młodsi). Zakres programu pozwala uczestniczyć
w rywalizacjach osobom w różnym wieku. Głównym celem projektu
jest propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu
pajęczańskiego.

224 osoby (50 osób –
rajd rowerowy, 60 osób
– turniej tenisa
stołowego, 24 osoby –
turniej siatkówki,
90 osób – turniej piłki
nożnej) – podana liczba
uczestników jest liczbą
minimalną, dopuszcza
się udział w projekcie
większej liczby osób.

Głównym zadaniem projektu jest wskazanie na bogatą historię,
kulturę i walory turystyczno-krajoznawcze i piękno województwa
łódzkiego. Celem działania będzie popularyzacja województwa
łódzkiego, w wymienionym kontekście, wśród dzieci i młodzieży oraz
innych użytkowników biblioteki poprzez uzupełnienie zbiorów
1 000
biblioteki o zakup książek dotyczących w/w zagadnień oraz
organizację zajęć edukacyjnych, spotkań z osobami związanymi
z działalnością na rzecz regionu łódzkiego i przeprowadzenie konkursu
literackiego pt. „Zdarzyć się mogło – moje spotkanie z...” (opis
spotkania, rozmowy z wybraną postacią literacką lub autentyczną
związaną z Ziemią Łódzką) dla uczniów szkół średnich.

Obszar oddziaływania
zadania

Powiat pajęczański

gminy z terenu powiatu
Pajęczno
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PULA POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
Lp.

1

TYTUŁ ZADANIA

Sportowy Piknik Strzelecki
10-ka 2020

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

39 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zapraszamy młodzież, osoby dorosłe oraz całe rodziny terenu powiatu
radomszczańskiego do udziału w pikniku sportowo-rekreacyjnym,
którego celem jest promocja strzelectwa oraz aktywności fizycznej.
Dla zainteresowanych tą dyscypliną sportu zorganizujemy
interesujące zajęcia i pokazy strzeleckie w konkurencjach kulowych
i pneumatycznych. W realizacji pikniku zaangażowani będą zaproszeni
zawodnicy klasy mistrzowskiej, którzy zaprezentują poszczególne
konkurencje strzeleckie i zachęcą uczestników do bezpośredniego
udziału w przygotowanych rekreacyjnych zawodach strzeleckich.
Oczekiwanym efektem proponowanych działań będzie zmiana
negatywnych przekonań społeczeństwa o strzelectwie sportowym
z jednoczesnym przesłaniem o konieczności zdrowego trybu życia
i prowadzenia systematycznej aktywności fizycznej.

Udział
w proponowanym
pikniku weźmie do 100
uczestników –
młodzieży oraz osób
dorosłych.

Obszar oddziaływania
zadania

W zadaniu zaplanowano
udział głównie mieszkańców
powiatu radomszczańskiego
oraz terenu województwa
łódzkiego.

11

Lp.

2

3

TYTUŁ ZADANIA

Znaczki doręczeniowe
poczty miejskiej
w Przedborzu 1917-1918 –
broszura informacyjna

Kajaki i ratownictwo –
zawody sportowe
z promocją ratownictwa
wodnego w Powiecie
Radomszczańskim

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

20 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
W latach 1917-1918 w Przedborzu zostało wydanych pięć serii
znaczków. Edycja dokonana została przez pocztę miejską i ówczesną
radę miasta. Znaczki te w chwili obecnej są filatelistycznym rarytasem,
cenionym przez kolekcjonerów na całym świecie. Zakresem projektu
będzie wydanie broszury zawierającej informacje na temat wydania
pięciu serii znaczków. Broszura zawierać będzie udokumentowane, Realizacja projektu
historyczne informacje dotyczące edycji znaczków, ilustracje może dotrzeć
przedstawiające serie znaczków wraz z ich opisami. Broszura zostanie do ok. 5 tys. osób
przedstawiona na specjalnych spotkaniach promocyjnych
w Przedborzu (w MDK, szkołach) na których zostanie opowiedziana
historia związana z wydaniem znaczków. Celem zadania będzie
popularyzacja wiedzy historycznej o Przedborzu i powiecie
radomszczańskim, a co za tym idzie jego promocja, oraz zwiększenie
zainteresowania historią tego obszaru naszego województwa.

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu zawodów kajakowych
na zbiorniku wodnym w Zakrzówku Szlacheckim, promocji
200 osób
ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Radomszczańskiego,
a także rozpropagowaniu aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu
wolnego nad wodą.

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Przedbórz,
powiat radomszczański

W zawodach mogą brać
udział osoby z powiatu
radomszczańskiego,
natomiast odbywać się będą
na terenie gminy Ładzice.

12

Lp.

4

5

TYTUŁ ZADANIA

Moja mała Ojczyzna

Jesteś widoczny – Jesteś
bezpieczny

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

20 500,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z Radomska i powiatu
radomszczańskiego „Moja mała Ojczyzna” pozwolą uczestnikom
poznać historię swojej małej ojczyzny, która stanowi źródło
tożsamości narodowej i dumy z własnych korzeni. Zajęcia będą
przeprowadzone w oparciu o ciekawe wydawnictwa książkowe
dotyczące historii regionalnej, a uczniowie będą mogli oglądać
dziedzictwo kultury materialnej w atrakcyjnej dla nich formie –
na tabletach. Nie będą to kolejne nudne, szkolne lekcje. Czas poznać
własne korzenie i historię „małej Ojczyzny”!

Planowane do realizacji zadanie obejmuje przeprowadzenie działań
edukacyjnych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Ładzice
oraz działań szkoleniowych i prewencyjnych dla mieszkańców gminy
i powiatu radomszczańskiego. Celem realizacji zadania jest poprawa
warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ładzice oraz powiatu
radomszczańskiego, którzy są użytkownikami dróg krajowych: A1 i 42
przebiegających przez powiat oraz gminę (mapa w załączeniu).
Niestety na tych odcinkach dróg krajowych występuje duża
wypadkowość, co wskazuje na potrzebę realizacji tego projektu.

Planowana grupa
odbiorców to uczniowie
szkół podstawowych
wraz z opiekującymi się
nimi nauczycielami.
Liczba odbiorców
zadania zależy
od zgłoszeń na zajęcia,
w ciągu roku 2020
można przyjąć
szacunkowo na około
100 uczestników.

W wydarzeniach
związanych z realizacją
projektu będą mogli
uczestniczyć wszyscy
mieszkańcy gminy
Ładzice (4 814 osób
wg stanu na dzień
19.04.2019 r.) oraz
znaczna część
mieszkańców powiatu
radomszczańskiego
(również
zamieszkujących poza
obszarem gminy).

Obszar oddziaływania
zadania

Zajęcia będą dedykowane
dla uczniów ze szkół
z Radomska i powiatu
radomszczańskiego.

Realizacja zadania będzie
oddziaływać na
mieszkańców gminy Ładzice
i powiatu
radomszczańskiego oraz
zewnętrznych
użytkowników dróg
gminnych, powiatowych
i krajowych, które
przebiegają przez teren
gminy oraz powiatu.

13

PULA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO
Lp.

1

TYTUŁ ZADANIA

Turniej Piłki Nożnej

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem zadania jest turniej piłki nożnej dla uczniów szkół z terenu
gminy Głuchów oraz członków klubów sportowych. Cele:
 aktywowanie dużej liczby dzieci do udziału w zajęciach ruchowych,
 wdrożenie „zdrowej” rywalizacji na boisku,
 integracja grupy międzypokoleniowej oraz międzyszkolnej
i środowiskowej,
 poprawa stanu zdrowia uczestników dzięki aktywnemu spędzaniu
czasu,
 zachęcanie do dbałości o aktywne uczestnictwo w kulturze
fizycznej,
 odciągniecie dzieci od sytuacji zagrażających ich zdrowiu
np. korzystanie z „używek”,
 promocja piłki nożnej jako sportu dla wszystkich,
 promocja szkół oraz klubów sportowych działających na terenie
gminy,
 wyodrębnienie drogą obserwacji młodych talentów piłkarskich,
 poprawa wizerunku dyscypliny piłka nożna,
 poprawa wizerunku kibica piłki nożnej.

Uczestników w turnieju
piłki nożnej
270 uczniów,
mieszkańców
z powiatu
skierniewickiego
ok. 500.

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Głuchów

14

Lp.

2

TYTUŁ ZADANIA

Promocja, edukacja
w zakresie bezpiecznych
zachowań nad wodą
i udzielania pierwszej
pomocy wśród
mieszkańców powiatu

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

39 690,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Głównymi celami programu „Promocja, edukacja w zakresie
bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy
wśród mieszkańców powiatu” przeznaczonego dla dzieci klas IV-VI,
jest kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających
zdrowiu i życiu w wodzie. Program przedstawi dzieciom w ciekawy
sposób wszystkie kwestie związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad 650 dzieci z klas IV-VI
wodą. Zajęcia zostaną przeprowadzone w placówkach edukacyjnych
powiatu skierniewickiego. Dzieci w wieku szkolnym będą
uczestniczyły w zajęciach o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym
z zakresu bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, unikania zagrożeń
i udzielania pierwszej pomocy oraz użycia AED defibrylatora.

Obszar oddziaływania
zadania
Zadanie „Promocja,
edukacja w zakresie
bezpiecznych zachowań nad
wodą i udzielania pierwszej
pomocy wśród
mieszkańców powiatu”
obejmie swym
oddziaływaniem powiat
skierniewicki
ze szczególnym
uwzględnieniem
mieszkańców gmin:
Skierniewice, Maków,
Bolimów, Lipce
Reymontowskie, Nowy
Kawęczyn.
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Lp.

3

4

TYTUŁ ZADANIA

Dbamy o ptaki

Sport drogą do sukcesu

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem inicjatywy jest edukacja przyrodnicza i rozpowszechnianie
zainteresowania otoczeniem, w którym żyje lokalna społeczność.
W wyniku postępujących zmian związanych z wycinaniem starych
drzew oraz likwidacją zadrzewień śródpolnych, wiele gatunków
ptaków nie znajduje miejsc lęgowych. Tym samym istnieje realne
zagrożenie ich wyginięciem lub zmniejszeniem populacji. Zmianom
tym można zapobiec poprzez budowę skrzynek lęgowych, karmników
np. dla kuropatw i bażantów. Edukacja dzieci ze szkół
w tym zakresie uwrażliwi je i pokaże skalę problemu na przyszłość.
Projekt zakłada wykonanie 200 budek lęgowych i 20 karmników dla
ptaków podczas warsztatów dla dzieci ze szkół podstawowych.

Zadanie, które chciałabym aby było zrealizowane skierowane będzie
do dzieci i młodzieży z powiatu skierniewickiego. Chcielibyśmy
zaszczepić i propagować zdrowy tryb życia u dzieci i młodzieży.
Zadanie polegałoby na zorganizowaniu 10-dniowego obozu
sportowego podczas którego codziennie odbywałyby się zajęcia
poprawiające sprawność fizyczną oraz treningi kształtujące
wschodnią sztukę walki jaką jest tae-kwon-do. Podczas wyjazdu
zapewnione będzie pełne wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie,
transport oraz opieka. Dzięki temu zadaniu dzieci i młodzież z powiatu
skierniewickiego będą mogły skorzystać z atrakcyjnej, sportowej
formy wypoczynku.

Obszar oddziaływania
zadania

Inicjatywa „Dbamy
o ptaki” skierowana jest
do 10 szkół
podstawowych
z powiatu
powiat skierniewicki
skierniewickiego, dla
jednej klasy liczącej
ok. 20 dzieci, co daje
nam liczbę ok. 200
dzieci.

W zadaniu tym
uczestniczyłaby
22-osobowa grupa
dzieci i młodzieży.

Zadaniem tym zostaną
objęci dzieci i młodzież
z powiatu skierniewickiego.
Uczestnicy zadania
pojechaliby w okolice
Zalewu Sulejowskiego.
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PULA POWIATU TOMASZOWSKIEGO
Lp.

1

TYTUŁ ZADANIA

NAM TEŻ SIĘ NALEŻY – cykl
zajęć i szkoleń dla rodziców
i opiekunów dzieci
niepełnosprawnych

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

34 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie będzie polegało na:
 przeszkoleniu rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych
z zakresu ratownictwa wodnego przez wyspecjalizowany do tego
podmiot,
 przeszkoleniu rodziców lub opiekunów dzieci niepełnosprawnych
na stopień sternika motorowodnego z uwzględnieniem
wykorzystania do tego celu łodzi motorowych o zróżnicowanej
mocy silnika tj. do 60KM, 90KM, 200KM oraz skutera wodnego,
zakończony egzaminem,
 zorganizowaniu dla rodziców lub opiekunów dzieci
niepełnosprawnych rejsu krajoznawczego z przewodnikiem łodzią
wycieczkową po Zalewie Sulejowskim,
 zorganizowaniu dla rodziców lub opiekunów i dzieci
niepełnosprawnych przejażdżek szybką łodzią hybrydową
min. 190KM.

W zajęciach z tytułu
przeszkolenia będzie
mogło wziąć udział
40 osób. W rejsach
biorą udział rodziny
osób szkolących się.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie realizowane będzie
na terenie gminy Tomaszów
Mazowiecki. Mieszkańcy
objęci zadaniem należący
do gmin: Tomaszów
Mazowiecki, Będków,
Budziszewice, Czerniewice,
Inowłódz, Lubochnia,
Rokiciny, Rzeczyca, Ujazd,
Żelechlinek.
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Lp.

2

3

TYTUŁ ZADANIA

Na spacer z mapą do lasu –
Niebieskie Źródła

Pokaz rzemiosła i tradycji
średniowiecznych
u Św. Idziego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

5 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu
na orientację – fragment terenu leśnego Niebieskich Źródeł lub
innego terenu leśnego na terenie powiatu (w uzgodnieniu
z nadleśnictwem), która to mapa zostanie udostępniona
mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej imprezie
popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli
wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu – młodzież, dorośli,
osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi
punktami kontrolnymi i sezonowymi plakietkami w miejscach
punktów kontrolnych umieszczonymi w terenie będzie służyć
turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny
w powiecie tomaszowskim.

Plenerowa impreza historyczna mająca na celu wzbogacenie,
pielęgnowanie oraz upowszechnianie kultury i pamięci historycznej,
w tym związanej z województwem łódzkim. Głównym zadaniem
jarmarku jest aktywizacja lokalnej społeczności powiatu
tomaszowskiego, która będzie miała przełożenie w przyszłości
na rozwój turystyki w regionie. Zakresem będzie obejmować
poszczególne gminy powiatu a dodatkowo za pomocą reklamy
oddziaływanie zwiększy się do miejsc w zasięgu 100 km.

Obszar oddziaływania
zadania

Szacowana liczba osób,
które skorzystają
z przygotowanej mapy
dostępnej na stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
powiat tomaszowski
Łódzkiego to 1 000,
w tym 200 osób, które
wezmą udział
w imprezie
popularyzującej projekt,
otrzymując egzemplarz
papierowy mapy.

Przewidujemy,
że w wydarzeniu może
wciąć udział
ok. 600 osób.

Projekt ten jest skierowany
do mieszkańców gminy
Inowłódz, powiatu
tomaszowskiego oraz do
turystów, do których
będziemy chcieli dotrzeć
poprzez reklamę i promocję.
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Lp.

4

TYTUŁ ZADANIA

Lokalnie, regionalnie,
tradycyjnie – Regionalny
Konkurs Kulinarny
z udziałem gwiazdy świata
kulinarnego

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
„Lokalnie, regionalnie, tradycyjnie” – Regionalny Konkurs Kulinarny
z udziałem utytułowanego i znanego kucharza, gwiazdy świata
kulinarnego. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch terminach:
w I terminie dla młodzieży szkolnej, w II terminie dla pań z Kół
Gospodyń Wiejskich. Do konkursu wykorzystane zostaną 3 mobilne
stanowiska do gotowania. Dodatkowo w czasie konkursu Mistrz
kulinarny przygotuje wspólnie z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich
2 potrawy regionalne prezentując i wyjaśniając publiczności jak je 500 osób
przygotować. Potrawy te następnie będą udostępnione do degustacji
dla publiczności. Celem Konkursu jest promocja żywności naturalnej,
tradycyjnej, lokalnej i regionalnej oraz doskonalenie umiejętności
praktycznych z zakresu kuchni regionalnej, zaprezentowanie
szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych
tradycji kulinarnych, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej.
Będzie to połączenie prezentacji produktów żywnościowych
z pokazem.

Obszar oddziaływania
zadania

gmina Lubochnia,
powiat tomaszowski,
województwo łódzkie
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Lp.

5

TYTUŁ ZADANIA

„Nasze dziedzictwo, nasza
kultura, nasza mała
ojczyzna” – cykl spotkań
i warsztatów turystycznokulturalnych w powiecie
tomaszowskim

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt przewiduje organizację cyklu spotkań i warsztatów
organizowanych w okresie maj-wrzesień. Celem jest przekazywanie
mieszkańcom regionu dziedzictwa kulturowego Słowian. Spotkania
okraszone muzyką ludową będą wplecione w warsztaty z różnych
dziedzin dotyczące ginących zawodów. Działania ruchowe, gry
plenerowe, łucznictwo, pokazy oparte na kulturze średniowiecza minimum 3 000 osób –
wzmocnią atrakcyjność projektu. Projekt realizowany będzie na dzieci, młodzieży
terenie wczesnośredniowiecznej osady rzemieślniczej w miejscowości i dorosłych
Rzeczyca położonej w chętnie odwiedzanym przez turystów obszarze
powiatu.
Projekt zakłada współpracę samorządu, instytucji kultury, NGO-s,
mieszkańców regionu na rzecz upowszechniania folkloru związanego
z województwem oraz kultury w nawiązaniu do historii województwa
oraz zachęca do uprawiania aktywnej i atrakcyjnej turystyki.

Obszar oddziaływania
zadania

Głównymi odbiorcami
i uczestnikami projektu
będą mieszkańcy powiatu
tomaszowskiego, dzieci
i dorośli. Projekt jest
otwarty dla wszystkich
mieszkańców województwa,
turystów z województwa
łódzkiego zwiedzających
powiat tomaszowski.
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PULA POWIATU ZGIERSKIEGO
Lp.

1

2

TYTUŁ ZADANIA

„Sport – zdrowy nałóg" –
zakup sprzętu sportowego
dla oddziału
psychiatrycznego w celu
rehabilitacji jego pacjentów

Młodość Pełna Pasji –
Bezpłatne Zajęcia
Sportowo-Rekreacyjne
dla uczniów

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

39 600,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Projekt chcemy poświęcić pacjentom oddziału terapii uzależnienia
od alkoholu. Nasi podopieczni mając do dyspozycji sprzęt do ćwiczeń
fizycznych (piłki do siatkówki, stół z piłkarzykami, stół do tenisa,
bieżnię, rowerek stacjonarny) mieliby dodatkową możliwość
rozwijania zdrowych umiejętności radzenia sobie z głodem mieszkańcy powiatu
alkoholowym oraz gospodarowania wolnym czasem. U naszych zgierskiego
pacjentów, o czym wielokrotnie się przekonywaliśmy – wskazane jest
aby oprócz zajęć terapeutycznych mieli możliwość rozładowania
napięcia w inny sposób, niż oddziaływania terapeutyczne
i psychologiczne. Aktywność sportowa, zadbanie o zdrowe nawyki
są elementem programu terapii.

Projekt dedykowany jest uczniom. Zadanie przewiduje organizację
otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na
Minimalna liczba
dyscypliny sportowe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą
uczniów objętych
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na obiektach
zadaniem to 120 osób.
sportowych i rekreacyjnych. Wybór dyscyplin sportowych
realizowanych w ramach zajęć będzie zależny od wyboru jakiego
dokonają sami uczestnicy.

Obszar oddziaływania
zadania

Planowane zadanie będzie
realizowane na terenie
powiatu zgierskiego.

Cały obszar powiatu
zgierskiego.

21

Lp.

3

TYTUŁ ZADANIA

Kino bez biletu – spotkania
z gwiazdami

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie polega na organizacji 5 seansów filmowych nawiązujących
do historii województwa i pamięci historycznej, połączonych
ze spotkaniem z gwiazdą – ważną, rozpoznawalną medialnie osobą,
która pracowała przy danym filmie. Dzieła filmowe stanowić będą
pretekst do konfrontacji z poszczególnymi artystami i gwiazdami.
Planowana liczba
Biorąc pod uwagę aspekt lokalny, walor edukacyjny, jak i emocjonalną
odbiorców: 800
wartość projektu, widzowie będą mieli rzadką – niektórzy nawet
(5 spotkań)
pierwszą w życiu – szansę na rozmowę z ludźmi, których na co dzień
widzą na ekranie telewizorów, a rzadko kiedy mają szansę zobaczyć
ich na wielkim ekranie. Repertuar ma służyć upowszechnianiu kultury
w nawiązaniu do historii województwa, jego dziedzictwa i pamięci
historycznej – czy to za pośrednictwem prezentowanego tematu,
miejsca akcji czy dorobku i „rodowodu” twórcy.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie kierowane
do wszystkich mieszkańców
powiatu, ze szczególnym
uwzględnieniem gminy
Aleksandrów Łódzki.
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Lp.

4

5

TYTUŁ ZADANIA

Na spacer z mapą do lasu –
Grotniki

Uczeń i nauczyciel
w Internecie – bezpiecznie,
aktywnie, kreatywnie –
zakup sprzętu
multimedialnego do
biblioteki

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

5 000,00

37 400,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu
na orientację terenu leśnego Grotnik lub innego terenu leśnego
na terenie powiatu (w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa
zostanie
udostępniona
mieszkańcom
i
wykorzystana
na zorganizowanej imprezie popularyzującej bieg i marsz
na orientację. W imprezie będą mogli wziąć udział wszyscy chętni
mieszkańcy powiatu – młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny
z dziećmi. Przygotowana mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi
i sezonowymi plakietkami w miejscach punktów kontrolnych
umieszczonymi w terenie będzie służyć turystom i społeczności
lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie zgierskim.

Obszar oddziaływania
zadania

Szacowana liczba osób,
które skorzystają
z przygotowanej mapy
dostępnej na stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
powiat zgierski
Łódzkiego to 1 000,
w tym 200 osób, które
wezmą udział
w imprezie
popularyzującej projekt,
otrzymując egzemplarz
papierowy mapy.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów i nauczycieli szkół powiatu zgierskiego. Uczestnicy projektu
poznają wartościowe strony, aplikacje i inne narzędzia TIK, dzięki
którym będą mogli dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci oraz rozwijać
swoje zainteresowania i umiejętności. W ramach projektu powstanie
300 osób
cykl zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, na takie tematy,
jak zagrożenia w cyberprzestrzeni, krytyczna weryfikacja i selekcja
informacji
w
Internecie,
edukacyjne
walory
serwisów
społecznościowych, legalna kultura, gry edukacyjne, twórczość
w Internecie, biblioteki cyfrowe, programowanie, nowoczesne
metody i narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli.

powiat zgierski
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PULA POWIATU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Lp.

1

2

TYTUŁ ZADANIA

Piknik patriotyczny
środowisk harcerskich

„W zdrowym ciele zdrowy
duch” – olimpiada
sprawnościowa dla seniora

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Celem Pikniku Patriotycznego jest zwiększanie świadomości
historycznej i społecznej wśród młodzieży, a także publiczne
pokazanie szacunku i miłości do Ojczyzny. To wydarzenie, które
wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym, wyrażanym przez młode
pokolenie. Przywiązanie do własnego kraju, kultura, pamięć
historyczna to wartości, których nie można przecenić, są
ponadczasowe.

Głównym celem imprezy jest promocja zdrowia i aktywnego
wypoczynku wśród pokolenia 60+, a w szczególności ukształtowanie
u osób dojrzałych nawyków dbania o własne ciało, sprawność fizyczną
i psychiczną oraz wykształcenie umiejętności aktywnego spędzania
czasu. Zawody te są również doskonałą okazją do integracji
i wzmacniania więzi pomiędzy środowiskiem stowarzyszeń
senioralnych w Piotrkowie Trybunalskim.

Liczba uczestników
biwaku harcerskiego –
300 osób.
Liczba uczestników
pikniku patriotycznego
2 500 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

powiat piotrkowski, powiat
bełchatowski oraz
m. Piotrków Trybunalski

Przewidywana liczba
uczestników biorących
udział w olimpiadzie –
300 osób.
Przewidywana liczba
m. Piotrków Trybunalski
osób odwiedzających
stoiska, na których będą
przeprowadzane
bezpłatne badania oraz
porady medyczne –
500 osób.
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TYTUŁ ZADANIA

Album z okazji 100-lecia
parafii św. Jacka i Doroty
w Piotrkowie Trybunalskim

Spacerem po Piotrkowie –
przewodnik historyczny

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

40 000,00

39 950,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Album dla upamiętnienia 100-lecia erygowania parafii, ukazujący
piękno zabytków kościelnych parafii św. Jacka i Doroty wraz z historią
ok. 500 osób
powstania świątyni. Historia 700-letniego kościoła, który miał
ogromny wpływ na bogactwo kulturowe i rozwój miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

Projekt „Spacerem po Piotrkowie Trybunalskim – przewodnik
historyczny”, który będzie realizowany od marca do października
2020 roku, służy zwiększeniu poziomu wiedzy mieszkańców
Piotrkowa Trybunalskiego i okolic w zakresie historii miasta, a także
propagowaniu lokalnego patriotyzmu. Dzięki publikacji (1 000 egz.)
będzie można odbyć spacer przez miejsca ważne dla historii miasta,
a także poznać miejsca związane z ważnymi postaciami historycznymi
1 200 osób
jak Irena Sendlerowa, Stefan Rowecki, czy Adam Trybus.
Uzupełnieniem dla publikacji będzie wystawa prezentująca historię
Piotrkowa Trybunalskiego. Wydanie przewodnika ukazującego
historię miasta przyczyni się do wzmocnienia więzi regionalnych przy
jednoczesnym kształtowaniu przywiązania do „małej ojczyzny”.
Przewodnik umożliwi odbiorcom odkrycie historii regionu. Promocji
zadania i pozyskaniu odbiorców będzie dodatkowo służył konkurs
fotograficzny.

Obszar oddziaływania
zadania
m. Piotrków Trybunalski
oraz turyści zwiedzający
miasto

miasto Piotrków Trybunalski
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TYTUŁ ZADANIA

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

1

Szpitalne Ekoludki – projekt
edukacyjno-ekologiczny
dla Oddziału Dziecięcego
w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym im. Stanisława
Rybickiego

37 800,00

2

Z mapą przez las

39 740,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Szpitalne Ekoludki – projekt skierowany do dzieci przebywających
na Oddziale Dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Podczas projektu zostaną
przeprowadzone 64 warsztaty kreatywne o tematyce ekologicznej
oraz 15 konkursów. Wszystkie te poważne i istotne tematy dotyczące
ekologii przedstawimy w sposób ciekawy i zabawny, aby dzieci były
Realizacja projektu
świadome ekologicznie. Projekt ma na celu edukację oraz rozwiązanie
obejmuje ok. 800
problemu znużonych dzieci w szpitalnej świetlicy. Celem projektu jest
małych pacjentów.
podniesienie świadomości wiedzy przyrodniczej i zagrożeń z jakimi
borykamy się w życiu codziennym przez realizację warsztatów
ekologicznych, rozwijających kreatywność. Celem projektu jest
podniesienie świadomości wiedzy przyrodniczej i zagrożeń z jakimi
borykamy się w życiu codziennym przez realizację warsztatów
ekologicznych, rozwijających kreatywność i umiejętność twórczego
rozwiązywania problemów.

Celem zadania jest zachęcenie jak największej liczby osób do
do 100 osób podczas
uprawiania sportu i turystyki aktywnej poprzez organizację imprez
każdego biegu
polegających na poruszaniu się w terenie przy użyciu mapy oraz
zapoznaniu ludzi z umiejętnością czytania mapy.

Obszar oddziaływania
zadania

Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Stanisława
Rybickiego w Skierniewicach

lasy w okolicach Skierniewic

26

Lp.

3
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Edukacja, promocja
w zakresie bezpiecznych
zachowań nad wodą
i udzielania pierwszej
pomocy, zajęcia
edukacyjno-szkoleniowe

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

39 488,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania
Głównymi celami programu „Edukacja, promocja w zakresie
bezpiecznych zachowań nad wodą i udzielania pierwszej pomocy,
zajęcia edukacyjno-szkoleniowe” przeznaczonego dla dzieci
5-6-letnich oraz dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży 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 340 osób
związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Zajęcia zostaną
przeprowadzone w przedszkolach i na pływalniach, nad zbiornikami
wodnymi, na kąpieliskach. Dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież
będzie uczestniczyła 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 ratownictwa.

Obszar oddziaływania
zadania

Zadanie „Edukacja,
promocja w zakresie
bezpiecznych zachowań nad
wodą i udzielania pierwszej
pomocy, zajęcia
edukacyjno-szkoleniowe”
obejmie swym
oddziaływaniem powiat
m. Skierniewice.
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TYTUŁ ZADANIA

Łódzkie promuje zwyczaje
i obrzędy polskie –
Skierniewice w epoce
Średniowiecza

KOSZT REALIZACJI
ZADANIA

39 852,00

SKRÓCONY OPIS ZADANIA
Planowana liczba
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
odbiorców
zadania

Zadanie polega na zorganizowaniu w dniu 07.06.2020 r. festynu
o charakterze kulturowym, dziejowym i rozrywkowym. W programie:
walki rycerskie (bitwa, prezentacja uzbrojenia, pokaz obozowiska),
pokaz rzemiosła (wyroby z gliny, kolczug, kuźnia, hafty, krajkarstwo),
zabawy plebejskie i turnieje (rzuty toporem, oszczepem, łucznictwo),
muzyka z epoki, fireshow, puszczanie wianków świętojańskich, kino
letnie – film z epoki. Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb
kulturowych i społecznych mieszkańców Skierniewic i powiatu
skierniewickiego w tym promocja Samorządu Województwa.

Wydarzenie będzie
miało charakter imprezy
ogólnodostępnej,
zorganizowanej
na nieodpłatnym
terenie. Uczestnicy
będą mogli korzystać
z wszelkich atrakcji
festynu. Mieszkańcy
powiatu
skierniewickiego,
miasta Skierniewice
oraz wszyscy
zainteresowani będą
mogli uczestniczyć
w pokazach, turniejach,
zabawach
i prezentacjach. Liczba
uczestników nie
przekroczy 950 osób.

Obszar oddziaływania
zadania

Rodzinny festyn
zorganizowany zostanie
w mieście Skierniewice.
Wydarzenie skierowane jest
do wszystkich
zainteresowanych
mieszkańców miasta
Skierniewice oraz powiatu
skierniewickiego.

