Załącznik nr 2 do uchwały Nr 596/21
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 15 czerwca 2021 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 w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 r.
nie przeprowadza się wraz z zestawieniem pozytywnie zarekomendowanych projektów zadań

2

PULA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO
Lp.

1

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Turystyka Łączy Pokolenia

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

31 550,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
Projekt ten będzie składał się z cyklu działań ukazujących piękno
naszej Ojczyzny, a szczególnie województwa łódzkiego.
1) Ważnym elementem projektu będą: organizowane dwie wycieczki
do miejsc związanych z historią Polski pt.: „Odkrywamy piękno
Polski”. Wycieczki zostaną zorganizowane dla mieszkańców powiatu
bełchatowskiego.
2) Kolejnym elementem będzie zorganizowany rajd rowerowy
na terenie Powiatu Bełchatowskiego ukazujący atrakcyjne
pod względem turystycznym, historycznym i krajoznawczym miejsca
w Powiecie Bełchatowskim.
3) Trzecim segmentem działań będzie rajd pieszy dla mieszkańców
szlakiem umocnień z II Wojny Światowej znajdujących się na terenie
Powiatu Bełchatowskiego.
4) Ostatnim z elementów będzie spływ kajakowy rzeką Widawką.
Realizacja tego projektu będzie skierowana zarówno do osób
dorosłych, jak i młodzieży i dzieci. Głównym jej celem będzie
propagowanie aktywnej turystyki na terenie województwa
łódzkiego.

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

200

Projektem zostaną objęci
mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego.

3

Lp.

2

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

„Od nasiona do stołu”.
Stworzenie centrum
edukacji permakulturowej
przy Miejskim Centrum
Kultury w Bełchatowie

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

27 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Projekt „»Od nasiona do stołu«. Stworzenie centrum edukacji
permakulturowej przy Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie”
obejmował będzie edukację mieszkańców powiatu bełchatowskiego
z zakresu ekologicznych metod uprawy żywności w warunkach
przydomowych, w oparciu o idee permakultury. Beneficjenci
projektu – osoby we wszystkich grupach wiekowych – wezmą udział
w cyklu czterech wykładów prowadzonych przez profesjonalnych
edukatorów. Wyposażeni w wiedzę, na terenach własnych posesji,
krok po kroku tworzyć będą ogrody warzywne. Pozyskane plony
posłużą
do
realizacji
kolejnych
elementów
zadania:
międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych oraz degustacji
przygotowanych potraw podczas Światowego Dnia Żywności w dniu
16.10.2022.

W wykładach oraz
warsztatach uczestniczyć
będą mogli zainteresowani
mieszkańcy powiatu
bełchatowskiego:
maksymalnie 220 osób
pomieści sala
widowiskowa MCK, lecz
dzięki wykorzystaniu
streamingu, wykładów
będą mogli wysłuchać
wszyscy chętni.
Zwieńczeniem zadania
będzie plenerowy
powarsztatowy
poczęstunek dla
mieszkańców miasta
i powiatu

Obszar oddziaływania
projektu zadania

powiat bełchatowski

4

Lp.

3

4

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Wakacje z Hattrickiem

Z KULTURĄ WCZORAJ I DZIŚ

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

40 000,00

Projekt skierowany jest do dzieci (roczniki 2008-2013) z powiatu
bełchatowskiego. Planujemy zorganizować obóz piłkarski pod
hasłem „Wakacje z Hattrickiem” dla grupy 35 uczestników
z roczników 2008-2013. Obóz odbędzie się na przełomie czerwca
i lipca 2022 roku (wstępnie będzie to termin 25 czerwca – 2 lipca).
Obóz wypełniony będzie szeregiem atrakcji sportowych. Odbędą się:
- treningi piłkarskie (codziennie minimum 2), - testy piłkarskie
(żonglerka, slalomy, inne), - wycieczki (1 podczas obozu), - imprezy
integracyjne (Test Wiedzy o piłce nożnej, wieczór filmowy).

40 000,00

Zadanie „Z KULTURĄ WCZORAJ I DZIŚ” będzie miało na celu
organizację przedsięwzięć kulturalnych promujących talenty
muzyczne oraz działalność lokalnej orkiestry dętej. Dlatego też
w jego zakresie pojawią się: warsztaty wokalno-muzyczne, koncert
biesiadny piosenek polskich z pieśniami patriotycznymi, ludowymi
bądź kolędami i pastorałkami oraz wycieczki po Ziemi Łódzkiej.
Dzięki temu zadaniu lokalna społeczność zostanie zaangażowana
w przedsięwzięcie i będzie miała sposobność poznać koloryt lokalnej
„małej ojczyzny”. Ponadto zakup instrumentów i akcesoriów
muzycznych pozwoli doposażyć orkiestrę dętą i zadbać o jakość
zadania muzycznego. Projekt swym zakresem obejmie powiat
bełchatowski i Ziemię Łódzką.

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

35

Bełchatów – uczestnicy
projektu, Uniejów –
planowane miejsce obozu
sportowego.

Planowana liczba
odbiorców to około
650 osób – mieszkańców
powiatu bełchatowskiego
i jego gmin.

Zadaniem będą objęci
mieszkańcy gmin powiatu
bełchatowskiego. Realizacja
zadania będzie miała
miejsce przede wszystkim
na terenie gminy Miasto
Bełchatów, gminy
Bełchatów i powiatu
bełchatowskiego.

5

PULA POWIATU KUTNOWSKIEGO
Lp.

1

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Gmina Kutno – przyjedź,
poznaj, pokochaj

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Projekt obejmuje opracowanie i wydanie publikacji przewodnika
turystyczno-historycznego ze zdjęciami o ciekawych obiektach
znajdujących się w gminie Kutno – zabytkach, kościołach, kapliczkach,
strażnicach OSP, dworkach oraz walorach przyrodniczych.
Wzbogaceniem przewodnika będzie płyta z nagraniami zespołu
ludowego „Leszczynianki” oraz Orkiestry Dętej CKGK w Leszczynku.
Wydanie ma na celu promocję gminy Kutno poprzez ukazanie jej
piękna w fotografii, a także przybliżenie jej historii i działań
kulturalnych i społecznych wraz z prezentacją legend i bajek oraz
historii przydrożnych kapliczek i krzyży. Do przewodnika będzie
dołączona mapa z ciekawymi zakątkami gminy Kutno. Przewodnik
wraz z płytą i mapą będzie można otrzymać bezpłatnie na wydarzeniu
gminnym np. Dożynkach.

Odbiorcy – około
2500 osób biorących
udział w wydarzeniu
gminnym

gmina Kutno

6

Lp.

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

2

Aktywne Półkolonie – Strefa
Wypoczynku Letniego

3

BIEG TERENOWY – GRA
MIEJSKA „NIEPOKONANINIEZŁOMNI” 2022

4

W hołdzie św. Janowi
Pawłowi II – koncert chórów
i orkiestr woj. łódzkiego

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich powiatu
kutnowskiego. Podczas półkolonii dzieci i młodzież spędzą czas wolny
w sposób aktywny i twórczy, a co najważniejsze będą przebywać
Odbiorcami będą osoby
ze sobą w realnym świecie, co jest tak istotne w obecnych czasach,
w wieku 7-17 lat.
kiedy czas pandemii wymusił izolację dzieci. Przewiduje się zajęcia:
Dwa turnusy
rekreacyjno-sportowe,
kulturalno-oświatowe,
profilaktyczne,
po 10 osób.
wychowawcze oraz jednodniową wycieczkę. Projekt ułatwi rodzicom
Grupa będzie liczyć
zorganizowanie czasu wolnego w trakcie wakacji, zapewni
12 os. Razem 240 osób.
bezpieczeństwo, fachową opiekę i atrakcyjne zajęcia. Półkolonie
odbywać się będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 9.00 do 15.00, uczestnikom zostanie zapewnione
drugie śniadanie i obiad.

10 szkół x 5 osób = 50
uczestników, podczas
biegu mieszkańcy
Gminy Krośniewice
i powiatu kutnowskiego

13 900,00

Delegacja 10 szkół z powiatu kutnowskiego weźmie udział w biegu
terenowym, połączonym z zadaniami historycznymi na terenach
związanych z życiem i działalnością dwóch generałów: Władysława
Andersa i Mieczysława Ryś-Trojanowskiego.

36 000,00

200 wykonawców + 350
widzów na głównym
Celem koncertu chórów i orkiestr z województwa łódzkiego jest:
koncercie + 5 x 170
przedstawienie osoby Jana Pawła II młodemu pokoleniu, integracja
uczestników mini
środowiska chórów i orkiestr oraz wymiana doświadczeń i dorobku
koncertów w
artystycznego.
poszczególnych
miejscowościach

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Obszary wiejskie powiatu
kutnowskiego

gmina Krośniewice
i powiat kutnowski

Obszar oddziaływania:
powiat kutnowski,
a w szczególności gmina:
Krośniewice, Dąbrowice,
Nowe Ostrowy,
gmina Kutno.
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Lp.

5

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Kutnowskie kreuje!
Forum ludzi kultury
powiatu kutnowskiego

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

33 360,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
„Kutnowskie kreuje! Forum ludzi kultury powiatu kutnowskiego”
to jednodniowe spotkanie zorganizowane w maju 2022 roku dla
100 ludzi kultury z wszystkich 11 gmin w powiecie kutnowskim
zorganizowane w stolicy powiatu – Kutnie (np. w Kutnowskim Domu
Kultury, który dysponuje odpowiednimi salami i zapewnia dostępność
osobom ze szczególnymi potrzebami). Podczas forum odbędą się
wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne, wymiana doświadczeń
i rozmowy kuluarowe. Celem projektu jest integracja środowiska osób
zajmujących się animacją i edukacją kulturową w regionie
kutnowskim oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń
i nawiązywania nowych kontaktów, które mogą zaowocować nowymi
formami współpracy w dziedzinie edukacji kulturowej np. wspólne
budowanie oferty programowej.

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

100 mieszkańców
powiatu kutnowskiego
działających
w dziedzinie kultury
(w tym przedstawiciele
każdej gminy)

Teren wszystkich 11 gmin
powiatu kutnowskiego
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PULA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
Lp.

1

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Z Kołem Gospodyń
Wiejskich o folklorze

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

23 600,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
Cel: kultywowanie i promowanie przez KGW powiatu łęczyckiego
tradycji regionu (warsztaty folklorystyczne, kulinarne, występ
zespołów ludowych oraz muzyki tanecznej, wymiana dobrych praktyk,
wydarzenia artystyczne), po to by zaszczepić w mieszkańcach miłość
do tradycji ludowych, wzorów i obyczajów. Zakres realizacji operacji
będzie obejmował między innymi organizację warsztatów
folklorystycznych. Prezentacja działalności KGW z możliwością
prezentacji multimedialnej, na wynajętym sprzęcie. Przygotowanie
potraw regionalnych przez KGW, które posłużą do degustacji podczas
imprezy. Organizator zapewnia produkty dla Kół Gospodyń
do przygotowania potraw regionalnych. Ponadto atrakcje m.in.
spotkanie z etnografem, warsztaty folklorystyczne dla dzieci, konkurs
karaoke, konkurs kulinarny, dla uczestników nagrody.

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Liczba odbiorców
zadania ok. 200 osób

Zadanie będzie realizowane
na terenie gminy Łęczyca,
dla mieszkańców powiatu
łęczyckiego, głównie KGW
w Topoli Katowej.

9

Lp.

2

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

#Lato2022 – bezpieczne
wakacje na sportowo

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

39 610,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Zadanie polega na zorganizowaniu cyklu bezpłatnych zajęć sportoworekreacyjnych w okresie lipiec-sierpień 2022 r. dla 40 osób w wieku
10-18 lat z terenu Gminy Grabów. W ramach projektu odbędą się
m.in: zajęcia na boiskach i hali sportowej, wycieczki do Uniejowa
i Łodzi, wizyta w jednostce straży pożarnej, rajdy piesze i rowerowe.
Głównymi celami projektu są: propagowanie aktywności fizycznej
i zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci w czasie wakacji.
Będzie miał on również charakter edukacyjny – odbędą się akcje
prewencyjne
rozwijające
wiedzę
pożarniczą,
połączone
z przygotowaniem do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
obsługi podręcznego sprzętu pożarniczego. Spotkania prowadzone
będą przez wykwalifikowaną kadrę. Uczestnicy zostaną objęci
ubezpieczeniem, otrzymają stroje sportowe, poczęstunek, nagrody
i pamiątkowe dyplomy.

40 osób w wieku 10-18
lat z terenu
gminy Grabów

Mieszkańcy gminy Grabów
w wieku 10-18 lat
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Lp.

3

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

„Bądź aktywny razem
z nami” – turniej piłki
nożnej oraz piknik sportowy
w Prądzewie

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

39 050,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Projekt dotyczy organizacji dwudniowego wydarzenia sportoworekreacyjnego na terenie boiska piłkarskiego we wsi Prądzew (Gmina
Łęczyca). Głównym celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie
mieszkańców powiatu łęczyckiego w działania mające na celu
wspieranie kultury fizycznej na wsi. W tym celu zorganizowana
zostanie impreza, której ideą przewodnią będzie propagowanie
kultury fizycznej wśród osób w różnym wieku oraz różnej płci, a także
zachęcanie do podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia.
W ramach zadania zorganizowany zostanie turniej piłki nożnej oraz
piknik dla mieszkańców powiatu łęczyckiego. Projekt będzie w pełni
dostępny dla wszystkich chętnych uczestników, będzie przyświecać
mu zasada braku dyskryminacji i barier. Przygotowane w ramach
projektu atrakcje będą skierowane do wszystkich uczestników bez
ograniczeń. Będą to zawodnicy biorący udział w turnieju piłki nożnej,
osoby biorące udział w konkursach, pokazach, warsztatach
sportowych.

Turniej 150 osób,
piknik 300 osób

gmina Łęczyca
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PULA POWIATU ŁOWICKIEGO
Lp.

1

2

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Drzewa dla naszych dzieci

Drzewa płucami naszego
miasta

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

34 500,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Zadanie ma na celu zwiększenie ilości zieleni na terenie miasta
Łowicza poprzez nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych
na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza. W ramach
zadania stworzona zostanie również szkolna szkółka roślin, gdzie
dzieci poprzez jej prowadzenie poznawać będą tajniki hodowli drzew
i roślin ozdobnych. Otaczające nas drzewa i roślinność są wyjątkowe
pod każdym względem – dostarczają tlen, pochłaniają
zanieczyszczenia, obniżają poziom hałasu, uspokajają i działają
antystresowo. W związku z tym zadanie ma również na celu
stworzenie „zielonej strefy" dla dzieci i młodzieży, przez co czas
spędzony w szkole ma być milszy i mniej stresujący.

Potencjalnie wszyscy
mieszkańcy miasta
Łowicz

Projekt przewiduje działania ukierunkowane na zwiększenie ilości
drzew na terenie miasta Łowicza poprzez nasadzenie kilkudziesięciu
większych drzew np. Klon pospolity, Robinia akacjowa, Lipa
miododajna na drogach gminnych osiedla Górki oraz przy drodze
wojewódzkiej nr 703. Celem zadania jest przywrócenie dawnego
„zielonego” charakteru ul. Łęczyckiej (DW 703) oraz samego osiedla
Górki. Innym celem jest podniesienie świadomości społecznej
na temat zbawiennego wpływu drzew na poprawę jakości powietrza
oraz na obniżenie temperatury powietrza w okresie letnim poprzez
zwiększenie zacienienia powierzchni betonowych i asfaltowych
występujących w mieście.

Potencjalnie wszyscy
mieszkańcy miasta
Łowicz

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Miasto Łowicz – teren
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Adama Mickiewicza

Teren miasta Łowicza –
droga wojewódzka nr 703
oraz drogi gminne
na osiedlu Górki
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Lp.

3

4

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Pozwól ptakom być z nami

W zdrowym ciele – zdrowy
kręgosłup

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

5 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
Zdanie przewiduje powieszenie na terenie miasta Łowicza minimum
80 różnego rodzaju budek lęgowych na terenach szkolnych, parkach
oraz prywatnych posesjach. Ptaki, szczególnie te śpiewające
(dziuplaki) są niezastąpionym składnikiem środowiska, w którym
pełnią ważną rolę regulacji populacji owadów. Zadanie ma na celu
zwiększenie populacji tych ptaków na terenie miasta, których
liczebność spada w związku z coraz większym zanieczyszczeniem
środowiska, jak i zmniejszającą się liczbą naturalnych siedlisk dla tych
ptaków - starych drzew. Projekt obejmuje cały teren miasta Łowicza
i jego mieszkańców.

Założeniem projektu „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup” jest
objęcie działaniami prozdrowotnymi w zakresie schorzeń kręgosłupa
kolejnych 45 seniorów powyżej 60. roku życia, którzy są słuchaczami
Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zamieszkałymi w powiecie
łowickim. W grupie tej mogą się znaleźć osoby niepełnosprawne
ruchowo, intelektualnie, mało samodzielne oraz mające poczucie
osamotnienia i marginalizacji. Choroby kręgosłupa to problem nie
tylko medyczny, ale również społeczny, przyczynia się do wykluczenia
z życia zawodowego, towarzyskiego, do zaniechania aktywności,
co negatywnie wpływa na psychikę. Aby zapobiec takim
niekorzystnym zjawiskom, przewiduje się konsultacje z fizjoterapeutą
w celu zdiagnozowania schorzeń, cykl zabiegów rehabilitacyjnych,
zajęcia aqua areobiku, kąpiele w basenach termalnych oraz wykłady
na temat zdrowia.

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Potencjalnie wszyscy
mieszkańcy miasta
Łowicz

Miasto Łowicz i mieszkańcy
miasta Łowicza

45 osób

Zadanie będzie realizowane
w powiecie łowickim
na rzecz jego mieszkańców,
głównie na terenie Łowicza,
w obiektach dostosowanych
dla osób
niepełnosprawnych.
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Lp.

5

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Nieborowski Integracyjny
Piknik Sportowy

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Cel projektu: integracja międzypokoleniowa w duchu aktywności
sportowej. Nic nie jednoczy bardziej niż duch rywalizacji i sportowych
przeżyć. Konkursy sportowo-rekreacyjne, konkurencje olimpijskie,
drużynowe gry sportowe i konkursy z wiedzy o sporcie to tylko
niektóre atrakcje Nieborowskiego Integracyjnego Pikniku
Sportowego. Tworzymy scenariusz angażujący wszystkich
do wspólnej zabawy, propagujący aktywność ruchową i pozwalający
aktywnie, wspólnie spędzić czas.

350 osób

Projekt będzie realizowany
na terenie gminy Nieborów.

14

PULA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
Lp.

1

2

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Na spacer z mapą do Lasu
Gałkówek

Sportowe półkolonie Judo
i Cheerleading „Wakacyjni
FitMocni 2022”

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

5 000,00

40 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu
na orientację fragmentu terenu Lasu Gałkówek (lub innego terenu
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 będzie służyć turystom
i społeczności lokalnej jako nowy produkt turystyczny w powiecie
łódzkim wschodnim.

Szacowana liczba osób,
które skorzystają
z przygotowanej mapy
dostępnej na stronie
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Łódzkiego to 1 000,
w tym 100 osób, które
wezmą udział
w imprezie
popularyzującej projekt,
otrzymując egzemplarz
papierowy mapy.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat
z powiatu łódzkiego wschodniego. „Wakacyjni FitMocni 2022” to
sportowe półkolonie dla 90 osób w dwóch turnusach po 45 osób
w każdym, oparte o treningi judo i cheerleadingu (taniec z gimnastyką
sportową), realizowane na terenie gminy Nowosolna. Uczestnikom
zapewnione zostanie wyżywienie: śniadanie, obiad, napoje oraz trzy
wycieczki: Termy Uniejów, Park Linowy, Park Trampolin. Całość
projektu objęta zostanie ubezpieczeniem NW i OC.

90 dzieci i młodzieży

Obszar oddziaływania
projektu zadania

powiat łódzki wschodni

powiat łódzki wschodni
ze szczególnym
uwzględnieniem gminy
Nowosolna
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Lp.

3

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Bieg dla bohaterów i piknik
patriotyczno-rodzinny
w gminie Koluszki

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania
Zadanie będzie polegało na uczczeniu rocznicy Bitwy Warszawskiej
1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, poprzez organizację biegu
dla bohaterów połączonego z piknikiem patriotyczno-rodzinnym
w gminie Koluszki. Celem zadania jest upowszechnienie pamięci
historycznej oraz edukacja historyczna dzieci i młodzieży, a także
integracja rodzin poprzez propagowanie aktywnych form spędzania
czasu wolnego.

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

Ok. 300 mieszkańców
powiatu łódzkiego
wschodniego

Zadanie będzie
organizowane na terenie
gminy Koluszki. Będą mogli
wziąć w nim udział
mieszkańcy powiatu
łódzkiego wschodniego.
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PULA POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
Lp.

1

2

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Przewodnik Żytna
i miejscowości powiatu
radomszczańskiego

Super MOCni! – aktywnie
w Niedośpielinie

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

40 000,00

Projekt zakłada promocję Żytna, powiatu radomszczańskiego
i województwa łódzkiego, poprzez opracowanie i wydanie
przewodnika
zawierającego
opisy
turystyczno-historyczne
najciekawszych pod względem turystycznym miejscowości okolic
Żytna. Wydanie publikacji wpisze się w Strategię Gminy Żytno, gdzie
Planowana liczba
znajdują się zapisy dotyczące rozwoju turystyki regionalnej, odbiorców – 2000 osób
zapoznanie się z walorami kulturowymi, dziedzictwem narodowym
(mieszkańcy Żytna,
oraz wyjątkową przyrodą (rezerwaty przyrody, ścieżki edukacyjne
powiatu
utworzone przez Lasy Państwowe, obszar pomiędzy rzeką Pilicą
radomszczańskiego,
i Wartą). Gmina Żytno charakteryzuje się licznymi obiektami
województwa
zabytkowymi i historią sięgającą ponad 800 lat. Do tej pory nie została
łódzkiego, turyści)
opracowana
rzetelna informacja
turystyczna
dla osób
zainteresowanych tym obszarem i jego dziedzictwem kulturowym.
Wydanie takiego przewodnika, który będzie można otrzymać
nieodpłatnie, przyczyni się do efektywniejszej promocji gminy Żytno.

37 190,00

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców w okresie
wakacyjnym poprzez sport. Zostaną zaproponowane dwie aktywności
do wyboru. Samoobrona jako element poczucia bezpieczeństwa
i pewności siebie oraz taniec jako forma wyrazu artystycznego.
Uczestniczenie w zajęciach zacieśni relacje społeczne oraz pobudzić
mieszkańców do kreatywnego spędzania czasu.

100 osób, do wyboru
zajęcia samoobrony
lub tańca.

Obszar oddziaływania
projektu zadania

gmina Żytno, powiat
radomszczański,
województwo łódzkie,
Polska

Starsza młodzież i dorośli –
mieszkańcy Niedośpielina.
Zajęcia będą otwarte dla
wszystkich chętnych, także
z okolicznych miejscowości.
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Lp.

3

TYTUŁ
PROJEKTU ZADANIA

Upowszechnianie folkloru
muzycznego
w gminie Kamieńsk

KOSZT REALIZACJI
PROJEKTU ZADANIA
(w zł)

40 000,00

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA
Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Planowana liczba
odbiorców projektu
zadania

Obszar oddziaływania
projektu zadania

„Upowszechnianie folkloru muzycznego w gminie Kamieńsk”
to wydarzenie mające na celu przede wszystkim propagowanie
kultury w nawiązaniu do pamięci historycznej, promocję turystyki na
terenie województwa łódzkiego i wzmocnienie procesów budowania
tożsamości lokalnej związanej z ponad stuletnią tradycją
muzykowania instrumentalnego na terenie gminy Kamieńsk. Zakłada
ono (1) organizację warsztatów nauki gry na instrumentach dętych
przeprowadzonych m. in. na przykładzie pieśni patriotycznych, (2)
wizytę studyjną w siedzibie orkiestry dętej z województwa łódzkiego
połączoną z warsztatami instrumentalnymi i zwiedzaniem atrakcji
turystycznych regionu, (3) zakup instrumentów i akcesoriów
muzycznych, a także (4) wspólny koncert uczestników
podsumowujący projekt.

Uczestnicy warsztatów
i wizyty studyjnej:
30-50 osób;
odbiorcy koncertu
podsumowującego:
ok. 500 osób.

Realizacja zadania będzie
miała miejsce głównie
na terenie gminy Kamieńsk,
natomiast dotyczyć będzie
również mieszkańców gmin
sąsiednich (w tym z powiatu
radomszczańskiego).

