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PULA WOJEWÓDZKA 
  

Lp. 
TYTUŁ  

PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Kompleksowa modernizacja 
pomieszczeń Fizjoterapii  
w Oddziale Rehabilitacji 

WSZ im. Stanisława 
Rybickiego  

w Skierniewicach 

500 000,00 

Kompleksowa modernizacja pomieszczeń Fizjoterapii w Oddziale 
Rehabilitacji oraz Zakładzie Rehabilitacji – projekt skierowany jest do 
ok. 2 800 pacjentów rocznie w różnym wieku: dzieci, młodzież, oraz 
osoby dorosłe, którzy borykają się z niepełnosprawnościami po 
wypadkach zdarzeń życiowych. Celem projektu będzie poszerzenie 
bazy zabiegowej oraz zwiększenie ilości wykonanych zabiegów  
w warunkach bezpieczeństwa o wyższym standardzie lokalowym niż 
dotychczas i podwyższonym standardzie usług leczniczych 
świadczonych na rzecz pacjentów. 

Z Oddziału Rehabilitacji 
oraz Zakładu 

Rehabilitacji Leczniczej 
rocznie korzysta  

ok. 2 800 pacjentów. 

Zadaniem zostanie objęty 
cały powiat skierniewicki, 

województwo łódzkie oraz 
inne województwa. 

2 

„Ćwicz serce na dachu,  
nasz Pacjencie – brachu!” – 
budowa sali gimnastycznej 

dla potrzeb Oddziału 
Rehabilitacji Kardiologicznej 

500 000,00 

Budowa sali gimnastycznej wraz z doposażeniem na potrzeby 
Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Samodzielnego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. 
W nowym, dobudowanym pomieszczeniu o planowanych wymiarach 
około 100 m2, znajdzie się główna sala gimnastyczna wraz  
z wyposażeniem (m.in. rowerki stacjonarne, bieżnia i inne akcesoria 
gimnastyczne) oraz dodatkowo dwa mniejsze pomieszczenia. 

Około 170 000 osób. 

Sala gimnastyczna posłuży 
do rehabilitacji Pacjentów  
z terenu miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, powiatu 

piotrkowskiego oraz 
powiatów ościennych. 
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3 

TĘŻNIA SOLANKOWA  
NA TERENIE SZPITALA 

WOJEWÓDZKIEGO  
W SIERADZU – LECZNICZE 

PŁUCA SZPITALA 

500 000,00 

Projekt zakłada budowę zadaszonej tężni solankowej przy pawilonach 
łóżkowych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. Tężnia solankowa 
będzie miejscem ogólnodostępnym z zapewnioną dostępnością dla 
osób niepełnosprawnych. Z tężni będą mogli skorzystać pacjenci 
oddziałów szpitalnych, pacjenci przychodni specjalistycznych, osoby 
odwiedzające, mieszkańcy Sieradza oraz województwa łódzkiego. 
Tężnia solankowa zostanie zorganizowana w celach leczniczo-
rekreacyjnych, podnosząc efektywność leczenia i samopoczucie 
chorych. Do tężni solankowej zostaną doprowadzone nowe alejki 
spacerowe, umożliwiające swobodne poruszanie się osób chorych  
i niepełnosprawnych, jak również zostanie wymieniona brama wraz  
z furtką. Teren wokół tężni zostanie zagospodarowany małą 
architekturą, pojawią się ławki parkowe, leżaki parkowe, kosze na 
śmieci. Istniejący teren zieleni zostanie poddany odpowiednim 
zabiegom pielęgnacyjnym. 

Mieszkańcy 
województwa łódzkiego 

to 2 437 970 
mieszkańców – stan  

na 31.12.2020 
https://lodz.stat.qov.pl/ 

Województwo łódzkie 

4 

MODERNIZACJA CZĘŚCI 
REKREACYJNEJ DLA 

PACJENTÓW NA TERENIE 
WSSz IM. DR WŁ. 

BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI 

266 360,00 

Projekt dotyczy modernizacji części rekreacyjnej Szpitala dla 
pacjentów przebywających w Szpitalu. Teren wymaga wymiany ławek, 
zainstalowania elementów zabawowych dla najmłodszych pacjentów, 
wraz z montażem urządzeń przeznaczonych do siłowni napowietrznej. 
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pobytu pacjentów 
z uwagi na położenie Szpitala w części parkowej. Działania te pozwolą 
na stworzenie przyjaznych warunków dla pacjentów, których stan 
zdrowia pozwala na spacery po terenie 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. 

Orientacyjna liczba 
osób mogących 

korzystać z części 
rekreacyjnej to około  

5 000. 

Województwo łódzkie 
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5 

Nowoczesne USG  
w Wojewódzkim Ośrodku 

Medycyny Pracy – Centrum 
Profilaktyczno-Leczniczego 

w Łodzi 

310 500,00 

W ramach projektu chcemy doposażyć placówkę zlokalizowaną  
w Łodzi na ulicy Aleksandrowskiej 61/63, w specjalistyczne wysokiej 
klasy urządzenie diagnostyczne tj. cyfrowy aparat ultrasonograficzny  
z kolorowym Dopplerem. Wskazane urządzenia umożliwią sprawną 
diagnostykę w obszarach tj. ginekologia, urologia, kardiologia, 
okulistyka, diabetologia. Poprawa w dostępności do wysokiej jakości 
badań usprawni właściwe diagnozowanie pacjenta co znacząco 
wpłynie na jego efektywność. 

Zakłada się 
przeprowadzenie 

rocznie min. 200 badań 
cyfrowym aparatem 
ultrasonograficznym  

z kolorowym 
Dopplerem. 

Realizacja projektu 
prowadzona będzie  

w budynkach 
Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy Centrum 

Profilaktyczno-Leczniczego 
w Łodzi, na terenie miasta 

Łodzi. 

6 

Specjalistyczna diagnostyka 
okulistyczna  

w Wojewódzkim Ośrodku 
Medycyny Pracy – Centrum 

Profilaktyczno-Lecznicze  
w Łodzi – OCT 

170 500,00 

W ramach projektu chcemy doposażyć placówkę zlokalizowaną  
w Łodzi na ulicy Tymienieckiego 18 w specjalistyczne wysokiej klasy 
urządzenie diagnostyczne tj. OCT wysokiej rozdzielczości – urządzenie 
umożliwiające obrazowanie dna oka. Wskazane urządzenie umożliwi 
sprawną i precyzyjną diagnostykę w obszarze okulistyki. Większa 
dostępność do wysokiej jakości badań usprawni właściwe 
diagnozowanie pacjenta, co znacząco wpłynie na jego efektywność. 

Zakłada się 
przeprowadzenie 

rocznie min. 150 badań 
z wykorzystaniem OCT 
wysokiej rozdzielczości 

– urządzenie 
umożliwiające 

obrazowanie dna oka. 

Realizacja projektu 
prowadzona będzie  

w budynku Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy 
Centrum Profilaktyczno-

Leczniczego w Łodzi  
ul. Tymienieckiego 18  

na terenie miasta Łodzi. 
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7 

„Bezpieczna droga 
wojewódzka 784” – budowa 

chodnika i przejścia  
dla pieszych w Gidlach  

ul. Reymonta 

300 000,00 

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w miejscowości Gidle na 
ulicy Reymonta od skrzyżowania z ulicą Kartuzką do skrzyżowania  
z ulicą Piaski (km. od 9+730 do 9+870) wraz z wykonaniem 
oznakowanego przejścia dla pieszych. Realizacja zadania ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych poruszających się po 
tym odcinku, jak również kierujących pojazdami – którzy w obecnej 
chwili narażeni bywają na niebezpieczeństwo z powodu 
niewłaściwego korzystania z drogi przez pojazdy ciężarowe 
zatrzymujące się na poboczu i ograniczające widoczność przy 
skrzyżowaniach. Na powyższe problemy i konieczność wykonania 
określonych w projekcie zadania założeń wskazywała kilka lat temu 
Komisja Bezpieczeństwa z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy 
okazji wizytacji w tym miejscu. 

Odbiorcami zadania  
w zakresie korzystania  

z chodnika będą 
głównie mieszkańcy 

gminy Gidle –  
ok. 6 000 osób. 

Gmina Gidle 

8 

Budowa interaktywnego 
przejścia dla pieszych przy 

Szkole Podstawowej  
w Szczercowie 

110 000,00 

Zadanie dotyczy budowy infrastrukturalnego przejścia dla pieszych 
przy Szkole Podstawowej w Szczercowie. Zadanie obejmuje: 
oznakowanie poziome i pionowe poprzez wymalowanie nowych 
pasów na przejściu dla pieszych. Rozmieszczenie czujników ruchu dla 
zbliżających się pieszych do przejścia, oświetlenia przejścia z góry, 
umieszczenie podświetlenia przejścia aktywnymi punktami 
świetlnymi/odblaskowymi pługoodpornymi, lamp ostrzegawczych. 

2 000 pieszych Gmina Szczerców 
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9 

Aktywne przejścia  
dla pieszych przy Szkole 

Podstawowej w Sadykierzu  
i Rzeczycy na DW nr 726 

160 000,00 

Projekt zakłada realizację aktywnych przejść dla pieszych  
w newralgicznych miejscach w miejscowościach: Sadykierz przy Szkole 
Podstawowej oraz Rzeczyca przy Urzędzie Gminy (przejście 
zlokalizowane niedaleko Szkoły Podstawowej), w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 726. Aktywne Przejście dla Pieszych składa się  
z czujników ruchu i znaków drogowych z lampami LED. Wszystkie te 
elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się 
pieszy. 

Mieszkańcy całej Gminy 
– 4 646 osób, w tym 

mieszkańcy Sadykierza 
– 501 osób oraz 

Rzeczycy 1 517 osób.  

Gmina Rzeczyca,  
a w szczególności dzieci  
i młodzież uczęszczająca  

do przedmiotowych szkół.  

10 
WARSZAWSKA JAK  

Z OBRAZKA 
480 000,00 

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę 
sześciu aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 713 – ul. Warszawska w Tomaszowie Mazowieckim.  

Beneficjentami 
projektu będą wszyscy 

mieszkańcy Tomaszowa 
Mazowieckiego, jak 

również wszyscy 
odwiedzający i będący 
przejazdem. Umownie 

można przyjąć,  
że projekt jest 

dedykowany 100 000.  

Zadanie będzie realizowane 
na terenie Tomaszowa 

Mazowieckiego.  
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11 
Poprawa bezpieczeństwa 

pieszych na drodze 
wojewódzkiej nr 716 

500 000,00 

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego drogi wojewódzkiej nr 716. Zakres zadania obejmuje 
modernizację oraz budowę trzech przejść dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 716 w miejscach szczególnego nasilenie ruchu 
pieszego tj.: przy Szkole Podstawowej w Różycy, przy skrzyżowaniu  
z ulicą Słowackiego w Koluszkach oraz przy skrzyżowaniu z ulicą 
Koluszkowską w Żakowicach. Budowa powinna obejmować 
oznakowanie poziome oraz pionowe (w tym znaki świetlne LED), 
doświetlenie przejść oraz sygnalizację świetlną wzbudzaną na 
przejściu przy Szkole Podstawowej w Różycy. 

Uczestnicy ruchu 
pieszego – głównie 
mieszkańcy Gminy 

Koluszki (30 000 osób 
rocznie). Ruch 

tranzytowy – głównie 
kierowcy przejeżdżający 
(150 000 osób rocznie). 

Dla ruchu pieszego obszar 
oddziaływania będzie 

obejmował Gminę Koluszki 
(szczególnie Koluszki, 

Żakowice, Kaletnik, Różyca, 
Przanowice) natomiast dla 
ruchu kołowego – cały kraj. 

12 

Zakup sprzętu ratownictwa 
wodnego zwiększającego 

bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie 

parków krajobrazowych 
województwa łódzkiego 

484 000,00 

Zakup sprzętu ratownictwa wodnego zwiększającego bezpieczeństwo 
osób przebywających na terenie parków krajobrazowych 
województwa łódzkiego, w tym przede wszystkim na obszarach 
wodnych położonych na terenie czterech parków krajobrazowych, tj.: 
PK Międzyrzecza Warty i Widawki, Spalskiego PK, Sulejowskiego PK  
i Bolimowskiego PK, będzie wykorzystany do organizowania  
i udzielania pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są 
narażone na utratę życia lub zdrowia oraz poszukiwań osób 
zaginionych. 

Około 6 000 osób – 
głównie mieszkańcy 

województwa 
łódzkiego. 

Powiat: skierniewicki, 
łowicki, zduńskowolski, łaski, 

wieluński, sieradzki, 
bełchatowski, opoczyński, 
piotrkowski, tomaszowski. 
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13 Parking na miarę 450 000,00 

Celem zadania jest remont parkingu znajdującego się w przestrzeni 
ogólnodostępnej, na działce numer 5270/25. Służy on klientom  
i pracownikom Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Sieradzu, Zespołu 
Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Sieradzu. W porze deszczowej część parkingu jest 
wyłączona z użytkowania ze względu na stojącą wodę. Obecny stan 
parkingu powoduje niewykorzystanie jego powierzchni, ponieważ 
interesanci parkują w miejscach w miarę równych i bezpiecznych dla 
zawieszenia własnego pojazdu. Brak wolnych miejsc doprowadza do 
sytuacji, w których samochody pozostawiane są w miejscach 
niedozwolonych, powodujących utrudnienia w ruchu lub wręcz 
zagrażających bezpieczeństwu. Wyremontowane miejsca postojowe 
poprawią warunki, w których teraz odbywa się parkowanie. Przede 
wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców województwa, 
bo to oni głównie odwiedzają te instytucje. 

5 000 Województwo łódzkie 
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14 

Łowickie centrum 
aktywności 

międzypokoleniowej 
„ŁObyczaj-TO”  

– ETAP 2 

480 000,00 

Łowickie centrum aktywności międzypokoleniowej „Łobyczaj-TO” – 
ETAP 2 umożliwi utworzenie i ukończenie przestrzeni do 
organizowania różnych typów edukacyjno-kulturowo-ruchowych 
animacji, w tym przede wszystkim do kultywowania tradycji oraz 
dziedzictwa i tożsamości kulturowej mieszkańcom Województwa 
Łódzkiego poprzez przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego  
w Łowiczu i II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, celem 
umożliwienia organizacji spotkań, warsztatów, ćwiczeń oraz wydarzeń 
kulturowo-edukacyjnych. 

Planuje się 
umożliwienie udziału  

w projekcie jak 
największej liczby 
zainteresowanych 

mieszkańców. 
Minimalna łączna liczba 

uczestników 
korzystających  

z projektu wyniesie  
1 000 osób w skali roku. 

Z przestrzeni będzie 
mogło korzystać 

jednorazowo od 10 do 
400 osób, co będzie 

uzależnione od rodzaju 
ćwiczeń, warsztatów, 
animacji, wykładów  

i wystąpień. 

Miasto Łowicz.  
Powiat łowicki i gminy  

z terenu powiatu. 
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PULA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  
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Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Bełchatów i Powiat  

Zdrowy na PLUS 
34 200,00 

W ramach zadania uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji 
kardiologicznej oraz będą mieli wykonane badanie EKG. Następnie 
lekarz kardiolog wyrazi zgodę i zleci uczestnikom odpowiednio 
dobrane do stanu zdrowia ćwiczenia z zakresu rehabilitacji ruchowej 
np. ćwiczenia ogólnorozwojowe, które będą prowadzone przez 
fizjoterapeutę. Zajęcia odbędą się dwukrotnie, dla każdej grupy 
pacjentów liczącej do 10 osób. Dodatkowo, przeprowadzona będzie 
edukacja zdrowotna w zakresie doboru optymalnych aktywności do 
potrzeb pacjenta, zmiany stylu życia. 

ok. 100 

Gminy powiatu 
bełchatowskiego:  

np. miasto Bełchatów, 
Rusiec, Kluki. 

2 
Rehabilitacja bez tajemnic, 

czyli poznaj różne formy 
rehabilitacji 

14 000,00 

Dla wielu osób fizjoterapia to przede wszystkim masaże, ćwiczenia 
pod okiem fizjoterapeuty oraz terapia z wykorzystaniem 
specjalistycznych urządzeń. Mało kto leczenie chorób kręgosłupa, 
zwyrodnienia stawów, schorzeń w obrębie narządów ruchu, czy 
aktywizację mięśni w przypadku stwardnienia rozsianego, kojarzy  
z ćwiczeniami z wykorzystaniem obciążenia własnego ciała... 
Niewiele osób ma także świadomość, że występujące problemy  
w obrębie żuchwy da się leczyć fizjoterapią. Również kobiety w ciąży 
oraz po mogą z powodzeniem korzystać z usług fizjoterapii. Projekt 
ma na celu zapoznanie mieszkańców powiatu bełchatowskiego  
z różnymi formami rehabilitacji tak, aby każdy mógł znaleźć 
odpowiednią dla siebie i swoich schorzeń aktywność. 

Projekt skierowany jest  
do mieszkańców powiatu 

bełchatowskiego –  
około 50 osób. 

Gmina Kleszczów 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 
Bełchatów – poznajemy 
historię i teraźniejszość, 

planujemy przyszłość 
40 000,00 

Bełchatów – poznajemy historię i teraźniejszość, planujemy 
przyszłość. Projekt skierowany jest do różnych grup wiekowych 
użytkowników Biblioteki Pedagogicznej w Bełchatowie, ma 
zainteresować historią miasta i zainspirować do myślenia  
o przyszłości. Będzie realizowany w powiecie bełchatowskim.  
W ramach projektu zorganizowana zostanie gra miejska, której 
celem jest poszerzenie znajomości miasta w atrakcyjnej formie 
grywalizacji oraz zwiększenie szans emocjonalnego związania 
młodego pokolenia z miejscem zamieszkania. Rodzinny konkurs 
plastyczny „Bełchatów – miasto moich marzeń” skierowany będzie 
do grup sześciolatków ze szkół i przedszkoli bełchatowskich i ma na 
celu rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci, a także aranżowanie 
zachowań patriotycznych w postaci plastycznych działań twórczych 
oraz umocnienia więzi międzypokoleniowej. Księgozbiór Biblioteki 
zostanie wzbogacony o książki z zakresu regionalizmu, historii, 
patriotyzmu. Planowane jest stworzenie kącika – zaaranżowanie 
mobilnej przestrzeni do przyjaznego realizowania działań z edukacji 
regionalnej. 

300 Powiat bełchatowski 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 Bełchatów Open 2023 30 000,00 

Realizacja zadania pn. „Bełchatów Open 2023” polegać będzie na 
zorganizowaniu 4 turniejów tenisa ziemnego dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych oraz pikniku podsumowującego osiągnięte wyniki, 
podczas którego zostaną wyłonione „Rakiety Bełchatowa 2023”. 
Uczestnikami turniejów będą mieszkańcy powiatu bełchatowskiego 
– amatorzy tenisa, którzy nie posiadają licencji PZT zawodnika. 
Zaplanowano rozgrywki w 6 kategoriach: do 12 r.ż., do 14 r.ż., do 17 
r.ż., kobiety, mężczyźni, osoby 50+. Pośrednimi uczestnikami będą 
dzieci niegrające w tenisa. Turnieje zostaną rozegrane na kortach 
MCS w 2023 roku. Każdy tenisista otrzyma pakiet startowy, dyplom, 
upominek, puchar, a zwycięzcom zostaną wręczone nagrody 
rzeczowe. Zostanie zapewniony posiłek, napoje regeneracyjne. 
Celem zadania jest propagowanie i popularyzacja tenisa ziemnego 
wśród mieszkańców oraz zwiększenie aktywności fizycznej poprzez 
promowanie aktywnego stylu życia.  

Planowana liczba 
uczestników: 180 osób.  

Teren oddziaływania: 
powiat bełchatowski.  
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

5 Tata i syn razem na boisku 40 000,00 

„Tata i syn razem na boisku” to projekt, w ramach którego nastąpi 
aktywizacja sportowa i integracja międzypokoleniowa poprzez 
wspólne treningi piłki nożnej – dwóch pokoleń (ojców i dzieci). 
Celem projektu jest zachęcenie mam i ojców dzieci z województwa 
łódzkiego, w szczególności z powiatu bełchatowskiego do 
wspólnego spędzania czasu, aktywności fizycznej i dzielenia się 
radością wynikającą z uprawiania sportu. Szczególnie w obecnym 
czasie, po ciężkim okresie pandemii, w którym dzieci były izolowane 
od swoich starszych krewnych. Sport zostanie wykorzystany do 
odbudowania relacji, ale również do zaktywizowania dorosłych  
i zapewnienia im bezpiecznych warunków uprawiania aktywności 
fizycznej. Łącznie planowana jest realizacja 80 treningów – 40 dla 
młodszej grupy i 40 dla starszej grupy. W trakcie realizacji projektu 
zapewniona zostanie baza sportowa, opieka nad grupami, 
merytoryczne wsparcie w zakresie wspólnego treningu. 

60 Powiat bełchatowski 

6 
Spotkajmy się znów  

na boisku 
40 000,00 

Projekt „Spotkajmy się znów na boisku” zakłada organizację 
integracyjnej, wielopokoleniowej imprezy sportowej, w której 
wezmą udział mieszkańcy województwa łódzkiego, w szczególności 
powiatu bełchatowskiego. Celem projektu jest integracja 
miłośników bełchatowskiego sportu i umożliwienie im ponownego 
spotkania na boisku piłkarskim. 

Około 280 

Powiat bełchatowski – 
miejsce realizacji, 

województwo łódzkie – 
uczestnicy projektu 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

7 
LEKKOATLETYKA – uczy, 

bawi i wychowuje 
40 000,00 

Zadanie ukierunkowane będzie na upowszechnianie sportu wśród 
dzieci i młodzieży do 18 lat z terenu powiatu bełchatowskiego  
w zakresie lekkiej atletyki oraz polegać będzie na organizacji 
zawodów sportowych z zakresu lekkoatletyki. W ramach zadania 
zorganizowane będą treningi lekkoatletyczne prowadzone przez 
wykwalifikowanego trenera oraz zawody sportowe na stadionie 
lekkoatletycznym.  

60 dzieci i młodzieży 

Powiat bełchatowski: gmina 
miasto Bełchatów, gmina 
Bełchatów, gmina Zelów, 

gmina Kluki, gmina Rusiec, 
gmina Drużbice, gmina 

Szczerców, gmina 
Kleszczów. 

8 Z KULTURĄ ZA PAN BRAT 40 000,00 

Zadanie „Z KULTURĄ ZA PAN BRAT” będzie miało na celu organizację 
przedsięwzięć kulturalnych, twórczych, promujących i rozwijających 
talenty muzyczne, artystyczne. Dlatego też w jego zakresie pojawią 
się: zajęcia artystyczno-instrumentalno-muzyczne, wydarzenie 
muzyczne: piknik – biesiada – przegląd – koncert piosenek polskich, 
filmowych bądź z kolędami i pastorałkami, a także wycieczka po 
Ziemi Łódzkiej. Dzięki temu zadaniu lokalna społeczność zostanie 
zaangażowana w przedsięwzięcie i będzie miała sposobność poznać 
i tworzyć koloryt lokalnej „małej ojczyzny”. Projekt swym zakresem 
oddziaływania obejmie powiat bełchatowski i Ziemię Łódzką. 

 Około 550 osób  

Zadaniem objęci zostaną 
mieszkańcy gmin powiatu 

bełchatowskiego,  
a realizacja zadania 

odbywać się będzie na 
terenie gminy miasto 

Bełchatów, gminy 
Bełchatów oraz powiatu 

bełchatowskiego. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

9 

„Wszyscy jesteśmy 
harcerzami” – organizacja 

zlotu harcerzy i zuchów 
powiatu bełchatowskiego 

40 000,00 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Wszyscy jesteśmy harcerzami” – 
organizacja zlotu harcerzy i zuchów powiatu bełchatowskiego 
zakłada integrację środowiska harcerskiego, osób związanych  
z ruchem harcerskim obecnie i w przeszłości z terenu powiatu 
bełchatowskiego oraz wszystkich zainteresowanych poprzez 
zorganizowanie całodniowego wydarzenia plenerowego  
w miejscowości Szczerców. 
Istotnym elementem wydaje się też być promowanie historii 
harcerstwa na terenie powiatu bełchatowskiego. 
Przedsięwzięcie zakłada integrację zuchów, harcerzy, instruktorów, 
rodziców oraz osób związanych w przeszłości z ruchem harcerskim, 
wystawę zdjęć obrazujących historię ruchu, prelekcje na temat 
ruchu harcerskiego z lokalną społecznością powiatu 
bełchatowskiego, a także organizację koncertu muzycznego zespołu 
„Wszyscy jesteśmy harcerzami”. Całe wydarzenie zostanie 
uwiecznione w postaci filmu lub albumu zdjęć. 
Całość dopełni międzypokoleniowa integracja oraz wymiana 
doświadczeń przez uczestników zlotu przy tradycyjnym, harcerskim 
ognisku. 

Około 400 osób 
Zadaniem objęte będą 

gminy powiatu 
bełchatowskiego. 
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PULA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
AeroPiknik Ziemi 

Brzezińskiej 
40 000,00 

„AeroPiknik Ziemi Brzezińskiej” to jednodniowy piknik rodzinny, który 
ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą szeroko rozumianych 
sportów lotniczych, mających na celu rozwój zainteresowań oraz 
stworzenie możliwości rozwijania różnorakich umiejętności jako 
alternatywę dla bezproduktywnego spędzenia czasu wolnego w domu 
i zwyczajnej nudy. Będzie polegał na: organizacji jednodniowego 
pikniku rodzinnego w stylu sportowym; zapewnieniu atrakcji  
w postaci: warsztatów modelarskich, pokazów wiatrakowców  
i motoparalotni, trenażera lotniczego, symulatora lotów, dmuchanych 
zjeżdżalni, rozdaniu modeli samolotów-rzutek. Organizacja 
wydarzenia zaplanowana jest na terenie miasta Brzeziny, na łące 
paralotniowej przy ul. Św. Anny.  

W zadaniu planowany 
jest udział ok. 300 osób 

– dzieci i młodzież  
do osiemnastego roku 
życia pod opieką osób 

dorosłych.  

Realizacja projektu 
odbędzie się na terenie 

gminy Brzeziny,  
ale przewidywane jest 

również uczestnictwo gmin: 
czyli Dmosin, Jeżów  

i Rogów.  

2 
Smakuj Łódzkie – 

turystyczny piknik kulinarny 
40 000,00 

Zadanie polega na organizacji pikniku turystycznego, podczas którego 
zostaną zaprezentowane regionalne potrawy związane z ziemią 
łódzką przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 
województwa. Każde KGW zostanie wyposażone w stoisko i produkty 
niezbędne do przygotowania poczęstunku. Dodatkowo KGW wezmą 
udział w rywalizacji na najlepsze danie pikniku i powalczą o złotą 
patelnię. Podczas festynu zapewnione będą bezpłatne atrakcje dla 
mieszkańców i ich rodzin, poczęstunek oraz występy artystyczne. 

6 reprezentacji Kół 
Gospodyń Wiejskich  

z terenu Województwa 
Łódzkiego około 600 
widzów-uczestników. 

Powiat brzeziński 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 
Master of KGW – zmagania 

kół gospodyń wiejskich 
40 000,00 

Zadanie polega na organizacji pikniku kulturalno-folklorystycznego,  
w trakcie którego zaprezentują się koła gospodyń wiejski w pokazach 
i zmaganiach kulinarnych. W trakcie wydarzenia będą prezentowane 
wyroby kulinarne, charakterystyczne dla danego KGW, a także 
odbędzie się rywalizacja w różnego typu rywalizacji kulinarnej i około 
kulinarnej jak np. konkurs potraw czy ubijanie masła na czas. Widzami 
zmagań będą mieszkańcy województwa, dla których przewidziano 
dodatkowe atrakcje w postaci dmuchańców i poczęstunku. 

6 reprezentacji Kół 
Gospodyń Wiejskich  

z terenu Województwa 
Łódzkiego, około 600 
widzów-uczestników. 

Powiat brzeziński 

4 

Rehabilitacja ruchowa  
i logopedyczna dla 

niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu 

brzezińskiego wraz  
z wykładami 

40 000,00 

Indywidualna rehabilitacja dla niepełnosprawnych mieszkańców 
powiatu brzezińskiego. Przewiduje się zajęcia z neurologopedą oraz  
z fizjoterapeutą.   
Wykłady z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, ich 
rodziców i opiekunów oraz innych mieszkańców powiatu 
brzezińskiego. 
Celem projektu będzie poprawa zdrowia i samodzielności 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu w zakresie ruchu i mowy 
oraz integracja ze zdrowymi osobami. 

Indywidualna 
rehabilitacja dla 52 osób 
niepełnosprawnych. 12 

osób odbędzie 60-
minutowe, 

cotygodniowe zajęcia  
z neurologopedą,  

a dla kolejnych 40 osób 
przewidziano 60-
minutowe zajęcia  
z fizjoterapeutą. 

Upominki na 
zakończenie. W każdym 

z wykładów weźmie 
udział 50 mieszkańców 
powiatu brzezińskiego. 

Planowany 
poczęstunek. 

Beneficjentami będą 
niepełnosprawni 

mieszkańcy powiatu 
brzezińskiego. Także ich 

rodzice, opiekunowie i inni 
mieszkańcy powiatu 

brzezińskiego. 
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PULA POWIATU KUTNOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Powiat kutnowski  
na pograniczu folklorów, 

dwa oblicza kultury ludowej 
– folklor łęczycki & łowicki 

36 000,00 

Celem projektu jest zapoznanie młodych mieszkańców z folklorem 
tego terenu, starszym przypomnienie dawnych obyczajów, refleksja 
oraz zachęcenie aby podzielili się z młodszym pokoleniem swoją 
wiedzą na temat folkloru. Projekt ma na celu przybliżenie tradycji, 
spuścizny folklorystycznej. Ma za zadanie rozbudzenie potrzeby 
pogłębienia wiedzy na ten temat, a także kultywowanie wśród 
młodszych tradycji ludowej. Tworząc bazę wiedzy na temat folkloru 
nie tylko powiatu kutnowskiego, ale wszystkich folklorów 
znajdujących się na terenie Polski. Planuje się stworzyć bazę do 
uświadomienia naszej odrębności regionalnej, która pomoże 
zachować odrębność kulturową i historyczną folklorów łęczyckiego  
& kutnowskiego. Chęć przypomnienia seniorom dzieciństwa  
i uświadomienia maluchom i młodzieży jak wygląda świat naszych 
przodków ma zachować tożsamość i przynależność do małej ojczyzny. 

1 000 osób Powiat kutnowski 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 
Aktywne – zajęcia 

sportowo-rekreacyjne  
dla dzieci i młodzieży 

40 000,00 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu kutnowskiego. 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone pozalekcyjne zajęcia 
rekreacyjno-sportowe: piłka nożna chłopców i dziewcząt i siatkówka 
dziewcząt. Zajęcia rekreacyjno-sportowe będą miały charakter 
powszechny (otwarte i bezpłatne) i zakładają systematyczny udział  
w proponowanych zajęciach. W ramach projektu podjęte zostaną 
następujące działania: rekrutacja dzieci, stworzenie grup, 
zapewnienie każdej grupie trenera, przeprowadzenie dwóch zajęć 
tygodniowo po 90 minut, zakup niezbędnego sprzętu do 
przeprowadzenia zajęć sportowych. W trakcie trwania projektu 
zostaną przeprowadzone jednodniowe zawody sportowe: turniej 
siatkówki dla dziewcząt i turniej piłki nożnej. 

Projekt zgromadzi  
4 grupy dzieci  

i młodzieży średnio  
ok. 80 osób. Odbiorcami 

będą dzieci i młodzież  
w wieku szkolnym,  

tj. od 8 lat do 15 roku 
życia, z terenu powiatu 

kutnowskiego. 

Obszar działania: gmina 
wiejska Kutno, miejska 
Kutno, Nowe Ostrowy 

3 

Opracowanie  
i wydrukowanie albumu  

z fotografiami (z XX wieku) 
Kutna i powiatu 
kutnowskiego 

40 000,00 

Zadanie polega na współpracy z mieszkańcami powiatu kutnowskiego 
w celu pozyskania skanów fotografii (wykonanych w XX wieku) z ich 
domowych archiwów, a następnie opracowaniu merytorycznym 
wybranych fotografii, projekcie graficznym i wydrukowaniu albumu  
z fotografiami Kutna i powiatu kutnowskiego. Następnie 
zorganizowane zostanie wydarzenie promujące tę publikację w każdej 
gminie (11 gmin) i przekazanie jej 100 przybyłym mieszkańcom każdej 
gminy. Celem zadania jest uchronienie unikatowych fotografii  
i postaci XX wieku. W powiecie kutnowskim nie ma publikacji o takiej 
zawartości merytorycznej. Zadanie ma także na celu zmobilizowanie 
mieszkańców powiatu kutnowskiego do przejrzenia swoich archiwów 
domowych i podzielenia się z innymi swoimi zbiorami fotografii.  

Mieszkańcy powiatu 
kutnowskiego  

z 11 gmin: pośrednio 
10 000 osób, 

bezpośrednio 1 100 
osób 

Wszystkie 11 gmin powiatu 
kutnowskiego 
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PULA POWIATU ŁASKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Na boisku i na korcie – 

Widawskie zajęcia sportowe 
w sześciu dyscyplinach 

40 000,00 

W ramach realizacji zadania zapewniona będzie organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów z powiatu 
łaskiego w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, piłka ręczna, 
piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy oraz badminton. Cele 
projektu to: zapewnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
integracja społeczności lokalnej, poprawa kondycji fizycznej 
mieszkańców.  

W realizowanym 
zadaniu będzie 

uczestniczyło około 300 
mieszkańców powiatu 

łaskiego. 

Zadanie będzie realizowane 
na terenie gminy Widawa, 

natomiast uczestniczyć będą 
mogli wszyscy mieszkańcy 
województwa łódzkiego.  

2 
Chodzimy, pływamy  
i o zdrowie dbamy! 

40 000,00 

Wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, chcąc 
zniwelować skutki izolacji podczas pandemii oraz braku dostępności 
do infrastruktury oraz oferty sportowej dla osób z małych 
miejscowości, zorganizowane będą zajęcia nordic walking pod okiem 
profesjonalnego trenera, wzbogacone o cykliczne wyjazdy na basen 
kryty, gdzie organizowane byłyby lekcje nauki pływania dla młodszych 
lub aqua aerobik dla starszych uczestników. Cały projekt podsumuje 
spotkanie integracyjne. 

Ok. 300 osób Powiat łaski 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 KOLARSKA KADRA CZEKA 40 000,00 

Celem projektu Kolarska Kadra Czeka jest rozpowszechnianie 
aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych powiatu 
łaskiego poprzez zwiększenie ilości dzieci w rywalizacjach sportowych. 
Stworzenie oferty upowszechniania i rozwoju kolarstwa wśród dzieci 
i młodzieży. Wyłonienie sportowych talentów i zabezpieczenie im 
odpowiednich warunków treningowych i sprzętowych. 
Zorganizowanie wyścigu kolarskiego dla uczniów szkół podstawowych 
w powiecie łaskim, podczas którego zostaną wyłonione talenty 
kolarskie, które następnie będą miały możliwość przystąpienia do 
klubów kolarskich województwa łódzkiego i zasilą młodzieżową kadrę 
wojewódzką. 

Odbiorcami projektu 
będą mieszkańcy 
powiatu łaskiego,  

w szczególności dzieci  
i młodzież w wieku 

szkolnym. 
Przewidywana liczba 

uczestników  
ok. 150 osób. 

Obszarem objętym 
zadaniem jest powiat łaski. 

4 
Rodzinny Festyn Ludowy 

„Zielone Świątki” 
40 000,00 

Zadanie będzie polegało na organizacji Rodzinnego Festynu 
Ludowego „Zielone Świątki”, którego głównym celem będzie 
integracja lokalnej społeczności oraz promocja kultury ludowej. 

500 osób – mieszkańcy 
powiatu łaskiego 

Powiat łaski 
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PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
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odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

5 

Zapraszamy do Sędziejowic 
– cykl sportowych turniejów 

dla mieszkańców 
województwa łódzkiego 

40 000,00 

Projekt „Zapraszamy do Sędziejowic – cykl sportowych turniejów dla 
mieszkańców województwa łódzkiego” ma sprawić, że na przełomie 
czerwca – listopada 2023 roku do małych Sędziejowic przyjadą 
sportowcy z innych regionów województwa łódzkiego, którzy  
w kilkugodzinnej rywalizacji będą mierzyć swe siły z przedstawicielami 
miejscowej społeczności, a także z przedstawicielami innych miast, 
miejscowości i wsi. Planowanych jest 7 imprez sportowych:  
- 3 turnieje piłkarskie,  
- 2 turnieje szachowe,  
- 2 turnieje tenisa ziemnego.  
Dodatkowym działaniem w ramach projektu będzie przygotowanie 
przedstawicieli gospodarzy do poszczególnych turniejów. Planowane 
jest przygotowanie serii specjalnych treningów:  
- 50 godzin treningu piłkarskiego,  
- 50 godzin treningu szachowego,  
- 50 godzin treningu tenisa ziemnego. 

Około 230 

Sędziejowice – miejsce 
organizacji cyklu turniejów  

i zajęć sportowych; 
województwo łódzkie – 

uczestnicy turniejów 

6 
Lato na Ludowo  

w Gminie Sędziejowice 
40 000,00 

Zadanie polega na organizacji bezpłatnych atrakcji wakacyjnych dla 
mieszkańców Gminy Sędziejowice. Głównym celem projektu będzie 
integracja lokalnej społeczności oraz odciąganie dzieci i młodzieży od 
negatywnych zjawisk społecznych, a także promocja ludowej historii 
terenu. Wszystko ze szczególnym naciskiem na folklor, który stanowi 
jeden z symboli gminy. 

W zajęciach planuje się 
uczestnictwo 300 dzieci 

wraz z rodzicami. 
Gmina Sędziejowice  
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PULA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
REHABILITACJA KSIĄŻKĄ 

SPOSOBEM NA RADZENIE 
SOBIE W ŻYCIU 

40 000,00 

Projekt mieści się w zakresie tematycznym rehabilitacji zdrowotnej  
i dotyczyć będzie biblioterapii. Celem projektu jest zapewnienie 
dzieciom i młodzieży, również niepełnosprawnej, korzystania z terapii 
książką, nauczycielom umiejętności w pracy z lekturą oraz pełnego 
wsparcia w procesie terapeutycznym, mieszkańcom powiatu 
łęczyckiego dostępu do literatury fachowej i urządzeń pomagających 
w czytaniu. Biblioterapia może pomóc w rozwoju dzieci i młodzieży, 
integracji osób niepełnosprawnych, nieprzystosowanych społecznie, 
grup mniejszościowych oraz uczniom z zaburzeniami zachowania.  
W ramach projektu powstanie cykl zajęć, szkoleń, spotkań 
edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, konkurs literacki oraz 
baza czytników, audiobooków i książek pomagających czytelnikom  
w ich codziennym życiu. 

1 000 Powiat łęczycki 
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PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  
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SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 
Unihokej – zabawą  

na wesoło 
39 035,00 

Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez nieodpłatne całoroczne zajęcia 
unihokeja. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w tygodniu po 90 minut  
w okresie od czerwca do grudnia (łącznie zostanie przeprowadzonych 
60 zajęć po 1,5 h = 90 h – do wyczerpania ilości h maksymalnie 90 h). 
Uczestnicy zajęć otrzymają okolicznościowe koszulki z hasłem 
przewodnim „Unihokej – zabawą na wesoło”. Zadanie ma na celu 
aktywizację ruchową i integrację dzieci i młodzieży. Uczestnicy będą 
mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt (20 sztuk). Każdy uczestnik 
podpisze oświadczenie potwierdzające znajomość regulaminu. 
Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami 
unihokeja, nauczą się podstawowej techniki. Podczas zajęć będą 
organizowane konkursy strzeleckie, miniturnieje pomiędzy 
uczestnikami zadania. Schemat zajęć przygotują profesjonalni 
instruktorzy. 

Planowana liczba 
odbiorców zadania 

wynosić będzie  
ok. 180 osób. 

Mieszkańcy powiatu 
łęczyckiego 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 
998 Warrior FireFighter 

Games 
36 500,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu strażackiego turnieju 
sprawnościowego w okresie wakacji 2023 r. dla minimum 50 osób  
w wieku 8-18 lat zamieszkujących gminę Grabów. Celami projektu są: 
propagowanie aktywności fizycznej oraz zapewnienie bezpłatnego 
wypoczynku dzieci podczas wakacji. Zaproszone zostaną wszystkie 
jednostki OSP gminy Grabów do współorganizacji eliminacji dla 
zgłoszonych dzieci. Finał odbędzie się na stadionie w Grabowie. 
Spotkania prowadzić będzie wykwalifikowana kadra. Uczestnicy 
zostaną objęci ubezpieczeniem i opieką medyczną podczas wszystkich 
zajęć. Wszyscy otrzymają poczęstunek, medale i dyplomy. Uczestnicy 
finału odbiorą pamiątkowe koszulki, najlepsi zaś nagrody. 
Zorganizowane zostaną również gminne zawody sportowo-
pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zgłoszone  
9-osobowe drużyny będą mogły wykorzystać zakupiony profesjonalny 
sprzęt do treningów. Powstanie film-trailer promujący wyczyny 
uczestników i zadanie.  

Uczestnicy:  
min. 50 osób. 

Teren gminy Grabów  

4 
Powiatowy Konkurs 
„Żołnierze Wyklęci – 

obudźcie Polskę!” 
40 000,00 

Projekt zakłada pielęgnowanie historii poprzez propagowanie wiedzy 
na temat Żołnierzy Wyklętych oraz rozbudzenie zainteresowania 
historią, skierowany do uczniów szkół podstawowych klas V-VIII, 
zawierać będzie prelekcję historyczną na ww. temat oraz test wiedzy. 

1 100 uczniów 
Powiat łęczycki, 

województwo łódzkie 
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PULA POWIATU ŁOWICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Szkolenie piłkarskie dzieci  
i młodzieży z gminy 

Nieborów oraz zakup 
sprzętu sportowego 

40 000,00 

Szkolenie z zakresu piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Gminie 
Nieborów, uzdolnionych sportowo w tym kierunku oraz zakup sprzętu 
sportowego i treningowego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć. 
Celem zajęć jest rozwijanie zdolności i umiejętności zawodników, 
zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, 
propagowanie zdrowego stylu życia, integracja społeczności lokalnej 
poprzez piłkę nożną. Młodzież biorąca udział w szkoleniu uczęszcza do 
różnych szkół podstawowych, a wspólne zajęcia sportowe spowodują 
integrację grupy na poziomie gminnym. 

W zajęciach będzie 
uczestniczyć około  

45 osób, które 
mieszkają w gminie 

Nieborów.  
Z zakupionego sprzętu 
będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy 

gminy Nieborów oraz 
powiatu łowickiego. 

Gmina Nieborów,  
powiat łowicki 

2 SZKOŁA OGRODEM 30 000,00 

Zadanie ma na celu zwiększenie ilości zieleni i bioróżnorodności na 
terenie powiatu łowickiego w szczególności w mieście Łowicz poprzez 
nasadzenie wieloletnich kwiatów, krzewów, bylin i pnączy ozdobnych 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza oraz 
stworzenie na jej terenie kwitnącego zakątka edukacyjnego. 

Potencjalnie wszyscy 
mieszkańcy powiatu 

łowickiego,  
w szczególności  
miasta Łowicz 

Powiat łowicki,  
w szczególności miasto 

Łowicz 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 KWITNĄCE PLACE ZABAW 5 950,00 

Zadanie ma na celu zwiększenie ilości zieleni i bioróżnorodności na 
terenie powiatu łowickiego w szczególności w mieście Łowicz poprzez 
nasadzenie kwitnących krzewów i pnączy ozdobnych na terenie  
i w otoczeniu trzech placów zabawa w Łowiczu – przy ul. Miodowej 
oraz na terenie osiedla Bratkowice Łowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Kwitnące kwiaty w naszym otoczeniu uspokajają nas, 
działają antystresowo, upiększają otoczenie jak również są ostoją 
wielu gatunków owadów co zwiększa bioróżnorodność. Nasadzenia 
na placach zabaw stworzą bardziej kolorową, przyjazną przestrzeń dla 
bawiących się dzieci przez co milej wraz z opiekunami spędzą czas na 
terenie. 

Potencjalnie wszyscy 
mieszkańcy powiatu 

łowickiego,  
w szczególności  
miasta Łowicz 

Powiat łowicki,  
w szczególności miasto 

Łowicz 

4 KWIECISTA SIÓDEMKA 23 000,00 

Zadania ma na celu zwiększenie ilości zieleni i bioróżnorodności na 
terenie powiatu łowickiego w szczególności w mieście Łowicz poprzez 
nasadzenie wieloletnich kwiatów, krzewów, bylin i pnączy ozdobnych 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami 
Integracyjnymi w Łowiczu. 

Potencjalnie wszyscy 
mieszkańcy powiatu 

łowickiego,  
w szczególności  
miasta Łowicz 

Powiat łowicki,  
w szczególności miasto 

Łowicz 
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projektu zadania 

5 Akcja_Reakcja 40 000,00 

Zadanie ma charakter edukacyjny i ma służyć popularyzowaniu  
i promowaniu działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zadanie będzie składać się z dwóch etapów:  
I. zostanie zorganizowany Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 

(KPP) dla 15 osób, które chcą uzyskać umiejętności, wiedzę  
i kwalifikacje z tego zakresu;  

II. zostaną zorganizowane RODZINNE WARSZTATY dla 70 osób, 
podczas których wyszkoleni w etapie I. "ratownicy" pomogą  
i poprowadzą spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodzin. 
Warsztaty będą pierwszym, wspólnym krokiem w nauce 
pierwszej pomocy. Warsztaty będą dostosowane merytorycznie 
do grupy wiekowej. 

Łącznie 85 osób.  
Grupa docelowa:  
- etap I 15 osób 

pełnoletnich z obszaru 
powiatu łowickiego, 
które przystąpią do 

kursu pierwszej 
pomocy;  

- etap II: 70 osób, w tym 
ok. 40 dorosłych i 30 

dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkoły 

podstawowej 

Miasto Łowicz, gminy  
z terenu powiatu 

łowickiego, powiat łowicki 

6 Poznaję Łobyczaje! 40 000,00 

Projekt ma charakter edukacyjny, przyczyni się również do integracji  
i aktywizacji społecznej mieszkańców poprzez ich udział w cyklu 
warsztatów dotyczących tańca ludowego – w szczególności 
łowickiego, oraz kultury łowickiej. W trakcie zajęć mieszkańcy zostaną 
zaznajomieni z historią tańca, jego elementami i strojem, nauczą się 
też podstawowych kroków i figur. Ponadto zostaną wyposażeni  
w umiejętności tworzenia wycinanek łowickich i innych elementów 
łowickiego dziedzictwa kulturowego. Co więcej, uczestnicy projektu 
zadbają o sprawność fizyczną i zdrowy umysł, zgodnie z domeną „ruch 
to zdrowie”. 

100 

Miasto Łowicz,  
powiat łowicki, 

województwo łódzkie 
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zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

7 

Ale Łowickie Murale – 
wymalowana Historia 

Łowicza i Województwa 
Łódzkiego 

40 000,00 

Zadanie polega na upowszechnianiu kultury w nawiązaniu do historii 
województwa i pamięci historycznej wydarzeń/osób (osób będących 
patronami osiedli zlokalizowanych na terenie miasta Łowicz  
w zasobach Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub wydarzeń z nimi 
związanych) poprzez wykonanie murali lub wydruków 
wielkoformatowych na siatce mesh w miejscach znajdującym się  
w przestrzeni publicznej i otoczeniu zapewniającym godne 
upamiętnienie tychże wydarzeń/osób (z zachowaniem walorów 
artystycznych). 

Powiat łowicki i wszyscy 
mieszkańcy Łowicza 

oraz osoby 
odwiedzające miasto 

Powiat łowicki i gmina 
miasto Łowicz, aczkolwiek 

zadanie będzie oddziaływać 
również na osoby 

przyjeżdzające do Łowicza 

8 
BO to lato ’23 – cykl imprez 
wakacyjnych dla młodzieży 

w Łowiczu 
34 950,00 

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu w Łowiczu 5 wakacyjnych 
imprez rozrywkowych dla młodzieży łączących muzykę współczesną  
z łowicką muzyką ludową, upowszechniających folklor ziemi łowickiej 
wpisujący się wyraźnie w kulturę Województwa Łódzkiego.  
W założeniu mają to być wydarzenia niemasowe z oprawą DJ przy 
asyście muzyka ludowego (akordeon), organizowane w odstępach 
dwutygodniowych, zlokalizowane na bezpiecznym i niezwykle 
klimatycznym dziedzińcu Łowickiego Ośrodka Kultury. Każda z imprez 
będzie posiadała swój motyw przewodni odnoszący się do muzyki 
ludowej i muzyki współczesnej. Realizacja zadania pozwoli zapewnić 
rozrywkę dla łowickiej młodzieży w obliczu ubożejącej miejskiej oferty 
kulturalnej przy jednoczesnym ukazaniu atrakcyjności i podatności na 
aranżacje łowickich motywów. 

Jednorazowo 600 osób, 
natomiast sumując  

5 imprez = 3 000 osób 

Powiat łowicki, tj. 10 gmin: 
Łowicz, Bielawy, Chąśno, 
Domaniewice, Kiernozia, 
Kocierzew Południowy, 

Łowicz, Łyszkowice, 
Nieborów, Zduny 
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9 Pofloklorujmy razem 20 500,00 

Zadanie polega na upowszechnianiu tańca, rękodzieła i obrzędów 
ludowych związanych z województwem łódzkim, a w szczególności 
ziemią łowicką. 
W ramach zadania odbędą się warsztaty tańca ludowego  
z elementami obrzędów ludowych oraz rękodzieła ludowego 
(wycinankarstwo i garncarstwo ludowe). 

Wszyscy mieszkańcy 
Łowicza i powiatu 

łowickiego 

Gmina miasto Łowicz  
oraz powiat łowicki 
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PULA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
OBÓZ SPORTOWY 
„FITMOCNI 2023” 

40 000,00 

Obóz sportowy 10-dniowy w górach, realizujący poddziałanie 
sportowe wakacje, integrujący dzieci i młodzież powiatu łódzkiego 
wschodniego, popularyzujący aktywny sposób spędzania czasu 
wolnego oraz zdrowy styl życia poprzez codzienne treningi oparte na 
dyscyplinie Judo i Cheerleadingu. Obóz ma na celu promowanie 
sportu, aktywności fizycznej i umysłowej ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. Promowanie i edukowanie  
w zakresie zdrowego odżywiania, utrwalanie prawidłowych nawyków 
żywieniowych oraz tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań 
i uzdolnień sportowych. Obóz kształtować będzie pozytywne cechy 
charakteru, wzmacniać psychikę poprzez umacnianie postaw 
moralnych i społecznych, koleżeństwa, zasad fair-play oraz działać na 
rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej 
sytuacji życiowej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

20 osób  
(dzieci i młodzieży)  

Powiat łódzki wschodni  
ze szczególnym 

uwzględnieniem gminy 
Nowosolna 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 
Bieg na orientację – 

Wiączyń 
6 000,00 

Zadanie z zakresu kultury fizycznej polega na wykonaniu 
specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu lasu Wiączyń 
(lub innego terenu zielonego na terenie powiatu), 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 
dodatkowo służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt 
turystyczny do upowszechniania kultury fizycznej w powiecie łódzkim 
wschodnim.  

Szacowana liczba osób, 
które skorzystają  

z przygotowanej mapy 
dostępnej w Internecie 

to 1 000, w tym  
100 osób, które wezmą 

udział w imprezie 
popularyzującej projekt, 
otrzymując egzemplarz 

papierowy mapy.  

Powiat łódzki wschodni  
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PULA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Biblioterapia – pomoc 

terapeutyczna dla dzieci  
i dorosłych 

40 000,00 

Projekt będzie polegał na wspieraniu zdrowia mieszkańców powiatu 
opoczyńskiego za pomocą biblioterapii i bajkoterapii. Jest to 
zastosowanie książki w celu poprawy nastroju i funkcjonowania 
człowieka w społeczeństwie oraz jako metody wspomagającej 
leczenie różnych dolegliwości.  
Z realizacją projektu będzie łączył się zakup zbiorów, dzięki którym 
czytelnik może konfrontować swoje położenie z problemami 
bohaterów i będzie miał wpływ w zależności od potrzeb: 
- uspokajający (książki przygodowe, baśnie, fantasy, literatura 
humorystyczna),  
- pobudzający (książki o tematyce awanturniczo-przygodowej, 
wojenne, podróżnicze, popularnonaukowe), 
- refleksyjny (powieści obyczajowe, biograficzne, książki zawierające 
wątek romansowy, psychologiczne i socjologiczne), 
- wzruszający i odkrywczy (literatura religijna). 
Przedstawiony projekt to również organizacja zajęć 
psychoterapeutycznych, psychoedukacyjnych i relaksacyjnych dla 
dzieci, dorosłych oraz zakup materiałów dydaktycznych do ich 
przeprowadzenia, wyposażenie sali do organizacji spotkań  
z psychologiem oraz nauczycielami bibliotekarzami. 

Mieszkańcy powiatu 
opoczyńskiego 

Powiat opoczyński 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 
DRZEWICA – POCZUJ PASJĘ 

DO KLIMATU 
40 000,00 

Drzewica stanowi idealne miejsce, by bazując na naturalnych 
lokalizacjach wprowadzać kreatywne podejście do edukacji 
ekologicznej. Wykorzystując atuty przyrodnicze i infrastrukturę 
turystyczną Drzewicy chcemy zorganizować cykl eventów, które  
w praktyczny sposób zachęcać będą do dbałości o nasze środowisko, 
wpływ jednostek na jakość klimatu oraz redukcję jego 
zanieczyszczenia. W planach m.in. spływ kajakowy Drzewiczką 
połączony ze sprzątaniem linii brzegowej, bieg na orientację pn. 
„Orientuj się na klimat” z quizem ekologicznym, rajd rowerowy pod 
hasłem „Razem dla Klimatu”. Całość w ramach podsumowania 
zakończy Green Event – czyli ekologiczny festyn nad drzewickim 
zalewem, podczas którego w formie kreatywnej strefy ekologicznego 
myślenia przewidziano m.in. eko animacje, mini golf, wymianę 
plastikowych odpadów na drzewka oraz symulatory VR i AR. 

Około 300 os. 
Powiat opoczyński,  

w szczególności  
gmina Drzewica 

3 
ŻYWE LEKCJE HISTORII  
Z UŁAŃSKĄ FANTAZJĄ  

W SIODLE 
40 000,00 

Projekt zakłada przygotowanie mobilnej wystawy poświęconej 
pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBAL”, która będzie 
wykorzystywana podczas żywych lekcji historii np. rekonstrukcja 
wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych oraz wydarzeń 
lokalnych. Przygotowane zostaną materiały edukacyjne. W ramach 
projektu zakupione zostaną plansze historyczne, mundury oraz koń 
ćwiczebny. 

4 000 osób Powiat opoczyński 
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PULA POWIATU PABIANICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Zabiegi rehabilitacyjne 
terapią fali uderzeniowej 
wraz z konsultacją lekarza 

specjalisty dla mieszkańców 
Gminy Konstantynów 

Łódzki 

39 400,00 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności, mieszkańców Gminy 
Konstantynów Łódzki, do nierefundowanej przez NFZ (realizowanej 
wyłącznie w ramach wizyt komercyjnych) terapii falą uderzeniową, 
która jest nową, nieinwazyjną i bezpieczną metodą stosowaną  
w rehabilitacji medycznej, służącą m.in. do leczenia przewlekłego 
bólu: więzadeł, mięśni, ścięgien, torebek stawowych oraz kości. 
Projekt obejmowałby konsultacje kwalifikujące do terapii falą 
uderzeniową, przeprowadzane przez lekarza specjalistę rehabilitacji 
medycznej wraz z cyklem zabiegów fali uderzeniowej. 

110 Gmina Konstantynów Łódzki 

2 
Aktywnie i sportowo  
w gminie Lutomiersk  

37 000,00 

Projekt zadania ma na celu zachęcić do podjęcia aktywności fizycznej 
osoby dorosłe, dotychczas słabo związane ze sportem. Ma służyć 
również integracji lokalnej społeczności. Będzie obejmował zajęcia  
ze slow joggingu, warsztaty nordic walking (ew. nart biegowych  
w okresie jesienno-zimowym w razie korzystnych do tego warunków 
atmosferycznych), jogi oraz zajęcia nauki pływania dla dorosłych. 
Projekt zadania zostanie zwieńczony rowerowym rajdem 
integracyjnym wokół ciekawych turystycznie miejsc w gminie 
Lutomiersk.  

Przewiduje się udział  
w projekcie zadania 
około 30-40 osób.  

Projekt zadania jest 
skierowany głównie do 

mieszkańców gminy 
Lutomiersk. Możliwy jest też 

udział w nim chętnych 
mieszkańców innych gmin 

powiatu pabianickiego.  
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 
WYŚCIG KOLARSKI PO ZIEMI 
POWIATU PABIANICKIEGO 

40 000,00 

Zadanie dotyczy organizacji wyścigu pn. WYŚCIG KOLARSKI PO ZIEMI 
POWIATU PABIANICKIEGO. Wyścig ma charakter ogólnopolski. Celem 
wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego, wyłonienie 
zwycięzców wyścigu. Organizacja zawodów sportowych jest okazją do 
rozwoju sportu, a zwłaszcza kolarstwa w powiecie pabianickim oraz 
nawiązywania stosunków międzyludzkich wśród uczestników, 
obserwatorów zadania i organizatorów imprez sportowych. Jest to 
również promowanie pozytywnego wizerunku województwa 
łódzkiego jako regionu przyjaznego prozdrowotnym inicjatywom, 
wspierającego przedsięwzięcia związane z krzewieniem kultury 
fizycznej. Odbiorcami tego zadania będą nie tylko zawodnicy  
i trenerzy, ale również kibice dopingujący o szerokim przedziale 
wiekowym. Rozwój sportu w regionie przeciwdziała też rozwojowi 
zachowań patologicznych i uczy jak zdrowo spędzać czas na świeżym 
powietrzu. 

Przewidywana liczba 
uczestników to  
ok. 300 osób. 

Gmina Pabianice 

4 

Upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży 

poprzez udział  
w dodatkowych 

bezpłatnych zajęciach 

39 943,00 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie bezpłatnych dla 
uczestników zajęć ruchowych i koordynacyjnych na świeżym 
powietrzu. Zajęcia zostaną przygotowane w podziale na system 
tygodniowy i dzięki powtarzalności będzie można rozwijać 
umiejętności sportowe dzieci, co w konsekwencji doprowadzi do 
takiej zmiany, która spowoduje, że dalej będą chętne uczęszczać na 
regularne zajęcia. Cele projektu zrealizowane zostaną poprzez 
wszechstronne kształcenie ruchowe, gry, łatwe zadania z piłką, 
poznanie techniki w danej dyscyplinie, wszechstronne szkolenie 
ruchowe i szkolenie kondycji. 

Zakłada się udział 
minimum 60 
uczestników. 

Projekt skierowany jest  
do osób zamieszkających 

powiat pabianicki. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

5 

Pabianicka Wioska 
Żeglarska – plenerowe 
wydarzenie promujące 

żeglarstwo 

35 900,00 

Projekt ma na celu rozpropagowanie żeglarstwa wśród pabianiczan, 
aktywizację dzieci i młodzieży szkolnej oraz całych rodzin. Żeglarstwo 
jest wyjątkowo ciekawym hobby (sportem) uczącym pokory, 
dyscypliny, współpracy. Kształtuje charakter, pomaga pokonywać 
własne słabości oraz ograniczenia. Jest jednym z najlepszych 
sposobów na zwiedzanie świata. Na przełomie sierpnia i września 
zostanie zorganizowane wydarzenie plenerowe „Pabianicka Wioska 
Żeglarska”. Uczestnicy w jej ramach będą mogli wziąć udział  
w warsztatach prac bosmańskich, prelekcjach: z meteorologii  
(o zwiastowaniu aury, przewidywaniu zmian pogody) i etykiety 
żeglarskiej (poznanie savoir vivre żeglarzy), panelach dyskusyjnych  
z doświadczonymi żeglarzami turystycznymi i sportowymi, mini 
regatach, szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy i pokazie 
ratownictwa wodnego. Wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa 
muzyczna. 

Około 150 osób Powiat pabianicki 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

6 
Parkowe RE(WE)LACJE  

dla ciała, ducha i natury 
31 700,00 

Głównym celem projektu jest edukacja ekologiczna skierowana do 
właścicieli ogrodów, która będzie obejmować następujące trzy 
tematy przewodnie: ekologiczna uprawa roślin miododajnych  
i antysmogowych, hodowla murarek ogrodowych, oszczędzanie 
energii i wody. Kolejnym celem projektu jest budowanie relacji 
sąsiedzkich, propagowania sportu i metod relaksacyjnych poprzez 
spędzanie wspólnego czasu na świeżym powietrzu i obcowanie  
z naturą. Między czerwcem a końcem września zostaną 
zorganizowane trzy wydarzenia plenerowe. W ramach tych wydarzeń 
dzieci w różnym wieku będą mogły uczestniczyć w plenerowych 
teatrzykach, eko quizach, zajęciach sportowych z piłką, warsztatach 
manualnych, spróbować jogi i skorzystać z innych atrakcji 
przygotowanych przez animatorów. W tym samym czasie dorośli 
będą mogli wziąć udział w ekologicznych prelekcjach, treningach  
z nordic walking, biegania i badmingtona oraz zrelaksować się podczas 
zajęć z jogi, zdrowego kręgosłupa oraz medytacji. 

Około 150 osób Powiat pabianicki 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

7 
Jarmark żydowski  

w Pabianicach 
40 000,00 

Celem zadania jest przywracanie pamięci o kulturze i historii 
żydowskiej w powiecie pabianickim, pobudzenie i zainspirowanie 
społeczności lokalnej do aktywności na rzecz odkrywania dziedzictwa 
żydowskiego. 
W ramach zadania zorganizowany zostanie „Jarmark żydowski”  
w Pabianicach. Podczas jarmarku mieszkańcy Pabianic będą mogli 
skosztować dań inspirowanych kuchnią żydowską, zakupić bibeloty, 
biżuterię, rękodzieło. Dla dzieci zorganizowane zostanie szereg 
aktywności: animacje, gra miejska, wspólne czytanie żydowskich 
opowieści dla najmłodszych. 
Zwieńczeniem będzie koncert muzyki żydowskiej, który odbędzie się 
w sercu dawnej żydowskiej dzielnicy, na terenie której w czasie II 
wojny światowej znajdowało się pabianickie getto. Wydarzenie 
będzie bezpłatne, ogólnodostępne dla publiczności oraz 
transmitowane online na żywo. 

200 Powiat pabianicki 

8 
Konkurs Powiatowy: 
„Żołnierze Wyklęci – 

Obudźcie Polskę!” 
40 000,00 

Projekt zakłada pielęgnowanie historii poprzez propagowanie wiedzy 
na temat Żołnierzy Wyklętych oraz rozbudzenie zainteresowania 
historią, skierowany do uczniów klas V-VIII, zawierać będzie prelekcję 
historyczną na ww. temat oraz test wiedzy. 

1 000 uczniów 
Powiat pabianicki,  

woj. łódzkie 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

9 
TYLKO MNIE POPROŚ  

DO TAŃCA – WARSZTATY 
TANECZNE DLA SENIORÓW 

40 000,00 

Zadanie polegać będzie na aktywizacji seniorów z powiatu 
pabianickiego poprzez taniec. Zorganizowane zostaną bezpłatne, 
plenerowe warsztaty tańca towarzyskiego (w tym tanga, walców, 
rumby i innych) z profesjonalnym instruktorem. Zwieńczeniem cyklu 
warsztatów będzie wieczorek taneczny z muzyką na żywo. Głównym 
celem zadania będzie zapewnienie osobom starszym atrakcyjnej 
formy spędzania wolnego czasu. Taniec towarzyski jest doskonałym 
sposobem na odstresowanie się, utrzymanie dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej jak również okazją do zawarcia nowych znajomości. 
Zacząć naukę tańca można w każdym wieku, niezależnie od tego jak 
oceniamy swoje poczucie rytmu. Osoby w starszym wieku mogą 
traktować zajęcia taneczne jako sposób na opóźnienie demencji 
starczej, ponieważ podczas zapamiętywania choreografii uaktywniają 
się dwie półkule mózgowe. 

100 seniorów Powiat pabianicki 
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PULA POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Profilaktyka wad stóp  
u dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenie 
powiatu pajęczańskiego 

40 000,00 

Badanie komputerowe stóp u dzieci i młodzieży z powiatu 
pajęczańskiego. Profilaktyka, wczesne wykrywanie zaburzenia osi 
kończyn oraz wad stóp. Cel: Edukacja, badanie przesiewowe oraz 
fizjoprofilaktyka wad stóp u dzieci i młodzieży zamieszkałych na 
terenie powiatu pajęczańskiego oraz indywidualna edukacja 
rodziców, opiekunów. 

250 Powiat pajęczański 

2 
Krzewienie i korzenienie 

ekologii w młodym 
pokoleniu 

23 460,00 

Zadanie ma na celu edukację, rozwijanie świadomości oraz 
ugruntowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 
a także lokalnej społeczności. Projekt będzie głównie polegał na 
wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów na terenie placu szkolnego, 
będącego jednocześnie terenem otwartym dla lokalnej społeczności  
z terenu powiatu pajęczańskiego. Dodatkowo projekt obejmuje:  
- element informacyjny w zakresie montażu tabliczek znamionowych 
poszczególnych gatunków roślin,  
- wspieranie ekosystemu poprzez montaż budek i karmników dla 
ptaków,  
- dbanie o czystość wokół siebie poprzez zakup koszy na śmieci  
i montaż hasła „szanuj zieleń boś nie jeleń”,  
- propagowanie spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Ok. 200 uczniów szkoły 
Podstawowej  

w Makowiskach 
podczas zajęć szkolnych 

oraz nieokreślona 
liczba rodzin z powiatu 

pajęczańskiego 
korzystających z terenu 

w wolnym czasie 
pozaszkolnym. 

Główny obszar 
oddziaływania to teren 

powiatu pajęczańskiego,  
w szczególności 

miejscowości gminy 
Pajęczno. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 
Pajęczno – moje miasto, 
mój dom, moja historia… 

40 000,00 

Celem projektu jest przywrócenie i utrwalenie w społecznej 
świadomości pamięci o kulturze i historii miasta i powiatu. W ramach 
projektu zostanie: 
1) opracowany i wydany album zawierający wspomnienia 
mieszkańców Pajęczna i powiatu pajęczańskiego, zbiór fotografii 
związanych z historią miasta, informacje o ciekawych miejscach, 
mapki z zaznaczonymi miejscami o wartości historycznej, kulturowej, 
przyrodniczej, teksty na temat ważnych dla rozwoju miasta instytucji, 
lokalnych artystów, legendy i opowieści o Pajęcznie, gminie i powiecie 
pajęczańskim; 
2) ogłoszony wśród mieszkańców Konkurs na wspomnienia, 
fotografie, ścieżki historyczne (najciekawsze prace znajdą się  
w opracowaniu albumowym); 
3) zorganizowane dwa spotkania na temat na temat lokalnej historii  
i wspomnień (spotkania na żywo udostępnione online). Z każdego 
spotkania nagrany zostanie film edukacyjny na temat lokalnej historii. 

300 Powiat pajęczański 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 Dzieciństwo bez granic 40 000,00 

Dzieci, bez względu na pochodzenie, mają prawo do radosnego 
dzieciństwa, pełnego ruchu i zabawy. Nie wiadomo jak długo potrwa 
wojna, nie wiadomo, czy ludzie, którzy uciekli przed nią do naszego 
kraju, będą mieli do czego wracać. Również dzieci z Polski nie zawsze 
mogą sobie pozwolić na wakacyjne wyjazdy. Dlatego chcemy 
zorganizować wakacyjne zajęcia sportowe, podczas których dzieci 
rodziców, których nie stać na wyjazdy, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy 
będą mogły bezpiecznie i wesoło spędzić czas w gronie rówieśników. 
Projekt „Dzieciństwo bez granic” zakłada integrację dzieci z terenu 
powiatu pajęczańskiego. Planujemy zorganizować dla nich zawody 
sportowe, zajęcia integracyjne, taneczne, zabawy sportowe, turnieje 
gier zespołowych, wycieczkę na basen i do Warszawy. Bo dzieciństwo 
powinno być bez granic. 

Nie mniej niż 30 dzieci Powiat pajęczański 
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PULA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Rehabilitacja jako forma 
pomocy w chorobach 

cywilizacyjnych  
dla mieszkańców  

powiatu piotrkowskiego 

37 370,00 

Projekt pn. „Rehabilitacja jako forma pomocy w chorobach 
cywilizacyjnych dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego” otwiera 
dyskusję wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego na temat 
przyczyn schorzeń związanych z prowadzeniem niezdrowego trybu 
życia, stresu spowodowanego rosnącym tempem życia i niedoborem 
aktywności, a także rehabilitacji jako jednej ze skutecznych metod 
leczenia chorób. Uświadamia jak odpowiednio zbilansowana dieta, 
zmiana stylu życia i dostosowany do chorego wysiłek fizyczny 
skutecznie wpływa na poprawę jego stanu zdrowia, osiągane efekty 
pracy, a także na udział w życiu społecznym. W ramach projektu 
dorośli mieszkańcy skorzystają z porad dietetyka, lekarza medycyny 
rodzinnej i fizjoterapeuty, którzy zaproponują szereg działań 
edukacyjnych i rehabilitacyjnych mających na celu wyeliminowanie 
złych nawyków predysponujących do powstawania chorób, a przede 
wszystkim przyczynią się do przywracania sprawności ruchowej  
i zwalczania dolegliwości bólowych. 

1 500 osób 

Rozprza,  
Wola Krzysztoporska, 

Gorzkowice, 
ogólnodostępna przestrzeń 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 
Przez sport do zdrowia – 

aktywne wakacje dla dzieci 
z powiatu piotrkowskiego 

40 000,00 

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-13 lat z powiatu 
piotrkowskiego. Aktywne wakacje to sportowe półkolonie dla 120 
osób podzielone na cztery tygodniowe turnusy oparte o zajęcia na 
bazie sportów walki, edukację żywieniową oraz wsparcie animatorów. 
Uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie, napoje oraz wycieczki 
krajoznawcze. Podczas półkolonii opiekę nad dziećmi sprawować 
będzie wykwalifikowana kadra trenersko/instruktorska. Całość 
projektu objęta zostanie ubezpieczeniem NW i OC. Projekt zakłada 
zorganizowanie pikniku sportowo-rekreacyjnego dla beneficjentów 
projektu. Dla dzieci zostaną przygotowane animacje, zabawy na 
dmuchanych atrakcjach, wesołe miasteczko oraz rywalizacje  
w różnych dyscyplinach zręcznościowych i torze sprawnościowym 
przygotowanym przez organizatorów. Piknik przewiduje zdrowe 
posiłki dla uczestników. Głównymi celami pikniku jest propagowanie 
aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. 

120 Powiat piotrkowski  
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 

Zwiększanie bezpieczeństwa 
na trudno dostępnych 

terenach obszarów 
wodnych powiatu 

piotrkowskiego przez zakup 
sprzętu ratowniczego 

40 000,00 

Celem zadania jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób 
korzystających z trudno dostępnych obszarów wodnych położonych 
na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, w jego części 
położonej w powiecie piotrkowskim, w wyniku zakupu 
specjalistycznego sprzętu ratowniczego umożliwiającego w tych 
warunkach prowadzenie zarówno działań ratowniczych, jak  
i poszukiwawczych. 

Szacunkowe dane 
wskazują, że na 
obszarze Zalewu 

Sulejowskiego 
położonego w granicach 

powiatu 
piotrkowskiego,  

w zależności od pogody 
wypoczywa w każdym 

dniu weekendu i święta 
nawet do 3 500 osób.  
W dni powszednie jest 

to kilkaset osób. 
Dodatkowo kolejne 

około 2 000 osób 
wypoczywa głównie  

w weekendy nad 
brzegami rzeki Pilicy 
stanowiącej również 

obszar wodny będący 
integralną częścią 

Sulejowskiego Parku 
Krajobrazowego.  

Z uwagi na rekreacyjny 
charakter Zalewu 

Sulejowskiego i rzeki Pilicy,  
z obszarów tych korzystają  
i objęci zadaniem zostaną 

mieszkańcy powiatu 
piotrkowskiego, 

województwa łódzkiego,  
a nawet z terenów całego 

kraju. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 

NA LUDOWĄ NUTĘ – 
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI 

LUDOWEJ POWIATU 
PIOTRKOWSKIEGO 

40 000,00 

Planujemy zorganizować jednodniową imprezę plenerową  
o charakterze kulturalnym. W ramach wydarzenia zostaną 
zaprezentowane zespoły folklorystyczne z powiatu piotrkowskiego 
oraz koła gospodyń prezentujące regionalne potrawy. 

500 Powiat piotrkowski 

5 
Szlifiernia folkloru, tradycji  

i kultury 
40 000,00 

Projekt „Szlifiernia folkloru, tradycji i kultury” zakłada organizację 
cyklu warsztatów rękodzielniczych dla osób w różnym wieku z zakresu 
wyszywania, malowania na szkle, dekorowania ceramiki i innych 
przedmiotów, wycinanek i bibułkarstwa. W ramach projektu 
przeprowadzone zostaną również zajęcia wokalne dla kół gospodyń 
wiejskich z powiatu piotrowskiego, które opracowały tradycyjny 
repertuar pieśni ludowych przywołując tym samym z pamięci pieśni  
i przyśpiewki z dzieciństwa. Na finałowym spotkaniu zaprezentowany 
zostanie efekt warsztatów muzycznych i rękodzielniczych. Celem 
spotkania będzie ukazanie działań popularyzujących żywe i zanikające 
zjawiska kultury ludowej w powiecie piotrkowskim, poznanie 
autentycznych potrzeb osób i organizacji promujących kulturę i folklor 
w powiecie piotrkowskim, wsparcie szkoleniowe beneficjentów 
projektu. 

250 Powiat piotrkowski 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

6 

 Tradycja i folklor w służbie 
społeczeństwu powiatu 
piotrkowskiego – pikniki 

krzewiące folklor 

39 990,00 

Zadanie będzie polegało na organizacji 3 pikników krzewiących folklor 
i tradycję wśród mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Będzie łączyć 
prezentację różnych tradycyjnych grup pokazujących swój dorobek, 
historię i swoje możliwości takich jak: KGW, OSP, honorowych 
dawców oraz zespoły folklorystyczne z 3 Gmin. Odbędą się 3 pikniki  
w podobnej konwencji w 3 gminach: Gmina Wolbórz, Gmina Sulejów, 
Gmina Moszczenica. Pikniki będą pokazywać dorobek lokalnych 
organizacji takich jak Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły 
folklorystyczne, Ochotnicze Straże Pożarne oraz Orkiestry dęte  
z danego regionu. Zaproszeni do przeprowadzenia zbiórki krwi 
zostaną Honorowi Dawcy Krwi. Celem jest zachęcenie mieszkańców 
powiatu piotrkowskiego do włączenia się w działania tych 
tradycyjnych organizacji, poznanie folkloru i tradycji oraz wspólna 
integracja międzygminna. 

3 pikniki  
po ok. 300 osób. 

Gminy: Moszczenica, 
Sulejów, Wolbórz 
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PULA POWIATU PODDĘBICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Powstańcy Styczniowi – 

bohaterowie walki o naszą 
wolność  

40 000,00 

Zadanie jest skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Dalików, 
a w szczególności do uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Dalikowie. W zadaniu będą mogły wziąć udział 
również osoby przyjezdne. Głównym celem zadania jest budowa 
pamięci zbiorowej poprzez popularyzację wiedzy na temat wydarzeń 
powstania styczniowego w wymiarze lokalnym. W ramach zadania 
zostaną przeprowadzone następujące działania:  
- warsztaty edukacyjne w formie gry terenowej quiz questing „Ścieżką 
powstania styczniowego w gminie Dalików”, konkurs plastyczny  
i fotograficzny dla uczniów SP o tematyce związanej z walką Polski  
o niepodległość,  
- rekonstrukcja historyczna bitwy, która rozegrała się pod Dalikowem 
10 września 1863 r. i była jedną z większych bitew powstania 
styczniowego, promocja projektu, w tym filmowa rejestracja 
rekonstrukcji historycznej. 

300 
Zadanie będzie realizowane 

na terenie powiatu 
poddębickiego. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 
PAROSTATKIEM PO WARCIE 

CZYLI ŁÓDZKIE ŚPIEWA  
W UNIEJOWIE 

40 000,00 

„PAROSTATKIEM PO WARCIE CZYLI ŁÓDZKIE ŚPIEWA W UNIEJOWIE” 
to cykl warsztatów wokalno-instrumentalnych, choreograficznych, 
emisji głosu oraz multimediów, których efektem finałowym będzie 
wspólny koncert 50-cioosobowej grupy wokalnej ze znanymi  
w Polsce artystami. Koncert zostanie zaprezentowany w Uniejowie 
 w oparciu o twórczość artystów związanych z województwem 
łódzkim. Zadanie upowszechniać będzie kulturę w nawiązaniu do 
historii województwa łódzkiego i pamięci historycznej.  
Zadanie ma na celu zaprezentować młodym wokalistom biografię 
oraz dorobek muzyczny artystów związanych z województwem 
łódzkim, a także ingerencję, wykształcenie umiejętności współpracy 
oraz wzrost umiejętności scenicznych utalentowanych muzycznie 
dzieci i młodzieży z gminy Uniejów oraz gmin ościennych, a także 
dorosłych z niepełnosprawnością mieszkańców powiatu 
poddębickiego. 

Beneficjenci: 50 osób 
(dzieci, młodzież oraz 

osoby dorosłe  
z niepełnosprawnością 

intelektualną). 
Publiczność:  

około 250 osób. 

Gmina Uniejów oraz gminy 
ościenne (powiat 

poddębicki) 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 

Lokalne, regionalne, 
tradycyjne i rodzinne 
spotkania w powiecie 

poddębickim 

40 000,00 

Lokalne, regionalne, tradycyjne i rodzinne spotkania w powiecie 
poddębickim to zadanie, którego celem jest promocja tradycji 
ludowych z wykorzystaniem dziedzictwa narodowego 
reprezentowanego przez koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe  
i lokalnych artystów oraz będzie służyć integracji mieszkańców 
powiatu poddębickiego, budowaniu więzi rodzinnych poprzez 
wspólne spędzanie czasu połączonego z udziałem w licznych 
konkursach i zabawach. Zadanie jest planowane do realizacji  
w okresie od maja do grudnia 2023 r. i obejmuje organizację czterech 
spotkań obejmujących swoim zasięgiem wszystkie sześć gmin 
wchodzących w skład powiatu poddębickiego. W spotkaniach 
uczestnikami będą mieszkańcy, koła gospodyń wiejskich, lokalni 
artyści i zespoły ludowe. 

W czterech 
wydarzeniach będzie 
mogło uczestniczyć 

łącznie ok. 900 
mieszkańców powiatu 
poddębickiego, w tym 

ok. 200 osób będzie 
bezpośrednio 

zaangażowanych  
w prezentację kultury, 

tradycji, także kulinarnej 
powiatu oraz ok. 700 

odbiorców pośrednich, 
którzy zapoznają się  

z dorobkiem 
kulturowym regionu 

poddębickiego.  

Zadanie będzie realizowane 
w czterech lokalizacjach  

na terenie powiatu 
poddębickiego  

w województwie łódzkim,  
tj. w Poddębicach, 

Uniejowie, Zadzimiu (dla 
mieszkańców gminy Zadzim 
i Pęczniew) i Dalikowie (dla 

mieszkańców gmin 
Wartkowice i Dalików). 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 
Powiatowy Konkurs  

pn. „Historyczne znaczenie 
nazwy naszej miejscowości” 

40 000,00 

Zadanie Powiatowy Konkurs pn. „Historyczne znaczenie nazwy naszej 
miejscowości” jest planowane do realizacji od kwietnia do grudnia 
2023 r. w szkołach podstawowych na terenie powiatu poddębickiego. 
Celem zadania jest edukacja dzieci i młodzieży, pielęgnowanie historii 
województwa łódzkiego, propagowanie wiedzy na temat 
pochodzenia nazw miejscowości, w której mieszkają oraz rozbudzenie 
zainteresowania historią. Do konkursu zaproszeni zostaną uczniowie 
z 15 szkół podstawowych z terenu powiatu poddębickiego. Konkurs 
kierowany jest do klas V-VIII i obejmie zasięgiem ok. 1 000 uczniów. 
Zadaniem uczestnika będzie przygotowanie informacji o wybranej 
miejscowości z terenu powiatu, z uwzględnieniem jej historycznej 
nazwy i ciekawostek związanych zarówno z nazwą, jak i jej 
mieszkańcami. Uczestnicy otrzymają upominki za udział,  
a najciekawsze prace zostaną nagrodzone przez Jury. 

Ok. 1 000 uczniów  
ze szkół podstawowych 

z terenu powiatu 
poddębickiego. 

Szkoły podstawowe  
z powiatu poddębickiego, 

województwo łódzkie 
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PULA POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 Lektura na zdrowie 26 900,00 

Celem projektu jest zakup nowości wydawniczych w formie 
papierowej, w tym z serii „Wielkie Litery” oraz audiobooków dla 
seniorów, a także przeprowadzenie warsztatów z zakresu rehabilitacji 
zdrowotnej. W ramach projektu planowane jest również utworzenie 
kącika czytelniczego przyjaznego seniorom, zaspokajającego ich 
potrzeby w dostępie do literatury oraz potrzebę kontaktu z drugim 
człowiekiem. Obcowanie z literaturą i biblioteką będzie służyło 
polepszeniu ich samopoczucia i przeciwdziałało izolacji społecznej. 

Z zakupionych książek  
i audiobooków będą 

mogli korzystać wszyscy 
odwiedzający 

bibliotekę. Kącik 
czytelniczy będzie 

znajdował się w miejscu 
dostępnym dla każdego 

czytelnika biblioteki. 

Z nowości zakupionych  
w ramach projektu oraz 

kącika czytelniczego będą 
mogli korzystać mieszkańcy 

Radomska i powiatu 
radomszczańskiego. 

2 
Przewodnik turystyczny 

Radomska i powiatu 
radomszczańskiego 

40 000,00 

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego przewodnika 
turystycznego przeznaczonego w szczególności dla mieszkańców 
powiatu radomszczańskiego, ale będą mogli skorzystać z niego 
wszyscy mieszkańcy województwa. Przewodnik prezentował będzie 
najistotniejsze atrakcje turystyczne i formy spędzania wolnego czasu 
w Radomsku i okolicznych gminach. Przewodnik swoją formą ma 
nawiązywać do nowoczesnych rozwiązań w promowaniu walorów 
turystycznych powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego. 
Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do eksplorowania małej 
ojczyzny, w pierwszym kroku okolicznych miejscowości, zapoznania 
się z możliwościami spędzania wolnego czasu wedle różnych ścieżek 
tematycznych. Przewodnik wydany będzie w formie papierowej, ale 
również elektronicznej – jako interaktywna strona www zawierająca 
filmy, zdjęcia, panoramy, mapy. 

Planowana liczba 
odbiorców wersji 

papierowej 
przewodnika to ponad  

2 500 osób. 

Powiat radomszczański,  
a w szczególności gminy: 

Radomsko, Kamieńsk, 
Przedbórz, Dobroszyce, 

Gidle, Gomunice, Kobiele 
Wielkie, Kodrąb, Lgota 

Wielka, Ładzice, Masłowice, 
Radomsko, Wielgomłyny, 

Żytno. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 Naprzód marsz! 5 000,00 

„Naprzód marsz!” to wydarzenie mające na celu przede wszystkim (1) 
upowszechnienie i podtrzymanie lokalnej tradycji musztry paradnej 
związanej z funkcjonowaniem organizacji mundurowych na terenie 
gminy Kamieńsk oraz (2) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 
w sztuce musztry paradnej. Zakłada ono organizację warsztatów  
z pokazowej odmiany musztry, która jest przydatna w artystycznych 
prezentacjach klas mundurowych, orkiestr, organizacji strażackich czy 
harcerskich. 

Uczestnicy warsztatów: 
25-50 osób 

Realizacja zadania będzie 
miała miejsce na terenie 

gminy Kamieńsk, natomiast 
dotyczyć będzie również 

mieszkańców gmin 
sąsiednich (w tym z powiatu 

radomszczańskiego). 

4 
Relaks dla duszy, gdy 

przedszkolak w tańcu się 
poruszy 

40 000,00 

Celem projektu jest organizacja zajęć tanecznych dla 200 dzieci,  
w szczególności z Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku, a także 
zorganizowanie letniego pikniku tanecznego, na którym dzieci 
zaprezentowałyby swoje umiejętności w tańcach ludowych ziemi 
radomszczańskiej. 

200 Powiat radomszczański 

5 
Tradycja muzykowania 

instrumentalnego  
na terenie gminy Kamieńsk 

40 000,00 

„Tradycja muzykowania instrumentalnego na terenie gminy 
Kamieńsk” to wydarzenie mające na celu przede wszystkim 
propagowanie kultury 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, 
(2) wizytę studyjną w siedzibie innej orkiestry dętej, (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. 200 osób. 

Realizacja zadania będzie 
miała miejsce głównie  

na terenie gminy Kamieńsk, 
natomiast dotyczyć będzie 
również mieszkańców gmin 
sąsiednich (w tym z powiatu 

radomszczańskiego). 
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PULA POWIATU RAWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Szachownica jak boisko,  

gdy przewidzisz ruch 
wygrywasz wszystko! 

40 000,00 

Organizacja szkolenia piłkarskiego oraz zajęć szachowych dla dzieci  
i młodzieży z gminy Sadkowice oraz powiatu rawskiego wraz  
z zakupem sprzętu sportowego oraz treningowego. Stworzone 
zostaną 4 grupy piłkarskie oraz 2 grupy szachowe. Zostanie zakupiona 
koszulka sportowa dla każdego uczestnika. Celem jest propagowanie 
zamiłowania do sportów drużynowych oraz królewskiej gry w szachy, 
zdrowa rywalizacja i styl życia, budowanie aktywności fizycznej  
i umysłowej oraz integracja mieszkańców. 

W zajęciach piłkarskich 
będzie uczestniczyć 

około 60 osób, 
natomiast w zajęciach 
szachowych około 30 

osób, co daje 90 
uczestników.  

Z zakupionego sprzętu 
będą mogli korzystać 
wszyscy mieszkańcy 

gminy Sadkowice oraz 
powiatu rawskiego.  

Gmina Sadkowice,  
powiat rawski 

2 
Dbam, trenuję, kibicuję – 

Pasja rodzi profesjonalizm 
39 890,00 

W ramach projektu przeprowadzone będą treningi dla dzieci  
z roczników 2010-2016. Każdy rocznik będzie odbywał po 3 treningi 
tygodniowo. Czas jednostkowy treningu to 1,5 godziny. Czas trwania 
zajęć szacowany jest na 3 miesiące. Z projektu zostanie sfinansowane 
wynagrodzenie dla osób, które będą prowadziły treningi, a także 
ubezpieczenie i opieka medyczna dla uczestników zajęć. Zostanie 
również pokryty koszt wynajęcia boiska. Zakup sprzętu umożliwi 
prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, a także treningi piłki nożnej.  

Liczba osób 
korzystających  

z projektu szacowana 
jest na 200-250.  

Mieszkańcy  
powiatu rawskiego  
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 

Poznaj podwodny świat – 
zajęcia z nurkowania  
dla dzieci i młodzieży  
z powiatu rawskiego 

31 450,00 

Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu rawskiego  
z dziedziny nurkowania. Zajęcia mają na celu zapoznanie 
mieszkańców powiatu rawskiego z tak rzadkim sportem jakim jest 
nurkowanie. Pokazanie, że nie tylko bieganie, jazda na rowerze, czy 
gra w piłkę nożną są ogólnodostępne. Nurkować można nie tylko  
w zbiornikach otwartych, ale także na basenie.  

48 osób z terenu 
powiatu rawskiego,  

6 grup po 8 osób 
Powiat rawski 

4 
Siła w rodzinie,  

rodzina nie zginie 
40 000,00 

Zadanie jest kierowane do rodzin wielodzietnych z trójką i więcej 
dzieci. Ma na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego i fizycznego 
oraz uczestnictwo w aktywności sportowo-rekreacyjnej lokalnej 
społeczności. Zakres projektu obejmuje: zajęcia sportowe (tj. fitness, 
taniec, joga), rajd rowerowy, spływ kajakowy, poradnictwo 
specjalistyczne z dietetykiem, zajęcia strzeleckie. Celem projektu jest 
promowanie wśród rodzin zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej 
jako najlepszej metody profilaktyki zdrowotnej, a dodatkowo 
rozwijanie zainteresowania kulturą fizyczną, sportem i aktywną 
turystyką. 

Odbiorcami będą 
mieszkańcy powiatu 
rawskiego tj. rodziny 

wielodzietne w każdym 
wieku. Planujemy 
docelowo udział  

w projekcie 40 os.  

Zadaniem zostaną objęte 
rodziny wielodzietne 

zamieszkałe w powiecie 
rawskim. Obszar 

oddziaływania będzie 
obejmował powiat rawski. 

Ponadto część zajęć 
sportowo-rekreacyjnych 
będzie się odbywać na 
terenie województwa 
łódzkiego (dot. rajdu 
rowerowego i spływu 

kajakowego). 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

5 

Integracja 
Międzypokoleniowa  

Dla Mieszkańców Powiatu 
Rawskiego 

39 920,00 

Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-sportowej 
oraz integracji międzypokoleniowej dla 30 uczestników projektu  
w tym: dzieci, osób dorosłych i emerytów nieaktywnych zawodowo  
z powiatu rawskiego w 2023 r. Nadrzędnym problemem jest brak 
dostępności dla dzieci z placówek wychowawczo-opiekuńczych, 
rodzin wielodzietnych oraz emerytów profesjonalnych zajęć 
sportowych. Przyczyną kluczowego problemu jaki występuje jest nie 
tylko w naszym regionie ale i w skali globalnej zbyt mała integracja. 
Zajęcia sportowe i warsztaty międzypokoleniowe zachęcą 
Uczestników do integracji w różnych grupach społecznych  
i podniesienia poczucia własnej wartości. W ramach projektu: 
zostanie przeprowadzona rekrutacja, promocja projektu, treningi 
sportowe (basen, lekkoatletyka, nordic walking dla dwóch grup po  
30 godz. dla każdej), dwa warsztaty międzypokoleniowe 
jednodniowe, po 6 godz. każdy warsztat, organizacja pikniku dla 
mieszkańców powiatu rawskiego. 

30 osób Powiat rawski 
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PULA POWIATU SIERADZKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

REHABILITACJA 
INTEGRACYJNA  

W RAFAŁÓWCE – W TROSCE 
O ZDROWIE DZIECI 

40 000,00 

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych 
poprzez rozszerzanie, przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy  
w Rafałówce, zakresu form prozdrowotnych prowadzonych dla dzieci 
i młodzieży oraz efektywniejszą realizację zabiegów rehabilitacyjnych, 
skierowanych do małych pacjentów, z wykorzystaniem 
proponowanych rozwiązań, obecnie brakujących lub będących  
w stanie złej kondycji funkcjonalnej. Doposażenie Ośrodka w nowy 
sprzęt służyć będzie pacjentom z terenu powiatu sieradzkiego, a także 
personelowi placówki, który będzie dysponował bogatym 
wachlarzem działań rehabilitacyjnych. 

Około 700 osób 

Powiaty: sieradzki,  
gminy: Błaszki, Burzenin, 

Brąszewice, Brzeźnio, 
Goszczanów, Klonowa, 

Sieradz, Warta, Wróblew, 
Złoczew. 

2 

OGRÓD TERAPEUTYCZNY 
DLA PACJENTÓW CENTRUM 

PSYCHIATRYCZNEGO  
W WARCIE – OGRÓD, 

KTÓRY LECZY 

39 500,00 

Projekt zakłada stworzenie ogrodu terapeutycznego dla pacjentów 
leczonych w Centrum Psychiatrycznym w Warcie. Ogród ma  
za zadanie wspierać terapię różnych schorzeń i zaburzeń 
psychicznych. Układ ogrodu ma być czytelny i prosty, dzielić teren na 
część otwartą i miejsca do odpoczynku. Korzyści wynikające  
z przebywania w ogrodzie w otoczeniu roślin mają wpłynąć 
pozytywnie na poprawę stanu psychicznego, emocjonalnego, 
umysłowego i fizycznego pacjenta. 

3 000 odbiorców 
projektu 

Powiat sieradzki,  
gminy: Warta, Goszczanów, 
Błaszki, Sieradz, Wróblew, 

Brzeźnio, Złoczew, Burzenin, 
Klonowa, Brąszewice. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 Dobrze znać 40 000,00 

Celem projektu ma być upowszechnianie dorobku kulturalnego 
miasta poprzez szereg działań literacko-kulturalno-edukacyjnych. 
Zorganizowana zostanie gra miejska i warsztaty z kaligrafii dla 
uczniów, dla grup przedszkolnych i młodszych klas szkoły 
podstawowej zostaną zorganizowane zajęcia, na których poznają 
historię miasta i bajkę o Sieradku. Zajęcia zostaną podsumowane 
poprzez konkurs plastyczny pt. Moje miasto, polegający na 
stworzeniu pocztówki-ilustracji przedstawiającej ciekawostki miasta. 
W konkursie i grze miejskiej zostaną przewidziane nagrody dla 
uczestników. Dla wszystkich podejmowanych działań zaplecze 
stanowi książka, dotarcie do niej uzależnione jest od pomysłowości 
bibliotekarzy i zasobów placówki. Zakup nowości książkowych pozwoli 
zaspokajać ciekawość i pasje mieszkańców powiatu sieradzkiego. 
Różnorodność nauczy dokonywać wyboru książek do czytania. 
Nowości zwiększą udział kultury w codzienności lokalnej społeczności. 
Na realizacji zadania skorzystają mieszkańcy powiatu sieradzkiego, 
różne grupy wiekowe. 

2 000 Powiat sieradzki 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 DZIKA RODZINKA 39 780,00 

Przeprowadzenie zawodów w koncepcji pikniku sportowego  
z naciskiem na udział rodzin i kilkupokoleniowość. W zawodach 
startować będą całe pokolenia od juniora do seniora. Zadanie 
realizowane będzie w powiecie sieradzkim w miejscowości Sieradz. 
Projekt zapewnia warunki dla powszechnego podejmowania 
aktywności fizycznej. Zadanie składa się z:  
- zawodów rodzinnych na wielosegmentowym torze z przeszkód 
technicznych typu OCR (biegów przeszkodowych) z obstawą sędziego 
OCR,  
- animacji, gier i zabaw dla dzieci i rodzin,  
- wspólnego posiłku, 
- integracji.  
Celem zadania jest upowszechnianie sportu różnych grup społecznych 
i środowiskowych, promocja sportu i zdrowego stylu życia oraz 
promocja Województwa Łódzkiego jako miejsca przyjaznego 
aktywnym rodzinom.  

140 Powiat sieradzki  
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

5 
Ziemniaczana Wróblewska 

Eko Dycha 
40 000,00 

Zadanie polegało będzie na zorganizowaniu biegów w okresie 
wakacyjnym. Uczestnicy przebiegną klimatycznymi, przełajowymi 
trasami wśród farm wiatrakowych. W trakcie realizacji zadania 
odbędzie się bieg na 5 i 10 km oraz marsz nordic walking na 5 km.  
W ramach imprezy odbędzie się także bieg rodzinny przeznaczony dla 
najmłodszych uczestników. Ten start będzie miał charakter 
rekreacyjny, dzieci pokonają dystans około 500 m. Wszyscy uczestnicy 
biegów otrzymają pamiątkowe medale lub puchary. Mogą także liczyć 
na przepyszny regeneracyjny poczęstunek na bazie ziemniaka,  
z którego powiat sieradzki słynie. Celem projektu jest integracja oraz 
wzrost sprawności fizycznej wśród społeczeństwa. 

Uczestnicy biegów: 500 
osób.  

Publiczność: do około 
400 osób. 

Zadanie realizowane będzie 
na terenie Gminy Wróblew. 

W zadaniu rywalizować 
będą mogli wszyscy 
mieszkańcy powiatu 

sieradzkiego oraz powiatów 
sąsiednich. 

6 
Królewski festiwal gier  

i zabaw 
40 000,00 

Królewski festiwal gier i zabaw to festiwal mający na celu dostarczenie 
dzieciom, młodzieży oraz dorosłym rozrywki w sportowym  
i aktywnym stylu. Festiwal odbędzie się na obiektach sportowych  
w Złoczewie, a w jego trakcie zorganizowane zostaną gry i zabawy dla 
ludzi, którzy będą chcieli aktywnie i w wesoły sposób spędzić czas. 
Planowane działania mają scalić lokalną społeczność i zachęcić  
do aktywności fizycznej we wspólnym, rodzinnym gronie. Dzięki 
zadaniu uda się zaangażować w sport dzieci wraz z ich rodzicami  
i przygotować dla nich wyzwania, które wspólnie będą musieli 
pokonać, przy tym dobrze się bawiąc. 

150 Gmina Złoczew 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

7 
Pierwsza pomoc  
dla mieszkańców  

wsi Miedźno 
8 000,00 

Głównym celem projektu jest niesienie pierwszej pomocy w nagłych 
przypadkach. W związku ze sporą odległością wsi Miedźno oraz 
okolicznych wiosek od najbliższego szpitala chciałabym, aby w naszej 
wsi znajdowało się urządzenie ratujące życie tj. defibrylator. 

ok. 200 mieszkańców 
wsi Miedźno wraz  

z dziećmi. Chciałabym 
nadmienić, że  

w sąsiedniej wsi 
znajduje się ośrodek 

rehabilitacyjno-
leczniczy, w którym nie 
ma takiego urządzenia. 

Gmina Warta,  
wieś Miedźno 

8 
Festyn rodzinny – bawimy 

się razem 
13 900,00 

Projekt będzie polegał na zorganizowaniu festynu dla dzieci i ich 
rodzin, mieszkających we wsi Romanów oraz sąsiednich 
miejscowościach. Program imprezy przewiduje organizację zabaw, 
konkursów rodzinnych oraz zabaw sportowych na świeżym powietrzu 
mających na celu integrację rodzin i promocję wsi. 

200 osób 
Gmina Błaszki,  

powiat sieradzki 
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PULA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
TRENUJ,  

A BĘDZIESZ WIELKI 
39 910,00 

W ramach zadania planowana jest organizacja turnieju piłkarskiego 
dla dzieci zamieszkujących teren gminy Lipce Reymontowskie  
i powiatu skierniewickiego. Turniej będzie miał charakter nieodpłatny, 
a wstęp na imprezę sportową będzie wolny dla wszystkich dzieci  
z w/w terenu. W ramach turnieju zostaną rozegrane mecze  
we wszystkich kategoriach wiekowych (od rocznika 2008 do rocznika 
2017), tak aby dzieci i młodzież mogły się zintegrować poprzez 
uprawianie sportu w każdej kategorii wiekowej. Celem turnieju będzie 
promowanie zdrowego trybu życia wolnego od nałogów i patologii 
społecznych. Treningi poprowadzi 4 trenerów posiadających 
kwalifikacje UEFA. 

90 osób 
Teren gminy Lipce 

Reymontowskie i powiatu 
skierniewickiego 

2 
Z mapą i elektroniką  
przez las w zakresie  

kultury fizycznej 
8 350,00 

Celem zadania jest umożliwienie jak największej liczbie osób 
aktywności w zakresie kultury fizycznej w postaci udziału w marszo-
biegu na orientację oraz zapoznania ich z czytaniem mapy, obsługi 
urządzeń nawigacyjnych i elektronicznych oraz poruszaniem się  
w terenie na podstawie posiadanej mapy. Celem imprez jest 
rozwijanie wspólnych zainteresowań i aktywne spędzanie wolnego 
czasu w towarzystwie rodziny i znajomych, podczas pokonywania 
tras, czy analizy tras po biegu. 

100 osób 
Las w okolicy Bolimowa  

i Skierniewic 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 

JAK BEZPIECZNIE 
ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ 
– PROGRAM EDUKACYJNY 

DLA MIESZKAŃCÓW 
POWIATU 

SKIERNIEWICKIEGO 

39 280,00 

Zadaniem projektu „JAK BEZPIECZENIE ZACHOWAĆ SIĘ NAD WODĄ – 
PROGRAM EDUKACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU 
SKIERNIEWICKIEGO” jest nauka bezpiecznych zachowań mieszkańców 
powiatu skierniewickiego w zakresie spędzania czasu wolnego nad 
wodą latem i zimą, wspomaganie działań związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w powiecie oraz promocja bezpiecznych  
i odpowiedzialnych zachowań, które przyczynią się do zmniejszenia 
liczby utonięć, szczególnie tych, związanych z niebezpiecznymi 
zachowaniami nad wodą. Założono przeszkolenie około 350 dzieci ze 
szkół podstawowych. Zakres edukacji obejmuje tematykę związaną  
z bezpieczeństwem nad wodą latem i zimą, a skierowany będzie do 
osób korzystających ze zbiorników wodnych, także tych położonych 
na obszarze Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 

W projekcie pt. „JAK 
BEZPIECZENIE 

ZACHOWAĆ SIĘ NAD 
WODĄ – PROGRAM 
EDUKACYJNY DLA 
MIESZKAŃCÓW 

POWIATU 
SKIERNIEWICKIEGO” 

weźmie udział 350 osób 
– dzieci i młodzież  

z powiatu 
skierniewickiego. 

Projekt obejmie swym 
oddziaływaniem powiat 

skierniewicki. 

4 
Szlakiem kultury i smaków 

naszego województwa 
40 000,00 

„Szlakiem kultury i smaków naszego województwa” to zadanie  
o charakterze kulturalnym, propagujące dziedzictwo narodowe  
i kulturę w odniesieniu do tradycji województwa łódzkiego i pamięci 
historycznej. Celem zadania jest rozwijanie talentów muzycznych, 
manualnych i kulinarnych oraz atrakcyjne spożytkowanie czasu 
wolnego mieszkańców powiatu skierniewickiego. W ramach zadania 
zostaną zorganizowane następujące działania: warsztaty muzyczne  
o charakterze folklorystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
zakup sprzętu muzycznego na warsztaty, warsztaty kulinarne  
i hafciarskie, wycieczki krajobrazowe przybliżające historię i kulturę 
województwa łódzkiego oraz koncert podsumowujący realizację 
zadania. 

W każdym rodzaju 
warsztatów weźmie 
udział ok. 20 osób.  

W wycieczkach udział 
weźmie łącznie ok. 40 

osób, natomiast  
w koncercie 150 osób. 

Planowana liczba 
odbiorców to ok. 250 
osób, w tym dzieci, 

młodzież i osoby 
dorosłe. 

Powiat skierniewicki 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

5 Ludowe inspiracje 30 000,00 

Zakres zadania to organizacja i wykonanie 10 warsztatów malarskich 
w szkołach podstawowych na terenie powiatu skierniewickiego.  
W wyniku realizacji zadania zwiększy się wrażliwość młodzieży  
na sztukę ludową, poprawi się dostępność sztuki dla osób z regionu 
łowickiego oraz zostaną wyłonione nowe młode talenty. 

200 osób: uczniów szkół 
podstawowych  

z terenu powiatu 
skierniewickiego. 

Gmina Maków,  
gmina Skierniewice,  

gmina Lipce Reymontowskie 
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PULA POWIATU TOMASZOWSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Czerniewice biegają! 
Szkolenie lekkoatletyczne 

oraz zakup sprzętu 
sportowego dla dzieci  

i młodzieży. 

40 000,00 

Zorganizowanie szkolenia lekkoatletycznego dla dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo z gminy Czerniewice wraz z zakupem sprzętu 
sportowego oraz treningowego niezbędnego do przeprowadzenia 
zajęć sportowych. Celem zadania jest propagowanie aktywnego trybu 
życia dzieciom i młodzieży, rozwój sprawności fizycznej, a także 
zagospodarowanie im wolnego czasu z dala od siedzącego trybu życia, 
uzależnienia od Internetu, innych nałogów, a także walka  
z chorobą cywilizacyjną XXI wieku, tj. otyłością. 

W zajęciach będzie 
uczestniczyć około  

45 osób.  

Gmina Czerniewice,  
powiat tomaszowski 

2 

Organizacja treningów wraz 
z zawodami saneczkarskimi 

z wykorzystaniem 
całorocznej zjeżdżalni  
z igielitu w Rzeczycy 

40 000,00 

Projekt zakłada realizację treningów saneczkarskich pod okiem 
profesjonalnych trenerów saneczkarstwa oraz organizację zawodów. 
Treningi oraz zawody odbywać się będą na całorocznej zjeżdżalni  
z igielitu w Rzeczycy w lipcu i sierpniu. Celem projektu jest aktywizacja 
dzieci i młodzieży oraz zachęcenie do uprawiania sportu.  

150 
Dzieci i młodzież z terenu 

Gminy Rzeczyca  

3 WAKACJE Z KAJAKIEM 22 980,00 

Otwarte zajęcia z kajakarstwa dla wszystkich chętnych 
rozpoczynające się od lipca do sierpnia 2023 roku. W programie zajęć 
prowadzonych przez instruktorów znajdzie się nauka pływania 
kajakami różnego typu, techniki wiosłowania, poznanie 
podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas kajakowania, poprawa 
sprawności ruchowej każdego uczestnika, próby kajakarstwa 
sportowego. 

Planuje się, że zadanie 
będzie realizowane 
przez instruktorów  
3 razy w tygodniu  

po 2 godziny – razem  
54 godziny. Szacunkowa 

ilość uczestników  
około 30. 

Zajęciami objęte będą osoby 
zamieszkujące powiat 
tomaszowski. Zajęcia 

odbywać się będą na rzece 
Pilicy. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 
Bieg na orientację  

do Grot Nagórzyckich 
6 000,00 

Zadanie z zakresu kultury fizycznej polega na wykonaniu 
specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu terenu Grot 
Nagórzyckich (lub innego terenu zielonego na terenie powiatu), 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 dodatkowo służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy 
produkt turystyczny do upowszechniania kultury fizycznej w powiecie 
tomaszowskim.  

Szacowana liczba osób, 
które skorzystają  

z przygotowanej mapy 
dostępnej w Internecie 

to 1 000, w tym 100 
osób, które wezmą 
udział w imprezie 

popularyzującej projekt, 
otrzymując egzemplarz 

papierowy mapy.  

Powiat tomaszowski  

5 

Dzień Dziecka  
z „Widzewskim 
Charakterem” –  
piknik rodzinny 

40 000,00 

Dzień Dziecka z „Widzewskim Charakterem” – piknik rodzinny jest to 
projekt, którego celem jest popularyzacja zdrowego trybu życia, 
sportu oraz piłki nożnej jako dyscypliny. Jest to jednodniowe 
wydarzenie, które winno przebiegać w rodzinnej atmosferze i sprzyjać 
kulturze wspólnego spędzania czasu w ramach rodzin, sąsiedztw  
i lokalnych społeczności. Podczas tego przedsięwzięcia odbędzie się 
pokazowy trening piłki nożnej oraz liczne zawody sprawnościowe dla 
najmłodszych. Jak sama nazwa wskazuje projekt koresponduje  
z Dniem Dziecka, stąd oprócz cateringu grillowego, przewidziany jest 
również słodki catering dla najmłodszych. Nie może również 
zabraknąć popularnych dmuchańców, które są tak uwielbianą przez 
najmłodszych formą zabawy. „Widzewski Charakter” to synonim 
ducha sportu, którego piłka nożna powinna urzeczywistniać, 
niezależnie od tego czy jest rozgrywana w formule profesjonalnej, czy 
tylko amatorskiej, rekreacyjnej.  

Około 500 osób 
Miasto  

Tomaszów Mazowiecki  
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

6 Półkolonie nad Pilicą 40 000,00 

„Półkolonie nad Pilicą” to projekt, który ma zapewnić  
50 dzieciom z powiatu tomaszowskiego wakacyjną aktywność  
w sierpniu 2023 roku. Podczas sześciodniowego turnusu dzieci będą 
uczestniczyć w zajęciach sportowych, językowych oraz wydarzeniach 
kulturalnych i rekreacyjnych. 

50 dzieci Powiat tomaszowski 
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PULA POWIATU WIELUŃSKIEGO 
 

Lp. 
TYTUŁ  

PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Bezpłatne konsultacje 
fizjoterapeutyczne dla dzieci 

i młodzieży z powiatu 
wieluńskiego 

40 000,00 

Celem projektu są darmowe konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci 
i młodzieży powiatu wieluńskiego. Konsultacje nakierowane będą  
na fizjoterapeutyczne badanie wad postawy, działania profilaktyczne 
oraz korekcyjne. 

Z bezpłatnych 
konsultacji 

fizjoterapeutycznych 
skorzystać będzie mogło 

250 beneficjentów  
do 18-go roku życia 

mieszkających  
na terenie powiatu 

wieluńskiego. 

Projekt realizowany będzie 
na terenie powiatu 

wieluńskiego. 

2 
Wieluński Runmageddon 

dla dzieci 
40 000,00 

Projekt polega na organizacji w Wieluniu wydarzenia rekreacyjno-
sportowego dla dzieci w wieku od 4 do 13 lat z terenu powiatu 
wieluńskiego. Dzieci podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe 
wezmą udział w biegu z przeszkodami na dystansie ok. 1 km. 
Dodatkowo przeprowadzone zostaną wydarzenia dla dorosłych: 
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i badania profilaktyczne. 
Udział w wydarzeniu będzie całkowicie bezpłatny dla wszystkich 
uczestników. 

Około 200 dzieci wraz  
z rodzicami. Łącznie  

ok. 500 osób. Projekt 
przeznaczony dla 

mieszkańców 
województwa 

łódzkiego, głównie 
powiatu wieluńskiego.  

Powiat wieluński 
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Lp. 
TYTUŁ  

PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 
Przy jednym stole 
#MadeInWieluń 

40 000,00 

Projekt „Przy jednym stole” zakłada zaangażowanie lokalnej 
społeczności w działania związane z utrwaleniem oraz przybliżeniem 
lokalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
tradycji kulinarnych, tradycyjnego rękodzieła oraz rzemiosła.  
W ramach projektu odbędzie się seria 5 lokalnych kiermaszy, które 
zostaną poprzedzone warsztatami kulinarnymi. Podczas warsztatów 
Koła Gospodyń Wiejskich we współpracy z młodym pokoleniem przy 
użyciu lokalnych produktów przygotują potrawy, które będzie można 
nieodpłatnie degustować podczas kiermaszy. W ramach zadania 
powstanie publikacja promująca tradycje kulinarne i rzemieślnicze 
ziemi wieluńskiej. 

ok. 300 

Gmina Biała,  
gmina Czarnożyły,  
gmina Konopnica,  
gmina Mokrsko,  
gmina Osjaków,  

gmina Ostrówek,  
gmina Pątnów,  
gmina Skomlin,  
gmina Wieluń,  

gmina Wierzchlas 
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PULA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO 
 

Lp. 
TYTUŁ  

PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 GALEWSKI LAS MOCY! 40 000,00 

Galewski las mocy to projekt organizowany na terenie kompleksu 
leśnego gminy Galewice, którego celem jest integracja mieszkańców, 
propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas wydarzenia odbędą się 
sportowe rywalizacje, które będą podzielone na kategorie wiekowe  
i poziomy zaawansowania. W rywalizacjach zostaną wykorzystane 
przede wszystkim naturalne przeszkody, które możemy napotkać  
w kompleksach leśnych np. wbieganie na piaskowiec, błotne 
przeszkody, ale także podciąganie się, wyścigi z oponami itp. Zadanie 
dedykowane jest wszystkim, bez względu na wiek. Dla uczestników 
zostaną przygotowane upominki i poczęstunek.  

500 odbiorców,  
w tym 300 uczestników 

zawodów 

Gmina Galewice i powiat 
wieruszowski 

2 Rusz się po zdrowie!!! 40 000,00 

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia z jogi i tenisa 
ziemnego. Zadanie ma na celu zachęcić mieszkańców gminy Czastary 
do większej aktywności fizycznej, urozmaicić zakres tej aktywności 
oraz zachęcić tych mniej aktywnych, pokazując, że ruch to zdrowie  
i fajna zabawa. Dodatkowo planowany zakres zajęć będzie umożliwiał 
zdobycie nowych umiejętności pod okiem wykwalifikowanych 
instruktorów.  

Ok. 60 Obszar gminy Czastary  
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Lp. 
TYTUŁ  

PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 
Parada konna jeźdźców  
oraz piknik przy muzyce 

Country 
40 000,00 

Zadanie polegać będzie na organizacji jednodniowej imprezy 
plenerowej dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego, która 
przewiduje uliczną paradę zaprzęgów konnych i jeźdźców w siodle 
oraz zorganizowanie pikniku rekreacyjno-muzycznego.  
Głównym celem imprezy jest poznawanie lokalnego kolorytu  
w tradycji hodowli i ujeżdżania koni, popularyzowanie wśród 
mieszkańców aktywnego wypoczynku, sprzyjanie dzieleniu się wiedzą 
i dobrymi praktykami przez miłośników koni w atmosferze pikniku  
i muzyki country. 

300 Powiat wieruszowski 

4 
Ekologia i aktywność – 
wieruszowski Senior 

32 375,00 

Zadanie adresowane jest do 100 seniorów mieszkających na terenie 
powiatu wieruszowskiego. W ramach zadania planowane są zajęcia 
rękodzielnicze, kulinarne, wyjazdy do arboretum, eko spływ 
kajakowy, wycieczka rowerowa, wystawa plenerowa. Celem projektu 
jest zwiększenie aktywności wśród osób w wieku 60+ z terenu 
powiatu wieruszowskiego.  

100 osób Powiat wieruszowski 
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PULA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Rozpoczęcie i zakończenie 

wakacji na sportowo 
40 000,00 

Głównym celem zadania jest podniesienie poziomu sprawności 
fizycznej uczestników, zdobycie doświadczenia poprzez uczestnictwo 
w treningach oraz rozgrywkach siatkówki dla mieszkańców 
powiatu zduńskowolskiego. Ponadto edukacja zdrowotna w tym 
poprawa świadomości w kwestii rozumienia tego jak ważna jest ona 
w życiu człowieka, a także promocja siatkówki. Cel zrealizowany 
będzie poprzez współzawodnictwo w duchu gry fair play. Uczestnicy 
będą mieli zapewniony udział w bezpłatnych treningach oraz 
turniejach siatkówki.  

Planowana liczba 
odbiorców projektu to 
łącznie ok. 150 osób, 
w tym ok. 100 dzieci  

i młodzieży. 

Zadaniem objęci zostaną 
wszyscy mieszkańcy 

powiatu zduńskowolskiego. 

2 Czas na sportową przygodę 40 000,00 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z powiatu 
zduńskowolskiego. W ramach projektu będzie zorganizowany obóz 
sportowy pod hasłem „Czas na sportową przygodę” dla grupy około 
40 uczestników. Obóz odbędzie się w sierpniu 2023 roku. W ramach 
obozu sportowego zorganizowane zostaną zajęcia sportowe z zakresu 
piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i lekkoatletyki (2 treningi dziennie), 
turnieje towarzyskie pomiędzy uczestnikami obozu a zaproszonymi 
drużynami (2 podczas obozu), wycieczka (1 podczas obozu), imprezy 
integracyjne (konkursy, spotkanie powitalne i podsumowujące obóz). 

Około 40 Województwo łódzkie 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 

Szkolenie piłkarskie oraz 
zakup sprzętu sportowego 

dla dzieci i młodzieży  
z terenu Gminy Szadek  

40 000,00 
Projekt polega na zorganizowaniu szkolenia dla dzieci i młodzieży 
rozwijającego umiejętności gry w piłkę nożną. Celem zadania jest 
rozwijanie, wyrobienie nawyku zdrowego stylu życia.  

50 osób Gmina Szadek  

4 
Kajakiem i rowerem, czyli 

Aktywnie z Powiatem 
Zduńskowolskim 

38 000,00 

Projekt polega na organizacji: 5 spływów kajakowych połączonych ze 
sprzątaniem koryta rzeki Grabi, Warty i Widawki, 6 rajdów 
rowerowych połączonych ze zwiedzaniem najbardziej atrakcyjnych 
miejsc powiatu zduńskowolskiego i Parku Krajobrazowego 
Międzyrzecza Warty i Widawki, 3 zawodów rowerowych dla dzieci  
i młodzieży. Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia 
wśród lokalnego społeczeństwa i wyrobienie nawyku spędzania czasu 
wolnego w sposób aktywny z dala od telewizora i komputera. 
Dodatkowym celem jest uświadomienie mieszkańcom o potrzebie 
dbania o najbliższe środowisko. Projekt skierowany jest do wszystkich 
mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. 

500 

Zadaniem będą objęci 
mieszkańcy powiatu 

zduńskowolskiego. Zadanie 
będzie realizowane na 
terenie gminy Zapolice, 
Zduńska Wola, Sieradz, 
Szadek, Sędziejowice, 

Widawa, Burzenin, 
Konopnica oraz Miasta 

Zduńska Wola. 

5 Siatkówka łączy pokolenia 40 000,00 

Projekt „Siatkówka łączy pokolenia” zakłada organizację 
integracyjnych imprez sportowych, w których wezmą udział 
mieszkańcy województwa łódzkiego, w szczególności powiatu 
zduńskowolskiego. Celem projektu jest integracja miłośników 
zduńskowolskiej siatkówki i umożliwienie im spotkania się na boisku. 
W ramach projektu zostanie rozegranych 6 turniejów piłki siatkowej. 

Około 248  

Powiat zduńskowolski –
miejsce organizacji, 

województwo łódzkie – 
uczestnicy.  
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

6 
Rodzinny Festiwal Sportowy 

„Pożegnanie lata” 
28 000,00 

Projekt Rodzinny Festiwal Sportowy „Pożegnanie lata” zakłada 
organizację integracyjnej imprezy sportowej, w której wezmą udział 
mieszkańcy województwa łódzkiego, w szczególności powiatu 
zduńskowolskiego. Celem projektu jest upowszechnianie kultury 
fizycznej oraz zwiększenie aktywności fizycznej w różnych grupach 
społecznych i środowiskowych. Wydarzenie składać się będzie z:  
1. Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci, 
2. Turnieju Piłki Nożnej dla młodzieży,  
3. Turnieju Piłki Nożnej dla dorosłych, 
4. Festiwalu Umiejętności Sportowych, 
5. Atrakcji w postaci dmuchańców sportowych. 

Około 200 Powiat zduńskowolski 

7 
„SPOTKAJMY SIĘ!” – 
Orkiestra Wojskowa  
i Orkiestra Kolejowa 

40 000,00 

Zadanie pn. „SPOTKAJMY SIĘ!” – Orkiestra Wojskowa i Orkiestra 
Kolejowa to wydarzenie mające na celu popularyzację i zwiększenie 
zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez 
orkiestry dęte. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do prezentacji 
dorobku muzycznego orkiestr, wymiany cennych i wartościowych 
doświadczeń. Stworzy ono możliwość inspiracji dla nowych kierunków 
i form działania muzyków, dodatkowo w pełni zaspokoi potrzeby 
kulturalno-muzyczne mieszkańców regionu. 

Impreza będzie miała 
charakter otwarty  

i bezpłatny. Planowa 
liczba odbiorców  

to około 700 osób. 

Powiat zduńskowolski 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

8 Kulturalne chwile 40 000,00 

Pomysł na projekt polega na zorganizowaniu serii wydarzeń 
kulturalnych dla młodych mieszkańców powiatu zduńskowolskiego. 
W ramach projektu przygotowane zostaną trzy cykle wydarzeń 
kulturalnych: udział w 2 przedstawieniach teatru objazdowego,  
2 wyjazdy na przedstawienia teatralne do Łodzi (pierwszy dla 
młodszej grupy wiekowej, drugi dla starszej grupy wiekowej),  
2 wyjścia do kina w Zduńskiej Woli. Projekt będzie ściśle nawiązywał 
do pamięci historycznej, związanej z województwem łódzkim. 
Spektakle i miejsca ich prezentacji zostaną tak dobrane, aby 
uczestnicy projektu poznali świat łódzkiej kultury i wydarzenia z nią 
związane. Każdy cykl będzie podsumowany odpowiednim konkursem 
(plastycznym lub literackim), poprzez które dzieci będą mogły wyrazić 
swe emocje związane z udziałem w przedstawieniu lub seansie. 
Projekt realizowany będzie od 15 maja do 31 grudnia 2023 roku 

300 
Powiat zduńskowolski, 

miasto Łódź 
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PULA POWIATU ZGIERSKIEGO 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Skuteczna rehabilitacja 

najszybszą drogą  
do sprawności 

39 997,00 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług rehabilitacyjnych  
dla pacjentów Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 
oraz poprawa zdrowia mieszkańców powiatu zgierskiego. Niezwykle 
istotnym jest prowadzenie kompleksowych świadczeń 
rehabilitacyjnych przez wykwalifikowany personel 
fizjoterapeutyczny, a usprawnienie świadczonych usług daje 
zwiększoną szansę pacjentom na maksymalnie szybki powrót 
utraconych przez chorobę funkcji narządu ruchu. Wyposażenie 
ośrodka rehabilitacji w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny może 
znacznie ten proces przyspieszyć. Zapotrzebowanie mieszkańców 
powiatu zgierskiego na świadczenia rehabilitacyjne wykazuje  
w obecnych czasach tendencję wzrostową, dlatego konieczne jest 
zwiększenie efektywności dotychczasowej bazy rehabilitacyjnej  
w powiecie. Obecnie personel pracuje na wysłużonym sprzęcie,  
a dzięki zakupieniu nowoczesnych urządzeń stopień zadowolenia  
i satysfakcji pacjentów uległby znacznej poprawie. 

Mieszkańcy powiatu 
zgierskiego 

Teren powiatu zgierskiego 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 
Akcja, wiedza, informacja, 

czyli bezpiecznie z biblioteką! 
39 800,00 

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji  
w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego 
mieszkańców powiatu zgierskiego, tj. dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym oraz osób dorosłych. 
Adresaci projektu zyskają dostęp do wiarygodnych materiałów 
informacyjnych i publikacji, dzięki którym będą mogli dbać o swoje 
bezpieczeństwo, podejmować działania profilaktyczne oraz 
kształtować właściwe postawy i bezpieczne zachowania. 
W ramach projektu powstanie rzetelny i szeroko dostępny zbiór 
specjalistycznych publikacji nt. różnych aspektów bezpieczeństwa 
publicznego, który będzie dostępny dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. Prowadzone będą również działania edukacyjne, takie jak 
warsztaty, konkursy, akcje informacyjne (stacjonarnie i/lub  
w przestrzeni online) mające na celu zwiększenie świadomości  
i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

300 Powiat zgierski 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 

AKTYWNE I SPORTOWE – 
AKTYWNE WAKACJE  

DLA DZIECI Z POWIATU 
ZGIERSKIEGO 

40 000,00 

Celem projektu jest aktywizacja sportowa dzieci z powiatu 
zgierskiego i zachęcenie ich do aktywnego spędzenia wakacji. Projekt 
zakłada organizację czterech tygodniowych turnusów sportowych 
(bez noclegów) w okresie wakacji dla 15 osobowych grup dzieci. 
Zajęcia będą trwać 5 godzin dziennie, w ramach których uczestnicy 
skorzystają z:  
- zajęć na basenie,  
- zajęć ogólnorozwojowych, 
- zajęć rekreacyjnych typu kręgielnia, sala zabaw, czy zajęcia na 
ściankach wspinaczkowych.  
Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod okiem instruktorów  
i opiekunów. 

Projekt kierowany jest 
do dzieci w wieku 
szkolnym z terenu 

powiatu zgierskiego.  
W projekcie będzie 
mogło wziąć udział  

60 dzieci. 

Powiat zgierski 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 
Wieczorek z kulturą –  
w teatrze i filharmonii 

40 000,00 

Zadanie „Wieczorek z kulturą — w teatrze i filharmonii" polegać 
będzie na upowszechnianiu kultury w nawiązaniu do historii 
województwa i pamięci historycznej. Projekt zakłada organizację  
8 bezpłatnych wyjazdów do łódzkich teatrów i filharmonii dla 
mieszkańców powiatu zgierskiego. W ocenie wnioskodawcy dla 
części mieszkańców powiatu zgierskiego realną barierę w dostępie 
do wydarzeń kulturalnych stanowią trudności komunikacyjne 
związane z organizacją dojazdu do mieszczących się w Łodzi instytucji 
kultury. Istotne ograniczenie stanowią także ceny biletów. Poprzez 
zniesienie barier finansowych oraz zapewnienie mobilności oferty 
zapewniony zostanie udział w kulturze grup społecznych  
o utrudnionym dostępie. Zadanie uwzględniać będzie bogaty 
repertuar łódzkich teatrów oraz filharmonii odnoszący się do dzieł 
polskich twórców oraz korespondujący z dziedzictwem 
województwa łódzkiego. 

Wstępnie 400 osób  
(50 osób x 8 wyjazdów) 

Zadaniem objęci zostaną 
mieszkańcy powiatu 

zgierskiego. 

5 
Wyjazd turystyczno-

krajoznawczy dla osób  
z niepełnosprawnościami 

40 000,00 

Projekt pt. „Wyjazd turystyczno-krajoznawczy dla osób  
z niepełnosprawnościami” polega na zorganizowaniu 3-dniowej 
wyprawy dla 25 osób z niepełnosprawnościami oraz 10 opiekunów – 
mieszkańców powiatu zgierskiego.  
Wyjazd ma na celu rehabilitację zdrowotną niepełnosprawnych 
mieszkańców województwa łódzkiego. W ramach zadania 
zaplanowano m. in. przeprowadzenie warsztatów i zabaw twórczych 
z animacji, zajęcia z zakresu ekologii. 

Beneficjantami zadania 
będzie grupa 25 osób  
z niepełnosprawno-

ściami oraz 10 
opiekunów. 

Zarówno osoby  
z niepełnosprawno-

ściami, jak  
i opiekunowie są 

mieszkańcami powiatu 
zgierskiego.  

Zadaniem objęta będzie 
grupa 35 osób, którzy są 
mieszkańcami powiatu 

zgierskiego.  
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PULA POWIATU MIASTA ŁÓDŹ 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Beztroskie, terapeutyczne 
wakacje dla dzieci, które 

pokonały nowotwór 
39 400,00 

Celem zadania jest organizacja wyjazdu wakacyjnego dla 24 osób:  
8 dzieci i 16 członków ich rodzin, które ukończyły terapię 
nowotworową w Uniwersyteckim Centrum Pediatrii w Łodzi. Każdego 
roku na oddziałach onkologicznych leczy się ponad 200 dzieci. 
Nowotwór w przypadku 70% małych pacjentów udaje się w pełni 
wyleczyć, ale choroba odmienia codzienność, odbiera kolegów, 
pozbawia beztroskiego dzieciństwa. Wielu spraw nie da się nadrobić, 
bo ich czas zwyczajnie przeminął. Jednak warto powalczyć o lepsze tu 
i teraz. Wyjazd pozwoli na usamodzielnianie się dzieci, da możliwość 
połączenia wspólnego wypoczynku z działaniami terapeutycznymi. 
Wiele rodzin nie potrafi powrócić do normalności sprzed choroby bez 
profesjonalnej pomocy – stąd potrzeba wsparcia w postaci działań 
terapeutyczno-aktywizujących. 

24 osoby Powiat m. Łódź 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 
Wakacyjna Akademia 

Sportu 
40 000,00 

Pomysł polega na zorganizowaniu półkolonii w formie Wakacyjnej 
Akademii Sportu dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego,  
w szczególności z powiatu m. Łódź. W ramach WAS zorganizowane 
zostaną zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo zostaną 
zapewnione atrakcje w postaci wyjść na basen, udziału w turniejach 
sportowych. Przewidywane jest zorganizowanie w lipcu 2023 roku  
4 turnusów WAS. W każdym turnusie uczestniczyć będzie 30 dzieci. 
Aby sprawnie zaplanować zajęcia WAS ustalono wstępny 
harmonogram:  
- poniedziałek – trening, drugie śniadanie, zajęcia integracyjne (gry  
i zabawy), trening,  
- wtorek – trening, drugie śniadanie, wyjście na basen,  
- środa – trening, drugie śniadanie, zajęcia integracyjne (gry i zabawy),  
- czwartek – trening, drugie śniadanie, zajęcia integracyjne (gry  
i zabawy), trening,  
- piątek – turniej sportowy. 

Około 120 osób  Powiat m. Łódź 

3 
Piknik lekkoatletyczny 

upamiętniający  
Jadwigę Wajs 

40 000,00 

Projekt polega na organizacji pikniku integracyjnego, 
lekkoatletycznego dla mieszkańców Łodzi. Celem imprezy jest 
popularyzacja aktywności ruchowej wśród rodzin. W pikniku będzie 
mógł brać udział każdy mieszkaniec miasta oraz korzystać z jego 
atrakcji. Limit uczestników pikniku to 300 osób. W ramach pikniku 
będą zapewnione atrakcje dla dzieci, konkursy i catering dla 
wszystkich uczestników. Celem organizacji pikniku jest integracja 
przez lekkoatletykę i sport rodzin oraz aktywny wypoczynek. 

300 osób Miasto Łódź 



83 
 

 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 
Bieg na orientację nad 

Stawy Jana 
6 000,00 

Zadanie z zakresu kultury fizycznej polega na wykonaniu 
specjalistycznej mapy do biegu na orientację fragmentu terenu wokół 
Stawów Jana (lub innego terenu zielonego na terenie powiatu), 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 
dodatkowo służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt 
turystyczny do upowszechniania kultury fizycznej w powiecie m. Łódź.  

Szacowana liczba osób, 
które skorzystają  

z przygotowanej mapy 
dostępnej w Internecie 

to 1 000, w tym  
100 osób, które wezmą 

udział w imprezie 
popularyzującej projekt, 
otrzymując egzemplarz 

papierowy mapy.  

Powiat m. Łódź 
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PULA POWIATU MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 
Zdrowie – TAK, Biblioteka – 

TAK, Depresja – NIE 
40 000,00 

Projekt dotyczy podjęcia działań na rzecz mieszkańców Piotrkowa 
Trybunalskiego związanych z promocją zachowań prozdrowotnych, 
rehabilitacyjnych, jako jedynych z najważniejszych potrzeb człowieka. 
Zdrowie nie jest stanem statycznym, więc we wszystkich etapach 
życia należy je chronić (zapobiegać chorobom – profilaktyka), 
zwiększać jego potencjał, doskonalić, pomnażać (promocja zdrowia), 
przywracać. Stąd ten projekt. W zadaniu przewidziano 
zaadoptowanie pokoju cichej nauki, pracy i relaksacji (meble, laptop), 
organizację spotkań prozdrowotnych, warsztaty dla dzieci z zakresu 
emocji, zakup książek i audiobooków o tematyce szeroko rozumianej 
promocji zdrowia, rehabilitacji i promujących zdrowie psychiczne. 

Korzystanie  
z zakupionych książek  
i audiobooków oraz 

sprzętu jest możliwe dla 
nieograniczonej liczby 
osób. Znajdą się one  

w miejscu dostępnym 
dla każdego mieszkańca 

Piotrkowa 
Trybunalskiego. 

Szacowana liczba 
uczestników spotkań 
75, warsztatów dla 

dzieci 60. 

Zadanie będzie realizowane 
na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.  
Grupa docelowa – 

mieszkańcy miasta. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

2 

Chcemy być FIT – 
kompleksowy program 

prozdrowotny  
dla mieszkańców  

Piotrkowa Trybunalskiego 

40 000,00 

Program prozdrowotny zwiększający aktywność fizyczną 
mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz przeciwdziałający 
chorobom cywilizacyjnym takim jak: nadwaga, otyłość, cukrzyca oraz 
wady postawy. W ramach programu zostaną zrealizowane bezpłatne 
zajęcia sportowe – ogólnorozwojowe, zajęcia związane z profilaktyką 
bólów kręgosłupa, konsultacje dietetyczne oraz konsultacje 
fizjoterapeutyczne. Zajęcia prowadzone będą przez kwalifikowanych 
instruktorów, trenerów i fizjoterapeutów. Konsultacje dietetyczne 
prowadzone będą przez specjalistów dietetyków. Zajęcia będą 
organizowane dla kobiet i mężczyzn bez górnej granicy wieku. Forma, 
intensywność, dobór środków treningowych dopasowane będą do 
grupy uczestników. 

Planowana liczba 
uczestników – 100 osób 

Potencjalnymi odbiorcami 
projektu będą mieszkańcy 
Piotrkowa Trybunalskiego 
bez względu na swój wiek, 

którzy będą zainteresowani 
udziałem w poszczególnych 

zajęciach. 

3 
Szkolenia z zakresu 

ratownictwa prowadzonego 
na lodzie kruchym 

40 000,00 

Zadanie polegać będzie na napisaniu nowatorskiego programu 
szkolenia z zakresu ratownictwa prowadzonego na lodzie kruchym  
(o niewielkiej nośności, załamującym się już pod niewielkim ciężarem 
nawet pojedynczego dziecka, które na nim się znajdzie), bez użycia 
narzędzi wielkopowierzchniowych z napędem własnym oraz 
przeprowadzeniu według tego programu 4 szkoleń dla łącznej liczby 
40 osób rekrutujących się ze służb i podmiotów działających na 
terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obszarze szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony 
ludności. 

40 osób rekrutujących 
się ze służb i podmiotów 
działających na terenie 

miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego  

w obszarze 
bezpieczeństwa 

publicznego, 
ratownictwa i ochrony 

ludności. 

Zadanie będzie realizowane 
na terenie miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego  
z możliwością realizacji 

części praktycznej 
prowadzonych szkoleń  

na dostępnych akwenach, 
na których warunki lodowe 
(krucha pokrywa lodowa) 

umożliwią ich 
przeprowadzenie. 
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Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

4 

Tradycja warzenia piwa  
w Piotrkowie Trybunalskim 

– album upamiętniający 
historię braci Span 

40 000,00 

Nie od dziś wiadomo, że Piotrków Trybunalski znany jest w Polsce i na 
całym świecie z produkcji złotego napoju jakim jest piwo. To właśnie 
do Piotrkowa zjeżdżała szlachta z całej Polski, aby uchwalać ważne 
ustawy dla kraju, a niektórzy twierdzą, że ważkość podejmowanych 
decyzji zależała od uważonego w piotrkowskich kadziach piwa. 
Jednym z najważniejszych i najbardziej znanych browarów  
w Piotrkowie Trybunalskim, o którym opowiada się legendy jest 
browar Braulińskich, gdzie założycielami była rodzina braci Span. 
Album ma na celu przypomnienie mieszkańcom historii i tradycji 
warzenia piwa w czasach od XIV do XX wieku. 

500 osób – ilość 
rozdanych albumów 

podczas spotkań 
autorskich 

M. Piotrków Trybunalski 

5 

„e-senior” kurs 
podstawowy z obsługi 
komputera i Internetu 

dla osób 60+ 

40 000,00 

Osoby 60+ są największą grupą wykluczoną cyfrowo, co negatywnie 
oddziałuje na poziom ich życia oraz aktywność wspólnotową. Projekt 
ma na celu obniżenie poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów  
i seniorek poprzez włączenie ich w komunikację elektroniczną. 
Szkolenie zarówno od podstaw, przełamując lęk osób starszych przed 
używaniem komputera, jak i nauka wykorzystywania funkcjonalnego 
narzędzia jakim jest Internet w codziennych czynnościach. Projekt ma 
charakter rehabilitacji zdrowotnej. Seniorzy biorący udział w zajęciach 
będą mieli możliwość zniwelowania lęku psychicznego przed 
informatyzacją co przyczyni się do obniżenia stresu z urządzeniem 
elektronicznym. Forma ta ma charakter zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu wśród osób starszych. Jak również spowoduje integracje 
środowiskową poprzez spotkania z uczestnikami po za domem, który 
często u seniorów jest miejscem zamknięcia się przed życiem 
codziennym. 

40 osób M. Piotrków Trybunalski 
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PULA POWIATU MIASTA SKIERNIEWICE 
 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

1 

Strefa fizjoterapii  
dla pacjentów Oddziału 

Rehabilitacji WSZ  
im. Stanisława Rybickiego  

w Skierniewicach 

40 000,00 

Strefa fizjoterapii dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji oraz Zakładu 
Rehabilitacji Leczniczej – projekt skierowany jest do ok. 2 800 
pacjentów rocznie w różnym wieku: dzieci, młodzież, oraz osoby 
dorosłe, którzy borykają się z niepełnosprawnościami po wypadkach 
zdarzeń życiowych. Cel zadania – poprawienie warunków powrotu do 
zdrowia oraz podwyższenie standardu usług leczniczych 
świadczonych na rzecz pacjentów. 

Z Oddziału Rehabilitacji 
oraz Zakładu rocznie 

korzysta ok. 2 800 
pacjentów. 

Zapotrzebowanie 
społeczne na usługi 
rehabilitacyjne jest 

bardzo duże  
i nieustannie rośnie 

2020 – 2 444,  
2021 – 2 733. 

Zadaniem zostanie objęty 
cały powiat skierniewicki, 

województwo łódzkie oraz 
inne województwa. 

2 Piknikowe łowy na lisa 13 500,00 

Celem zadania jest zachęcenie jak największej ilości osób do 
uprawiania sportu i zapoznanie ich z obsługą urządzeń odbiorczych, 
nawigacyjnych i elektronicznych oraz poruszania się w terenie na 
podstawie posiadanej mapy. Celem imprez jest rozwijanie wspólnych 
zainteresowań i aktywne spędzanie wolnego czasu w towarzystwie 
rodziny i znajomych, podczas pokonywania tras. 

100 osób 
Mieszkańcy Skierniewic  

i okolic. 



88 
 

 

Lp. TYTUŁ  
PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
PROJEKTU ZADANIA  

(w zł) 

SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców projektu 
zadania 

Obszar oddziaływania 
projektu zadania 

3 
Bądź aktywny –  

na sportowo z wodą 
39 608,00 

Projekt „Bądź aktywny – na sportowo z wodą” skierowany jest do 
mieszkańców m. Skierniewice – dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt 
zakłada organizację integracyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych  
w dyscyplinach znanych i mniej znanych związanych z wodą takich jak 
spływy kajakowe, kajak-polo czy ratownictwo wodne sportowe. 
Zajęcia będą przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców m. Skierniewice. Podstawowym celem projektu będzie 
upowszechnienie sportów mniej znanych, budowanie pozytywnych 
relacji między mieszkańcami. Uczestnicy zadania będą mogli spędzić 
wspólnie czas wolny, razem uczestniczyć w zajęciach prowadzonych 
przez instruktorów.  

Liczba mieszkańców, 
którzy będą 

uczestniczyć w projekcie 
„Bądź aktywny – na 

sportowo z wodą” to 
180 osób.  

Obszar oddziaływania 
projektu „Bądź aktywny – 
na sportowo z wodą” to 
powiat m. Skierniewice.  

4 

Bezpiecznie nad wodą – 
zajęcia edukacyjno-

szkoleniowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych  

39 998,00 

Głównymi celami programu „Bezpiecznie nad wodą – zajęcia 
edukacyjno-szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych" 
przeznaczonego dla dzieci 5-6-letnich, dzieci w wieku szkolnym, 
młodzieży i dorosłych jest kształtowanie właściwych zachowań  
w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie. Program 
przedstawi dzieciom w zabawny i ciekawy sposób wszystkie kwestie 
związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Zajęcia zostaną 
przeprowadzone w przedszkolach, na pływalniach, nad zbiornikami 
wodnymi, na kąpieliskach oraz obszarach wodnych również tych 
znajdujących się na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. 
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 ratownictwa wodnego. 

300 osób 

Zadanie „Bezpiecznie nad 
wodą – zajęcia edukacyjno-
szkoleniowe” obejmie swym 

oddziaływaniem 
mieszkańców powiatu  

m. Skierniewice. 


