
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 760/22          
Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

 

 

 
Lista pul powiatowych, dla których na mocy § 24 ust. 6 Uchwały Nr IV/56/19  

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego  
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 r. 

nie przeprowadza się wraz z zestawieniem pozytywnie zarekomendowanych projektów zadań  
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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. 

PULA POWIATU KUTNOWSKIEGO 
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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 

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 

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 
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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 

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 

 

PULA 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 

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 

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 

 
 
PULA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 
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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 

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 

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 
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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 

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 

 
 
PULA POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO 
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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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
PULA 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 

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. 



16 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
PULA POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO 
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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 

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, Dobryszyce, 

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). 

 
 

PULA POWIATU SKIERNIEWICKIEGO 
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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 

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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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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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PULA POWIATU WIELUŃSKIEGO 
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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 



25 
 

Lp. 
TYTUŁ  

PROJEKTU ZADANIA 

KOSZT REALIZACJI 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
PULA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO 
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KOSZT REALIZACJI 
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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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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 

 
 
 
 
 
PULA POWIATU MIASTA ŁÓDŹ 
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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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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 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PULA POWIATU MIASTA SKIERNIEWICE 
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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. 
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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. 


