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PULA WOJEWÓDZKA 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W02 

Oczy oknem na świat – 
otwórzmy je dla 

mieszkańców 
Województwa Łódzkiego 

500 000,00 

Celem projektu jest doposażenie oddziału okulistycznego WSZ  
w Skierniewicach w nowoczesny wysokospecjalistyczny sprzęt 
okulistyczny oraz modernizacja oddziału okulistycznego. Projekt 
zakłada poprawę dostępności do świadczeń okulistycznych oraz 
podniesienie ich jakości, skrócenie czasu oczekiwania na udzielane 
świadczenia, a także poprawienie pacjentom warunków w trakcie 
hospitalizacji w WSZ w Skierniewicach. 

Rocznie na Oddziale 
Okulistycznym 
leczonych jest  
ok. 1500 pacjentów. 

województwo łódzkie 

W05 

Zakup sprzętu do poprawy 
bezpieczeństwa na 
obszarach wodnych 

położonych na terenach 
parków krajobrazowych 
województwa łódzkiego 

499 200,00 

Zakup sprzętu ratowniczego do poprawy poziomu bezpieczeństwa 
osób przebywających na obszarach wodnych położonych na terenie 
trzech parków krajobrazowych: PK Międzyrzecza Warty i Widawki, 
Sulejowskiego PK i Bolimowskiego PK, który będzie wykorzystany  
do organizowania i udzielania pomocy osobom, które uległy 
wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia.  

Około 4 500 osób 

Powiat: skierniewicki, 
łowicki, zduńskowolski, 
łaski, wieluński, sieradzki, 
bełchatowski, piotrkowski, 
tomaszowski. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W06 

MODERNIZCJA CZĘŚCI 
REKREACYJNEJ DLA 

PACJENTÓW NA TERENIE 
SZPITALA IM. DR WŁ. 

BIEGAŃSKIEGO W ŁODZI 

118 000,00 

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

6 000 osób województwo łódzkie 

W07 

Przebudowa chodnika  
w ciągu drogi wojewódzkiej 
Nr 481 – ulica Mickiewicza 

w Łasku 

372 170,73 

Projekt zakłada przebudowę chodnika na odcinku ok. 500 m  
na ul. Mickiewicza w Łasku. Jest to chodnik pomiędzy ulicami od 
Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Górną i Widawską. Odcinek 
chodnika jest szczególnie uczęszczany przez osoby wysiadające na 
stacji PKS Łask i kierujące się w stronę I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki. Z uwagi na zły stan techniczny chodnika, 
poruszenie się nim powoduje szczególne trudności dla osób 
starszych.  

Odbiorcami zadania 
będą mieszkańcy 
Łasku, jak również 
mieszkańcy 
sąsiadujących gmin 
dojeżdżających PKS-
em do pracy lub szkoły  
(I LO im. Tadeusza 
Kościuszki  
i Gimnazjum Nr 1). 

powiat łaski – gmina Łask 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W08 

Poprawa bezpieczeństwa 
na drogach wojewódzkich  

Nr 713 i 726 – zastosowanie 
inteligentnego systemu 

przejść  

286 000,00 

Przedmiotem zadania jest zastosowanie inteligentnego systemu 
przejścia dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 713 i 726  
w miejscowości Opoczno, na czterech przejściach dla pieszych na  
ul. Piotrkowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika (2 przejścia) oraz 
na ul. Inowłodzkiej przy skrzyżowaniu z ul. Św. Marka.  
Głównym zadaniem systemu jest informowanie kierujących 
pojazdami o osobie zbliżającej się do przejścia dla pieszych, poprzez 
uaktywnienie się elementów LED znajdujących się na jezdni oraz 
lamp ostrzegawczych przy znaku D-6 (przejście dla pieszych). 
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, a poprzez zastosowanie zasilania 
solarnego, redukcja zużycia energii elektrycznej, a tym samym 
zmniejszenie poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  

Mieszkańcy gminy 
Opoczno tj. ponad  
34 tys. osób (oraz 
wszyscy potencjalni 
użytkownicy dróg). 

gmina Opoczno 

W09 

Budowa chodnika wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 710 
w miejscowości Lubanów, 

gm. Błaszki 

500 000,00 

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 710  
od istniejącego wjazdu do sklepu wielobranżowego „PROMYK” –  
do drogi gminnej usadowionej na działce numer ewidencyjny 49  
w m. Lubanów, gm. Błaszki – o łącznej długości ok 330 mb. 
Planowana inwestycja byłaby kontynuacją chodnika 
zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej. Głównym celem 
realizacji niniejszego zadania jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Błaszek i Lubanowa oraz pobliskich miejscowości  
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 
przemieszczających się pieszo do pobliskich szkół.  

Szacowana liczba osób 
korzystających z nowo 
wybudowanej 
infrastruktury to około 
300 osób dziennie. 

gmina Błaszki, powiat 
sieradzki, miejscowość: 
Lubanów – droga 
wojewódzka Nr 710,  
działka ewid. nr 43 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W10 

„Diagnostyka w lepszych 
kolorach” zakup USG  

z kolorowym Dopplerem  
do oceny naczyń 
domózgowych  
i mózgowych 

300 500,00 

Od 1 Kwietnia 2019 roku w naszym szpitalu – na Pododdziale 
Udarowym w Oddziale Neurologicznym wykonujemy zabiegi 
Trombolizy co jest w naszej placówce nowością. W związku z tym 
nowoczesny aparat USG-D zapewni szybką diagnostykę i pomoc 
chorym hospitalizowanym między innymi z powodu udaru mózgu. 
Wykonywanie badań USG-D tętnic domózgowych i mózgowych,  
w trybie pilnym, jest niezbędne do właściwego rozpoznania 
przyczyn udaru mózgu i przemijających zaburzeń krążenia 
mózgowego. 

1 500 mieszkańców 
województwa 
łódzkiego rocznie 

całe województwo łódzkie 

W11 

Dobrze słyszę, lepiej żyję! 
Rozwój Oddziału 

Laryngologicznego WSZ  
im. St. Rybickiego  
w Skierniewicach. 

301 000,00 

Projekt skierowany jest do wszystkich pacjentów z Województwa 
Łódzkiego. Przedmiotem projektu jest rozprowadzenie instalacji 
gazów medycznych i wyciągu gazów anestezjologicznych w obrębie 
laryngologicznego bloku operacyjnego. Celem projektu jest 
zwiększenie możliwości specjalistycznego leczenia w Oddziale 
Laryngologii WSZ im. S. Rybickiego w Skierniewicach. 

Z leczenia na Oddziale 
Laryngologicznym 
mogą skorzystać 
wszystkie osoby  
z województwa 
łódzkiego. 

województwo łódzkie 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W12 

MARIA KONOPNICKA 
INSPIRACJĄ KULTUROWĄ 

WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO. 

REWALORYZACJA PARKU  
W BRONOWIE. 

500 000,00 

Zasadniczym celem projektu jest wykorzystanie walorów 
przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Dworku Marii 
Konopnickiej w Bronowie – Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu 
dla rozwoju turystyki i rekreacji w powiecie poddębickim oraz 
wzrostu atrakcyjności województwa łódzkiego. Celem działania jest 
modernizacja i rewaloryzacja kompleksu parkowo – dworskiego 
zwiększająca atrakcyjność turystyczną i poprawiająca ofertę 
kulturalną regionu, dotarcie do szerszej grupy odbiorców. 
Utworzenie nowych możliwości oferty Dworku głównie  
w kontekście organizowania plenerowych wydarzeń artystycznych  
i kulturalnych. Wszystkie zaplanowane w ramach projektu działania 
zwiększą wartość infrastruktury Dworku i jego oferty programowej, 
a poprzez to zasobów kultury powiatu poddębickiego. 

3 400 osób rocznie 

Obszar oddziaływania 
zadania ogólnopolski,  
a w szczególności 
województwo łódzkie. 

W13 

Modernizacja chodnika  
w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 477 – ul. Kościelna  
w m. Złoczew 

169 917,62 

Głównym założeniem projektu jest wymiana istniejącego chodnika 
przy ulicy Kościelnej w Złoczewie. Celem jest przede wszystkim 
poprawa jakości warstwy wierzchniej, a co za tym idzie, 
przywrócenie właściwego stanu technicznego chodnika. 

Odbiorcami 
planowanego 
projektu, którzy 
skorzystają  
z utworzonej 
infrastruktury, będą 
przede wszystkim 
mieszkańcy gminy  
i miasta Złoczewa. 

Obszar oddziaływania 
zadania zawęża się do 
ludności zamieszkującej  
na obszarze miasta i gminy 
Złoczew. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W14 

Przywróć wzrok – obudź 
nadzieję. Modernizacja 

okulistycznego bloku 
operacyjnego  

w WSZ im. St. Rybickiego. 

499 500,00 

Celem projektu jest modernizacja okulistycznego bloku 
operacyjnego WSZ w Skierniewicach wraz z dostosowaniem do 
obowiązujących wymogów prawa. Projekt zakłada poprawę 
dostępności do świadczeń okulistycznych oraz podniesienie ich 
jakości, a także skrócenie czasu oczekiwania na udzielane 
świadczenia dla pacjentów Województwa Łódzkiego. 

Rocznie na Oddziale 
Okulistycznym 
leczonych jest  
ok. 1500 pacjentów. 

województwo łódzkie 

W15 

Urządzenie miejsc 
terapeutyczno-

rekreacyjnych przy 
pawilonach dla pacjentów 

lecznictwa 
psychiatrycznego – 

Centrum Psychiatryczne  
w Warcie 

232 400,00 

Projekt zakłada ochronę zdrowia, urządzenie miejsc terapeutyczno-
rekreacyjnych przy pawilonach dla chorych poprzez zakup i montaż 
sprzętu sportowego, zadaszeń, stołów, ławek, utwardzenie terenu  
i posadzenie zieleni. Powstała infrastruktura służyć będzie 
pacjentom, rodzinom, opiekunom oraz terapeutom prowadzącym 
zajęcia w zakresie terapii ruchowej i działań edukacyjno-
rekreacyjnych. Głównym beneficjentem proponowanego zadania 
będą pacjenci placówki, która ma charakter szczególny  
i specyficzny, zajmując się zdrowiem psychicznym. Podstawowym 
celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług 
medycznych poprzez efektywniejszą realizację zajęć 
terapeutycznych skierowanych na pacjenta z wykorzystaniem 
proponowanych rozwiązań obecnie brakujących. Radykalnie 
poprawią się warunki pobytu pacjentów, w tym różnorodny sposób 
prowadzenia zajęć terapeutycznych. 

Około 6 tysięcy  
w ciągu roku, pacjenci 
i ich rodziny, 
pracownicy. 

obszar województwa 
łódzkiego 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W16 

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 481  
w m. Rogóźno 

500 000,00 

Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 481 w m. Rogóźno na długości ok. 400 m  
o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie.  

Poza mieszkańcami 
Gminy Widawa,  
z utworzonej 
infrastruktury licznie 
będą korzystali turyści, 
przewidywana liczba 
mieszkańców –  
500 osób. 

Zadanie realizowane będzie 
na terenie gminy Widawa. 

W17 

Wzrost poziomu 
bezpieczeństwa  

na obszarze Zalewu 
Sulejowskiego poprzez 

zakup sprzętu ratowniczego 

381 000,00 

Jedną z egzystencjalnych potrzeb człowieka i grup społecznych jest 
bezpieczeństwo. Dzięki odpowiedniemu wyszkoleniu oraz 
profesjonalnemu, niezawodnemu sprzętowi ratowniczemu, służby 
ratownicze mogą szybko i skutecznie podjąć działania ratownicze. 
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału ratowniczego służb na 
terenie Zalewu Sulejowskiego poprzez zakup zestawu  
tj. samochodu osobowo – dostawczego typu "Furgon" wraz z łodzią 
ratowniczą na przyczepie. Zakup w/w sprzętu zwiększy skuteczność 
działań ratowników i skróci czas dotarcia do osób poszkodowanych, 
tym samym podniesie poziom bezpieczeństwa na obszarze Zalewu 
Sulejowskiego. 

Około 4 000 osób 

Zadanie realizowane będzie 
na terenie Zalewu 
Sulejowskiego położonego 
na obszarze Sulejowskiego 
Parku Krajobrazowego. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W18 

„Zdrowe płuca w parze  
ze zdrową wodą” – 

modernizacja ujęcia wody 
dla szpitala w Tuszynie 

500 000,00 

Zadanie ma na celu wykonanie nowego ujęcia wody na bazie 
istniejącego odwiertu studziennego wraz z instalacją wodociągową  
i urządzeniami technicznymi w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie.  
Zakres zadania obejmuje zamontowanie pompy głębinowej wraz  
z urządzeniami sterującymi, wykonanie obudowy studni 
głębinowej, rozprowadzenie sieci wodociągowych do trzech 
pawilonów szpitala, montaż urządzeń do uzdatniania i dezynfekcji 
wody w każdym z nich. Realizacja zadania i zastosowanie 
nowoczesnych rozwiązań pozwoli na zabezpieczenie i zaopatrzenie 
szpitala w wysokiej jakości wodę pitną oraz do celów 
przeciwpożarowych. 

Pacjenci w liczbie  
ok. 10 tys. rocznie  
oraz pracownicy 
szpitala i obsługi –  
ok. 500. 

Pacjenci z terenu 
województwa łódzkiego. 

W19 

Budowa chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej 784  
w Gidlach ul. Reymonta  

od 10+200 do 10+700 

500 000,00 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa 
ruchu pieszych poruszających się ul. Reymonta, poprzez budowę 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 784 na odcinku 
Radomsko-Włoszczowa. Ulica Reymonta jest trasą przelotową do 
miejscowości w gminie Gidle oraz miejscowości sąsiadujących  
z gminą, co skutkuje wzmożonym ruchem samochodów. Brak 
chodnika na ulicy Reymonta stanowi poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa pieszych. 

Planowana liczba osób 
korzystających  
z chodnika to ok. 251. 

Gidle 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W21 

Stop utracie wzroku  
u chorych na cukrzycę – 

nowe inwestycje w Szpitalu 
Pirogowa w Łodzi 

216 000,00 

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

ok. 15 tys. osób miasto Łódź 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W22 

Budowa czterech 
bezpiecznych przejść dla 

pieszych przy ulicach 
Modrzewskiego i Okrzei  

w Brzezinach 

338 600,00 

Zadanie polega na budowie czterech bezpiecznych przejść  
dla pieszych w Brzezinach; trzech zlokalizowanych  
na ul. Modrzewskiego, jednego na ul. Okrzei. 
Wszystkie przejścia zostaną wyposażone w inteligentny system 
aktywnego przejścia dla pieszych z doświetleniem obejmujący 
montaż słupa oświetleniowego i opraw świetlnych z wertykalną 
optyką, montaż i uruchomienie układu doświetlenia przejścia  
w postaci kierunkowego detektora termicznego, sterownika, 
aktywnego znaku D-6 (pulsar), elementów aktywnych takich jak 
kocie oczy i listew LED zamontowanych w chodniku. Przejścia 
zostaną ponadto wyposażone w pasy w technice 
chemoutwardzalnej.  
Na ww. przejściach występuje bardzo duże natężenie ruchu 
pieszych, związane m.in. z lokalizacją w jego pobliżu palcówek 
oświatowych, tj. przedszkole, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
i targowiska miejskiego oraz kościoła i liceum.  
Realizacja zadania wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa 
wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

20 000 osób 
miasto Brzeziny  
i gmina Brzeziny 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W23 
Serce jak dąb – utworzenie 

rehabilitacyjnego 
kompleksu parkowego 

493 500,00 

Widok pięknego, zadbanego lasu i spacery wśród zieleni to 
doskonały sposób na rehabilitację oraz relaks w otoczeniu natury. 
Takie jest marzenie pacjentów, którzy przebywają na oddziale 
średnio kilka tygodni. Poruszanie się po niedawnych zabiegach 
kardiologicznych, kardiochirurgicznych, zawałach i ostrych 
zespołach wieńcowych samo w sobie stanowi duże wyzwanie, a co 
dopiero walka o równowagę na śliskim, nierównym podłożu. 
Szczególnie problem ten dotyka pacjentów poruszających się na 
wózkach lub przy pomocy kul. Pomóż spełnić marzenie pacjentów. 
Wesprzyj projekt odnowienia lasu i zielonego terenu wokół Ośrodka 
Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej. 

Ośrodek Wczesnej 
Rehabilitacji 
Kardiologicznej leczy 
około 1 000 pacjentów 
rocznie. 

Oddział Wczesnej 
Rehabilitacji Kardiologicznej 
Wojewódzkiego 
Wielospecjalistycznego 
Centrum Onkologii  
i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi. 

W24 

Zakup dwóch ambulansów 
sanitarnych na potrzeby 

specjalistycznych zespołów 
Ratownictwa Medycznego 
w Piotrkowie Trybunalskim  

i Bełchatowie 

500 000,00 

Podstawowym celem zakupu dwóch ambulansów specjalistycznych 
jest poprawa efektywności pracy oraz podwyższenie standardu 
Ratownictwa Medycznego. Biorąc pod uwagę długofalowe efekty 
będzie miało to korzystny wpływ na przezwyciężenie barier 
rozwojowych w regionie, a także na rozwój ratownictwa 
medycznego w służbie zdrowia. 

ok. 260 000 osób 
m. Piotrków Trybunalski, 
powiat piotrkowski i powiat 
bełchatowski 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W25 

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców Masłowic  

w ciągu drogi 481 – 
przejście dla pieszych  

z sygnalizacją 
 i chodnikiem 

335 619,61 

Ułatwienie bezpiecznego dostępu mieszkańców wsi Masłowice do 
remizy strażackiej (wiejski ośrodek kultury) w której znajduje się 
biblioteka, miejsce spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych,  
w sąsiedztwie jest plac zabaw dla dzieci, droga do boiska 
sportowego oraz cmentarza poprzez wykonanie przejścia dla 
pieszych z sygnalizacją świetlną uruchamianą przez przechodniów 
oraz chodnika o dł. ok 150 m z zastosowaniem bariery oddzielającej 
od jezdni. W istniejącym stanie mieszkańcy, aby dostać się  
do w/w miejsc, przechodzą przez skrzyżowanie znajdujące się na 
zakręcie ograniczającym widoczność dla nadjeżdżających pojazdów  
i pieszych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,  
w tym dzieci, poprzez ułatwienie bezpiecznego przejścia przez 
drogę wojewódzką nr 481 w związku ze zwiększającym się ruchem 
pojazdów. 

Mieszkańcy wsi 
Masłowice, Starzenice, 
Staw, Stawek, 
Borowiec – w sumie 
około 1 200 osób. 

mieszkańcy gminy Wieluń 
oraz gminy Czarnożyły 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W26 

Poprawa warunków 
funkcjonalnych  
i estetycznych  

w Wojewódzkim Ośrodku 
Diabetologii i Chorób 

Metabolicznych 

200 000,00 

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

ok. 15 tys. osób miasto Łódź 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W27 

Poprawa dostępności 
informacji o poziomie 

aktualnego 
zanieczyszczenia powietrza 

dla mieszkańców 
województwa łódzkiego 

274 301,50 

Pomysł polega na zainstalowaniu przy wybranych budynkach 
użyteczności publicznej w miastach województwa łódzkiego  
31 tablic informacyjnych LED, które wyświetlają dane dotyczące 
stanu jakości powietrza. Celem pomysłu jest dotarcie z informacją 
do jak najszerszej grupy mieszkańców województwa o wielkości 
zanieczyszczenia powietrza w okresie jesienno-zimowym. W te dni, 
w których poziom zanieczyszczenia przekracza 100% normy 
mieszkańcy powinny ograniczyć aktywność na zewnątrz aby chronić 
swoje zdrowie.  

Z utworzonej 
infrastruktury będą 
korzystać mieszkańcy  
i przyjezdni takich 
miast jak: Łódź, 
Pabianice, Sieradz, 
Skierniewice, Zgierz, 
Łowicz, Rawa 
Mazowiecka, Wieluń, 
Tomaszów 
Mazowiecki, 
Bełchatów, Piotrków 
Trybunalski, Warta. 
Szacunkowa liczba 
mieszkańców będąca 
odbiorcami  
i beneficjentami 
projektu to ponad  
1 milion osób.  

Miasta województwa 
łódzkiego: Łódź, Pabianice, 
Sieradz, Skierniewice, Zgierz, 
Łowicz, Rawa  
Mazowiecka, Wieluń, 
Tomaszów Mazowiecki, 
Bełchatów, Piotrków 
Trybunalski, Warta. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W28 

Wymiana windy w Szpitalu 
Wojewódzkim w Sieradzu  

w trosce o zdrowie 
pacjentów województwa 

łódzkiego 

350 500,00 

Zakup i montaż nowej windy dla mieszkańców województwa 
łódzkiego w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu poprawi 
bezpieczeństwo i komfort pacjentów, szczególnie osób 
niepełnosprawnych, spełni parametry i wymogi o najwyższym 
standardzie europejskim. Szpital jest jednym z najważniejszych 
organów w społeczeństwie. Nowy dźwig poprawi warunki pobytu 
pacjentów w szpitalu. W istotny sposób poprawi komunikację 
wewnętrzną Szpitala, a komfort przemieszczania się osób pomiędzy 
poszczególnymi kondygnacjami będzie wyraźnie ułatwiony  
i bezkolizyjny. Dźwig szpitalny to wyspecjalizowane urządzenie, 
pozwalające na przewóz osób mających często problemy  
z poruszaniem się, jest dostosowany do transportu łóżek 
szpitalnych, wózków inwalidzkich i sprzętów umożliwiających 
funkcjonowanie naszej placówki. 

Mieszkańcy 
województwa 
łódzkiego to 2 470 610 
mieszkańców – stan 
na 30.06.2018. 

województwo łódzkie 

W29 
System Monitorowania 

Powietrza w województwie 
łódzkim 

429 700,00 

Zadanie polega na zbudowaniu Systemu Monitorowania Powietrza  
(w skrócie SMP) w dużych aglomeracjach województwa łódzkiego. 
Mieszkańcy otrzymają zintegrowaną informację o stanie czystości 
powietrza w formie bezpłatnej aplikacji telefonicznej. Zakup  
i instalacja 200 czujników umożliwi podejmowanie realnych działań  
i możliwość wpływania na swoje otoczenie: zgłaszanie 
zanieczyszczania powietrza, edukowanie, pozostanie w domu dla 
ochrony zdrowia, wybór miejsc do rekreacji  w miejscach mniej 
zanieczyszczonych. System jest niezbędnym elementem dbania  
o czystość powietrza, ponieważ uświadamia obywatelom skalę  
i lokalność problemu. Dodatkowo aplikacja będzie przesyłać alerty 
pogodowe. 

Około 1 500 000 
mieszkańców dużych 
aglomeracji miejskich 
woj. łódzkiego. 

Miasta i miejscowości  
w każdym powiecie 
województwa łódzkiego,  
a szczególnie o znacznym 
zagęszczeniu ludności, 
tranzycie ciężarowym oraz 
niskim dostępie do sieci 
ciepłowniczych. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA (w zł) 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców 
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

W30 

Domowe Jedzenie – Lepsze 
Leczenie – remont kuchni  
w WSSz im. M. Pirogowa  

w Łodzi 

285 500,00 

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

ok. 11 tys. osób miasto Łódź 
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PULA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EBR01 Pierwsza Biesiada Jeżowska 40 000,00 

Zadanie polega na organizacji Biesiady w formie festynu 
rodzinnego połączonego z festiwalem atrakcji turystycznych. 
Podczas festynu zapewnione będą bezpłatne atrakcje dla rodzin, 
poczęstunek i występy artystyczne. 

Szacujemy,  
że w wydarzeniu 
weźmie udział grupa 
700 osób. 

powiat brzeziński 

EBR06 
Na spacer z mapą do lasu – 

Rogów 
5 000,00 

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu na 
orientację terenu leśnego przyległego do Arboretum w Rogowie 
lub innego terenu leśnego na terenie powiatu (w uzgodnieniu  
z Nadleśnictwem Rogów), która to mapa zostanie udostępniona 
mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej imprezie 
popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie będą mogli 
wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu – młodzież, 
dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana mapa  
z naniesionymi punktami kontrolnymi i sezonowymi plakietkami  
w miejscach punktów kontrolnych umieszczonymi w terenie będzie 
służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy produkt 
turystyczny w powiecie brzezińskim.  

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

powiat brzeziński 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EBR07 
„Bliżej nieba” – wycieczka 

dla osób 
niepełnosprawnych  

17 850,00 

Zadanie „Bliżej nieba” ma na celu zorganizowanie całodniowej 
wycieczki dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych  
w Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” do Łodzi. W ramach 
zadania przewidziano wycieczkę do EC1 Centrum Nauki i Techniki, 
pokaz w Planetarium, kąpiel na Fali lub alternatywnie zwiedzanie 
ogrodu zoologicznego w Łodzi. Będzie to wycieczka jednodniowa. 
Dla uczestników przewidziano także obiad. Celem zadania jest 
integracja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych, 
umożliwienie poznania atrakcji województwa i regionu oraz 
zapewnienie ciekawej formy spędzenia wolnego czasu. 

100 uczestników 
wycieczki 

W stowarzyszeniu znajdują 
się mieszkańcy wszystkich 
gmin powiatu 
brzezińskiego: Brzeziny, 
Jeżów, Dmosin oraz 
mieszkańcy Koluszek  
i Łodzi. 

EBR08 Poznaj powiat seniorze 40 000,00 

Celem projektu jest zapoznanie seniorów z historią  
i najważniejszymi miejscami w powiecie brzezińskim. Projekt jest 
skierowany do seniorów, którzy chcieliby poznać szczególne 
miejsca w powiecie, zapoznać się z historią swej małej ojczyzny oraz 
zintegrować z mieszkańcami. Ma za zadanie upowszechnić wiedzę 
na temat najważniejszych kulturowo i historycznie miejsc oraz 
pokazać najpiękniejsze i najważniejsze miejsca w poszczególnych 
gminach. 

50 
teren powiatu 
brzezińskiego 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EBR10 
Zarys Dziejów Jeżowa – 
Lekcja Historii Lokalnej  

z okazji 885-lecia Jeżowa 
20 000,00 

W ramach zadania chcemy stworzyć bezpłatną publikację 
poświęconą historii Jeżowa. Publikacja ma opisywać najstarsze 
dzieje Jeżowa począwszy od czasu lokacji miasta, która miała 
miejsce w 1334 roku, aż do teraźniejszości. Ponadto w ramach 
zadania chcemy zorganizować  konferencję poświęconą historii 
Jeżowa. Konferencja byłaby prezentacją danych zawartych  
w opracowanej publikacji. Chcemy aby powstały dwie wersje 
prezentacji, jedna skierowana do uczniów szkoły podstawowej  
a druga do dorosłych mieszkańców Gminy Jeżów i innych osób 
zainteresowanych jej historią. 

3 500 mieszkańców 
powiatu brzezińskiego  
i ościennych 

Objęci zadaniem będą 
przede wszystkim 
mieszkańcy Gminy Jeżów  
i gmin sąsiadujących. 

EBR11 
Rajd „Przez Moskwę na 

Syberię” 
39 850,00 

Propozycja wydarzenia turystycznego promującego tradycyjną 
żywność, walory przyrodnicze i krajobrazowe Ziemi Brzezińskiej, 
regionalny folklor i historię, aktywny i integrujący sposób spędzania 
czasu wolnego. 

Do 200 osób 

Powiat brzeziński, łódzki 
wschodni, miasto Brzeziny, 
gmina Brzeziny, gminy 
ościenne 

EBR13 
Poczytaj mi mamo…  

o pszczołach  
40 000,00 

Projekt ma charakter edukacyjny i poświęcony jest propagowaniu 
wiedzy o roli jaka pszczoły pełnią w przyrodzie i w gospodarce 
człowieka, o zagrożeniach dla tych owadów oraz  sposobach ich 
ochrony. Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym  
i uczniów szkół podstawowych, a jego zasadniczym elementem jest 
przygotowanie książki, której bogata oprawa graficzna i przystępny 
język pozwolą nawet najmłodszym przyswoić wiedzę z zakresu 
ekologii pszczół. W ramach realizacji projektu planowany jest 
również szereg zajęć przybliżających uczniom wiedzę o tych 
owadach.  

Szacunkowo 2,5 tysiąca 
osób, w tym:  
- 2000 dla książki – 
1000 sztuk nakładu 
dziecko  
i minimum jeden rodzic,  
- 300 do 600 – 12 lekcji 
x 25 osób na grupę (50 
przy łączonych 
grupach). 

Każda gmina  
z przedszkolem lub/i szkołą 
np. Brzeziny, Rogów  
czy Jeżów. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EBR14 Spartakiada Sołecka 14 500,00 

Projekt zakłada organizację spartakiady sołeckiej, w której jako 
uczestnicy wystąpią przedstawiciele sołectw z terenu powiatu 
brzezińskiego wspomagani przez kibiców za swoich sołectw i gmin. 
Rywalizacja będzie polegała na udziale wybranych przedstawicieli 
w kilku sportowo-integracyjnych konkurencjach m.in. rzut do celu, 
przeciąganie liny, bieg z przeszkodami. Dla osób towarzyszących 
zawodnikom i najmłodszych kibiców chcemy zapewnić rozrywkę  
w postaci konkurencji indywidualnych i dmuchańcy. Po sportowych 
zmaganiach przewidujemy dla wszystkich ciepły posiłek. 

Zawodnicy 100 osób 
Kibice 300 osób  

Zadanie będzie 
zrealizowane na boisku 
szkolnym w miejscowości 
Dąbrówka Duża  
gm. Brzeziny, powiat 
brzeziński. 

EBR16 

„Latawcowy Zawrót Głowy” 
– piknik dla dzieci  

i młodzieży propagujący  
sporty powietrzne  

z profesjonalnym pokazem 
motoparalotniowym 

40 000,00 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym  
z powiatu brzezińskiego jako zajęcia sportowo-rekreacyjne 
rozwijające zainteresowania sportami powietrznymi,  
m.in. latawcowymi, modelarstwem. Jego realizacją będzie 
zorganizowanie pikniku, podczas którego dzieci dostaną modele 
latające oraz latawce. Otrzymane przedmioty posłużą do szkolenia 
z obsługi, edukacji oraz obserwacji warunków atmosferycznych. 
Podczas spotkania jednym z tematów będzie również sport 
paralotniowy, a jako dopełnienie i wizualizacja jego możliwości 
odbędzie się pokaz przygotowany przez profesjonalną 
paralotniową grupę akrobacyjną. Ognisko i pieczone kiełbaski 
zakończą imprezę. 

W wydarzeniu 
planowane jest 
uczestnictwo ok. 250 
osób – dzieci  
i młodzieży do 
osiemnastego roku 
życia pod opieką osób 
dorosłych. 

Realizacja projektu 
odbędzie się na terenie 
gminy Brzezin, ale 
przewidywane jest 
uczestnictwo również 
pozostałych podległych 
powiatowi gmin, czyli 
Dmosin, Jeżów i Rogów. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EBR18 

Pamiętamy! Dziękujemy! – 
historyczna podróż  

z kamerą po Powiecie 
Brzezińskim 

16 500,00 

Celem zadania jest nagranie 20-30 minutowego filmu promującego 
wartości historyczne Powiatu Brzezińskiego w kontekście całego 
województwa. Na terenie tego powiatu rozgrywały się ważne 
wydarzenia historyczne I i II wojny światowej. Bitwa Łódzka oraz 
Bitwa pod Jeżowem, miały one  wpływ na losy całego regionu  
a nawet kraju. Realizatorzy odwiedzą miejsca pamięci oraz 
pochówku ofiar zawirowań wojennych, których na terenie Powiatu 
Brzezińskiego jest kilkanaście. Porozmawiają z rodzinami 
uczestników. Film nakręcony z udziałem grup rekonstrukcyjnych 
oraz lektora będzie skierowany do mieszkańców Powiatu 
Brzezińskiego, żeby pamiętali, że blisko ich domów, szkół, miejsc 
codziennych spacerów, miały miejsce wielkie wydarzenia 
historyczne, podczas których ginęli ludzie, po to, aby oni sami mogli 
cieszyć się wolnością. 

Mieszkańcy powiatu – 
30 tys. osób 

Zakłada się, że zadanie 
będzie oddziaływać na 
obszarze całego powiatu  
– 4 gminy: Brzeziny, Jeżów, 
Rogów, Dmosin. 

EBR19 
Szlakiem zabytkowych 

dworów i pałaców powiatu 
brzezińskiego 

39 950,00 

Projekt zakłada wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego 
przez powiat brzeziński. Szlak będzie się zaczynał w Brzezinach  
w pałacyku neogotyckim, w którym mieści się obecnie siedziba 
Muzeum Regionalnego i prowadził poprzez Tworzyjanki (zespół 
dworków drewnianych z początku XX w.) do Dąbrowy (zespół 
dworski lata 30. XX w.), Popnia (zespół dworski z XIX w. i XX w.), 
Rogowa (zespół pałacowy i folwarczny z XIX w.), Olszy (dwór  
z 1883 r.), Kołacin (zespół dworski z II poł. XIX w.), Kołacinek (zespół 
dworski z II poł. XIX w.), Mroga Dolna i z powrotem do Brzezin.  
Na Ziemi Brzezińskiej znajduje się wiele zabytkowych dworów 
powiązanych z jej historią.   

Mieszkańcy powiatu 
brzezińskiego  
i powiatów ościennych 
– 30 000 osób 

Projekt będzie miał 
oddziaływanie nie tylko  
na terenie powiatu 
brzezińskiego, ale także na 
terenie całego 
województwa łódzkiego. 
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PULA POWIATU ŁASKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELA02 Piłkarski Dzień Dziecka 39 495,12 

Celem realizowanego projektu jest aktywne spędzanie czasu, 
połączone z uprawianiem sportu. Wszyscy uczestnicy projektu 
będą mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną, nabędą lub rozwiną 
umiejętności sportowe oraz będą mogli zintegrować się ze swoimi 
rówieśnikami z sąsiednich gmin. Projekt dotyczy organizacji 
turnieju piłki nożnej dla drużyn klubowych oraz szkolnych z powiatu 
łaskiego (z gmin: Widawa, Sędziejowice, Buczek, Łask, Wodzierady). 
Planowany turniej będzie podzielony na dwa dni (pierwszy 
weekend czerwca). W pierwszym dniu zostaną rozegrane mecze 
grupowe we wszystkich kategoriach wiekowych. W drugim dniu 
odbędą się finały, które wyłonią zwycięzców oraz zostaną wręczone 
puchary, medale i nagrody.  

W turnieju „Piłkarski 
Dzień Dziecka” weźmie 
udział 288 zawodników 
(24 drużyn  
po 12 zawodników). 
Turniej zostanie 
rozegrany  
w trzech kategoriach 
wiekowych: rocznik 
2007 i młodsi, rocznik 
2009 oraz 2010 i młodsi 
– po 8 drużyn z każdej 
kategorii wiekowej. 
Udział w turnieju mogą 
wziąć drużyny z klubów 
sportowych lub ze szkół 
podstawowych  
(z powiatu łaskiego). 

powiat łaski – gmina Łask 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELA04 
Personalizacja przystanków 
autobusowych przy drodze 

wojewódzkiej nr 481 

40 000,00 

Zadanie polega na personalizacji przystanków znajdujących się przy 
drodze wojewódzkiej nr 481 na terenie Gminy Sędziejowice. Dzięki 
drobnym pracom modernizacyjnym oraz muralom nawiązującym 
do miejscowych tradycji, przystanki na terenie gminy otrzymają 
nowe życie i staną się nie tylko miejscem oczekiwania na autobusy, 
ale i nośnikami promocyjnymi okolic. Realizacja zadania poprawi 
bezpieczeństwo na przystankach oraz wzmocni potencjał 
turystyczny okolicy. 

6 500 mieszkańców gmina Sędziejowice 

ELA05 
Trzy rzeki w jeden dzień – 
cykl spływów kajakowych 
Grabią, Widawką i Wartą 

40 000,00 
Zadanie polega na organizacji cyklicznych spływów kajakowych  
na rzekach: Grabia, Widawka i Warta. Uczestnictwo w spływach 
będzie bezpłatne i połączone ze sprzątaniem ww. rzek.  

800 mieszkańców województwo łódzkie 

ELA06 
Aktywne zwiedzanie ziemi 

łódzkiej 
40 000,00 

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdów turystyczno-
edukacyjnych połączonych z aktywną formą wypoczynku dla 
mieszkańców powiatu łaskiego. Wyjazdy jednodniowe autokarem, 
każdorazowo dla grupy około 40-50 osób. Kierunek: Uniejów  
i okolice.  

200 gminy powiatu łaskiego 

ELA07 Karate dla dzieci 16 820,00 

Organizacja zajęć karate dla dzieci w każdym wieku. Promowanie 
zdrowego trybu życia poprzez sport. Zachęcenie dzieci do wyjścia  
z domu i do aktywności fizycznej. Zajęcia te wyrabiałyby w dzieciach 
dyscyplinę, rozwój fizyczny, zdrową rywalizację oraz odciągnęłyby 
dzieci od gier komputerowych i portali społecznościowych, które 
coraz częściej powodują uzależnienia. 

W każdych zajęciach 
jednorazowo może 
uczestniczyć około  
40 dzieci, a zajęcia te 
mogłyby się odbywać  
2 razy w tygodniu. 

Zainteresowani z całej 
gminy Sędziejowice. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELA08 
Książka dla każdego. Każdy 

czyta to, co lubi. 
20 000,00 

Zadanie ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
promocję czytelnictwa oraz intelektualny rozwój mieszkańców 
regionu ze szczególnym uwzględnieniem poszerzania ich wiedzy  
o historii i kulturze województwa. Zakup nowości książkowych, 
zwłaszcza wydawnictw dotyczących historii województwa 
łódzkiego to doskonały sposób na rozwój czytelnictwa. Projekt 
„Książka dla każdego” zakłada, że każdy mieszkaniec naszego 
miasta znajdzie w bibliotece coś dla siebie oraz że jego preferencje 
czytelnicze będą miały wpływ na zakup nowych publikacji. Zadanie 
zakłada prowadzenie szerokiej działalności kulturalno-oświatowej, 
w ramach której zorganizowane zostaną spotkania autorskie, 
przedstawienia teatralne, konkursy oraz lekcje biblioteczne. 
Zostaną urządzone spotkania z lokalnymi pisarzami, historykami 
oraz naukowcami zajmującymi się historią naszej małej ojczyzny. 

2 000 
Zadanie będzie realizowane 
dla mieszkańców powiatu 
łaskiego. 

ELA09 

W zdrowym ciele zdrowy 
duch czyli gimnastyka dla 

dojrzałych 
16 920,00 

Gimnastyka przeznaczona dla osób dojrzałych. Ćwiczenia 
rozluźniające, relaksujące oraz pozwalające wzmocnić mięśnie  
i poprawić ogólną kondycję. Korygowanie wad postawy związanych  
z wieloletnim prowadzeniem gospodarstwa (prace w polu i przy 
hodowli zwierząt). Dodatkowym atutem tych zajęć jest możliwość 
regularnych spotkań i wzajemne motywowanie się do aktywności 
fizycznej a co za tym idzie poprawy ogólnego stanu zdrowia  
i samopoczucia. 

W każdych zajęciach 
jednorazowo może 
uczestniczyć około  
30 osób, a zajęcia te 
mogłyby się odbywać  
2 razy w tygodniu. 

Zainteresowani z całej 
gminy Sędziejowice. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELA10 WAKACJE NA SPORTOWO 40 000,00 

Celem projektu jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania 
czasu wolnego w okresie letnich wakacji, stymulowanie  
i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez 
dzieci oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród 
dzieci. Projekt dotyczy organizacji półkolonii sportowych „Wakacje 
na sportowo” – dwóch turnusów pięciodniowych w miesiącu lipcu 
dla dzieci klas I–III szkół podstawowych. W czasie półkolonii 
planowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne. Planowane są również 
wycieczki na basen i inne obiekty sportowe. Dzieci wezmą udział  
w rajdach pieszych, rowerowych, grach terenowych. Zapewniamy 
opiekę wychowawców, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę 
medyczną oraz pamiątkowe koszulki lub czapeczki. 

Półkolonie planowane 
dla 80 dzieci  
(40 na turnus), dwóch 
wychowawców – 
instruktorów oraz 
koordynator projektu  
i osoba sprawująca 
opiekę medyczną. 
Pierwszeństwo udziału 
będą miały dzieci  
i młodzież z rodzin  
w trudnej sytuacji 
życiowej. 

powiat łaski – gmina Łask 
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PULA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELE01 
Łódzkie folklorem 

malowane – od łęczyckiego 
do łowickiego 

40 000,00 

Projekt zadania dotyczy poznania i porównania różnych form 
folkloru województwa łódzkiego. Głównym celem projektu jest 
przybliżenie różnym grupom społecznym, w szczególności uczniom 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej, łęczyckiej 
kultury ludowej. Zakończeniem projektu będzie Rodzinne 
spotkanie z folklorem, które zostanie zorganizowane na terenie 
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej. Poprzez 
różnorodne warsztaty, które będą odbywały się na terenie 
województwa łódzkiego, np. w skansenach, muzeach, dzieci będą 
mogły świadomie, aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu  
kulturalnym. Nastąpi wzrost stopnia identyfikacji mieszkańców 
gmin powiatu łęczyckiego, głównie gminy Łęczyca, Piątek, Góra 
Świętej Małgorzaty z regionem. 

Poniżej 950 
mieszkańców powiatu 
łęczyckiego 

Zadaniem będą objęci 
mieszkańcy powiatu 
łęczyckiego,  
a w szczególności uczniowie 
Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Topoli 
Królewskiej  
oraz mieszkańcy gminy 
Łęczyca, Piątek oraz Góra 
Małgorzata. 

ELE02 
Akademia Umiejętności 

ratowniczych  
w Kadzidłowej 

40 000,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu 7 szkoleń teoretycznych  
i praktycznych dla maksymalnie 100 mieszkańców Gminy Grabów  
w ramach „Akademii Umiejętności Ratowniczych w Kadzidłowej”. 
Celem głównym projektu jest poszerzenie umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wiedzy pożarniczej, 
radzenia sobie podczas uczestniczenia lub bycia świadkiem 
wypadku, obsługi sprzętu gaśniczego. Szkolenie skierowane jest  
do osób od 10 roku życia bez górnej granicy wieku i trwać będzie  
od lipca do listopada 2020 r. Spotkania odbędą się w remizie OSP  
w Kadzidłowej. 

100 osób 
Mieszkańcy Gminy Grabów 
od 10 roku życia 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELE03 

„Bądź aktywny razem  
z nami” – turniej piłki 

nożnej oraz piknik 
sportowy w Prądzewie 

32 050,00 

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

Turniej 150,  
piknik 300. 

gmina Łęczyca 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELE05 

Nie siedź w domu, nie 
narzekaj, wyjdź do ludzi  

i pogadaj. Integracja 
społeczno-kulturalna. 

36 356,00 

Celem zadania jest integracja społeczno-kulturowa oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki regionu obszarów 
wiejskich poprzez zakup strojów nawiązujących do ubioru 
charakterystycznego dla regionu łęczyckiego oraz organizację 
"Majówki" dla mieszkańców powiatu łęczyckiego. W ramach 
zadania zaplanowany został zakup strojów nawiązujących 
kolorystyką i wzornictwem do regionalnego stroju łęczyckiego, 
który obecnie zaginął, a jego oryginalne elementy można zobaczyć 
jedynie w Muzeum w Łęczycy oraz w Łodzi. Zakup tych strojów ma 
na celu przede wszystkim podtrzymanie i odnowienie tradycji 
regionalnych na terenie Gminy, jak również prezentowanie ich poza 
jej granicami. Dodatkowym elementem projektu byłaby organizacja 
"Majówki", której założeniem jest zachęcenie mieszkańców  
do integracji społecznej w różnych grupach wiekowych, z różnym 
bagażem doświadczeń.  

ok. 200 osób 
powiat łęczycki,  
gmina Łęczyca 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELE06 

Uważni w sieci… –
kształtowanie bezpiecznych 

zachowań w Internecie 
mieszkańców powiatu 

łęczyckiego 

38 270,00 

Projekt mieści się w zakresie tematycznym związanym  
z bezpieczeństwem publicznym i dotyczyć będzie cyberzagrożeń. 
Celem projektu jest kształtowanie kompetencji informatycznych 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców zamieszkałych w powiecie 
łęczyckim poprzez podniesienie świadomości na temat problemów 
związanych z korzystaniem z Internetu. W ramach projektu 
powstanie cykl zajęć, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla różnych 
grup wiekowych, na takie tematy jak cyberprzemoc, 
cyberzaburzenia, uwodzenie w sieci, krytyczna weryfikacja 
informacji w Internecie, edukacyjne walory serwisów 
społecznościowych, nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne 
dla nauczycieli. 

500 osób powiat łęczycki 

ELE07 

Wspieranie i promocja 
lokalnej kultury regionalnej 

oraz zakup strojów  
dla Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich w Krzepocinie 

37 500,00 

Celem projektu jest wspieranie i promocja lokalnej kultury 
regionalnej, poprzez odtworzenie stroju ludowego regionu 
łęczyckiego z okolic Krzepocina Pierwszego. W ramach projektu 
odbędą się spotkania z mieszkańcami sołectwa i powiatu, podczas 
których zebrane zostaną wspomnienia na temat dawnych strojów  
i stylu życia na wsi w najbliższej okolicy. Na podstawie ustaleń 
mieszkańców oraz po konsultacjach z Muzeum w Łęczycy zostanie 
odtworzony tradycyjny strój ludowy. Następnie stroje będą 
prezentowane podczas różnego rodzaju imprez ludowych oraz 
uroczystości religijnych (m.in. Boże Ciało), państwowych  
(np. obchody wybuchu II wojny światowej). Istotnym elementem 
zadania będzie organizacja imprezy pod hasłem RAZ NA LUDOWO  
z udziałem zespołu ludowego. 

Mieszkańcy sołectwa 
Krzepocin Pierwszy 
(125 osób), gminy 
Łęczyca oraz powiatu 
łęczyckiego. 

gmina Łęczyca  
oraz powiat łęczycki 
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PULA POWIATU ŁOWICKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELC01 
Gmina Chąśno – historia 

pokoleń 
40 000,00 

Projekt zakłada realizację dwóch zadań: opracowanie publikacji 
dotyczącej historii Gminy Chąśno oraz zorganizowanie spotkania: 
Wieczoru pokoleń dla mieszkańców gminy Chąśno oraz miłośników 
Ziemi Łowickiej z powiatu łowickiego i województwa łódzkiego.  
Do tej pory publikacja dotycząca i przedstawiająca historię gminy, 
ze szczególnym uwzględnieniem folkloru łowickiego, tak bogatego  
i ciągle żyjącego, nigdy nie powstała. Przygotowanie publikacji ma 
za zadanie zebranie w jednym miejscu bogatej historii gminy,  
co niewątpliwie przyczyni się do upowszechniania kultury  
w nawiązaniu do historii tego obszaru i pamięci historycznej  
oraz integracji lokalnego społeczeństwa.  

Publikacja wydana 
zostanie w 300 szt. 
egzemplarzy  
i przeznaczona zostanie 
dla mieszkańców Gminy 
Chąśno, mieszkańców 
powiatu  
oraz pasjonatów 
lokalnej historii  
i kultury. Publikacja 
zostanie przesłana  
do bibliotek. Planowana 
liczba uczestników 
Wieczoru Pokoleń, 
połączonego  
z promocją publikacji  
to 100 osób. 

gmina Chąśno  
(powiat łowicki) 

ELC02 
Cudze chwalicie – swego 

nie znacie 
14 410,00 

Zamek w Uniejowie – zwiedzanie z przewodnikiem; Termy, 
Kolegiata w Tumie, Łęczyca – zwiedzanie z przewodnikiem; obiad; 
przejazd. 

około 105 osób 

gmina Kocierzew Płd., 
gmina Chąśno,  
gmina Łowicz,  
gmina Domaniewice,  
gmina Zduny 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELC03 

Bezpiecznie Nad Wodą 
edukacja i promocja 

bezpiecznych zachowań  
w zakresie przebywania  
i wypoczynku nad wodą 

38 460,00 

Głównymi celami programu „Bezpiecznie Nad Wodą edukacja  
i promocja bezpiecznych zachowań w zakresie przebywania  
i wypoczynku nad wodą” przeznaczonego dla dzieci 5-6-letnich jest 
kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających 
zdrowiu i życiu w wodzie. Program przedstawi dzieciom w wieku 
przedszkolnym w zabawny i ciekawy sposób wszystkie kwestie 
związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą. Zajęcia zostaną 
przeprowadzone w przedszkolach i na pływalniach. 

400 dzieci w wieku  
5-6 lat 

Zadanie „Bezpiecznie nad 
Wodą edukacja i promocja 
bezpiecznych zachowań  
w zakresie przebywania  
i wypoczynku nad wodą” 
obejmie swym 
oddziaływaniem powiat 
łowicki. 

ELC04 
Przez zamki i dwory 

województwa łódzkiego 17 127,20 

2-dniowa wycieczka edukacyjna dla dzieci – uczniów Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Łaguszewie do średniowiecznych zamków 
oraz renesansowych i barokowych dworów, usytuowanych na 
terenie woj. łódzkiego w celu poznania zabytków architektury 
obronno-mieszkalnej, warunków życia ich mieszkańców oraz 
walorów turystycznych i rekreacyjnych Łódzkiego (termy Uniejów).  

46 dzieci z klas I-VIII  
w wieku od 7 do 14 lat 
oraz 6 dorosłych  
(w części ich rodziców) 

Beneficjenci zadania to 
uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Łaguszewie 
i częściowo ich rodzice, 
zamieszkujący sołectwa 
gminy Kocierzew 
Południowy, ale także teren 
gminy Chąśno i gminy 
Łowicz. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELC05 Podróże kształcą 12 462,00 
Zadanie obejmuje jeden wyjazd dla kobiet (i nie tylko) z terenu 
Gminy Chąśno do Spały i okolic oraz spotkanie integracyjne  
dla reprezentacji powiatu łowickiego.  

Planowana liczba 
uczestników wyjazdu  
to grupa 52 osób 
zamieszkujących 
głównie teren Gminy 
Chąśno, ale również 
powiatu łowickiego. 
Projekt skierowany jest 
do kobiet, jednak 
uczestnictwo  
w projekcie nie 
wyklucza również 
udziału mężczyzn. 
Planowana liczba 
uczestników spotkania 
integracyjnego  
to 120 osób,  
po 10 reprezentantów  
z każdej z gmin powiatu 
łowickiego,  
20 mieszkańców gminy 
Chąśno, 10 gości 
zaproszonych. Łączna 
liczba uczestników 
zadania to 172 osób  
(50 uczestników 
wyjazdu i 120 
uczestników spotkania). 

Obszar oddziaływania  
to głównie teren powiatu 
łowickiego i  gminy Chąśno. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELC06 
Rekreacyjny pobyt  

w Uniejowie nad Wartą, 
między Łodzią a Koninem 

25 175,00 

Wycieczka do Uniejowa o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym będzie miała na celu integrację pań z Kół 
Gospodyń Wiejskich. Pierwszego dnia pobytu zwiedzanie 
obejmować będzie Zagrodę Młynarską, gdzie uczestnicy wycieczki 
będą mieli możliwość własnoręcznie upiec podpłomyki, następnie 
odwiedzą Kasztel Rycerski, gdzie zostanie zorganizowane ognisko. 
Kolejnym punktem programu będzie zwiedzanie Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, w trakcie zwiedzania przewodnik 
zapozna uczestników z historią Zamku i Uniejowa. Planowany jest 
również wypoczynek w Kompleksie basenowo-termalnym, gdzie 
uczestnicy skorzystają z kąpieli oraz pozostałych atrakcji 
kompleksu. W drodze powrotnej zaplanowano zwiedzanie Zamku 
Królewskiego w Łęczycy oraz skansenu w Tumie. Wycieczka 
zorganizowana jest tak, aby uczestnicy mogli zwiedzić miejsca, 
które posiadają szczególne walory historyczne oraz turystyczne 
oraz wypoczywać aktywnie, korzystając ze źródeł termalnych. 
Wyjazd pozwoli na integrację, jak również omówienia działalności 
Kół Gospodyń Wiejskich.  

30 
gmina Bielawy,  
gmina Uniejów 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELC07 Chata dla ptaka 5 000,00 

Projekt przewiduje działania ukierunkowane na zwiększenie liczby 
ptaków w mieście poprzez zwiększenie stanowisk lęgowych  
dla ptaków (budek), ustawienie karmników oraz zwróceniu uwagi 
społecznej na problem zmniejszającej się populacji ptaków  
w związku z zanieczyszczeniem środowiska i innymi zmianami  
w naszym bliskim otoczeniu utrudniającymi gnieżdżenie  
się ptaków. Powieszonych zostanie na terenie miasta  
ok. 70 różnego rodzaju budek lęgowych (dla wielu gatunków 
ptaków) w parkach, skwerach zieleni, terenach szkolnych, 
przydrożnych drzewach jak również ustawione zostanie  
10 karmników dla ptaków na terenie osiedli, parków, szkół wraz  
z tablicami informacyjnymi czym dokarmiać ptaki w okresie 
zimowym. 

Odbiorcami pośrednimi 
projektu będą wszyscy 
mieszkańcy miasta 
Łowicza,  
a bezpośrednimi 
uczestnikami  
ok. 100 osób. 

teren miasta Łowicza 

ELC08 

„Wychowanie przez sport” 
– treningi sportowe  

(piłka nożna) dla dzieci  
i młodzieży z gminy 

Bielawy 

35 285,00 

Całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci i młodzieży z gminy Bielawy 
w 3 grupach wiekowych: 
1) rocznik 2011 i młodsze dzieci,  
2) roczniki 2009-2010, 
3) roczniki 2007-2008 – mające na celu upowszechnienie sportu 
wśród mieszkańców wsi – dzieci z różnych grup społecznych,  
w tym najuboższych. 

W zorganizowanych 
treningach piłkarskich 
planowane jest 
uczestnictwo około  
50-60 dzieci z całej 
gminy Bielawy. 

gmina Bielawy, powiat 
łowicki 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELC09 To ma sens 40 000,00 

Na terenie powiatu łowickiego proponuje się zrealizować projekt: 
„To ma sens”. Celem jest zwiększenie samodzielności poprzez 
działania z zakresu rehabilitacji zdrowotnej na rzecz włączenia 
społecznego osób niepełnosprawnych z w/w terenu. Cel zostanie 
osiągnięty poprzez prowadzenie działań z zakresu kompleksowej 
rehabilitacji, w tym fizjoterapii. 
Rehabilitacja służyć będzie beneficjentom ostatecznym (BO)  
w minimalizowaniu ich i problemów emocjonalnych, życiowych  
i społecznych, usprawni określone funkcje organizmu  
oraz zapobiegnie pogłębianiu się niepełnosprawności. 

Projektem objętych 
zostanie minimum  
60 beneficjentów  
z terenu powiatu 
łowickiego. 
Uczestnikami będą 
osoby dorosłe. Będą  
to zarówno osoby 
posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności, 
czy grupy oraz osoby 
nieposiadające,  
ale wymagające 
rehabilitacji 
(posiadające 
skierowanie na zabiegi). 

Projekt swoim działaniem 
obejmie mieszkańców 
powiatu łowickiego  
(gminy: Łowicz, Łyszkowice, 
Kiernozia, Nieborów). 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELC10 
W zdrowym ciele – zdrowy 

kręgosłup 
38 790,00 

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

45 osób 

Zadania realizowane będą 
głównie na terenie miasta 
Łowicza, a skierowane  
do osób z całego powiatu 
łowickiego. 
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PULA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EOP01 

Budka bookcrossingowa 
promująca historię, folklor  

i kulturę powiatu 
opoczyńskiego 

20 000,00 

Zadanie polega na zakupie i umiejscowieniu budki 
bookcrossingowej w gmachu Biblioteki Pedagogicznej w Opocznie 
– umożliwiającej wymianę książek pomiędzy mieszkańcami 
powiatu opoczyńskiego. Budka bookcrossingowa pozwoli 
przechować i dzielić się książkami dotyczącymi folkloru, historii 
miasta i nie tylko. Stworzy możliwość wymiany na inne woluminy, 
da szansę czytania i dokładniejszego poznania naszego regionu 
także tym, których nie stać na zakup książek. Spowoduje,  
że wystawione zbiory otrzymają drugie życie  
i będą w ciągłym obiegu cieszyły nowych czytelników. 

mieszkańcy powiatu 
opoczyńskiego 

powiat opoczyński 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EOP02 

Opoczyńskie dziedzictwem 
łódzkiego… czyli 
przedszkolakowy 

objazdowy kurs tańca 
ludowego w regionie 

opoczyńskim 

39 828,90 

Zaplanowane zadanie będzie realizowane w Powiecie 
Opoczyńskim, gdzie funkcjonuje Przedszkole nr 4 zwanym 
Przedszkolem Ludowym w Opocznie. Głównym celem podjętych 
działań będzie wspieranie procesów budowania tożsamości 
regionalnej poprzez upowszechnianie folkloru, kultury ludowej, 
zwyczajów i tańców regionu opoczyńskiego od najmłodszych lat – 
w edukacji przedszkolnej. Przedszkole Ludowe istnieje  
od 1971 roku i od początku swego istnienia i działalności zajmowało 
się kultywowaniem folkloru opoczyńskiego, w tym tańców 
ludowych.  
W przedszkolu działa dziecięcy Zespół Ludowy „Wesołe 
Kołowrotki”. Dzieci uczą się wierszy, pieśni i przyśpiewek ludowych, 
a także tańców regionu opoczyńskiego. Do występów 
wykorzystywane są regionalne stroje ludowe. Zaplanowane 
zadania zakładają naukę tańców ludowych w wykonaniu „Wesołych 
Kołowrotków” w całym powiecie opoczyńskim. Przedszkolaki 
podróżując po powiecie opoczyńskim odwiedzą okoliczne 
przedszkola i zaproszą do tańca swoich rówieśników. 

1 000 
gminy: Opoczno, Drzewica, 
Sławno 



40 
 

 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EOP04 
Drzewica – poczuj pasję do 

Sportu 
40 000,00 

Drzewica to kuźnia kajakarskich talentów. Stąd pochodzą 
mistrzowie Europy, Świata czy medaliści olimpijscy. Dzięki 
korzystnemu położeniu nad Zalewem Drzewickim stanowi lokalny 
ośrodek sportów wodnych. Ta zależność jest niezwykle ważna, 
głównie w kontekście promocji turystycznej Gminy Drzewica. Okres 
letni to idealna okazja na zaproszenie mieszkańców, ale także 
turystów właśnie do nas. Gmina Drzewica leży na styku trzech 
województw: Łódzkiego, Mazowieckiego oraz Świętokrzyskiego,  
co również w perspektywie promocji turystycznej regionu stanowi 
niebywałą sposobność. Stąd właśnie pomysł na organizację cyklu 
imprez związanych ze sportami wodnymi na Zalewie Drzewickim 
oraz Torze Kajakarstwa Slalomowego w Drzewicy zakończony 
koncertem muzycznym na plaży w promieniach zachodzącego 
słońca. 

200-300 podczas 
każdego eventu 

gmina Drzewica,  
powiat opoczyński 



41 
 

 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EOP06 

CHLAPU CHLAP – ZDROWIE 
W WODZIE ZŁAP! ZAJĘCIA 
AQUATERAPII DLA DZIECI  

I DOROSŁYCH. 

36 396,00 

CHLAPU CHLAP – ZDROWIE W WODZIE ZŁAP! ZAJĘCIA 
AQUATERAPII DLA DZIECI I DOROSŁYCH to rehabilitacja ruchowa 
prowadzona w środowisku wodnym jakim jest basen Opoczyńska 
Fala w Opocznie. 
DLA KOGO? 
• dla dzieci: z Zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, 
ADHD, wadami postawy, z różnymi schorzeniami neurologicznymi; 
• dla dorosłych w przypadku: dolegliwości neurologicznych,  
z dysfunkcją ruchową czy w leczeniu różnorodnych chorób  
i urazów. 
CEL ZADANIA 
• poprawa jakości życia pacjentów – zwiększenie wydolności 
fizycznej i obniżenie dolegliwości bólowych; 
• uspołecznienie chorych dzieci; 
• skrócenie czasu rehabilitacji, a co za tym idzie, szybszy powrót  
do sprawności fizycznej i w życiu codziennym dzieci oraz dorosłych; 
• korygowanie wad postawy.  
ZAKRES ZADANIA 
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 45 minut w 3 grupach 
po 6 osób na podstawie opracowanych przez instruktora zajęć. 

18 powiat opoczyński 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EOP07 

TAŃCE, HULAŃCE, 
GIMNASTYKA BUZI  
I JĘZYKA. ZAJĘCIA 

LOGORYTMICZNE DLA 
DZIECI. 

40 000,00 

TAŃCE, HULAŃCE, GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA. ZAJĘCIA 
LOGORYTMICZNE DLA DZIECI. Jest to połączenie terapii 
logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, 
słuchowo-ruchową i ruchową osoby, którą się rehabilituje.  
DLA KOGO? 
 • dla wszystkich dzieci, bez względu na rozwój intelektualny  
czy ruchowy, jak również wrażliwość muzyczną czy jej brak. 
CEL ZADANIA 
1. Rozwój mowy;  
2. Korygowanie wad mowy i słuchu; 
3. Uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, 
melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku;  
4. Rozwijanie umiejętności sprawnego wykonywania ruchu  
i koncentracji uwagi; 
5. Terapia dzieci z zaburzeniami na tle społecznym. 
ZAKRES ZADANIA 
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 45 minut w 6 grupach 
po 6 osób. 

36 powiat opoczyński 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EOP08 
Ruszaj po zdrowie  
z historią w tle... 

11 200,00 

Projekt „Ruszaj po zdrowie z historią w tle...” polegać będzie na 
organizacji rajdów: pieszego i rowerowego, questu (rodzaj zadania  
z narracją jako forma zwiedzania zabytkowych miejsc) oraz 
wycieczki krajoznawczo-turystycznej do rezerwatów: „Gagaty 
Sołtykowskie” w Wólce Plebańskiej oraz „Skałki Piekło nad 
Niekłaniem”. Celem projektu jest promocja turystyki aktywnej  
i poznawczej turystyki pieszej, rowerowej, walorów turystycznych, 
zdrowego stylu życia z jednoczesnym poznaniem historii  
i zabytków, integracja międzypokoleniowa. Działania projektowe 
skierowane są do wszystkich grup społecznych gminy Białaczów  
i mieszkańców powiatu opoczyńskiego (dzieci, młodzież, osoby 
dorosłe i seniorzy) w celu popularyzacji atrakcji "Piekielnego 
Szlaku" przebiegającego przez obszar gmin Bliżyn, Gowarczów, 
Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Białaczów, 
Paradyż, Żarnów.  

Rajdy: ok. 100 osób, 
Quest: ok. 80 osób 
Wycieczka: ok. 50 osób 

gmina Białaczów, Żarnów, 
Stąporków, Bliżyn 
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PULA POWIATU PABIANICKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPA01 
Ziemia Łódzka – Folklor 

regionu. Cudze chwalicie, 
swego nie znacie! 

37 100,00 

Celem zadania jest edukacja regionalna, kształcenie wrażliwości 
artystycznej, edukacja i popularyzacja folkloru Województwa 
wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Jednocześnie angażowanie  
i zachęcanie do aktywnych form spędzania czasu wolnego. W tym 
celu zaplanowano przygotowanie 90 minutowego repertuaru 
taneczno-wokalnego z regionów: sieradzkiego, łowickiego  
i opoczyńskiego. Realizować projekt powinien zespół pieśni i tańca 
ludowego z naszego regionu.  

Trudne  
do oszacowania, 
ponieważ odbiorcami 
będzie publiczność  
na koncertach 
organizowanych  
w domach kultury  
lub przy okazji święta 
danego regionu (dni 
miasta, dożynki, etc.). 
Wydaje się, że w sumie 
nie będzie mniej niż 
kilkaset osób. 

Domy kultury, Samorządy 
Lokalne, Instytucje Kultury, 
Stowarzyszenia, etc.  
z terenu naszego 
województwa. Przyjmuje 
się, że projekt będzie 
obejmować 5 gmin powiatu 
pabianickiego. 

EPA02 
Program profilaktyki 

kręgosłupa  
„Tydzień dla kręgosłupa” 

40 000,00 

„Tydzień dla kręgosłupa” polega na ćwiczeniach, które w ciekawy  
i różnorodny sposób leczą nie tylko kręgosłup i plecy,  
ale jednocześnie poprawiają kondycję całego ciała – wzmacniają 
mięśnie brzucha, pośladków, ud i grzbietu, które biorą udział  
we wszystkich czynnościach, które wykonujemy, szczególnie  
w pozycji stojącej i siedzącej.  

Planowana liczba 
odbiorców – 500 osób 
(100 grup po 5 osób) 

Program „Tydzień dla 
kręgosłupa” skierowany 
jest do mieszkańców 
powiatu  pabianickiego. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPA03 

Historia obok nas – rajd 
rowerowy szlakiem miejsc 

historycznie ważnych  
i atrakcyjnych turystycznie 

w gminie Lutomiersk 

5 110,00 

Gmina Lutomiersk może pochwalić się bogatą historią oraz wieloma 
atrakcjami turystycznymi, które zarówno jej mieszkańcy, jak  
i odwiedzający ją zwykle nieświadomie mijają każdego dnia. Projekt 
ma na celu wyznaczenie trasy uwzględniającej ważne pod 
względem historycznym, przyrodniczym i turystycznym miejsca  
w gminie, a następnie organizację rajdu rowerowego połączonego 
z ich zwiedzaniem pod opieką profesjonalnego przewodnika. Tego 
rodzaju aktywność fizyczna, połączona z poszerzeniem wiedzy na 
temat naszej "małej ojczyzny", uświadomi każdemu, w jak pięknym  
i interesującym, a tak często przez nas niedocenianym, miejscu 
przyszło nam żyć! 

Odbiorcami zadania 
będą wszyscy 
zainteresowani 
poznaniem gminy – 
m.in. jej obecni 
mieszkańcy, turyści. 

mieszkańcy gminy 
Lutomiersk oraz 
województwa łódzkiego  
i inni odwiedzający gminę 

EPA04 

Nie taki Internet straszny… 
– zakup sprzętu 

multimedialnego  
do Biblioteki Pedagogicznej 

w Pabianicach 

35 800,00 

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji informatycznych 
uczniów i nauczycieli szkół i przedszkoli powiatu pabianickiego 
poprzez wskazanie wartościowych stron, aplikacji i innych narzędzi 
TIK. Chcemy zaktywizować uczniów i nauczycieli do twórczych 
działań rozwijających zainteresowania i umiejętności. W ramach 
projektu powstanie cykl zajęć edukacyjnych dla różnych grup 
wiekowych, poruszających takie tematy jak cyberzagrożenia, 
krytyczna weryfikacja informacji w Internecie, edukacyjne walory 
serwisów społecznościowych, legalna kultura, gry edukacyjne, 
twórczość w Internecie, biblioteki cyfrowe, programowanie, 
nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli. 

500 osób powiat pabianicki 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPA05 Przywołajmy ich historię 40 000,00 

W ramach projektu opublikowane zostanie wydawnictwo,  
w którym udokumentowana zostanie historia obozu  
w Konstantynowie, gdzie więzieni byli księża kierowani później  
do obozu w Dachau oraz dzieci z Wielkopolski i także 
Konstantynowa. Materiały do publikacji zbierane będą poprzez 
nagrania wywiadów z żyjącymi świadkami wydarzeń, poszukiwanie 
materiałów w bibliotekach, archiwach, nawiązanie współpracy z 
Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Łódź. Zorganizowana 
zostanie konferencja będąca podsumowaniem i prezentacją 
projektu.  
W wydarzeniu uczestniczyć będą mieszkańcy Konstantynowa, 
młodzież szkolna, władze miasta i powiatu. Działania podjęte  
w projekcie mają służyć zwiększeniu świadomości dzieci  
i młodzieży, a także mieszkańców. 

500 

Konstantynów Łódzki, 
mieszkańcy powiatu 
pabianickiego, młodzież 
szkolna 

EPA06 

Powiat pabianicki – 
odkrycie regionu poprzez 
aktywne spędzanie czasu 

poprzez turystykę 

10 000,00 

Zrealizowanie 3 jednodniowych wycieczek dla 30 uczniów każda  
po powiecie pabianickim. Uczestnicy zwiedzą m.in. miasto 
Pabianice, Lutomiersk, Konstantynów, Ksawerów. Poznawanie 
miejsc odbywać się będzie w formie questingu, która to forma 
bardzo angażuje dzieci, wzmacnia wartości poznawcze i pozwala 
niejako kierować zabawą im samym. W trakcie wycieczki 
zapewniony zostanie autokar, obiad oraz ewentualne bilety 
wstępu, a także koordynator/przewodnik. 

90 

powiat pabianicki – 
uczniowie SP 16  
z Odz. Integracyjnymi  
w Pabianicach 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPA07 Festyn Folklorystyczny 40 000,00 

Spotkanie z folklorem w Dłutowie. W ramach dni Dłutowa zostaną 
zaproszeni wykonawcy folk muzyki oraz grupy taneczne.  
W wydarzeniu zobaczymy występy zaproszonych wykonawców 
oraz skorzystamy z różnego rodzaju warsztatów, na których będzie 
można nauczyć się lub zobaczyć jak tworzą się rękodzieła. Całe 
wydarzenie będzie opierało się na powrocie do czasów gdy imprezy 
w stylu folklor były codziennością. 

300 gmina Dłutów 

EPA10 
Z kijkami po zdrowie – 
zajęcia Nordic-Walking  
w gminie Lutomiersk 

8 150,00 

Projekt zadania obejmuje organizację bezpłatnych zajęć 
rekreacyjno-sportowych Nordic-Walking mających na celu rozwój, 
doskonalenie i utrzymanie sprawności psychofizycznej 
zainteresowanych mieszkańców gminy Lutomiersk. 

15 osób 

Zajęcia realizowane będą 
na terenie gminy 
Lutomiersk. Skierowane  
są do mieszkańców danej 
gminy. 
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PULA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPI01 

Silna kobieta=silne 
społeczeństwo. Forum 

kobiet krzewiących folklor, 
kulturę, tradycję. 

40 000,00 

Projekt „Silna kobieta=silne społeczeństwo. Forum kobiet 
krzewiących folklor, kulturę, tradycję” zakłada organizację 
całodniowego spotkania 250 kobiet działających w sektorze 3.0, 
zwłaszcza KGW, sołtysek i innych działaczek społecznych z 11 gmin 
powiatu piotrkowskiego. Celem forum jest poznanie autentycznych 
potrzeb aktywistek promujących kulturę i folklor w powiecie 
piotrkowskim, opracowanie diagnozy potrzeb działaczek 
społecznych, wypracowanie możliwości współpracy powiatowej 
aktywistek i wsparcie szkoleniowe beneficjentek projektu. Projekt 
zakłada nagranie filmu promocyjnego o kobietach – aktywistkach  
z powiatu piotrkowskiego promujących kulturę ludową i folklor, 
inspirujące prelekcje, warsztaty, dobre praktyki, wydanie folderu 
promującego KGW, Fundacje i Stowarzyszenia z powiatu 
piotrkowskiego wraz przeglądem zespołów folklorystycznych. 
Beneficjentki projektu zostaną objęte wsparciem szkoleniowym  
w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na działania  
na rzecz społeczności lokalnej skierowane ku budowaniu 
tożsamości regionalnej. 

250 powiat piotrkowski 



49 
 

 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPI02 

Festyn rekreacyjno-
edukacyjny dla Seniorów. 

„Ruch dla zdrowia to 
szczęśliwa jesień” 

40 000,00 

Poprzez realizację zadania zakłada się wprowadzenie nawyków 
zdrowotnych zachęcając do pełnego zaangażowania seniorów do 
aktywnego trybu życia i regularnego badania ich stanu zdrowia.  
Zadanie prowadzone będzie w 2 częściach:  
 teoretycznej: przeprowadzone zostaną wykłady przez 

specjalistów na temat zdrowego żywienia, dietetyki, doboru 
ćwiczeń i konkurencji ruchowych w celu nauki zdrowego stylu 
życia; 

 praktycznej: zorganizowane zostaną zajęcia ruchowe, 
rehabilitacyjne mające na celu ukształtowanie nawyku 
aktywności ruchowej.  

Zadanie skierowane  
do około 700 seniorów  
w wieku 60+ z powiatu 
piotrkowskiego. 
Wszystkie osoby 
korzystać będą 
nieodpłatnie z urządzeń 
do badania stanu 
zdrowia oraz urządzeń 
sportowo-
rekreacyjnych  
i rehabilitacyjnych,  
a także kijków do nordic 
walking.  

Program obejmuje 
mieszkańców z grupy 
wiekowej 60 + z powiatu 
piotrkowskiego, którzy 
dojadą indywidualnie  
lub z grupą z gminy. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPI04 

Zakup sprzętu 
ratowniczego dla poprawy 

bezpieczeństwa osób 
przebywających na 

obszarze Zalewu 
Sulejowskiego –  

w powiecie piotrkowskim 

40 000,00 

Realizowane zadanie będzie dotyczyło wykonywania ratownictwa 
wodnego na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części 
położonej w granicach powiatu piotrkowskiego. Głównym celem 
działań prowadzonych z użyciem sprzętu ratowniczego, 
zakupionego w ramach proponowanego zadania, jest zwiększenie 
poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze Zalewu 
Sulejowskiego, w szczególności poprzez organizowanie i udzielanie 
pomocy osobom, które na tym obszarze są narażone  
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

Szacunkowe dane 
wskazują,  
że na obszarze Zalewu 
Sulejowskiego 
położonym w granicach 
powiatu 
piotrkowskiego,  
w zależności od pogody, 
wypoczywa 
jednorazowo w każdym 
dniu weekendu i święta 
od kilkuset do nawet  
3 500 osób dziennie.  
W dni powszednie jest 
to około kilkuset osób. 

Z uwagi na rekreacyjny 
charakter Zalewu 
Sulejowskiego korzystają  
z niego i objęci zostaną 
zadaniem mieszkańcy  
nie tylko gmin powiatu 
piotrkowskiego, ale całego 
województwa łódzkiego,  
a nawet spoza niego. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPI06 
I Festiwal Sportów i Sztuk 

Walki Wirtuoz Special 
Edition 

40 000,00 

I Festwial Sportów i Sztuk Walki Wirtuoz Special Edition zakłada 
organizację całodniowego eventu propagującego różne dyscypliny 
sportu i sztuk walki zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców 
(dzieci, młodzież, seniorów) i promujące aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Projekt zakłada promocję wizerunku województwa 
łódzkiego jako atrakcyjnego sportowo miejsca poprzez zaproszenie 
do wydarzenia organizacji, klubów z województwa łódzkiego  
z różnych dyscyplin sportowych tj. jujitsu, karate, aikido, MMA, KI, 
grappling itp. Inicjatywa będzie okazją do zaprezentowania 
pokazów systemów walki, które w dzisiejszych czasach kładą nacisk 
na skuteczność i są wykorzystywane przez policję oraz wojsko. 
Festiwal uświetnią pokazy Mistrzów Polski i świata w różnych 
dyscyplinach sportowych, połączone z pokazem grupy tanecznej  
z elementami Fireshow i animacjami świetlnymi. Będzie to również 
okazja do integracji klubów, stowarzyszeń i innych organizacji 
propagujących sport z województwa łódzkiego. 

600 powiat piotrkowski 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPI07 

Zdrowie to styl życia – 
musisz wiedzieć jak o nie 
dbać. Nauka zdrowego 

stylu życia. 

22 800,00 

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

200 

Zadanie skierowane  
do około 200 osób. 
Jednocześnie podczas 
realizacji zadania 
przeprowadzone zostaną 
bezpłatne badania: 
pomiaru ciśnienia, 
prawidłowej postawy. 
Program przewiduje 
rekreacyjne konkurencje  
o charakterze sportowo-
zabawowo-
rehabilitacyjnym jak  
np. ćwiczenia z piłką 
lekarską, rzuty lotką  
do tarczy, slalomy. 

EPI08 

Festyn sportowo-
rekreacyjny dla dzieci, 
rodziców i dziadków 

„Radosna rodzina  
to sportowa rodzina” 

40 000,00 

W programie będą uczestniczyć rodziny: dzieci, rodzice  
i dziadkowie. Rodziny uczestniczące będą więc wielopokoleniowe. 
Zadaniem projektu jest integracja rodzinna. W rodzinie znacznie 
łatwiej jest przekonać i zachęcić do zdrowego stylu życia bliskiego 
członka rodziny. Rodzinny udział w aktywności ruchowej przynosi 
wzajemną mobilizację do systematycznej aktywności. Program 
będzie ogólnodostępny, rekreacyjno-zabawowy.  

Program skierowany 
jest do rodzin z powiatu 
piotrkowskiego. Udział 
w nim weźmie około 
700 osób, w grupach 
rodzin składających się  
z wielu pokoleń (dzieci, 
rodzice i dziadkowie). 

mieszkańcy powiatu 
piotrkowskiego 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPI09 
Przegląd Twórczości 

Ludowej Powiatu 
Piotrkowskiego 

40 000,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu jednodniowej imprezy 
plenerowej o charakterze kulturalnym na terenie powiatu 
piotrkowskiego.  
W ramach imprezy plenerowej zostaną zaprezentowane zespoły 
folklorystyczne oraz koła gospodyń wiejskich prezentujące 
regionalne jadło.  
Cele zadania: 
- popularyzacja i promocja dorobku zespołów folklorystycznych  
i kół gospodyń wiejskich,  
- zachęcenie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym regionu, 
- pogłębienie wiedzy o kulturze regionu, 
- rozwój tożsamości regionalnej, 
- tworzenie „mody” na kulturę ludową, 
- wzbogacenie oferty kulturalnej regionu. 

Planowana liczba 
odbiorców zadania – 
500 osób. 

Powiat piotrkowski – 
miejsce zostanie ustalone  
w momencie realizacji 
projektu. 

EPI10 

Najpiękniejsze atrakcje 
turystyczne powiatu 

piotrkowskiego z lotu ptaka 
dla 105 mieszkańców ziemi 

piotrkowskiej 

39 900,00 

Celem zadania jest unikatowe pokazanie mieszkańcom powiatu 
piotrkowskiego podczas godzinnego rejsu: miast, wsi, pól, rzek, 
Zalewu Sulejowskiego oraz pozostałych niezwykłych miejsc 
należących do ziemi piotrkowskiej z wysokości 150 metrów nad 
ziemią z pokładu 4 miejscowego samolotu. 

Planowana liczba 
odbiorców wynosi 105. 

cały powiat piotrkowski 
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PULA POWIATU PODDĘBICKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPD01 HISTORIE ZAGUBIONE 40 000,00 

„HISTORIE ZAGUBIONE” to cykl warsztatów integracyjnych; 
historycznych, wokalno-instrumentalnych z elementami 
choreografii, emisji głosu oraz multimediów, których efektem 
finałowym będzie wspólny koncert muzyczny 50-osobowej grupy 
wokalnej ze znanymi w Polsce artystami. Koncert zostanie 
zaprezentowany w oparciu o widowiska artystyczne pt. „PANNY 
WYKLĘTE” i „NIEZŁOMNYM – HONOR”. 
Realizacja zadania ma na celu integrację oraz wykształcenie 
umiejętności współpracy utalentowanych muzycznie dzieci  
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z powiatu 
poddębickiego. Zamierzeniem realizatorów zadania jest osiągnięcie 
przez beneficjentów wysokiego poziomu umiejętności scenicznych, 
wokalnych oraz interpersonalnych oraz występ z zaproszonym 
artystą. 

Uczestnicy warsztatów 
– 50 osób (dzieci, 
młodzież od 6 do 25 
roku życia oraz osoby 
niepełnosprawne  
od 18 do 70 roku życia) 
Koncert będzie miał 
charakter niemasowy. 
Ilość widzów mogących 
wziąć udział  
w wydarzeniu – 
maksymalnie 300 osób. 

powiat poddębicki 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPD03 
FOLKOWE PRZYSTANKI – 

ŚRÓDPOLNE GALERIE 
39 600,00 

„Folkowe przystanki – śródpolne galerie” to propozycja 
przekształcenia sześciu wiejskich wiat przystankowych  
w inspirowane tradycjami i pejzażem wsi, malarstwem polskim  
i lokalną symboliką (herby, folklor ziemi łódzkiej, lokalna twórczość 
i twórcy), dzieła sztuki. Pomysł rozwija istniejącą sieć siedmiu 
przystanków o kolejne tworząc tym samym szlak stanowiący fuzję 
kultury, sztuki i tradycji. Bazując na istniejącej infrastrukturze – 
wprowadza w przestrzeń wiejską nową, artystyczną jakość. 

10 000 oszacowano  
na podstawie liczby 
mieszkańców powiatu 
poddębickiego (25%). 
Ponieważ galerie 
istnieją w przestrzeni 
publicznej, liczbę 
potencjalnych 
odbiorców można bez 
wahania ustanowić  
na poziomie ok. 30 000. 
Czas odbioru – czyli 
uczestnictwa – jest 
nieograniczony  
w czasie, co będzie 
miało wpływ na stałe 
zwiększenie liczby 
odbiorców. 

Projekt będzie realizowany 
na obszarze powiatu 
poddębickiego (wiaty 
przystankowe), swoim 
zasięgiem obejmie także 
powiaty ościenne i nie tylko 
(jako atrakcja kulturalno-
turystyczna regionu). 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPD04 

Na dwóch kółkach  
po Powiecie Poddębickim  

i Łęczyckim 
12 600,00 

Zadanie obejmuje zorganizowanie otwartego i ponadregionalnego 
rajdu rowerowego dla mieszkańców województwa łódzkiego, 
promującego aktywną turystykę. Trasa rajdu przebiegać będzie 
przez dwa powiaty: poddębicki i łęczycki. Celem zadania jest 
upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie zabytków oraz 
walorów krajobrazowych północno-zachodniej części 
województwa łódzkiego. Udział w rajdzie umożliwi uczestnikom 
poznanie i przybliżenie ciekawych turystycznie i krajobrazowo 
terenów dwóch powiatów województwa łódzkiego: poddębickiego 
i łęczyckiego. Ponadto pozwoli spędzić aktywnie czas z rodziną oraz 
nawiązać nowe znajomości wśród miłośników turystyki rowerowej. 

Zadania ma charakter 
otwarty i skierowane 
jest do wszystkich 
sympatyków turystyki 
rowerowej  
z województwa 
łódzkiego. Planuje się  
w nim udział około 150 
osób. 

Zadanie będzie realizowane 
na terenach powiatów: 
poddębickiego (gminy: 
Poddębice, Wartkowice, 
Uniejów) oraz łęczyckiego 
(gmina Świnice Warckie).  
Ze względu na otwarty 
charakter przedsięwzięcia 
zgłoszeń w rajdzie mogą 
dokonywać mieszkańcy  
z terenu całego 
województwa.  

EPD05 

Spotkajmy się w bibliotece 
– historycznie, 
regionalnie… 

16 500,00 

Celem projektu jest upowszechnianie w społeczności lokalnej 
wiedzy i pamięci historycznej, rozbudzanie zainteresowań historią 
województwa łódzkiego i Polski, powiększenie i aktualizacja oferty 
biblioteki z zakresu historii i regionu. Projekt zakłada organizację 
trzech spotkań: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą to spotkania  
z: autorem książki historycznej, historykiem oraz przedstawicielem 
wydawnictwa wydającego książki historyczne. Każde spotkanie 
będzie okazją do promowania książek zakupionych z projektu. Będą 
to książki o tematyce historycznej i dotyczące regionu łódzkiego 
(naukowe i popularnonaukowe, dydaktyczne oraz literatura piękna 
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych), a także autorów związanych 
z ziemią łódzką. W końcowej fazie projekt przewiduje konkurs 
wiedzy historycznej i regionalnej dla dzieci i młodzieży z powiatu 
poddębickiego. 

1 000 
miasto Poddębice  
i obszar całego  
powiatu poddębickiego 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EPD06 
Zjazd Kół Gospodyń 
Wiejskich z Powiatu 

Poddębickiego 
39 950,00 

„Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poddębickiego”  
to projekt upowszechniający folklor związany z Województwem, 
zaplanowany na dzień 15.10.2020 r., w którym to dniu obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Projekt obejmuje 
spotkanie członków Kół Gospodyń z terenu powiatu poddębickiego 
na hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach. 
Podczas zjazdu zaprezentują się koła gospodyń działające  
na terenie powiatu. Prezentacja każdego koła będzie dotyczyć 
trzech kategorii: kulinarnej, wizerunkowej oraz rękodzieła. Celem 
projektu jest integracja kół gospodyń z powiatu poddębickiego, 
wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy  
i podtrzymywanie tożsamości regionalnej.  

Do udziału  
w wydarzeniu zostaną 
zaproszone 33 koła 
zarejestrowane  
i działające w powiecie. 
Przewiduje się, 
że w wydarzeniu 
weźmie udział  
ok. 350 osób. 

Gminy zaproszone do 
udziału, to m.in. Uniejów, 
Zadzim, Dalików, Pęczniew, 
Wartkowice, Poddębice. 

EPD07 

Przyjedź, usiądź, 
porozmawiaj – bez względu 

na wiek możesz zmieniać 
świat 

40 000,00 

Projekt ma na celu integrację lokalnej społeczności. Pragniemy, aby 
osoby starsze, samotne oraz młodzież nie czuły się wykluczone, 
dlatego planujemy wycieczki integracyjne na terenie woj. łódzkiego 
– chcemy bowiem, aby mieszkańcy wyszli ze swoich domów  
i skorzystali z różnego rodzaju rozrywek i poznali walory WŁ. Druga 
część projektu skierowana jest na działalność folklorystyczną, 
rękodzielniczą. Ma to na celu również integrację poprzez wspólne 
spędzanie czasu.  

wyjazdy integracyjne – 
30,  
ZOO – 100,  
Uniejów – 10,  
zajęcia z rękodzieła, 
folkloru – 50 

Głównie mieszkańcy wsi 
Sędów, ale także pozostałe 
osoby zamieszkujące 
powiat poddębicki. 
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PULA POWIATU RAWSKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ERW01 Rawska Fiesta Balonowa 39 900,00 

Rawska Fiesta Balonowa – jest to wydarzenie, podczas którego 
będzie możliwość poznania sportu, jak i formy rekreacji jaką są loty 
balonów na ogrzane powietrze. Podczas jednego weekendu, 
odbywać się będą loty balonów nad terenem powiatu rawskiego, 
wieczorny pokaz balonów oraz konkurencje związane  
z baloniarstwem. Fieście towarzyszyć będzie piknik, który 
kierowany jest do mieszkańców powiatu rawskiego. Ma on służyć 
integracji, rekreacji oraz aktywizacji zarówno młodszych jak  
i starszych osób oraz całych rodzin. Podczas pikniku będzie muzyka 
zapewniona przez DJ. Na najmłodszych będą czekali animatorzy  
z szeregiem gier i zabaw. Dodatkowo będzie można poszerzyć 
wiedzę na temat balonów. To niecodzienne wydarzenie pozwoli  
na promocję zarówno powiatu oraz całego województwa 
łódzkiego. 

500 osób 

Gminy: miasto Rawa 
Mazowiecka, Rawa 
Mazowiecka, Biała Rawska, 
Regnów, Sadkowice, 
Cielądz, osoby   
z województwa i kraju 
zainteresowane tematem 
baloniarstwa.  
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ERW03 Rawski Koncert Sztuki 40 000,00 

Rawski Koncert Sztuki to pięć spotkań z kulturą wysoką. Każde 
spotkanie składać się będzie z części historyczno-literackiej 
(wieczór poetycki, prelekcja itp.), wystawy malarskiej lub 
fotograficznej oraz koncertu z różnych gatunków muzycznych 
(blues, piosenka autorska, jazz, poezja śpiewana, piosenka 
żeglarska-turystyczna). Dwie pierwsze części każdego ze spotkań 
będą realizowane przez lokalnych artystów, najczęściej osoby 
młode rozpoczynające swoją przygodę ze sztuką, część muzyczna to 
już występy uznanych artystów. Spotkania odbywać się będą  
w kameralnej atmosferze przy świecach, słodkim poczęstunku  
i filiżance kawy. Celem projektu są:  
 umożliwienie mieszkańcom powiatu rawskiego kontaktu  

z kulturą wysoką i sztuką bez konieczności wyjeżdżania  
do wielkich ośrodków miejskich;  

 promocja lokalnych artystów i twórców;  
 zapewnienie alternatywnej, rozwijającej formy spędzania 

wolnego czasu przez młodzież, co zapobiega szeroko pojętym  
patologiom społecznym;  

 aktywizacja seniorów;  
 poszerzanie wiedzy w zakresie historii lokalnej. 

500 osób powiat rawski 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ERW05 
Rawski Turniej Amatorów  

w Piłkę Siatkową 
37 300,00 

Rawski Turniej  Amatorów w Piłkę Siatkową to wydarzenie, które 
zrzeszy sympatyków siatkówki. Celem nadrzędnym jest krzewienie 
kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Podczas jednego 
weekendu planowanego na marzec 2020 roku zjada się zawodnicy  
i zawodniczki z całej Polski, aby reprezentować swoje drużyny i tym 
samym promować województwo łódzkie i powiat rawski. Jest to 
okazja do przyciągnięcia mieszkańców powiatu do aktywnego 
kibicowania. Poza tym rodzinny mini turniej siatkówki przyczyni się 
do integracji międzypokoleniowej oraz aktywizacji wszelkich grup 
wiekowych oraz społecznych. Aktywne spędzanie czasu jest 
równocześnie promocją zdrowego trybu życia.  

400 osób 

Mieszkańcy gminy, powiatu 
i miasta Rawa Mazowiecka 
oraz osoby z województwa  
i całego kraju.  
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ERW07 RAWA BRYDŻ 2020 39 700,00 

Rawa Brydż 2020 – jest to projekt mający na celu popularyzacje gry  
w brydża towarzyskiego oraz sportowego, skierowana  
do mieszkańców powiatu rawskiego. Dzięki dostępności dla 
wszystkich grup społecznych brydż przyczynia się do ciekawej 
formy spędzania czasu wolnego, aktywizacji wszystkich grup 
wiekowych, integracji międzypokoleniowej, możliwości zdobycia 
przydatnych w życiu codziennym umiejętności, oraz co pokazały 
badania jest tez formą zapobiegania chorobom wieku starczego. 
Brydż kształtuje zdolności logicznego i analitycznego myślenia, 
wyciągania wniosków, umiejętności współpracy w grupie, a przede 
wszystkim jest świetną okazją do nawiązania nowych kontaktów  
i znajomości. Turnieje z całą pewnością będą świetna promocją 
całego powiatu rawskiego, jak i województwa łódzkiego. 
Dodatkowym efektem tego projektu może być powstanie sekcji 
brydża w powiecie rawskim. 

350 osób 

Gminy: miasto Rawa 
Mazowiecka, Rawa 
Mazowiecka, Biała Rawska, 
Regnów, Sadkowice, 
Cielądz. 



62 
 

 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ERW08 Ekopracownia w bibliotece 40 000,00 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Rawa 
Mazowiecka i powiatu rawskiego Biblioteka Pedagogiczna 
organizuje liczne zajęcia z edukacji ekologicznej, czytelniczej  
i medialnej, warsztaty , seminaria, konferencje, pikniki ekologiczne 
włączając w nie przede wszystkim placówki oświatowe działające 
na terenie miasta i powiatu rawskiego. Chcąc stworzyć jak najlepsze 
warunki nauczania i rozwoju pragniemy doposażyć  
i zmodernizować salę biblioteczną w naszej placówce  
w Ekopracownię. Chcemy rozbudzić zainteresowania przyrodnicze 
wśród uczniów, umożliwić im bezpośredni kontakt z przyrodą, 
świadomą działalnością na rzecz ochrony przyrody oraz kształtować 
postawy proekologiczne wśród uczniów i lokalnej społeczności. 
Celem głównym „Ekopracowni w bibliotece” jest integracja małych 
i dużych użytkowników biblioteki z miasta Rawa Mazowiecka  
i powiatu rawskiego poprzez stworzenie miejsca spotkań, które 
umożliwiałoby działania nakierowane na aktywizację ekologiczną. 

800 powiat rawski 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ERW09 Biofeedback terapią XXI w. 40 000,00 

Zakup 500 godzin terapii biofeedback dla dzieci, które mają 
problemy w funkcjonowaniu spowodowane deficytami 
rozwojowymi. 
Biofeedback jest bezpieczną terapią, która może być pomocna 
dzieciom z zaburzeniami, które utrudniają jej funkcjonowanie. 
Polega na pomiarze fal mózgowych, przez elektrody umieszczone 
na głowie, w zależności od przyjętych założeń treningowych, 
niektóre fale są hamowane, inne promowane, dziecko informację 
zwrotną o treningu ma w postaci toczącej się gry lub filmu  
i uzyskiwanych punktów. Zalecane między innymi w ADHD, 
dysleksji, zaburzeniach uwagi, koncentracji i wielu innych 
zaburzeniach. 

Liczba dzieci 
uczestniczących  
w badaniach EEG – 
QEEG – 50.  
Liczba dzieci 
uczestniczących  
w terapii biofeedback – 
20 przez 25 godzin  
na dziecko. 

Dzieci z terenu gminy 
Sadkowice, a w przypadku 
mniejszej liczby dzieci  
z gminy Sadkowice dzieci  
z innych gmin powiatu 
rawskiego. 
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PULA POWIATU SIERADZKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ESI02 Pływanie dla Seniorów Plus 35 200,00 

Proponowana forma aktywności w wodzie zawierać będzie 
zarówno elementy nauki pływania, doskonalenia pływania, zajęć 
rehabilitacyjnych i wodnego aerobiku.  
Aktywność ruchowa w późniejszym wieku to gwarancja sprawnego 
aparatu ruchowego, poprawy układu krążenia, dobrego 
samopoczucia i samozadowolenia. 

8 grup wyjazdowych  
po 50 osób 

seniorzy powiatu 
sieradzkiego 

ESI03 A-port nad Wartą 31 000,00 

Zadanie obejmuje organizację wydarzenia o charakterze 
ekologiczno-krajoznawczym w Gminie Warta: organizację pikniku 
ekologicznego połączonego z warsztatami edukacji ekologicznej, 
podczas którego będzie możliwość wykonania karmników/budek 
lęgowych dla ptaków, uczestnictwo w licznych konkursach  
z zakresu ekologii. Wydarzeniem towarzyszącym będzie rajd pieszy 
ścieżką edukacyjną na trasie Proboszczowice-Glinno, połączony  
z obserwacją gatunków chronionych pod nadzorem ornitologów. 
Zadanie ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w zakresie ochrony gatunków zagrożonych, 
występujących na obszarze Zbiornika Jeziorsko i Natura 2000.  

Liczba uczestników 
biorących udział  
w wydarzeniu ok. 400. 

Projekt będzie realizowany 
na terenie gminy Warta. 
Projekt ma charakter 
ponadlokalny. Uczestnikami 
będą przede wszystkim 
mieszkańcy powiatu 
sieradzkiego oraz powiatów 
ościennych. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ESI04 

„Akcja dla serca” – 
wyposażenie wybranych 

miejsc publicznych  
w defibrylatory AED 

39 500,00 

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie wybranych 
miejsc publicznych w defibrylatory AED umieszczone  
w odpowiednich zewnętrznych szafkach. 
Zakres projektu ponadto przewiduje przeprowadzenie 
podstawowego szkolenia w zakresie obsługi urządzenia w formie 
teorii oraz zajęć praktycznych dla członków jednostek OSP, 
nauczycieli i personelu w placówce oświatowej oraz innych osób 
zainteresowanych udzielaniem pierwszej pomocy za pomocą 
defibrylatora. Warto także podkreślić, iż defibrylatory dzięki temu,  
że będą umieszczone na zewnątrz budynków, dają możliwość 
korzystania z nich w sytuacji zagrożenia życia przez 24 godziny na 
dobę w różnych newralgicznych lokalizacjach powiatu sieradzkiego. 

Przewidywana liczba 
osób mogących 
korzystać z nowo 
utworzonej 
infrastruktury: 
- około 100 osób 
przeszkolonych  
z obsługi urządzenia 
AED, 
- wszystkie osoby 
znajdujące się w stanie 
zagrożenia życia. 

powiat sieradzki,  
gmina Błaszki 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ESI05 BARD I ZAGUBIEŃ 40 000,00 

Celem zadania jest wydanie obszernego zbioru wierszy Macieja 
Tadeusza Adamowicza, który żył w latach 1940-2009 i tworzył 
głównie w Sieradzu. Z konkursowej inspiracji do liryk autora 
skomponowane i wykonane zostaną piosenki, które znajdują się  
na płycie CD i zaprezentowane będą w mass mediach. Tomik wraz  
z płytą pozostaną w sieradzkim almanachu historii na zawsze. 
Poezja Macieja T. Adamowicza kreśli panoramę Sieradza i Ziemi 
Sieradzkiej – w kontekście społecznym, obyczajowym  
i historycznym, np. przewrotu lat osiemdziesiątych. 
Charakterystyczna dla niej jest także poetyka regionalna, ludowa  
i liryczna, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie  
w proponowanych realizacjach wokalnych. 

200 osób będzie mogło 
zapoznać się z tomikiem 
i piosenkami podczas 
spotkań promocyjnych, 
a wszyscy sieradzanie 
poznają utwory 
wokalne, które 
prezentowane będą 
podczas promocji 
tomiku i płyty CD,  
ale także w mass 
mediach. Publikacja  
w nakładzie 200 szt. 
będzie bezpłatnie 
dystrybuowana  
dla zainteresowanych 
mieszkańców powiatu 
sieradzkiego podczas 
spotkań promocyjnych, 
jak również przekazana 
nieodpłatnie 
bibliotekom. 

Sieradz i powiat sieradzki 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ESI06 
Na styku czterech kultur – 

wyjazd edukacyjno-
integracyjny 

9 900,00 

Organizacja wyjazdu edukacyjno-integracyjnego dla mieszkańców 
sołectwa Romanów, gminy Błaszki, powiatu sieradzkiego. Projekt 
przewiduje zorganizowanie jednodniowego wyjazdu w okresie 
wakacyjnym (czerwiec-sierpień 2020 r.) dla 80 uczestników. 
Miejscem docelowym będzie Łódź – stolica naszego województwa, 
teren stanowiący styk kultur: polskiej, niemieckiej, żydowskiej  
i rosyjskiej. W przeszłości Łódź stanowiła centrum przemysłu 
dziewiarskiego, z którym wiąże się większa część łódzkich 
zabytków.  

Min. 80 uczestników 
mieszkańców sołectwa 
Romanów (istnieje 
możliwość rekrutacji 
uczestników  
z pobliskich sołectw 
powiatu sieradzkiego). 

gmina Błaszki,  
powiat sieradzki, 
województwo łódzkie 

ESI07 
W orkiestrach dętych siła… 

– tradycja wspólnego 
muzykowania 

40 000,00 

W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja 
dla uczniów orkiestry, zajęcia indywidualne i sekcyjne, wyjazdowe 
warsztaty muzyczne oraz spotkanie międzypokoleniowe. Projekt 
przeprowadzony jest w celu podtrzymywania tradycji wspólnego 
muzykowania. „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” – muzyka 
łączy, łagodzi obyczaje, sprawia że radość jest pełniejsza a smutek 
mniej dotkliwy. Wyszkolenie młodych muzyków pozwoli 
kultywować tradycje muzyczne a jednocześnie wzbogaci 
uroczystości o charakterze patriotycznym, historycznym, 
kultywującym rodzime tradycje. 

W zajęciach mogą brać 
udział osoby z terenu 
powiatu sieradzkiego. 
W zajęciach 
instrumentalnych 
weźmie udział 10-12 
osób. W spotkaniu 
międzypokoleniowym 
(uczniów orkiestry, 
członków orkiestry  
oraz seniorów i osób 
związanych z orkiestrą) 
weźmie udział około 
100 osób. 

Realizacja zadania będzie 
obejmować powiat 
sieradzki, województwo 
łódzkie. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ESI08 
Profilaktyka zdrowotna – 
gry i zabawy dla każdego, 

 i w każdym wieku 
19 800,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu aktywnego dnia dla rodzin  
z dziećmi, młodzieży, osób dorosłych i seniorów, w jeden  
z weekendów w okresie od czerwca do września 2020 r. 
Profilaktyka zdrowotna to nie tylko  wizyty u lekarza,  są to 
wszelkiego rodzaju gry i zabawy na świeżym powietrzu, ćwiczenia 
muzyczno-ruchowe oraz promocja zdrowego stylu życia i zdrowej 
żywności zwłaszcza tej regionalnej, tradycyjnej i naturalnej. 
Wspólna zabawa integruje społeczność lokalną oraz pomaga  
w zacieśnianiu więzi międzypokoleniowej. Zarówno umysł, jak  
i ciało wymagają odreagowania, rozluźnienia i odprężenia dlatego 
aktywny dzień zakończymy kinem plenerowym. 

Od 100 do 200 osób –  
o  imprezie mieszkańcy 
gminy będą 
poinformowani  
z plakatów 
umieszczonych  
w tablicach 
informacyjnych 
znajdujących się  
w każdym sołectwie  
na terenie gminy. 

gmina Wróblew 

ESI09 

„Twoja twarz powinna być 
mi znana” – propagowanie 
wiedzy o historii regionu. 
Promocja czytelnictwa. 

20 000,00 

Zadanie ma na celu poszerzenie zainteresowań, pogłębianie wiedzy 
dotyczącej historii regionu i pamięci historycznej wśród dzieci  
i młodzieży oraz mieszkańców powiatu sieradzkiego, budowanie 
poczucia wspólnoty wśród społeczności lokalnej, rozwijanie pasji 
literackich, promocję czytelnictwa. W ramach projektu przewiduję 
konkurs filmowy oraz zakup nowości nawiązujący do historii 
województwa i pamięci historycznej wzbogacający ofertę 
biblioteki. 

2 500 powiat sieradzki 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ESI10 

REHABILITACJA  
W PLENERZE – ZDROWIE  

I UŚMIECH DZIECI  
W RAFAŁÓWCE 

39 995,00 

Rozszerzanie przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy w Rafałówce 
zakresu form prozdrowotnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży  
w formie zabaw i ćwiczeń ruchowych przy wykorzystaniu urządzeń 
plenerowych. 
Umożliwienie prawidłowego rozwoju dziecka oraz wyrobienie 
nawyku prowadzenia systematycznych ćwiczeń, a także zwrócenie 
uwagi rodziców i dzieci na zachowania prozdrowotne. Zakup 
urządzeń plenerowych służących pogłębianiu rehabilitacji. 

około 700 osób 

powiaty: sieradzki, gminy: 
Warta, Sieradz, Błaszki, 
Złoczew, Brąszewice, 
Brzeźnio, Burzenin, 
Goszczanów, Klonowa, 
Wróblew 
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PULA POWIATU WIELUŃSKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWI01 

Wieluń sprzyja ekologii / 
#KoloroweKubełki 

Challenge – warsztaty 
edukacyjne z recyklingu  

i segregacji odpadów 

40 000,00 

Projekt ma na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie segregacji 
odpadów oraz wyrabiania nawyku tej segregacji od najmłodszych 
lat. Śmieci to cenne surowce. Prawidłowo wyselekcjonowane, 
posegregowane, poddane recyklingowi z produktu kłopotliwego 
dla środowiska stają się cennym produktem, który dostarcza 
surowców do powtórnej produkcji. Ten proces pozwala chronić 
środowisko. Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów 
edukacyjnych w przedszkolach oraz w szkołach działających  
na terenie gminy Wieluń w zakresie recyklingu i segregowania 
odpadów w podziale na cztery główne frakcje: PAPIER (kolor 
niebieski), METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty), SZKŁO 
(kolor zielony), BIO (kolor brązowy) w celu wyrabiania nawyków 
segregacji odpadów. #WieluńSprzyjaEkologii. 

ok. 5 000 
gmina Wieluń/ 
przedszkolaki i uczniowie 
wieluńskich szkół 



71 
 

 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWI02 
Lepiej pływać i grać, niż 

ziewać 
39 980,00 

Projekt skierowany jest do 155 dzieci w wieku szkolnym 
zamieszkałych na terenie powiatu wieluńskiego. Zakłada 
organizację nauki pływania dla 135 dzieci oraz nauki gry w szachy 
dla 20 dzieci, które będą odbywały się w godzinach 
popołudniowych w ramach zajęć pozaszkolnych. Głównym celem 
projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów 
wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw 
ukierunkowanych na rozwój edukacji i sportu. 

Projekt skierowany jest 
do grupy 155 dzieci  
w wieku szkolnym,  
z podziałem na:  
- naukę pływania – 
dzieci w wieku 
szkolnym 9 grup  
15-osobowych,  
- naukę gry w szachy – 
dzieci w wieku 
szkolnym 1 grupa  
20-osobowa. 

Projekt skierowany jest  
do 155 dzieci w wieku 
szkolnym z terenu całego 
powiatu wieluńskiego. 

EWI04 
Aktywne wakacje dla 
mieszkańców powiatu 

wieluńskiego 
11 090,00 

Projekt „Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego” 
– to oferta dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w okresie 
letnim w 2020 r. W budynkach użyteczności publicznej na terenie 
powiatu wieluńskiego odbywać się będą warsztaty rękodzielnicze, 
muzyczne, kulinarne oraz zajęcia sportowe, a także lokalne 
wycieczki z przewodnikiem.  

W zadaniu weźmie 
udział ok. 100 osób 
zamieszkujących teren 
powiatu wieluńskiego. 

W zadaniu udział wezmą 
mieszkańcy powiatu 
wieluńskiego. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWI08 
Ćwiczenia sportowo-

taneczne dla mieszkańców 
powiatu wieluńskiego 

18 500,00 

Cykliczne spotkania grupy 30 osobowej z powiatu Wieluńskiego  
w wieku 16+, dwa razy w tygodniu po 2 godz. z profesjonalnym 
instruktorem. Możliwość dopisywania osób lub zamiany jeśli ktoś 
będzie chciał zrezygnować lub przybyć. Zakres działań i usług 
rehabilitacyjnych: ćwiczenia na boisku, na siłowni napowietrznej, 
ćwiczenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej  
im. Marii Konopnickiej w Masłowicach. Raz w miesiącu wyjazd  
na kryty basen do Wielunia. Dwa razy w roku wycieczka rowerowa  
z przewodnikiem i asystą ratownika medycznego. Celem jest 
pokazanie mieszkańcom dlaczego ruch, ćwiczenia i rehabilitacja 
jest tak ważna w naszym życiu i jak wiele korzyści nam daje. 

Zajęcia planowane dla 
30 osób z możliwością 
powiększenia grupy  
lub wymiany osób jeśli 
ktoś będzie chciał się 
wycofać. 

gmina Wieluń,  
gmina Czarnożyły 

EWI09 Aktywne Wakacje 40 000,00 

Organizacja i zachęcanie do aktywnego wypoczynku poprzez 
kulturę i sport. Integracja regionalnej społeczności, rodzinne 
spędzanie czasu wolnego w okresie wakacyjnym. Projekt ułatwi 
pracującym rodzicom zorganizowanie czasu wolnego swoim 
dzieciom w trakcie wakacji. Zapewni im bezpieczeństwo, fachową 
opiekę i możliwość spędzenia poznawczych wakacji. Dedykowany 
jest dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście ich 
pracującym rodzicom i całej społeczności regionalnej. W ramach 
projektu przewidywany jest cykl zajęć sportowych, kulturalnych  
i artystycznych. 

Zajęcia dla dzieci 
i młodzieży od 50-500 
osób. 

gmina Wieluń,  
gmina Biała,  
gmina Pątnów,  
gmina Skomlin, 
gmina Mokrsko,  
gmina Ostrówek,  
gmina Czarnożyły,  
gmina Wierzchlas,  
gmina Osjaków 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWI10 Integracja w Łódzkim 30 860,00 

Proponuję 3-dniową wycieczkę, ponieważ moim zdaniem 
realizowane zadanie wpłynie korzystnie na budowanie tożsamości 
regionalnej, polepszenie kontaktów międzysąsiedzkich a zarazem 
poznamy piękne okolice swojego województwa. Tę wyprawę 
chętnie rozpoczęłabym w okresie wiosenno-letnim (maj, czerwiec) 
od  Uniejowa, zostając na 2 noclegi.  Tam z przyjemnością między 
innymi zwiedziłabym Basztę Zamkową, Zagrodę Młynarską. 
Skorzystałabym również z kąpieli w termach. Drugi dzień  
to zwiedzanie  legendarnego  miasta Łowicz z przewodnikiem  
np. Bazylikę Katedralną, Muzeum Regionalne.  
To, co najatrakcyjniejsze zostawiam na koniec, czyli Łódź. I tak,  
z przewodnikiem odwiedziłabym m.in.: XIX wieczne osiedle 
robotnicze, Pałac Poznański. W jeden z wieczorów w zależności od 
pogody zaproponowałabym ognisko np. z pieczeniem kiełbasek, 
śpiewem.  

50 gmina Biała 
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PULA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWE01 

Wzrok-słuch-dotyk. 
Warsztaty dla dzieci  

i dorosłych z powiatu 
wieruszowskiego. 

10 000,00 

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku szkolnym oraz dorosłych 
– w szczególności nauczycieli. Zadanie polega na przeprowadzeniu 
warsztatów sensorycznych oraz z komunikacji w szkołach 
podstawowych w powiecie wieruszowskim i zajęć z emisji głosu  
dla nauczycieli tych samych szkół. W ramach projektu zaprosimy  
na wykłady tematyczne poświęcone osobom niepełnosprawnym. 

500 

gmina: Bolesławiec, 
Czastary, Sokolniki, 
Lututów, Galewice, 
Łubnice, Wieruszów 

EWE02 

Województwo łódzkie 
opowiada swoją historię – 
rzecz o dziedzictwie Ziemi 
wieruszowskiej i regionu 

11 000,00 

Istotą przedsięwzięcia jest rozbudzenie ciekawości na temat 
dziedzictwa swoich przodków i wybranych zdarzeń z przeszłości  
i teraźniejszości Ziemi wieruszowskiej i regionu łódzkiego.  
W ramach zadania zrealizowane zostaną działania edukacyjne  
i kulturalne wśród dzieci i młodzieży powiatu wieruszowskiego oraz 
zakupione zostaną książki. Celem projektu jest uświadomienie  
i docenienie przez dzieci i młodzież osiągnięć przeszłych pokoleń, 
integrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, wspomaganie szkół  
i placówek oświatowych w realizacji edukacji regionalnej. 

1-500 
miasto Wieruszów,  
powiat wieruszowski 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWE03 Senior na dobrym szlaku 39 325,00  

W ramach projektu przewiduje się: koordynacja i promocja działań, 
skoncentrowanych na działalności w zakresie rehabilitacji 
zdrowotnej na rzecz osób po 60 roku życia m.in. wsparcie seniorów 
w udziale w zajęciach. Inauguracją projektu będzie organizacja 
spotkania „Senior na dobrym szlaku”. Zajęcia z zakresu 
prozdrowotnej rehabilitacji poprzez sport: taniec, aquaaerobic, 
nordic walking, warsztaty z dietetykiem. Seria 5 spotkań  
ze specjalistami (trycholog, diabetyk, dietetyk, irydolog, zielarz). 
Dwa wyjazdy integrująco-zdrowotne (podczas wyjazdów 
rehabilitacja pamięci i orientacji – przeprowadzenie gry terenowej, 
szukanie i poznawanie ziół oraz możliwości ich zastosowań 
zdrowotnych). Zakończeniem zajęć będzie festyn „Senior na 
dobrym szlaku” o tematyce prozdrowotnej, podczas którego 
uczestnicy zaprezentują wystawę zielarstwa, umiejętności  
i sposoby aktywnego i zdrowego spędzania czasu. Projekt dotyczy 
zakresu rehabilitacji zdrowotnej. 

335 gmina Wieruszów 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWE04 Korczak podbija łódzkie 27 335,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu 2-dniowej wycieczki 
turystycznej po terenie województwa łódzkiego dla 43 uczniów klas 
ósmych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka nr 1  
w Wieruszowie oraz ich 5 opiekunów. Celem głównym wycieczki 
jest promocja wizerunku województwa łódzkiego jako atrakcyjnego 
turystycznie oraz zwiększenie poziomu tożsamości regionalnej 
wśród przyszłych absolwentów wieruszowskiego Korczaka. Cele 
szczegółowe wycieczki:  
1) upowszechnianie turystyki na terenie naszego regionu wśród 

młodzieży,  
2) zwiększenie wiedzy na temat historii oraz zasobów 

kulturalnych i krajoznawczych województwa łódzkiego wśród 
przyszłych absolwentów wieruszowskiego Korczaka,  

3) pośrednio kierowanie przyszłymi wyborami młodzieży, 
promując Łódź, jako dobry i ciekawy kierunek akademicki.  

48 osób (43 uczniów  
+ 4 opiekunów  
+ 1 kierownik 
wycieczki) 

Uczniowie klas ósmych  
(tj. klasy 8a i 8b w roku 
szkolnym 2019/2020) 
Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Korczaka  
w Wieruszowie.  
Uczniowie ci zamieszkują 
na terenie powiatu 
wieruszowskiego.  
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWE05 
Kierunek łódzkie – 

radostowianie poznają 
łódzkie 

27 820,00 

Zadanie polega na organizacji dwudniowej  autokarowej wycieczki 
turystycznej po województwie łódzkim dla 59 osobowej grupy 
mieszkańców miejscowości Radostów Pierwszy i Radostów Drugi. 
Celem ogólnym zadania, o charakterze długoterminowym, jest 
promocja wizerunku województwa łódzkiego, jako atrakcyjnego 
turystycznie oraz zwiększenie poziomu tożsamości regionalnej 
wśród mieszkańców wiosek. Cele szczegółowe zadania:  
1) zwiększenie wiedzy na temat historii oraz zasobów kulturalnych  

i krajoznawczych województwa łódzkiego, 
2) upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców wiosek,  
3) aktywizacja mieszkańców wiosek na rzecz uprawiania turystyki  

na terenie województwa,  
4) integracja międzypokoleniowa.  
Zadanie jest odpowiedzią na zidentyfikowany na terenie wiosek 
problem niskiego poziomu tożsamości regionalnej mieszkańców. 
Stan ten wynika z położenia powiatu wieruszowskiego  
na pograniczu trzech województw oraz reform administracyjnych. 
Projekt wpłynie na poprawę opisanej sytuacji.   

59 osób 

Mieszkańcy miejscowości: 
Radostów Pierwszy  
i Radostów Drugi (wioski  
z terenu gminy Czastary  
w powiecie 
wieruszowskim). 

EWE07 
Piknik sportowo-

rekreacyjny w Galewicach 
29 000,00 

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu pikniku sportowo-
rekreacyjnego na terenie gminy Galewice. Głównymi celami pikniku 
jest propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia. 

500 

Zadanie będzie realizowane 
na terenie gminy Galewice, 
powiat wieruszowski, 
miejscowość Galewice. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWE08 Wędrówki po ziemi łódzkiej 19 930,00 

Zadanie polega na zorganizowaniu dwudniowej autokarowej 
wycieczki turystycznej po województwie łódzkim dla 40-osobowej 
grupy mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Celem ogólnym 
zadania jest promocja wizerunku ziemi łódzkiej, jako regionu 
atrakcyjnego turystycznie. Cele szczegółowe zadania:  
1) upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców powiatu 

wieruszowskiego,  
2) zwiększenie wiedzy na temat historii oraz zasobów kulturalnych  

i krajoznawczych województwa łódzkiego,  
3) aktywizacja mieszkańców powiatu wieruszowskiego w zakresie 

uprawiania turystyki na terenie województwa łódzkiego,  
4) zwiększenie stopnia kapitału społecznego.  
Zadanie jest odpowiedzią na zidentyfikowany na terenie powiatu 
wieruszowskiego problem polegający na tym, że mieszkańcy  
w niewystarczającym stopniu znają zasoby i walory turystyczne  
i krajoznawcze swojego regionu, a w konsekwencji w małym 
stopniu podejmują aktywność turystyczną w oparciu o lokalne 
zasoby. Realizacja zadania wpłynie na złagodzenie skutków tego 
problemu.  

40 osób 
mieszkańcy powiatu 
wieruszowskiego  

EWE09 

Upowszechnianie gry  
w piłkę nożną poprzez 
organizację Turnieju 

Piłkarskiego 

13 100,00 

Organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z podziałem 
na dwie kategorie wiekowe będzie alternatywą dla kolejnego dnia 
przed komputerem/telewizorem. Cel: propagowanie zamiłowania 
do sportu, rozwoju fizycznego, zdrowego stylu życia, budowanie 
aktywności społecznej, integracja mieszkańców powiatu. 

400 

Gmina Lututów (miejsce 
organizacji turnieju), gminy 
powiatu wieruszowskiego 
(Sokolniki, Czastary, 
Galewice, Wieruszów, 
Bolesławiec, Łubnice)  
i ościenne.  
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EWE10 Lututów w grze 39 000,00 

Zadanie ma na celu organizację zajęć piłkarskich dla dzieci  
i młodzieży na terenie Lututowa oraz organizację 9 turniejów 
piłkarskich dla zespołów z rocznika 2007, 2010, 2011 z całego 
powiatu wieruszowskiego. 

Liczba bezpośrednich 
odbiorców –  
200-300 osób.  
Liczba pośrednich 
odbiorców – 600 osób. 

Obszar działania obejmuje 
powiat wieruszowski. 
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PULA POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EZD01 
Bezpłatna akademia 
siatkówki dla dzieci  

i młodzieży 
33 000,00 

Głównym celem zadania jest zdobycie doświadczenia, podniesienia 
poziomu sprawności fizycznej przez uczestników cyklu treningów 
siatkówki dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
zduńskowolskiego. Ponadto edukacja zdrowotna w tym poprawa 
świadomości w kwestii rozumienia tego jak ważna jest ona w życiu 
człowieka, a także promocja piłki siatkowej. Cel zrealizowany 
zostanie poprzez współzawodnictwo sportowe w duchu gry fair 
play. 

Planowane jest 
przeprowadzenie 
akademii siatkówki  
dla 100 dzieci  
i młodzieży. 

Zadanie będzie realizowane 
na terenie powiatu 
zduńskowolskiego  
dla wszystkich jego 
mieszkańców z miasta  
i gminy Zduńska Wola, 
miasta i gminy Szadek, 
gminy Zapolice. 

EZD02 

„Myślę, więc czytam, piszę” 
– rozwijanie pasji 

literackich, promocja 
czytelnictwa wśród dzieci  

i młodzieży 

20 000,00 

Zadanie ma na celu poszerzenie zainteresowań, rozwijanie pasji 
literackich, promocję czytelnictwa – pogłębianie wiedzy dotyczącej 
historii województwa i pamięci historycznej wśród dzieci  
i młodzieży oraz mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.  
W ramach projektu przewiduję spotkanie autorskie, konkurs 
literacki i plastyczny oraz zakup nowości nawiązujący do historii 
województwa i pamięci historycznej wzbogacający ofertę 
biblioteki. 

1 500 osób 
Zadanie będzie realizowane 
wśród dzieci i młodzieży 
powiatu zduńskowolskiego. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EZD03 
Wakacyjna ucieczka  

w przygodę 
40 000,00 

W ramach projektu zamierzamy zorganizować obóz sportowy pod 
hasłem „Wakacyjna ucieczka w przygodę” dla grupy  
40 uczestników z roczników 2005-2009 w sierpniu 2020 roku.  
W ramach obozu sportowego zorganizowane zostaną zajęcia 
sportowe (2 treningi dziennie), mecze sparingowe (2 podczas 
obozu), wycieczki (2 podczas obozu), nauka pływania, imprezy 
integracyjne (konkursy, prezentacje, Igrzyska Sportowe, gry 
terenowe, spotkanie powitalne i podsumowujące obóz). 
Podstawowym celem zadania jest rozwój i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu wśród 40 chłopców dzięki udziałowi  
w obozie sportowym. 

40 chłopców z rocznika 
2005-2009 

Zadanie zostanie 
zrealizowane na terenie 
województwa łódzkiego. 
Wybór ośrodka zostanie 
dokonany  
po zaakceptowaniu 
projektu i przyznaniu 
dofinansowania.  Wstępnie 
planujemy wyjazd do Osady 
Sportowej w Burzeninie. 

EZD04 
PARADA ORKIESTR DĘTYCH 

W ZDUŃSKIEJ WOLI 
40 000,00 

Parada Orkiestr Dętych w Zduńskiej Woli to wydarzenie mające  
na celu popularyzację i zwiększenie zainteresowania oryginalną 
formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte. Wydarzenie 
będzie doskonałą i jedyną tego rodzaju w regionie okazją  
do wymiany doświadczeń, poznania kultury poszczególnych 
regionów oraz międzypokoleniowych spotkań muzyków, 
stwarzając szansę na zaciągnięcie cennych i wartościowych 
doświadczeń. Jako impreza muzyczna będzie ważnym czynnikiem 
kulturotwórczym, gdzie zgrani muzycy zachwycają zgromadzoną 
publiczność dźwiękami płynącymi z instrumentów. Prezentacja 
dorobku orkiestr, konfrontacja poszukiwań repertuarowych  
i osiągnięć wykonawczych oraz inspirowanie nowych kierunków  
i form działania w pełni zaspokoi potrzeby kulturalno-muzyczne 
mieszkańców powiatu. 

Przewidywana liczba 
odbiorców zadania  
to około 700 osób. 
Impreza będzie miała 
charakter otwarty, 
każdy zainteresowany 
mieszkaniec powiatu 
zduńskowolskiego 
będzie mógł w niej 
bezpłatnie wziąć udział. 

Mieszkańcy powiatu 
zduńskowolskiego  
oraz sąsiednich powiatów. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EZD05 

Kajakiem przez powiat 
zduńskowolski – spływ 

kajakowy dla mieszkańców 
powiatu zduńskowolskiego 

8 500,00 

Celem bezpośrednim projektu jest promocja szlaków rzecznych 
powiatu zduńskowolskiego, propagowanie turystyki  
i krajoznawstwa lokalnego oraz promocja zdrowego trybu życia  
w Województwie Łódzkim. Cele te zostaną osiągnięte poprzez 
zorganizowanie spływu kajakowego w okresie od czerwca  
do września 2020 roku dla 50 uczestników. Trasa spływu będzie 
wiodła przez obszary położone na terenie powiatu 
zduńskowolskiego. Trasa będzie liczyła od 8 do 14 kilometrów.  
Na spływie zostanie zapewniony obiad w postaci grochówki. 
Bezpośrednio po zakończeniu spływu odbędzie się ognisko 
podsumowywujące spływ wraz z konkursem. Na miejsce 
rozpoczęcia spływu oraz z miejsca jego zakończenia zostanie 
zorganizowany transport do miasta Zduńska Wola. Zapisy 
uczestników według kolejności zgłoszeń.  

50 uczestników  
(25 kajaków  
2-osobowych) 

powiat zduńskowolski,  
rzeki Warta i Widawka 

EZD06 

Festiwal zespołów 
ludowych z terenu powiatu 

zduńskowolskiego  
w połączeniu z pokazem 
kulinarnym produktów 

lokalnych 

40 000,00 

W festiwalu wezmą udział zespoły mające swoją siedzibę na terenie 
powiatu zduńskowolskiego prezentujące taniec i śpiew stroje 
ludowe, muzykę oraz Koła Gospodyń Wiejskich (z powiatu 
zduńskowolskiego)  które przedstawią pokaz kulinarny produktów 
lokalnych wytwarzanych tradycyjnymi metodami, bez 
konserwantów i polepszaczy, a co za tym idzie zwiększy 
atrakcyjność województwa łódzkiego i promocji tego obszaru. 

Przewiduje się,  
że planowana liczba 
odbiorców wyniesie  
ok. 800 osób. 

Zadanie realizowane będzie 
w miejscowości Szadek  
w powiecie 
zduńskowolskim. Jego 
odbiorcami będą nie tylko 
mieszkańcy powiatu 
zduńskowolskiego, ale 
całego województwa 
łódzkiego. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

EZD07 Kępina po żaglami 39 800,00 

Projekt „Kępina pod Żaglami” przeznaczony jest dla dzieci  
i młodzieży szkolnej. W ramach zadania przeprowadzony zostanie 
cykl zajęć żeglarskich na jachtach typu Optimist o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym. Zajęcia będą prowadzone w formie 
treningów przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Celem 
projektu jest rozwój i upowszechnianie sportu oraz wzrost 
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z powiatu 
zduńskowolskiego. 

40 osób  

powiat zduńskowolski, 
gmina Zduńska Wola, 
gmina Szadek,  
gmina Zapolice 

EZD10 
Kino bez biletu – spotkania  

z gwiazdami 
40 000,00 

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

Planowana liczba 
odbiorców: 1 700  
(5 spotkań) 

Zadanie kierowane  
do wszystkich mieszkańców 
powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem gminy 
Zduńska Wola. 
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PULA POWIATU MIASTA ŁÓDŹ 
 

KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO01 
Taniec bez barier – 

darmowe zajęcia taneczne 
dla dzieci i młodzieży 

23 200,00 

Zorganizowanie darmowych zajęć tanecznych dla dzieci  
i młodzieży. Zadanie ma na celu umożliwienie każdemu, bez 
znaczenia na status materialny do pobierania lekcji tanecznych. 
Zadanie ma również na celu upowszechnienie kultury fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży, rozwój czy zaszczepienie zainteresowań, 
alternatywę dla pasywnego spędzania wolnego czasu przed 
komputerem czy telewizorem. 

Planowana liczba 
mieszkańców będących 
uczestnikami tego 
wydarzenia  
to 150 osób. 

Obszar działania  
to mieszkańcy m. Łódź.  

ELO02 

Kiedy serce mówi STOP. 
Wyposażenie Ośrodka 
Wczesnej Rehabilitacji 

Kardiologicznej  
w „Koperniku” 

8 700,00 

Znasz kogoś, kto miał zawał? Z pewnością dla niego i jego bliskich 
było to dramatyczne przeżycie. Strach. Ból. Niepewność jutra.  
Ten problem dotyczy coraz młodszych osób. Aż 1/3 pacjentów 
oddziałów kardiologicznych to osoby w wieku produkcyjnym. Jak 
zmieniłoby się Twoje życie, gdyby dziś krew przestała docierać do 
Twojego serca? Pewnie wiele byś dał, by szybko odzyskać dawną 
sprawność.  
Na szczęście skuteczna rehabilitacja pozwala w pełni powrócić  
do zdrowia. Wesprzyj pacjentów, którzy przez to przechodzą. 
Pomóż wyposażyć Ośrodek Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej 
Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi w sprzęt przywracający 
sprawność psychoruchową osób po ostrych zespołach 
wieńcowych, zawałach, zabiegach kardiologicznych  
i kardiochirurgicznych. 

Ośrodek Wczesnej 
Rehabilitacji 
Kardiologicznej leczy 
około 1 000 pacjentów 
rocznie. 

Zadanie obejmuje całe 
województwo łódzkie. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO04 
Na spacer z mapą do lasu – 

Las Łagiewnicki 
5 000,00 

Zadanie polega na wykonaniu specjalistycznej mapy do biegu  
na orientację fragmentu terenu Lasu Łagiewnickiego  
(w uzgodnieniu z nadleśnictwem), która to mapa zostanie 
udostępniona mieszkańcom i wykorzystana na zorganizowanej 
imprezie popularyzującej bieg i marsz na orientację. W imprezie 
będą mogli wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu – 
młodzież, dorośli, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Przygotowana 
mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi i sezonowymi 
plakietkami w miejscach punktów kontrolnych umieszczonymi  
w terenie będzie służyć turystom i społeczności lokalnej jako nowy 
produkt turystyczny w powiecie m. Łódź. 

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

powiat m. Łódź 

ELO06 Bieg Ełkaesiaka 31 100,00 

Zadanie będzie polegać na organizacji biegu ulicznego dla 
mieszkańców Łodzi. W biegu może brać udział każdy mieszkaniec 
bez kategorii wiekowej podpisując oświadczenie o swoim stanie 
zdrowia. Limit uczestników biegu to 900 osób. Dystans na jakim 
odbędą się zawody to 5 km. Miejsce zawodów zostanie wybrane 
przez operatora w późniejszym etapie ale sugerowane miejsce  
to jeden z łódzkich parków. Celem organizacji biegu jest 
upamiętnienie naszego Łódzkiego Klubu Sportowego, który jest  
od wielu lat związany z naszym miastem, cieszy nas sukcesami  
i przez sport i aktywny wypoczynek mieszkańców naszego miasta 
chce wypromować dokonania Klubu i jego wieloletnią historię. 

900 miasto Łódź 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO07 

Sprzęt do fizykoterapii 
pacjentów z uszkodzeniem 

ośrodkowego  
i obwodowego układu 

nerwowego 

39 950,00 
Celem zadania jest stworzenie w Oddziale Rehabilitacji 
Neurologicznej Szpitala w Łagiewnikach stanowisk  
do kompleksowej fizykoterapii dla chorych z uszkodzeniem 
obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. 

Pacjenci 
hospitalizowani  
w Oddziale Rehabilitacji 
Neurologicznej  
tj. średnio 300 osób 
rocznie 

miasto Łódź 

ELO08 
Rehabilitacja oddechowa  
na „świeżym” powietrzu  

w środowisku naturalnym 
36 500,00 

Celem projektu jest kontynuacja rehabilitacji oddechowej 
rozpoczętej i prowadzonej w Oddziale Rehabilitacji 
Pulmonologicznej, w warunkach mikroklimatu lasu łagiewnickiego, 
którego część znajduje się na terenie Wojewódzkiego Zespołu ZOZ 
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi przy  
ul. Okólnej 181. Aby osiągnąć ten cel niezbędny jest zakup 
odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego. 

Pacjenci 
hospitalizowani  
w Oddziale Rehabilitacji 
Pulmonologicznej 
Wojewódzkiego 
Zespołu ZOZ Centrum 
Leczenia Chorób Płuc  
i Rehabilitacji w Łodzi 
przy ul. Okólnej 181,  
tj. śr. 400 osób/rok. 

miasto Łódź 

ELO09 

TMRF Widzew i RTS 
Widzew, razem czy 

osobno? Odpowiedź po 110 
latach (1910-2020). 

40 000,00 

Zadaniem projektu będzie publikacja książkowa dotycząca 
historycznych aspektów powstania Widzewa, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiazań historycznych, kulturowych  
i społecznych pomiędzy TMRF Widzew a RTS Widzew Łódź. 

2000 
mieszkańcy Łodzi – 
województwa łódzkiego 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO10 
Turniej wiewiór – 

przyszłych mistrzyń 
siatkówki 

37 200,00 

Zadanie będzie polegać na organizacji turnieju siatkówki dla 
dziewczyn z podstawówki i liceum, które są mieszkankami Łodzi. 
Limit uczestników turnieju to 500 osób. Turniej odbędzie się  
w wynajętej hali przez dwa dni, gdzie zawodniczki będą mieć 
zapewnioną opiekę lekarską, catering i profesjonalne sędziowanie 
z organizacją zawodów. Celem organizacji zawodów jest integracja 
środowiska siatkarskiego i wyłonienie nowych młodych talentów – 
zawodniczek, które możliwe, że będą się rozwijać lub rozwijają już 
w którejś z łódzkich drużyn siatkarskich. 

500 miasto Łódź 

ELO11 Aktywny senior 26 000,00 

Zadanie „Aktywny Senior” zadanie ma na celu rehabilitację 
zdrowotną poprzez działania: zajęcia z kijkami Nordic Walking, 
zajęcia fitness, naukę tańca, wykłady prozdrowotne. Projekt 
skierowany jest do mieszkańców powiatu m. Łódź. Zadanie 
zostanie zrealizowane w trzydniowym planie  zajęć (w godz. 9.30-
15.30). Zostanie nawiązana współpraca z organizacjami 
zrzeszającymi grupy seniorów w Łodzi, którzy będą brali udział  
w zadaniu.                                                                                                  

Program skierowany 
jest do ok. 20 osób 
starszych w wieku 60+, 
które chcą aktywnie  
i prozdrowotnie 
spędzać wolny czas.           

seniorzy z powiatu m. Łódź 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO12 Łódzki Festiwal Taneczny 39 925,00 

Zadanie polegać będzie na organizacji dwudniowego Festiwalu 
Tanecznego skierowanego do dzieci i młodzieży z powiatu miasta 
Łódź, a także do dzieci i młodzieży zaproszonych z innych powiatów 
województwa łódzkiego. Celem realizacji zadania jest 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację 
tańca wśród dzieci i młodzieży. 

Rezultatem realizacji 
zadania będzie 
organizacja  
i przeprowadzenie 
dwudniowego 
Festiwalu Tanecznego, 
w którym udział 
weźmie około  
500 uczestników (dzieci  
i młodzieży w wieku  
od 5 lat do 18 lat), 
prezentujących różne 
doświadczenie 
taneczne – uczestnicy 
będą podzieleni  
na poszczególne 
kategorie wiekowe  
(do 7 lat, 8-9 lat,  
10-13 lat, 14-15 lat,  
16-18 lat) solo w stylach 
disco dance, jazz, hip-
hop i taniec towarzyski. 
Drużynowy w stylach 
disco dance, jazz i hip-
hop.  

Miasto Łódź, a także inne 
powiaty województwa 
łódzkiego (zgierski, 
skierniewicki, 
zduńskowolski). 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO13 
Łodzią po dwudziestu 

rzekach 
40 000,00 

Celem projektu jest pokazanie dzieciom w wieku szkolnym jak 
ogromne znaczenie ma dbanie o przyrodę w mieście. 
Zanieczyszczone powietrze i woda, odpady, przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów hałasu to obecne problemy środowiska 
przyrodniczego Łodzi. Jak żyć w mieście, żeby nie utonąć  
w śmieciach, hałasie i smogu? Czy oprócz ludzi jest tu też miejsce 
dla zwierząt i roślin? Te zagadnienia zbada 1000 uczniów z 40-stu 
łódzkich szkół podstawowych podczas 120 godzin warsztatów 
„ekologicznych” organizowanych na terenie Łodzi. Ponadto szkoły 
otrzymają wysokiej jakości praktyczny pakiet materiałów 
informacyjnych i dydaktycznych do realizacji „eko-lekcji”  
z minimum 500 uczniami i do prowadzenia indywidualnych 
projektów badawczych przez zainteresowanych uczniów. Pakiet  
w wersji elektronicznej będzie powszechnie bezpłatnie 
udostępniany.  

1000 uczniów  
z 40. łódzkich szkół 
podstawowych. 
Minimum 500 uczniów 
poprzez wdrożenie  
w szkołach EKO-lekcji 
na podstawie 
przygotowanych 
pakietów.  

miasto Łódź 

ELO14 

„OD JUNIORA DO 
SENIORA” – 

POPULARYZACJA 
FOLKLORU I KULTURY 

ZIEMI ŁÓDZKIEJ 

40 000,00 
Zakres projektu to: wielopokoleniowe upowszechnianie folkloru 
województwa łódzkiego – „OD JUNIORA DO SENIORA”. 

300 osób (łącznie 
seniorzy i dzieci) 

Objęci zadaniem będą 
mieszkańcy gminy Łódź. 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO15 
Bieg świętej Faustyny 

Kowalskiej Patronki Łodzi 
31 100,00 

Zadanie będzie polegać na organizacji biegu ulicznego dla 
mieszkańców Łodzi. W biegu może brać udział każdy mieszkaniec 
bez kategorii wiekowej podpisując oświadczenie o stanie zdrowia. 
Limit uczestników biegu to 900 osób. Dystans na jakim odbędą się 
zawody to 5 km. Miejsce zawodów zostanie wybrane przez 
operatora w późniejszym etapie ale sugerowane miejsce to jeden  
z łódzkich parków. Celem organizacji biegu jest upamiętnienie 
naszej łódzkiej świętej Faustyny Kowalskiej, która była związana  
z naszym miastem przez sport i aktywny wypoczynek mieszkańców 
naszego miasta.  

900 miasto Łódź 

ELO16 

Konferencja naukowa 
„Green Logistics” 

podwyższenie poziomu 
czystości powietrza w Łodzi 

39 200,00 

Z racji na bardzo poważny problem smogu występującego w Łodzi, 
przedmiotem zadania będzie realizacja konferencji z branży 
logistycznej w naszym mieście, na której naukowcy, 
przedstawiciele przedsiębiorstw oraz władz samorządowych będą 
mieli możliwość zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań 
związanych z ekologią i poprawą stanu powietrza  
w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, szczególnie 
branży logistycznej naszego miasta. Konferencja będzie trwać dwa 
dni. Celem głównym konferencji jest wypracowanie rozwiązań 
ekologicznych sprzyjających naszemu miastu, które będą 
skutkować poprawie jakości powietrza niwelując zjawisko smogu 
oraz innych zanieczyszczeń. Przemysł, środowisko naukowe  
i władze samorządowe mają największy wpływ na ten stan rzeczy  
i celem nadrzędnym tej Konferencji będzie w podsumowaniu 
wypracowanie wspólnych działań które poprawią nasze otoczenie 
ekologiczne.  

200 miasto Łódź 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO18 
Łódź miastem Aktywnej 

Rodziny 
40 000,00 

Łódź miastem Aktywnej Rodziny to projekt wszechstronnego 
rozwoju dzieci i młodzieży oraz aktywizacja ich rodziców. 
Popularyzuje aktywny, zdrowy styl życia poprzez organizowanie 
bezpłatnych zajęć sportowych – przede wszystkim karate 
tradycyjnego, innych sztuk walki jak również samoobrony, 
fitness/tańca. Do tego dochodzą warsztaty. Celem projektu jest:  
1. kompleksowe kształcenie dzieci i młodzieży sprzyjające 

rozwojowi jednostki: dbanie o prawidłową sylwetkę, 
zapobieganie otyłości, odkrywanie i rozwijanie swoich talentów  
i możliwości, nabieranie pewności siebie, kształtowanie postaw 
prospołecznych i proekologicznych; 

2. integracja rodzinna – wspólne aktywne spędzanie czasu 
wolnego; 

3. aktywizacja rodziców;  
4. integracja różnych grup społecznych. 

Projekt obejmuje  
ok. 500 osób – rodzina 
(rodzice  
+ dziecko/dzieci).  
Nabór do projektu:  
w szkołach łódzkich  
oraz w Miejskich 
Ośrodkach Pomocy 
Społecznej. 

miasto Łódź 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO22 

„Zagrajmy razem fair” –  
gry i zabawy promujące  

fair play  
poprzez piłkę ręczną 

35 000,00 

Projekt polega na przeprowadzeniu dwuetapowych zawodów 
sportowo-rekreacyjnych w piłce ręcznej dla uczniów szkół 
podstawowych Powiatu. Celem projektu jest wzbudzenie 
zainteresowania piłką ręczną wśród dzieci oraz zwiększeniu 
poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej uczestników, 
integracja dzieci i lokalnej społeczności poprzez udział w grach  
i zabawach związanych z piłką ręczną, wdrożenie dzieci  
do współzawodnictwa sportowego przeprowadzonego w myśl 
zasad „czystej gry” sprawdzenia się w konfrontacji z rówieśnikami 
na szczeblu gminnym (dzielnicowym)i powiatowym, rozwijanie 
wiary we własne siły, przełamywanie obaw i kompleksów, 
promowanie idei fair play. 

W zawodach powinno 
uczestniczyć minimum 
20 szkół, których 
reprezentacje 
składałyby się  
z 40 uczniów 
i minimum  
4 opiekunów 
(nauczycieli, rodziców). 
Liczba odbiorców 
uczestniczących  
w zadaniu to około  
800 dzieci i około  
80 osób dorosłych. 

Zadanie realizowane będzie 
w salach sportowych  
i boiskach przyszkolnych 
szkół podstawowych miasta 
Łódź. 

ELO23 
Bieg upamiętniający ofiary 

katastrofy smoleńskiej 
31 100,00 

Zadanie będzie polegać na organizacji biegu ulicznego dla 
mieszkańców Łodzi. W biegu może brać udział każdy mieszkaniec 
bez kategorii wiekowej podpisując oświadczenie o stanie zdrowia. 
Limit uczestników biegu to 900 osób. Dystans na jakim odbędą się 
zawody 5 km. Miejsce zawodów zostanie wybrane przez operatora  
w późniejszym etapie ale sugerowane miejsce to jeden z łódzkich 
parków. Celem organizacji biegu jest upamiętnienie ofiar katastrofy 
smoleńskiej zwłaszcza osób związanych z naszym miastem  
i województwem przez sport i aktywny wypoczynek mieszkańców 
naszego miasta.  

900 powiat m. Łódź 
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KOD 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO25 
Turniej przyszłych mistrzyń 
koszykówki upamiętniający 

Celinę Gapińską 
37 200,00 

Zadanie będzie polegać na organizacji turnieju koszykówki dla 
dziewczyn z podstawówki i liceum, które są mieszkankami Łodzi. 
Limit uczestników turnieju to 500 osób. Turniej odbędzie się  
w wynajętej hali przez dwa dni, gdzie zawodniczki będą miały 
zapewnioną opiekę lekarską, catering i profesjonalne sędziowanie 
z organizacją zawodów. Celem organizacji zawodów jest integracja 
środowiska koszykarskiego i wyłonienie nowych młodych talentów 
– zawodniczek, które możliwe, że będą się rozwijać lub rozwijają już 
w którejś z łódzkich drużyn koszykarskich. 

500 miasto Łódź 

ELO26 

Dzieciaki walczą z rakiem! 
Pomoc psychologiczna dla 

pacjentów oddziałów 
onkologicznych szpitala 

przy Spornej 

40 000,00 

Wiadomość o chorobie dziecka to ogromny szok… Trudno 
wyobrazić sobie, co czują rodziny, trafiające po przerażającej 
diagnozie na onkologię do szpitala przy ul. Spornej. Nowotwór  
u 70% dzieci można wyleczyć, ale choroba odmienia codzienność, 
powoduje traumę, której trzeba przeciwdziałać. 
Pobyt w szpitalu trwa wiele miesięcy, a nawet lat. Długie są także 
okresy rekonwalescencji – nie tylko tej fizycznej, lecz także 
emocjonalnej. Małym pacjentom, a także ich rodzinom (rodzicom, 
dziadkom i rodzeństwu) trzeba zapewnić fachową pomoc 
psychologiczną. 
 

Liczba pacjentów  
i członków ich rodzin 
objętych wsparciem: 
100. 

Gmina: miasto Łódź;              
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
Centralny Szpital Kliniczny – 
Ośrodek Pediatryczny im. 
Marii Konopnickiej w Łodzi 
przy ul. Spornej 36/50. 
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ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 

SKRÓCONY OPIS ZADANIA 

Zwięzłe streszczenie projektu zadania 
Planowana liczba  

odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO27 

Młodość Pełna Pasji – 
Bezpłatne Zajęcia 

Sportowo-Rekreacyjne  
dla studentów 

40 000,00 

Projekt dedykowany jest studentom. Zadanie przewiduje 
organizacje otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych 
w podziale na dyscypliny sportowe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów,  
na obiektach sportowych i rekreacyjnych. Wybór dyscyplin 
sportowych realizowanych w ramach zajęć będzie zależny  
od wyboru jakiego dokonają sami uczestnicy. 

Minimalna liczba 
studentów objętych 
zadaniem to 120 osób. 

Cały obszar powiatu miasta 
Łódź. 

ELO28 

Młodzi na start – promocja 
aktywnego stylu życia oraz 

integracja „Młodych”  
z różnych środowisk 

39 680,00 

Halowa impreza lekkoatletyczna dla dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i średnich wraz z przygotowaniem. Rywalizacja 
zespołowa oraz integracja uczniów z różnych szkół. Podniesienie 
poziomu sportowego. Promocja Województwa Łódzkiego na etapie 
współzawodnictwa sportowego. Oderwanie uczniów  
od siedzącego spędzania wolnego czasu – aktywizacja poprzez 
czynny udział w życiu sportowym. Promocja zdrowego stylu życia. 
Wyłonienie najzdolniejszej młodzieży do uprawiania sportu,  
a w szczególności lekkiej atletyki. 

Przewidywalna liczba 
startujących to  
1x450 uczestników  
i opiekunów, które się 
spotykają na obiekcie 
klubu sportowego  
w dzielnicy Łódź-Górna. 

Obszarem działania objęte 
zostanie powiat miasto 
Łódź oraz zaproszone 
powiaty województwa 
łódzkiego. 

ELO29 

Turniej taneczny dla dzieci  
i młodzieży – organizacja 

dwóch turniejów 
tanecznych 

40 000,00 

Zadanie ma na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci  
i młodzieży, rozwój zainteresowań poprzez wymianę doświadczeń 
między uczestnikami, obserwację oraz wspólną rywalizację. 
Nawiązanie znajomości, integrację w środowisku tanecznym, 
kształtowanie pozytywnych cech charakteru, naukę rywalizacji  
w duchu fair play oraz umiejętności odniesienia sukcesu  
czy porażki. 

Planowana liczba 
mieszkańców będących 
uczestnikami tego 
wydarzenia to 250 
osób. 

Obszar działania to przede 
wszystkim m. Łódź. 
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ZADANIA TYTUŁ ZADANIA KOSZT REALIZACJI 

ZADANIA 
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odbiorców  
zadania 

Obszar oddziaływania 
zadania 

ELO30 
ZABIERZMY NA WYCIECZKI 
DZIECI Z DOMÓW DZIECKA  

I RODZIN ZASTĘPCZYCH 
38 500,00 

Projekt umożliwi organizację jednodniowych wycieczek dla dzieci  
z domów dziecka (wraz z wychowawcami) oraz z rodzin zastępczych 
(wraz z opiekunami). Na każdą z wycieczek pojedzie jeden lub dwa 
autokary, czyli od około 60 do 120 osób. Wycieczki będą 
organizowane na terenie województwa łódzkiego. Dzięki nim dzieci 
poznają ciekawe turystycznie miejsca oraz atrakcje w Łódzkiem: 
termy w Uniejowie, Zoo Safari w Borysewie, indiańską wioskę 
Tatanka oraz Dinopark w Kołacinku. 

Szacujemy,  
że we wszystkich 
wycieczkach będzie 
uczestniczyć około  
300 osób (dzieci  
wraz z opiekunami). 

Zadanie będzie dotyczyć 
przede wszystkim 
mieszkańców Łodzi,  
a także rodzin zastępczych 
mieszkających w innych 
gminach województwa 
łódzkiego,  
a wychowujących dzieci   
z Łodzi. 

 
 
 
 
 
 


