LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA
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NAZWA

KRÓTKI OPIS

01

Wkręć się zdrowo w kulturę

Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom miasta kontaktu ze współczesną polską kulturą
poprzez organizację spotkań z wybitnymi aktorami, a także poruszanie ważnych tematów dotyczących ich
zdrowia poprzez spotkanie z trenerem fitness. W ramach spotkań zduńskowolanie poznają kulisy, mity i
tajniki pracy aktorskiej, anegdoty z życia zawodowego. Zgłębią tajemnice zdrowego odżywiania i sportowego
trybu życia, a także niektórych chorób. Zadanie ma na celu integrację, uświadomienie i aktywizację wszystkich
mieszkańców Zduńskiej Woli z różnych grup wiekowych i społecznych, w tym z niepełnosprawnością, a
spotkania będą również się odbywać z udogodnieniem dla osób niesłyszących (tłumacz języka migowego).

02

Rajd rowerowy "Szlakiem walk
nad rzeką Wartą"

03

Festyn Rodzinny przy Szkole
Podstawowej nr 7 w Zduńskiej
Woli

04

Święto ulicy Grunwaldzkiej

Popularyzacja lokalnej historii w pierwszych dniach kampanii wrześniowej 1939 na terenie naszego powiatu
poprzez udział uczestników rajdu w zwiedzaniu bunkrów bojowych w okolicach Strońska i Belenia. Podczas
zwiedzania bunkrów zostanie wygłoszona prelekcja prze pracownika z TPZ - Muzeum Historii Miasta Zduńska
Wola lub lokalnych grup działania.
Festyn Rodzinny to integracyjna impreza dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego na terenie
przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli. W czasie festynu przewidziano: konkursy, gry,
zabawy sportowe, kąciki tematyczne min. kraina dmuchawców. W ramach projektu planowany jest zakup
stolików na festyn i zielone lekcje.
Święto ulicy Grunwaldzkiej to impreza integracyjna mająca na celu nawiązanie do tradycji jaka miała miejsce
no kolejowym oś. Karsznice w przeszłości, kiedy to podczas jednego ze świąt w plenerze przy ulicy
Grunwaldzkiej odbywały się liczne atrakcje, między innymi: konkursy malowania kredą na asfalcie, zabawy dla
dzieci oraz całych rodzin, a na zakończenie wspólna zabawa taneczna. Projekt będzie miał charakter otwarty
dla każdego mieszkańca. W porównaniu do przeszłych wydarzeń będzie bogatszy w animacje i konkursy oraz
rozszerzony zostanie o przygotowanie drobnego poczęstunku, projekcje starych pamiątkowych fotografii
pochodzących z zasobów Muzeum Historii Miasta oraz mieszkańców osiedla. Zdjęcia wyświetlane będą na
telebimie przez cały czas trwania imprezy, będzie z nich zorganizowana wystawa plenerowa. Atrakcją będzie
również koncert Miejskiej orkiestry dętej o tradycjach kolejowych, która cieszy się ogromną sympatią
mieszkańców osiedla i doskonale łączy tradycję oraz pokolenia, ale również w swoim repertuarze odnosi się
do współczesności. Na zakończenie dnia pełnego atrakcji odbędzie się dyskoteka.

1

SZACUNKOWY
KOSZT

23 145 zł

6 480 zł

19 000 zł

42 800 zł
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05

06

Alternatywna Zduńska Wola

Kontynuacja cyklu koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych
twórców. Odbiorcami koncertów i towarzyszących wydarzeń będzie szeroka grupa odbiorców muzyki
alternatywnej z naszego miasta oraz innych ośrodków. AZW jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w
2017 r. oraz wcześniejszych inicjatyw, jakie odbywały się w Zduńskiej Woli.

32 000 zł

Zadbaj o siebie - "Różowa
Wstążka"

Organizacja wydarzenia edukacyjno-kulturalno-rozrywkowego w celu podnoszenia świadomości i profilaktyki
raka piersi. Miesiąc październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie miesiącem świadomości raka
piersi. Podczas imprezy odbędą się warsztaty nauki samobadania piersi na fantomach, wykłady specjalistów
(onkolog, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta), warsztaty makijażu, praktyka jogi, koncert muzyczny i seans
filmowy. Dzięki spotkaniu mieszkańcy Zduńskiej Woli mogą się dowiedzieć jak zadbać o zdrowie swoje i
bliskich, jak kontrolować swoje zdrowie oraz na co zwracać uwagę, a także będą mogli się zrelaksować i
nawiązać nowe znajomości.

14 450 zł

Cykl profilaktycznych spotkań słowno-muzycznych z młodzieżą szkół średnich mający na celu pokazanie
młodym ludziom, jakie ryzyko wiąże się z sięganiem po narkotyki, alkohol i inne środki uzależniające.

9 700 zł

Widzewski Dzień Dziecka.

Ogólnodostępny turniej w piłkę nożną dla dzieci ze zduńskowolskich szkół podstawowych. Jednodniowy
turniej odbędzie się w czerwcu na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli. Do naszego miasta przyjadą piłkarze
Widzewa Łódź, z którymi najmłodsi będą mogli pograć w piłkę nożną, zrobić zdjęcie, spędzić czas.

35 000 zł

Spacer z artystami

Celem projektu „Spacer z artystami”, jest upamiętnienie artystów żyjących w Zduńskiej Woli zajmujących się
szeroko pojętą kulturą, poprzez utrwalanie ich danych; tj. imię i nazwisko, lata życia oraz rodzaj działalności
artystycznej na specjalnych grawerowanych tabliczkach z kodem QR, które odsyłać będą do ich życiorysów i
twórczości. Tabliczki zamontowane zostaną do ławeczek znajdujących się na terenach należących do miasta
Zduńska Wola, miejscach kojarzonych ze spotkań artystycznych. Będzie to stanowiło swoisty spacer szlakiem
artystów, który zakończy się wydarzeniem artystycznym (koncertem, wystawą i czytaniem poezji), na skwerze
Pawła Królikowskiego.

12 000 zł

Projekt zakłada organizację projekcji filmowej połączonej ze spotkaniem z twórcą oraz koncertem gwiazdy,
której muzyka związana jest z danym tytułem filmowym. Jego celem jest poszerzenie oferty kulturalnej
miasta, promocja polskiego kina oraz muzyki, propagowanie kina artystycznego, umożliwienie spotkania z
twórcami i dialogu z nimi, otwarcie na dyskusje.

70 000 zł

"Dopóki masz wybór" 07 profilaktyczny program słowno muzyczny.
08

09

Muzyka o filmie, film o muzyce.
10 Filmowo - muzyczne spotkania
,,Między obrazami"
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- WYDARZENIA Projekt zakłada organizację jednodniowego pikniku rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (pod
koniec maja lub w czerwcu).
Celem przedsięwzięcia będzie popularyzacja zabaw i aktywności na świeżym powietrzu.
Wydarzenie będzie okazją do spotkań i integracji społeczności miasta.
Składać będzie się z dwóch bloków konkursów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osób dorosłych.
Bloki konkursów przeplatane będą występami dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej,
11 Piknik Rodzinny - Karsznice 2023
programem iluzjonisty i występem zespołu muzycznego/tanecznego. Między dwoma blokami konkursów
wszyscy uczestnicy pikniku otrzymają poczęstunek. Imprezę zakończy dyskoteka. W trakcie pikniku dostępne
będą dodatkowe atrakcje: dmuchańce (zamki dmuchane), eurobungee, fotobudka, gry i zabawy dla dzieci z
animatorami, szczudlarze, żywe maskotki, pokazy i nauka robienia dużych baniek mydlanych, malowanie
twarzy, zaplatanie kolorowych warkoczyków.

37 390 zł

"Muzyczna niedziela w plenerze" w Zduńskiej Woli to wydarzenie mające na celu popularyzację i zwiększenie
zainteresowania oryginalna formą muzyki wykonywanej przez orkiestrę. Jednocześnie integruje mieszkańców
12 Muzyczna niedziela w plenerze
różnych pokoleń podczas niedzielnego kulturalno-muzycznego spotkania w zielonej przestrzeni miejskiej. Jako
impreza muzyczna będzie ważnym czynnikiem kulturotwórczym.

35 900 zł

Cykl bezpłatnych tenisowych składających się z 3 turniejów tenisowych dla dzieci i młodzieży. Celem jest
aktywizacja i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Również integracja różnych środowisk, a także rodzin. Na
takie lokalne turnieje przychodzą najmłodsi z całą rodziną.

10 500 zł

13

Zduńska Wola rozwija talenty
tenisowe
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15

"OD MALUSZKA DO
DZIADUSZKA"

"OD MALUSZKA DO DZIADUSZKA"spotkanie integracyjne o charakterze rekreacyjno-kulturalnym prowadzone
na rzecz przedstawicieli dwóch pokoleń, tj. dzieci zamieszkałych na terenie Zd-Woli oraz ich rodzin a w
szczególności babć i dziadków. Cel projektu- wzmocnienie więzi międzypokoleniowej i aktywizacja zarówno
dorosłych jak i dzieci, w tym osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie
integracyjne dla dzieci i ich rodzin w tym babć i dziadków: ze żłobka AMIsiowa Kraina Dziecka w ZdWoli,Niepublicznego Przedszkola AMI w Zd-Woli, Niepublicznej Szkoły Podstawowej AMI w Zd- Woli,Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjnego AMI w Zd-Woli oraz zainteresowanych mieszkańców miasta ZdWola.Planowane spotkanie na miesiąc czerwiec 2023. Organizowane spotkanie w ramach projektu będzie
wspaniałą okazją dla aktywnego odpoczynku całych rodzin, wspólnej zabawy a przede wszystkim poznania
siebie bliżej, swoich zainteresowań oraz własnych możliwości. Stanie się inspiracją do ciekawego spędzania
wolnego czasu z babcią i dziadkiem i odwrotnie. Dzieci będą mogły w twórczy sposób uczyć się i rozwijać
nowe umiejętności poprzez zabawę. Dla dziadków i babć będzie to również szansa na aktywne spędzenie
czasu, poznanie siebie, poznanie swoich wnuków -ich zainteresowań, możliwości, nawiązanie nowych
znajomości, możliwość konwersacji oraz wymiany doświadczeń. Miejscem imprezy będzie- teren rekreacyjny
przy zbiorniku Kępina w Zd-Woli.

25 500 zł

Eksperyment Festiwal

Eksperyment Festiwal to impreza promująca muzykę elektroniczną w Zduńskiej Woli. Wydarzenie poprzez
zaproszenie gwiazd polskiej sceny muzyki elektronicznej promować ma ten gatunek we wszystkich grupach
wiekowych. Wydarzenie ma odbyć się w Domu Kultury "Lokator", które wydaje się być odpowiednim
miejscem do tego typu imprezy z dobrym zapleczem oraz umiejscowieniem.

42 000 zł

Druga edycja Pikniku skierowana jest głównie do młodych mieszkańców Zduńskiej Woli, którzy przez zabawę i
warsztaty mają uwrażliwić się na środowisko i zrozumieć jakie działania przyniosą oczekiwany skutek. Oprócz
PIKNIK EKO - NAJBARDZIEJ EKO
atrakcji dla dzieci, dorośli znajdą dla siebie stoiska z zakresu ekologicznych rozwiązań do domu i ogrodu.
16
JEST LOKALNIE
Piknik ma na celu uświadomić i pokazać dlaczego warto myśleć i działać w nurcie zero waste oraz jak bardzo
ważna jest ekologia w dzisiejszym świecie.
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17 150 zł

