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Lista laureatów konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną 

realizowanych w ramach projektu pn. Działamy lokalnie i ekologicznie w powiecie płockim 

Laureaci/beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne. 

Wszystkie wymienione grupy nieformalne są samodzielnymi grupami realizującymi inicjatywy 

i beneficjentami w ramach Konkursu na Lokalną Inicjatywę Społeczną - konkurs grantowy - 

Edycja I. 

 

1. Nazwa projektu: Świetlicę mamy, więc o nią dbamy 
Realizator: Stowarzyszenie „Nasze Kosino” 
Cel projektu: remont  i unowocześnienie jednego pomieszczenia świetlicy wiejskiej w 
Kosinie. 
Osiągnięte rezultaty to: 
- odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej służącej lokalnej społeczności; 
- organizacja spotkań dla dzieci, młodzieży i osób starszych m.in. warsztaty kulinarne, 
spotkania okolicznościowe i zebrania wiejskie; 
- zorganizowanie imprezy integracyjnej stanowiącej otwarcie odnowionego obiektu z 
udziałem 80 osób. 
 
2 Nazwa projektu: Renowacja figurki Świętego Antoniego w Cieślach 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Cieślach ,,Cieślanki" 
Cel projektu: renowacja figurki Świętego Antoniego w Cieślach. 
Rezultatem projektu jest renowacja kapliczki Świętego Antoniego w Cieślach, która jest 
miejscem spotkań religijnych dla mieszkańców wsi. Efektem rzeczowym był zakup 
materiałów budowlanych oraz roślin, które upiększyły otaczający teren. 
 
3. Nazwa projektu: Ocalić od zapomnienia III 
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Kępie Polskiej 
Cel projektu: oddanie do rąk czytelników monografii, przedstawiającej historię miejscowości 
Kępa Polska w Gminie Bodzanów oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Rezultaty projektu:  
- druk monografii przedstawiającej historię miejscowości Kępa Polska oraz OSP Kępa Polska; 
- wzrost zaufania mieszkańców Kępy Polskiej do jednostki OSP, wzrost poczucia wspólnoty 
wśród lokalnej społeczności. 
 
4. Nazwa projektu: Blichowo - słodko i kolorowo! 
Realizator: Grupa nieformalna „Przyjaciele Szkoły w Blichowie” 
Cel projektu: zakup sprzętu, który urozmaici ofertę Szkoły Podstawowej w Blichowie. 
 Rezultaty: 
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- zakup maszyny do produkcji popcornu i waty cukrowej; 
- organizacja akcji charytatywnych, min. Pikniku Rodzinnego oraz kiermaszu charytatywnego 
dla absolwenta szkoły. 
 
 
5. Nazwa projektu: Piłka nożna to nasza pasja 
Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie Zalesiu 
Cel projektu: promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. 
Osiągnięte rezultaty: 
- zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu 
- integracja lokalnej społeczności. 
 
6. Nazwa projektu: Przywołać pamięć o zapomnianych… 
Realizator: Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej Wincentów  
Cel projektu: zainicjowanie działania opartego na współpracy na rzecz dobra wspólnego. 
Przywołanie pamięci o miejscach  
związanych z pochówkiem żołnierzy na terenie gminy Gąbin. 
Rezultaty projektu: 
- opracowanie tablic historycznych poświęconych bohaterom AK;  
- porządkowanie miejsc pamięci związanych z ofiarami wojny i żołnierzami niezłomnymi; 
- organizacja Biesiady Patriotycznej. 
 
7. Nazwa projektu: Z Tradycją Na Ty! Dzień Ziemniaka z Wesołymi Babeczkami  
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich z Borowic „Wesołe Babeczki” 
Cel projektu: zainteresowanie dzieci i młodzieży lokalnej społeczności jak i uchodźców z 
Ukrainy tematyką związaną z dawnymi pracami polowymi, a szczególnie z wykopkami. 
Rezultaty projektu: 
- 5 godzinny pokaz wyplatania koszyków z wikliny  
- 5 godzin kopania ziemniaków metodą tradycyjną (motyką) 
- 15 godzin warsztatów kulinarnych 
 
8. Nazwa projektu: Aktywna integracja kluczem do radości. 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Cuda – Wianki w Radzanowie 
Cel projektu: aktywizacja lokalnej społeczności poprzez zaproponowanie różnego rodzaju 
aktywności i form spędzania wolnego czasu. 
Rezultaty: 
- organizacja Dnia Ziemniaka – imprezy lokalnej;  
- pokaz wyplatania koszyków z wikliny  
- kopanie ziemniaków metodą tradycyjną (motyką) 
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- warsztaty kulinarne i spotkanie z najstarszymi mieszkańcami 
- spotkania z Kołami Gospodyń  
- wspólne gotowanie i zabawa, ognisko 
 
9. Nazwa projektu: Kreatywny kącik malucha 
Realizator: Grupa nieformalna Aktywne Mamuśki w Podgórzu 
Cel projektu: stworzenie kreatywnego miejsca, gdzie dzieci wraz z rodzicami będą mogły 
spędzić czas w aktywny sposób. 
Rezultaty: 
- popołudniowe warsztaty dla dzieci i rodziców 
- poprawa stanu estetyki przestrzeni dla najmłodszych dzieci 
- zakup regału i szafek na zabawki do Kącika Malucha; 

- zakup gier manipulacyjnych 
 
10. Nazwa projektu: Zakup i montaż tablicy historyczno-informacyjnej sołectwa oraz 
zagospodarowanie zielonego skweru 
Realizator: Grupa nieformalna Sympatycy Sołectwa Ramutowo-Święcieniec  
Cel projektu: zwiększenie świadomości historycznej mieszkańców i osób goszczących w 
sołectwie. 
Rezultaty: 
- opracowanie i montaż tablicy historyczno-informacyjnej o sołectwie; 
- zwiększenie świadomości historycznej społeczeństwa; 
- zagospodarowanie terenu dookoła tablicy poprzez nasadzenia krzewów i roślin 
miododajnych. 
 
11. Nazwa projektu: Bez korzeni nie ma skrzydeł - ocalić od zapomnienia 
Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju wsi Orszymowo i okolic 
Cel projektu: zaangażowanie społeczności lokalnej w działania promujące lokalne 
środowisko. 
Osiągnięte rezultaty: 
- zwiększenie zainteresowania lokalnej społeczności historią naszej okolicy;  
- rozwijanie zdolności literackich, artystycznych, fotograficznych; 
- propagowanie wspólnego spędzania czasu; 
- wystawa fotograficzna, wystawa z witraży oraz decoupage. 
 
12. Nazwa projektu: Kolorowy plac zabaw 
Realizator: Grupa nieformalna „Rodzice dzieciom” w Radzanowie 
Cel projektu: stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci. 
Rezultaty projektu: 
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- montaż metalowej huśtawki wagowej; 
- montaż tablic kredowych na ścianie budynku przedszkola; 
- zapewnienie dzieciom dobrej i bezpiecznej zabawy; 
- organizacja cyklu warsztatów pn. "Aktywność dla dzieci". 
 
13. Nazwa projektu: BulkoLemik 
Realizator: Grupa nieformalna BulkoFuturo w Bulkowie 
Cel projektu: przekazanie społeczności wiedzy o Lemie poprzez cykl warsztatów. 
Osiągnięte rezultaty projektu: 
- utworzenie Klubu Kreatywności  
- warsztaty dotyczące rozszerzonej rzeczywistości 
- utworzenie Kącika z okularami VR 
- utworzenie wirtualnej wystawy, mobilne planetarium 
- wzrost zainteresowania nowymi technologiami, wzrost edukacji kulturalnej wśród 
młodzieży 
- zwiększenie aktywności społecznej wśród młodzieży. 
 
14. Nazwa projektu: Świetlica łączy pokolenia 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Siecieniu „KGW Zgrana Gromada”  
Cel projektu: zainteresowanie lokalnej społeczności historią Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
stworzenie zbioru materiałów  
prezentującą jego historię. 
Rezultaty: 
- utworzenie Klubu Kreatywności;  
- wzrost zainteresowań działaniami STEM i DIY;  
- warsztaty dotyczące rozszerzonej rzeczywistości;  
- utworzenie Kącika z okularami VR; 
- utworzenie wirtualnej wystawy. 
 
15. Nazwa projektu: Rockowa Akademia Międzypokoleniowa 
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół gminy Radzanowo 
Cel projektu: rozwój edukacji kulturalniej dzieci, młodzieży i seniorów o nowe formy wyrazu 
artystycznego. 
Osiągnięte rezultaty: 
- realizacja cyklu warsztatów wokalnych - 16 spotkań; 
- opracowanie aranżacji do polskich utworów rockowych, nagranie videoklipu; 
- zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Radzanowo nt. działalności lokalnego 
ośrodka kultury. 
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16. Nazwa projektu: Szukamy rodzinnych talentów 
Realizator: Grupa nieformalna Klub Historyczno – Rowerowy Hi-Ro w Małej Wsi 
Cel projektu: włączenie rodziców i innych członków rodzin w prowadzenie zajęć 
edukacyjnych zgodnie z ich pasjami i zawodami. 
Osiągnięte rezultaty: 
- zorganizowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez rodziny uczniów zgodnie z ich 
pasjami, hobby i zawodami; 
- integracja przez wspólne działanie kilkunastu członków rodzin z Ukrainy z lokalną 
społecznością; 
- organizacja konkursu fotograficzno – literackiego; 
- zorganizowanie wystawy prac z warsztatów plastycznych i konkursu. 
 
17. Nazwa projektu: Murzynowo na sportowo 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Murzynowie 
Cel projektu: uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku i rekreacji we wsi. 
Rezultaty projektu: 
- doposażenie boiska w Murzynowie poprzez zakup betonowego zewnętrznego stołu do ping 
ponga oraz koszy do koszykówki 
- zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze wsi Murzynowo 
- poprawa kondycji fizycznej i psychicznej najmłodszych mieszkańców wsi, zapewnienie im 
atrakcyjnych zajęć sportowych.  
Rezultatem niewymiernym było także zachęcenie całych rodzin do aktywnego spędzania 
wolnego czasu na łonie natury. Integrowanie całej społeczności lokalnej poprzez 
organizowanie spotkań sportowych. 
 
18. Nazwa projektu: Ratownictwo z OSP Bielsk 
 Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Bielsku 
Cel projektu: zapoznanie społeczeństwa z ogólnymi zasadami pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz  
 zasadami przeciwpożarowymi. 
Rezultaty: 
- organizacja warsztatów z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowania podczas 
pożaru, z zakresu zachowania i pomocy podczas wypadku komunikacyjnego oraz z zakresu 
bezpieczeństwa na wodzie i lodzie; 
- zwiększenie atrakcyjności zajęć poprzez zakup projektora multimedialnego z ekranem. 
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19. Nazwa projektu: Nasze Dzieci - twórczo i aktywnie 
Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich Twórcze Babeczki w Koszelówce 
Cel projektu: stworzenie przestrzeni do rozwinięcia zainteresowań młodzieży i dzieci.  
Głównym rezultatem projektu było rozwinięcie pasji dzieci i młodzieży poprzez niebanalną 
ofertę edukacyjną, którym tak trudno jest dotrzeć na zajęcia dodatkowe poza teren 
zamieszkania. Dodatkowe rezultaty: 
- rozwój kreatywności u dzieci i młodzieży poprzez warsztaty artystyczne;  
- wytworzenie przedmiotów w ramach prowadzonych warsztatów tj. mydła i sole do kąpieli, 
świece z wosku pszczelego, zawieszki na szydełku. 
 
20. Nazwa projektu: Wyposażenie siedziby Stowarzyszenia Nasz Drobin - jako miejsca 
integracji społeczności Drobina 
Realizator: Stowarzyszenie "Nasz Drobin" 
Cel projektu: wyposażenie siedziby stowarzyszenia "Nasz Drobin" - miejsca spotkań 
mieszkańców Drobina.  
Stworzenie w pełni funkcjonalnego miejsca dla lokalnej społeczności. 
Rezultaty: 
- zakup wyposażenia do siedziby Stowarzyszenia "Nasz Drobin"; 
- większa integracja rodzin i mieszkańców m. Drobin; 
- organizacja spotkań i warsztatów. 
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