
Stowarzyszenie lokalna grupa 

działania „BUD-UJ RAZEM”



Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”

W tej publikacji przedstawiamy wybrane przykłady projektów zrealizowanych w 

ramach projektów grantowych. Wiele podmiotów skorzystało ze środków finansowych 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia. 

Poprzez projekty realizowane przy wsparciu funduszy unijnych, pragniemy osiągnąć 

nie tylko cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, ale przede 

wszystkim przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców naszego 

obszaru LGD, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieje, że 

zaprezentowane w tej publikacji dobre praktyki, będą zachętą dla tych osób, które nie 

korzystały jeszcze ze wsparcia finansowego LGD „BUD-UJ RAZEM”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”                                                 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących       

i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Projekt: Zakup strojów ludowych dla zespołu młodzieżowego "Pieśni i tańca Gorzkowice"
Grantobiorca: Anna Siewierska
Dofinansowanie:  6 174,00

Cel projektu: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej z gminy Gorzkowice 
oraz kultywowanie zwyczajów realizowane poprzez zakup strojów ludowych dla 
zespołu młodzieżowego "Pieśni i tańca Gorzkowice".
Opis projektu: Zadanie polegało na zakupie strojów ludowych dla zespołu 
młodzieżowego Pieśni i tańca Gorzkowice (strój damski 2szt., strój męski 2szt., 
płaszcz piotrkowski 3szt.) Projekt skierowany bezpośrednio do dzieci z terenów 
wiejskich do lat 19 lat zamieszkujących obszar gminy Gorzkowice, głównie do 
osób zainteresowanych nauką tańca ludowego i podniesieniem swoich 
umiejętności. Zakup strojów był niezbędny w celu  ułatwienia funkcjonowania 
ww. zespołu, wzrostu integracji społecznej oraz wzrostu zainteresowania 
tradycją, kultywowaniem zwyczajów.

NABÓR 1/2017/G
Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Projekt: Zakup instrumentów dla Marszowo Koncertowej Orkiestry Milejów
Grantobiorca: Stowarzyszenie Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów
Dofinansowanie: 16 788,00

Cel projektu: Promocja i kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup 
instrumentów dla Stowarzyszenia Marszowo Koncertowa Orkiestra Milejów.
Opis projektu: Zadanie polegało na zakupie następujących instrumentów:
- 2 klarnetów
- 2 Flugerhorn
- 2 trąbki
- 1 sakshorn barytonowy
Instrumenty, które zostały zakupione będą służyły członkom orkiestry 
(stowarzyszenia). Odbiorcami zadania będą wszyscy członkowie orkiestry oraz 
mieszkańcy którzy będą brać udział w koncertach.

NABÓR 1/2017/G
Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Projekt: Zakup strojów regionalnych dla zespołu wokalno-instrumentalnego działającego
w Stowarzyszeniu DZIAŁAJMY RAZEM.
Grantobiorca: Stowarzyszenie "Działajmy Razem"
Dofinansowanie: 30 080,00 zł

Cel projektu: Kultywowanie tradycji lokalnej poprzez doposażenie 
zespołu ludowego działającego w ramach Stowarzyszenia w stroje 
ludowe.
Opis projektu: Zadanie polegało na zakupie 16 kompletnych strojów 
ludowych dla członków Stowarzyszenia oraz 10 strojów dziecięcych. 
Posiadanie strojów regionalnych przez zespół wokalno-instrumentalny 
działający w Stowarzyszeniu poszerzy ofertę artystyczną zespołu, 
przyciągnie kolejne osoby dorosłe chcące śpiewać oraz dzieci mogące 
prezentować w ten sposób swoje predyspozycje wokalne, a także 
umożliwi jego prezentację na przeglądach i festiwalach.

NABÓR 1/2017/G
Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Projekt: Zakup instrumentów dętych stanowiących wyposażenie dla Orkiestry Dętej działającej 
przy OSP w Czarnocinie
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnocinie
Dofinansowanie:10 000,00

Cel projektu: Aktywizacja społeczności lokalnej oraz kultywowanie tradycji 
muzycznych poprzez doposażenie orkiestry dętej działającej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej Czarnocinie w instrumenty dęte.
Opis projektu: Operacja polegała na zakupie instrumentów dętych, które 
stanowią wyposażenie dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w 
Czarnocinie. Zakupione instrumenty przyczynią się do kultywowania tradycji 
lokalnych oraz zwiększenia atrakcyjności zespołu.
Zakupione instrumenty dęte:
* tuba - instrument dęty blaszany 1 szt.
* saksofon altowy - instrument dęty blaszany 2 szt.

NABÓR 1/2017/G
Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Projekt: Kultywowanie lokalnych tradycji ludowych poprzez zakup piotrkowskich strojów regionalnych 
dla dziecięcego zespołu tańca ludowego "Choberki"
Grantobiorca: SZYDŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM "PRZYJAZNY KĄT
Numer umowy: 11.2018 - LGD.11.1.2017.G
Dofinansowanie: 31 163,00

Cel projektu: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego poprzez zakup piotrkowskich strojów regionalnych dla 
dziecięcego zespołu tańca ludowego "Choberki"
Opis projektu: W ramach projektu zakupiono piotrkowskie stroje 
regionalne dla dzieci z zespołu tańca ludowego "Choberki". Zakres 
zadania to zakup 17 kompletów stroju dziewczęcego i 7 kompletów 
stroju chłopięcego oraz 17 par dziewczęcych butów do tańca ludowego i 
7 par chłopięcych butów do tańca ludowego.
Zakup strojów przyczyni się  do kultywowania lokalnych twórczości, a 
także do rozwoju aktywnego spędzania czasu, rozwijania pasji, talentów i 
aktywnych postaw społecznych.

NABÓR 1/2017/G
Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu piotrkowskiego EuroAktywni

Dofinansowanie: 24 412,00 zł

Projekt:  Wydanie publikacji 

promującej historię udziału Gminy 

Rozprza w formowaniu Legionów 

Polskich i odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości. 

Cel projektu: promocja obszaru i 

dziedzictwa historycznego obszaru LGD 

BUD-UJ RAZEM poprzez wydanie 

publikacji promującej obszar.

NABÓR 3/2018/G

Działania służące promocji obszaru



Beneficjent: GMINA GRABICA

Dofinansowanie: 14 962,00 zł

Projekt:  Wydanie książki 

promującej obszar Gminy Grabica

Cel projektu: Promowanie obszaru 

Gminy Grabica oraz jej walorów 

przyrodniczych, kulturowych, 

historycznych i ekonomicznych 

poprzez publikację książki 

promującej Gminę Grabica

NABÓR 3/2018/G

Działania służące promocji obszaru



Beneficjent: Paweł Olejniczak

Dofinansowanie: 24 465,00 zł

Projekt: „Gomunice wczoraj i 

dziś” – wydanie książki 

promującej Gminę Gomunice

Cel projektu: Promocja 

dziedzictwa kulturowego oraz 

obszaru Gminy Gomunice 

poprzez wydanie książki pt. 

„Gomunice wczoraj i dziś.”

NABÓR 3/2018/G

Działania służące promocji obszaru



Projekt: : "Twórczość ludowa oraz potrawy regionalne w miejscowości Kodrąb".

Grantobiorca: Stowarzyszenie kobiet Gminy Kodrąb "Polne Kwiaty"

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Cel projektu: Zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez 

organizację imprezy kulturalno-ludowej pn. "Twórczość ludowa 

oraz potrawy regionalne w miejscowości Kodrąb".

Opis projektu: Impreza pn. "Twórczość ludowa oraz potrawy 

regionalne w miejscowości Kodrąb". Impreza odbyła się 19 sierpnia 

2018 roku, w miejscowości Kodrąb. Podczas imprezy Uczestnicy 

imprezy mogli zapoznać się z wyrobami rękodzielniczymi 

prezentowanymi przez Stowarzyszenie na swoich stoiskach 

wystawienniczych. Wystąpił lokalny  zespołu "Widawianki" , kapela 

ludowa TKACZE z Moszczenicy, dzieci z PSP w Rzejowicach oraz 

zespoły SMILE i FolkMix. Dodatkową atrakcją była możliwość 

degustacji potraw regionalnych. Najmłodsi uczestnicy imprezy  

mogli korzystać bezpłatnie z dmuchanych zamków i zjeżdżalni. 

Realizacja zadania wiązała się

z promocją i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i 

historycznego, a tym samym promowała kulturę i historię naszego 

regionu.

NABÓR 4/2017/G

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Projekt: "Powitanie jesieni" w miejscowości Dmenin

Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb "Polne Kwiaty"

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Cel projektu: Wzmocnienie więzi międzypokoleniowej i 
integracja mieszkańców obszaru LGD "BUD-UJ RAZEM"
Opis projektu: Planowana impreza odbyła się 16 września 
2018 roku, w miejscowości Dmenin. Podczas imprezy 
wystąpił zespół ludowy "Widawianki" , "Dziepółlanki" oraz 
gwiazda wieczoru kabaret DNO. Przez cały czas trwania 
imprezy można było podziwiać rękodzieło wystawione na 
stoiskach prezentowanymi przez Stowarzyszenie, a 
najmłodsi uczestnicy imprezy mogli korzystać bezpłatnie z 
dmuchanych zamków i zjeżdżalni. 
Realizacja zadania dała możliwość zarówno kultywowania 
jak i podtrzymywania tradycji ludowych regionu oraz 
tradycji narodowych, jak i dostarczyła dzieciom i młodzieży 
okazji do zabawy przy muzyce ludowej. Organizacja wyżej 
wymienionego zadania wiązała się z promocją i 
zachowaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
popularyzowaniem tradycji, a tym samym  promowało 
kulturę i historie naszego regionu.

NABÓR 4/2017/G

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Projekt: ,,Strażak zuch to Nasz Druh".

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Strzelcach Małych

Dofinansowanie: 29 750,00

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych 

mieszkańców obszaru BUD-UJ Razem - zorganizowanie imprezy 

Piknik Integracyjny jednostek OSP i społeczności lokalnej pod 

nazwą ,,Strażak zuch to Nasz Druh".

Opis projektu: Zadanie polegało na zorganizowaniu Pikniku 

Strażackiego 10 jednostek OSP i społeczności lokalnej pn. 

,,Strażak zuch to Nasz Druh".  Impreza odbyła się w dniu 22 lipca 

2018 r. Piknik miał charakter plenerowy ogólnodostępny i 

bezpłatny dla wszystkich uczestników.

Dzieci biorące udział w imprezie mogły uczestniczyć w konkursie 

wiedzy nt. Jednostek OSP z terenu Gminy. Imprezę poprowadził 

wynajęty konferansjer, który przeprowadził Prelekcje na temat 

pikniku. Organizacja imprezy miała na celu integracje 

mieszkańców, podniesienie świadomości historycznej oraz 

przypomnienie tradycji lokalne.

NABÓR 4/2017/G

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Projekt: "Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGD BUD-UJ RAZEM poprzez organizację 

pikniku rowerowego"

Grantobiorca: KLUB ROWEROWY - TANDEM

Dofinansowanie: 5 150,00

Cel projektu: Zapoznanie mieszkańców Gminy Gorzkowice z dziedzictwem 

kulturowym i historycznym obszaru LGD BUD-UJ RAZEM oraz promocja jego 

walorów przyrodniczych.

Opis projektu: Zadanie polegało na organizacji trzydniowego pikniku 

rowerowego, którego celem było zapoznanie 25 uczestników mieszkańców Gminy 

Gorzkowice (dzieci, młodzież, osoby 50+),  z dziedzictwem kulturowym obszaru 

LGD BUD-UJ RAZEM, oraz promocją jego walorów przyrodniczych. Zadanie zostało 

zrealizowane w 6 gminach należących do obszaru działania LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ 

(Gorzkowice, Łęki Szlacheckie, Rozprza, Moszczenica, Czarnocin i Ujazd.)

NABÓR 4/2017/G

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru



Beneficjent: Gminno-Uczniowski Klub Sportowy "Gorzkowice"

Dofinansowanie: 32 124,00 zł

Projekt: Festyn pn: "Ziemia 

Gorzkowicka - jej miejsce w kartach 

historii przełomu XIX i XX wieku„

Opis projektu: W dniu 11.11.2018r. 

odbyła się  ogólnodostępna impreza 

dla wszystkich mieszkańców Gorzkowic 

i całej Gminy.

Cel projektu: Kultywowanie tradycji i 

promocja gminy oraz obszaru LGD 

,,BUD-UJ RAZEM’’.

NABÓR 4/2018/G

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego obszaru i historycznego obszaru.



Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy

Dofinansowanie: 13 000,00 zł

Projekt: "Wczoraj, dzisiaj, jutro -

wielopokoleniowy festyn rodzinny z 

Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Moszczenicy’’.

Opis projektu: Impreza pn. 

"Wczoraj, dzisiaj, jutro -

wielopokoleniowy festyn rodzinny z 

Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Moszczenicy" odbyła się 2 września 

2018 r. w Moszczenicy.

Cel projektu: Integracja 

społeczności lokalnej, w tym 

społeczności Gminy Moszczenica, 

oraz promocja i zachowanie 

dziedzictwa kulturalnego i 

historycznego.

NABÓR 4/2018/G

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego obszaru i historycznego obszaru.



Beneficjent:  Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Grabicy

Dofinansowanie: 33 000,00 zł

Projekt: Festyn plenerowy pn. "Chleb w 

tradycji ludowej regionu"

Opis projektu: Ogólnodostępny festyn 

plenerowy pn. "Chleb w tradycji 

ludowej regionu" odbył się 26.08.2018r. 

na stadionie gminnym w Szydłowie. 

Projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców, którzy na spotkaniach 

GZRKiOR w Grabicy zgłaszali potrzebę 

organizacji festynu plenerowego w 

gminie Grabica promującego lokalne 

tradycje i produkty.

Cel projektu:  Aktywizacja 

mieszkańców obszaru LGD ,,BUD-UJ 

RAZEM’’, w tym społeczności Gminy 

Grabica oraz kultywowanie miejscowych 

tradycji poprzez organizację festynu pn. 

"Chleb w tradycji ludowej regionu.

NABÓR 4/2018/G

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego obszaru i historycznego obszaru.



Beneficjent: Gmina Rzgów

Dofinansowanie: 22 000,00

Projekt: "Piknik rodzinny - integracja pokoleń"

Opis projektu: Ogólnodostępna i bezpłatna impreza odbyła się 26-08-2018 r. w Parku im. Adama Mickiewicza w Rzgowie. 

Pomysł realizacji tego zadania powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców, którzy zgłaszali potrzebę takiej formy rekreacji w 

trakcie zebrań wiejskich oraz konsultacji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców obszaru LGD "BUD-UJ RAZEM" .

NABÓR 4/2018/G

Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego obszaru i historycznego obszaru.



Projekt: Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej siłowni plenerowej oraz altany wraz z miejscem ogniskowym 

w miejscowości Kiełczówka.

Beneficjent: RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW MAKSYMILIANA KOLBEGO W BABACH-KIEŁCZÓWCE

Dofinansowanie: 28 500,00 zł

Cel projektu: Celem projektu jest 

stworzenie ogólnodostępnego dla 

mieszkańców miejsca wypoczynku i 

rekreacji, poprzez budowę siłowni 

plenerowej oraz altany wraz z 

miejscem ogniskowym i 

chodnikami/ścieżkami dojścia.

Opis projektu: Zadanie polegało na 

budowie niekomercyjnej 

ogólnodostępnej infrastruktury : 

siłowni plenerowej, altany oraz 

ścieżki dojścia. Powyższa operacja  

wpłynie na wzrost aktywności 

mieszkańców, a tym samym 

znacznie poprawi jakość życia 

mieszkańców z obszaru LGD BUD-UJ 

RAZEM.

NABÓR 5/2017/G

Budowa/przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym 

inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu



Projekt: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Będków

Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy Będków

Dofinansowanie: 14 071,00 

Cel projektu: Udostępnienie mieszkańcom niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej.

Opis projektu: Zadanie polegało na budowie siłowni plenerowej 

zewnętrznej. Dzięki  tej inwestycji poprawi się jakość życia 

mieszkańców miejscowości Będków. Potrzebę realizacji takiego 

rodzaju inwestycji zgłaszali sami mieszkańcy miejscowości Będków. 

Budowa siłowni plenerowej zewnętrznej korzystnie wpłynie na wzrost 

aktywności mieszkańców obszaru LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’ poprawiając 

ich jakości życia.

NABÓR 5/2017/G

Budowa/przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym 

inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu



Projekt: Przebudowa placu zabaw w miejscowości Węgrzynowice.

Beneficjent: STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY BUDZISZEWICE

Dofinansowanie: 25 000,00

Cel projektu: Rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej poprzez przebudowanie placu 

zabaw w miejscowości Węgrzynowice

Opis projektu: Zadanie pod nazwą 

,,Przebudowa placu zabaw w miejscowości 

Węgrzynowice'' polegało na wyposażeniu 

istniejącego placu zabaw w miejscowości 

Węgrzynowice. W ramach operacji 

zakupiono: zjazd linowy, sześciokąt 

wielofunkcyjny, karuzelę tarczową, huśtawkę 

bocianie gniazdo, huśtawkę rodzinną. 

Realizacja zadania przyczyni się do 

pobudzenia aktywności mieszkańców, co 

pozwoli na wzmocnienie ich więzi z 

miejscem zamieszkania a tym samym wpłynie 

na poprawę jakości życia mieszkańców.

NABÓR 5/2017/G

Budowa/przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym 

inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu



Projekt: Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Budziszewice

Beneficjent: STOWARZYSZENIE KOBIET KREATYWNYCH ,,SZYK''

Dofinansowanie: 24 633,81

Cel projektu: Udostępnienie 

infrastruktury rekreacyjnej mieszkańcom 

wsi Budziszewice, aktywizacja tych 

mieszkańców poprzez utworzenie siłowni 

zewnętrznej w miejscowości 

Budziszewice.

Opis projektu: W ramach zadania 

zakupiono wraz z dostawą i montażem 

urządzenia do siłowni zewnętrznej 

(odwodziciel + steper urządzenie 

podwójne, wyciąg górny, wioślarz, 

narciarz, ławki). Utworzenie siłowni 

zewnętrznej poprawi jakość życia 

mieszkańców gminy Budziszewice i gmin 

ościennych.

NABÓR 5/2017/G

Budowa/przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym 

inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu



Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Budziszewice

Dofinansowanie: 26 300,00

Projekt: "Cykl spotkań 

aktywizujących społeczność lokalną 

Gminy Budziszewice.

Cel projektu: Nabycie 

umiejętności gotowania, 

wykonywania lokalnego rękodzieła 

przez mieszkańców oraz wzrost 

wiedzy w zakresie rozwoju życia 

kulturalnego, poprzez organizację 

cyklu spotkań aktywizujących 

społeczność lokalną Gminy 

Budziszewice.

NABÓR 6/2018/G

,,Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”



Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Kutowej

Dofinansowanie: 8 000,00 zł

Projekt: Organizacja warsztatów 

śpiewu i tańca dla członków zespołów 

ludowych Gminy Czarnocin: Koraliki i 

Ludowa Biesiada.

Cel projektu: Wzmocnienie kapitału 

społecznego oraz integracji 

społecznej poprzez organizację 

warsztatów śpiewu i tańca dla 

Dziecięcego Zespołu Koraliki oraz 

Zespołu Ludowa Biesiada.

NABÓR 6/2018/G

,,Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”



Beneficjent: Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz

Dofinansowanie: 5 500,00 zł

Projekt: EkoRodzina- warsztaty 

ekologiczne dla rodziny

Cel projektu: Celem realizowanego 

projektu "EkoRodzina-warsztaty 

ekologiczne dla rodziny" jest wzrost 

wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców Gminy Rzgów poprzez 

zorganizowanie warsztatów pt. 

"EkoRodzina- warsztaty ekologiczne 

dla rodziny"

NABÓR 6/2018/G

,,Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców”
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