
 

 

LISTA LAUREATÓW 

I edycja programu „WzMOcnij swoje otoczenie” 

 

1. Biblioteka i Kino Miasta i Gminy Buk - Cyfrowe Sowy - modernizacja sprzętu komputerowego 

2. Biblioteka Publiczna w Baniach - Modernizacja przestrzeni bibliotecznej "Biblioteka oknem na 

świat" 

3. Biblioteka Publiczna w Gryfinie - Biblioterapia dla innych - oferta zajęć dla podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy, zakup sprzętu 

4. Centrum Kultury w Łęcznej - Czas na teatr i film w Łęcznej, funkcjonowanie kameralnej sali 

teatralnej 

5. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie - Ceramiczny Zawrót Głowy, stworzenie 

pracowni ceramicznej 

6. Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie - Działajmy scenicznie - doposażenie sceny 

widowiskowej i sali teatralnej 

7. Gmina Bogdaniec - Edukacja dla życia - zakup sprzętu ratującego życie 

8. Gmina Deszczno - Mocna szkoła w Boleminie, siłownia plenerowa przy szkole podstawowej 

9. Gmina Dobre - Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w celu poprawy jakości i standardu 

życia mieszkańców i wzmocnienia więzi między nimi 

10. Gmina Dobromierz - Doposażenie placu zabaw w Kłaczynie 

11. Gmina Halinów - Street workout park w Halinowie 

12. Gmina Kałuszyn - Utworzenie siłowni plenerowej i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej w Chrościcach 

13. Gmina Kozienice - Kozienicka poMOC rowerowa - stacje naprawy rowerów na terenie gminy 

14. Gmina Kuślin - Biesiada w Śliwinie - stworzenie miejsca aktywności społecznej 

15. Gmina Legnickie Pole - Nasadzenie flory na działkach gminnych 

16. Gmina Lubań - Aktywnie, twórczo i bezpiecznie - wzbogacenie infrastruktury otoczenia 

siedziby organizacji pozarządowych w Lubaniu 

17. Gmina Lubin - Rowerowa gmina Lubin - gminny rowerowy rajd 

18. Gmina Magnuszew - Wzmacniamy sportowego ducha, Sportowy Magnuszew 

19. Gmina Męcinka - Z mechatronika w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych w gminie 

20. Gmina Niemce - Utworzenie rodzinnego placu zabaw w miejscowości Baszki 

21. Gmina Niemce - Otwarta Strefa Aktywności przy źródełku w miejscowości Łagiewniki, 

budowa siłowni zewnętrznej 

22. Gmina Paszowice - Wyznaczenie i wyposażenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych w gminie 



 

23. Gmina Pielgrzymka - Z PSE tworzymy sekcję tenisa stołowego w Pielgrzymce, wyposażenie 

hali sportowej i świetlicy w sprzęt do tenisa stołowego 

24. Gmina Platerówka - Plac Zabaw w Platerówce 

25. Gmina Puchaczów - Wzmacniamy swoje otoczenie - zdrowo, aktywnie i bezpiecznie w gminie 

Puchaczów - postawienie wiaty rowerowej i miejsc postojowych dla rowerów przy orliku 

26. Gmina Ruja - WzMOCnij infrastrukturę remizo - świetlicy w Rui - modernizacja budynku 

27. Gmina Rzekuń - Oko na ptaka - zakup materiałów dydaktycznych (szkoła i przedszkole) 

28. Gmina Siedliszcze - Aktywizacja lokalnego życia społecznego i kulturalnego oraz poprawa 

istniejącej infrastruktury rekreacyjnej dzięki budowie placu zabaw dla dzieci i młodzieży w 

miejscowości Lipówki oraz Chojno Nowe Drugie 

29. Gmina Siekierczyn - Gmina Siekierczyn wzMOCniona pozytywną energią - oczyszczenie 

zbiornika wodnego na Terenie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Siekierczynie 

30. Gmina Skawina - Wzmocnienie infrastruktury rowerowej, 50 stojaków 

31. Gmina Sobienie-Jeziory - Doposażenie placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach 

32. Gmina Stoczek Łukowski - Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej w Toczyskach - 

promocja zdrowego stylu życia 

33. Gmina Strachówka - 100 lat w dobrej kondycji - wzmocnij zdrowie w swoim otoczeniu! 

34. Gmina Troszyn - Oaza odpoczynku i relaksu dla społeczności lokalnej Troszyna 

35. Gmina Wiązowna - Wybieram rower i wiązowskie szlaki rowerowe, utworzenie szlaku 

rowerowego 

36. Gmina Wierzbica - NIEwykluczeni ze społeczeństwa - budowa podjazdu do Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wierzbicy 

37. Gmina Wierzbno - Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie 

wraz z wymianą ogrodzenia 

38. Gmina Wilga - Dostosowanie istniejącego placu zabaw do potrzeb dzieci oraz ich opiekunów 

39. Gmina Witnica - Dzieciaki chcą skakać! Budowa mini parku trampolin zewnętrznych 

40. Gmina Wleń - Wykonanie remontu sceny i zakupu pieca do świetlicy wiejskiej, w celu 

poprawy infrastruktury wiejskiej i zapewnienia rozwoju lokalnej społeczności we wsi Bełczyna 

(w tym integracja mieszkańców) 

41. Gmina Wodynie - Poprawa warunków i możliwości integracji społecznej mieszkańców 

poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebraczka 

42. Gmina Wyszków - Ja również mogę uratować Ci życie - zakup przenośnych defibrylatorów 

43. Gmina Złotoryja - Projekt Stomatologicznej Edukacji - MOCne zęby - zakup unitu 

stomatologicznego 

44. Gminna Biblioteka Publiczna w Krotoszycach - Modernizacja pomieszczeń biblioteki, 

dopasowana do potrzeb dzieci 



 

45. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lubaniu - Nie liczę godzin i lat - aktywizacja społeczna i 

kulturalna seniorów z gminy Lubań 

46. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie - Pozytywna Pszczoła - warsztaty 

edukacyjne dla młodzieży (25 osób) w wieku 12-15 lat 

47. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  i Rekreacji w Świdnicy - Międzypokoleniowe centrum 

aktywności MegaMOCni - wspólna praca i odpowiedzialność - siłownia zewnętrzna, stacja 

naprawy rowerów, integracja mieszkańców w sołectwie Grodziszcze 

48. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodyniach - Pora na klub aktywnego seniora, 

poprawa stanu budynku świetlicy wiejskiej w Seroczynie 

49. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie - Nasza Pomoc Daje Moc, nowy sprzęt 

komputerowy 

50. Koło Gospodyń Wiejskich w Latowiczu - Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wsparcie 

KGW w Latowiczu - realizacja inicjatyw podtrzymujących kulturę i tradycję gminy (zakup 

strojów) 

51. Miasto Sulejówek - Poprawa kondycji fizycznej w ramach realizacji otwartych stref 

aktywności (budowa siłowni zew.) 

52. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku - Oblicza książki, czyli bookcrossing w Sulejówku 

53. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach - Zakoduj swoją 

przyszłość -zajęcia edukacyjne skierowane dla dzieci przedszkolnych i szkolnych a także dla 

osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych 

54. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku - Czytelnia plenerowa - moje miejsce w mieście 

(rewitalizacja terenu i budowa czytelni) 

55. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Razem , zdrowo, rozwojowo" - siłownia na świeżym 

powietrzu na terenie MOW 

56. Myśliborski Ośrodek Kultury - Myślibórz doenergetyzowany mocą PSE, doposażenie pracowni 

muzycznej 

57. Ochotnicza Straż Pożarna w Długosiodle - RKO - to jest TO 

58. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrem - Wyposażenie budynku pełniącego funkcję społeczno-

kulturalną w sprzęt AGD 

59. Ochotnicza Straż Pożarna w Jadowie - Kurs z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - jako 

pomysł na podniesienie bezpieczeństwa i wzrostu świadomości społeczności lokalnej 

60. Ochotnicza Straż Pożarna w Waliskach - Wzmocnienie integracji i aktywności mieszkańców 

wsi Waliska poprzez modernizację oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 

61. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim  - Mobilna pracownia 

multimedialna - zakup sprzętu i tym samym uatrakcyjnienie oferty, zwiększenie umiejętności 

mieszkańców 

62. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku - Hałabała Zuch i Chwat zwiedza Polskę oraz Świat 

z wykorzystaniem e-Twinnining - zakup tablic interaktywnych i zajęcia dla dzieci i seniorów, 

międzynarodowa współpraca dzięki metodom komunikacyjnym e-Twinning 



 

63. Przedszkole Samorządowe w Celestynowie - Mobilne miasteczko ruchu drogowego dla dzieci 

64. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu - Rozwińmy skrzydła - poprawa 

funkcjonowania świetlicy szkolnej, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej 

65. Stowarzyszenie Chraplewo „Razem możemy więcej” - Nie boję się ratować życia - pierwsza 

pomoc przedmedyczna 

66. Stowarzyszenie „Dajmy Razem Szansę” - Chcę Ci powiedzieć - zakup sprzętu do komunikacji, 

zajęcia terapeutyczne (pomoc niepełnosprawnym dzieciom) 

67. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Nasza Gmina" w Prochowicach - Moc w Figurze - M 

PSE (Miejsce Prochowickiej Serdecznej Energii), integracja, promocja zdrowego stylu życia 

68. Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota - Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna przez Puszczę Białą 

69. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy "Victoria" Kałuszyn - W prostej linii ze 

sportem - modernizacja szatni piłkarskiej 

70. Stowarzyszenie na rzecz organizowania inicjatyw lokalnych AB OVO - Punkty stałej energii - 

świetlice środowiskowe - poszerzenie oferty edukacyjnej i integracyjnej dla 45 dzieci z 3 gmin 

wiejskich 

71. Stowarzyszenie Plecionka - Stara Szkoła - remont świetlicy 

72. Stowarzyszenie Przyszłość dla Wąsewa - Twoje zdrowie w Twoich rękach - zajęcia dla 

rodziców i dzieci z dietetykiem oraz zajęcia sportowe 

73. Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki - MOC inteligentnego otoczenia przyciąga młodzież - 

postawienie innowacyjnej ławki solarnej z ładowaniem telefonów USB i bezprzewodowo, 

wydarzenie edukacyjne 

74. Szkoła Podstawowa w Gościszowie - Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w 

Gościszowie - montaż wiaty rowerowej oraz ławeczek 

75. Szkoła Podstawowa w Pliszczynie - Szach mat i rower - stojaki na rowery i stoły do gry w 

szachy 

76. Szkoła Podstawowa w Stawie - Centrum Zielonej Energii - stworzenie ogrodu 

77. Szkoła Podstawowa w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej-Curie - Gminny Festiwal Nauki w Szkole 

Podstawowej w Stołpiu pod hasłem "Być jak Skłodowska" 

78. Szkoła Podstawowa Ch. Andersena w Jawidzu - Plac Zabaw: Bezpieczny, Aktywizujący, 

Wesoły 

79. Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie - Adaptacja i remont 

pomieszczenia oraz wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej 

80. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie - Energiczne dzieci naszą siłą - gabinet 

terapii integracji sensorycznej i rozpoznawania zaburzeń rozwojowych u dzieci 

81. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Oddziałami Gimnazjalnymi im. 

Papieża Jana Pawła II w Czerwinie (Gmina Czerwin) - Świetlica marzeń - stworzenie nowej 

świetlicy w szkole 

82. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Goworowie - Smog nie na żarty - monitorowanie 

powietrza w najbliższym otoczeniu oraz składników pogody 



 

83. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu - Kompetencje informacyjne kluczem do lepszej 

przyszłości - doposażenie pracowni komputerowej w szkole 

84. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim - Bezpieczny dostęp uczniów ZSP w 

Otwocku Wielkim do pracowni dydaktycznych 

85. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach - Wyposażenie pracowni językowej - podniesienie 

jakości edukacji językowej 

86. Zespół Szkolny w Ładzyniu - Siłownia plenerowa na terenie szkolnego boiska 

87. Zespół Szkolny w Cegłowie - Ogród pełen wrażeń - utworzenie miejsca do rekreacji 


