
 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku 

publicznego w 2023 roku  

 

 

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert  na realizację zadań 

o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku:  

1. Na realizację zadań w zakresie: wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przyznano środki finansowe: 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Święta coraz 

bliżej” -  5.200 zł, 

- Stowarzyszeniu „Odnowa” na realizację zadania „Pyrobranie” -  4.380 zł, 

- Stowarzyszeniu „Odnowa” na realizację zadania „Nie ma jak u mamy” -  4.330 zł, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Kreatywne 

rękodzieło 2023” -  2.090 zł, 

- Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału 

Rejonowego w Krotoszynie na realizację zadania „Aktywni”- 2.000 zł. 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „Akademia 

gotowania – kuchnie świata” -  2.000 zł, 

2. Na realizację zadania w zakresie wspierania, integracji i zagospodarowania wolnego czasu  

dla osób w wieku emerytalnym przyznano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów           

i Inwalidów -  Zarządowi Oddziału Rejonowego w Krotoszynie środki finansowe w wysokości  

7.000 zł na realizację zadania „Senioriada” 

3 Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia przyznano  

- Stowarzyszeniu UKS „Doliwa” na realizację zadania „Organizacja imprez o 

charakterze sportowo – rekreacyjnym – tj, Ćwierćmaraton Wiejski w Rozdrażewie” -  

4.500 zł, 

- Stowarzyszeniu UKS „Doliwa” na realizację zadania „Organizacja imprez o 

charakterze sportowo – rekreacyjnym (badminton, piłka nożna halowa, szachy, 

warcaby klasyczne)” -  4.000 zł, 

- Stowarzyszeniu Sportowemu „Sport Team” na realizację zadania „Tenisowe wakacje” 

-  4.000 zł, 

- Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania „W zdrowym 

ciele zdrowy duch” -  2.500 zł. 

4. Na realizację zadania w zakresie: rozwijanie edukacji pozaszkolnej – rozwijanie 

zainteresowań dzieci i młodzieży -  Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew”                

na realizację zadania „Kosmos i my 2023” przyznano środki finansowe wysokości 5.000 zł. 

5. Na realizację zadania w zakresie wspierania działań na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego -   Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich „Rozdrażew” na realizację zadania         

„Z ekologią za pan brat” przyznano środki finansowe wysokości 5.000 zł. 
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