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Utworzenie we wsi Sanie miejsca wypoczynku z
zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie
oświetlenia
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Sanie - Ludwików
Całkowity koszt projektu: 56 835,03 zł

 Wnioskowana kwota pomocy: 45 212,64 zł

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Saniach powstała w 1925r. Strażnica została oddana do użytku w
1978r.

  

W latach 2012-2013 OSP zrealizowała projekt dotyczący remontu świetlicy w ramach, którego
wymieniono drewnianą podłogę w sali głównej świetlicy.

  

Wciąż jednak nie został zagospodarowany teren sąsiadujący z świetlicą. Wieś Sanie jest
atrakcyjnym miejscem dla uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, jest położona w pobliżu
miejscowości Zgniłe Błoto, gdzie jest usytuowany kompleks stawów. We wsi brakowało miejsca,
zwłaszcza w okresie letnim, gdzie mieszkańcy wsi mogliby się spotkać razem na zewnątrz,
odpocząć po spacerze lub przejażdżce rowerem. Rozwiązaniem tego problemu jest urządzenie
przy świetlicy OSP miejsca wypoczynku i rekreacji. Teren został wyłożony kostką brukową,
została ustawiona altanka i nowoczesne oświetlenie solarne.

  

Zostanie zapewniony swobodny dostęp do miejsca wypoczynkowego zarówno dla
mieszkańców wsi Sanie i Ludwików, jak i dla turystów. Za wstęp na ich teren  nie będą
pobierane żadne opłaty.

  

W sierpniu 2014 r. stowarzyszenie OSP złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
pn. „Utworzenie we wsi Sanie miejsca wypoczynku z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań
w zakresie oświetlenia” w ramach naboru na działanie Małe projekty. 
 W styczniu 2015 r. została podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego umowa o
dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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W ramach realizacji projektu wykonano następujące prace:

    
    -  ułożono kostkę brukową betonową o pow. 250,00 m2 wraz z obrzeżami, podbudową (215
m2 kostki w kolorze szarym, 35 m2 kostki w kolorze brązowym, 32 mb obrzeża trawnikowego,
14 mb krawężnika drogowego),   
    -  zbudowano drewnianą altanę o pow. 12,00 m2, dach pokryty gontem o pow. 20,00 m2,  
    -  wykonano oświetlenie (3 solarne lampy ogrodowe),  
    -  zakupiono komplet mebli ogrodowych.   

  

Część prac członkowie OSP wykonali samodzielnie jako wkład pracy własnej do projektu:

    
    -  przygotowanie terenu pod ułożenie kostki brukowej i rozplantowanie ziemi,  
    -  montaż lamp solarnych,  
    -  budowa altany drewnianej.  

  

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu i do
pobudzenia aktywności miejscowej społeczności.

  

Realizacja operacji zakończyła się w marcu 2015r.

  

{phocagallery view=category|categoryid=153|limitstart=0|limitcount=0}

  
    

  
  Utworzenie nowoczesnego placu zabaw z zastosowaniem
innowacyjnych rozwiązań w zakresie oświetlenia we wsi
Bełdów
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Nowe Szlaki"
Całkowity koszt projektu: 66 837,22 zł

 Wnioskowana kwota pomocy: 50 000,00 zł

  

Stowarzyszenie "Nowe Szlaki" jest nową organizacją pozarządową, która powstała z inicjatywy
rodziców dzieci Szkoły Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bełdowie.
Stowarzyszenie zarejestrowało się w Krajowym Rejestrze Sądowym w czerwcu 2014r.  Celem
stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego, środowiska społecznego,
poprzez wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych w obszarach: kultura, oświata,
edukacja, ochrona środowiska, rozwój środowisk wiejskich, rozwój lokalny i regionalny.

  

Na terenie wsi Bełdów brakowało dotychczas miejsca spotkań przede wszystkim dla
najmłodszych mieszkańców. Również uczniowie miejscowej szkoły podstawowej zwłaszcza w
okresie wiosennym i letnim nie mieli możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na
wolnym powietrzu.

  

Bełdów jest również atrakcyjnym miejscem dla osób przyjezdnych - zwłaszcza uprawiających
turystykę pieszą i rowerową. Na terenie Bełdowa znajduje się wiele zabytkowych obiektów
(kościół, dwór szlachecki, cmentarz z kaplicą cmentarną). Wieś jest również atrakcyjna pod
względem przyrodniczym, ponieważ znajduje się tu zabytkowy park w stylu angielskim.
Dodatkowo na jej terenie funkcjonuje trasa questu pn. "Bełdowskie szlaki".  Plac zabaw jest
doskonałym uzupełnieniem oferty turystycznej wsi zwłaszcza dla młodszych i najmłodszych
turystów.

  

W sierpniu 2014 r. stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.
„Utworzenie nowoczesnego placu zabaw z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w
zakresie oświetlenia we wsi Bełdów” w ramach naboru na działanie Małe projekty. 
 W styczniu 2015 r. została podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego umowa o
dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

  

W ramach projektu powstał nowoczesny plac zabaw, który został wyposażony w sprzęt
zabawowy (huśtawki, karuzele, bujaki, zestawy zabawowe) zarówno dla najmłodszych, jak i
starszych dzieci. Dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystających z placu zabaw i poprawy
estetyki terenu została dodatkowo zamontowana lampa solarna. Teren placu zabaw jest
ogólnodostępny dla korzystających.
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Plac zabaw jest podzielony na część dla najmłodszych i starszych użytkowników.

  

Ponadto zostało wykonane oświetlenie placu zabaw – zamontowano lampę solarną.

  

W wyniku realizacji projektu nastąpiła poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej regionu.

  

Realizacja operacji zakończyła się w marcu 2015r.

  

{phocagallery view=category|categoryid=152|limitstart=0|limitcount=0}

  
    

  
  Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP w
miejscowości Wygoda Mikołajewska z zastosowaniem
nowoczesnego oświetlenia
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie Mikołajewskiej
Całkowity koszt projektu: 62 586,97 zł

 Wnioskowana kwota pomocy: 50 000,00 zł

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie Mikołajewskiej powstała w 1967r. Obecnie liczy 
 26 członków, w tym 8 osób to młodzi ludzie do 25 roku życia.

  

Strażnica została oddana do użytku w 1978r.
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Świetlica jest wykorzystywana nie tylko przez członków OSP, ale również przez radę sołecką i
mieszkańców sołectwa. Odbywają się tu zebrania sołeckie, szkolenia dla miejscowych rolników,
spotkania Zarządu OSP itp. W świetlicy odbywają się również różnego rodzaju wydarzenia i
imprezy m. in.:  gminne zjazdy Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto OSP aktywnie
uczestniczy w akcjach prewencyjnych i zawodach sportowo-pożarniczych.  Świetlica wiejska,
którą dysponuje OSP wymaga remontu przede wszystkim w zakresie malowania oraz wymiany
instalacji elektrycznej i oświetlenia.

  

W sierpniu 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie Mikołajewskiej złożyła wniosek 
 o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej przy OSP w
miejscowości Wygoda Mikołajewska z zastosowaniem nowoczesnego oświetlenia” 
 w ramach naboru na działanie Małe projekty. W lutym 2015 r. została podpisana z
Samorządem Województwa Łódzkiego umowa o dofinansowanie projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

    
    -  Wykonanie sufitu podwieszonego o pow. 138,6 m2 nad salą świetlicy,  
    -  Wykonanie remontu instalacji elektrycznej (wymiana zużytych i uszkodzonych przewodów
na nowe, wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda, wyłączniki),   
    -  Wymiana lamp i żyrandoli,  
    -  Wykonanie tynku mozaikowego (zamiast lamperii).   

  

Te prace zostały wykonane przez specjalistyczne firmy.

  

Część prac członkowie OSP wykonali samodzielnie jako wkład pracy własnej do projektu:

    
    -  wykucie parapetów,  
    -  czyszczenie starych tynków,  
    -  dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi,  
    -  montaż odbojów laminowanych,  
    -  wykucie bruzd pod przewody kabelkowe.  
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W celu wykonania prac własnych członkowie OSP zakupili następujące materiały: farbę
emulsyjną i unigrunt, kołki rozporowe i wkręty, odboje laminowane - listwy gładkie.

  

W wyniku realizacji operacji powstała 1 wyremontowana świetlica wiejska korzystająca 
 z nowoczesnych technologii w zakresie oświetlenia.

  

Rezultatem realizacji operacji będzie 150 osób korzystających średniorocznie 
 z wyremontowanej świetlicy.

  

Realizacja operacji zakończyła się w marcu 2015r.

  

{phocagallery view=category|categoryid=151|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  
  KULTYWOWANIE TRADYCJI LUDOWYCH POPRZEZ
ZAKUP STROJÓW I WYPOSAŻENIA DLA ZESPOŁU
FOLKLORYSTYCZNEGO Marysie i Jaśki z Łyncyckigo
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi
objętego

  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
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Całkowita     wartość zadania

Dofinansowanie     z EFRR

Wkład własny Gminy

  

33     746,49 zł

23     013,66 zł
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10     732,83 zł

  

        

Projekt zrealizowany przez Gminę Łęczyca w 2013 roku  na obszarze LSR realizowanej przez

lokalną grupę działania o nazwie Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie.

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  

Europa inwestująca w obszary wiejskie

  

Cel projektu to promowanie lokalnej twórczości ludowej poprzez zakup strojów i wyposażenia
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dla zespołu folklorystycznego, co umożliwi rozwój aktywności społeczności wiejskiej oraz

zachowanie dziedzictwa kulturowego.

  

Zespół folklorystyczny Marysie i Jaśki z Łyncyckigo został założony w 2001r. przez Panią

Barbarę Antosiak. Opiekunem zespołu jest od 2003 r. Pani Elżbieta Jabłońska, nauczyciel

muzyki w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach.

  

W chwili obecnej zespół tworzą uczniowie klas I - VI, zespół liczy 10 osób. Członkowie zespołu

występują w strojach ludowych wzorowanych na tradycyjnym stroju ludowym Ziemi Łęczyckiej.

  

Repertuar zespołu stanowią oryginalne pieśni, przyśpiewki, obrzędy i zwyczaje ludowe.

Zespołowi przyświecają następujące cele: ocalić od zapomnienia naszą ludowość i tradycje,

kultywować oryginalną gwarę i tożsamość kulturową poszczególnych wsi, promować region
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łęczycki, szkołę i sam zespół.

  

W związku z ciągłym rozwojem zespołu, w ramach operacji zakupiono stroje ludowe dla

Zespołu Folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łycnyckigo, buty damskie i męskie, koszule oraz

chusty.

  

Zakupione stroje są wzorowane na tradycyjnych strojach ludowych z regionu łęczyckiego i

wykonane z oryginalnych materiałów, co jest bardzo istotne dla podkreślenia tradycji.

  

Zespół często wyjeżdża na różnego rodzaju koncerty, festiwale, pikniki, jarmarki wojewódzkie

itp., bierze udział w wielu konkursach, odnosząc sukcesy,  w związku z czym zakup kamery i

aparatu fotograficznego oraz laptopa to bardzo racjonalny wydatek,  gdyż dzięki

odpowiedniemu wyposażeniu  możliwe jest przygotowywanie materiałów promocyjno  –
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informacyjnych zawierających zdjęcia i filmy, które są zamieszczane na stronie internetowej

Szkoły i Gminy.

  

W ramach projektu została zakupiona także szafa do przechowywania strojów ludowych , co ma

zapobiec ich zniszczeniu, keyboard i mikrofon.

  

Te ostatnie będą również służyć zespołowi do profesjonalnego przygotowania się do występów,

zapewnią odpowiedni podkład muzyczny i oprawę dźwiękową występów.

  

Na uwagę zasługuje także zakupiona drewniana scena, która będzie wykorzystywana podczas

występów plenerowych zespołu z okazji imprez organizowanych na terenie Gminy, w

sytuacjach, gdzie występy będą odbywać się na otwartym powietrzu.
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Dzięki realizacji projektu doposażono zespół w dwa stojaki na plakaty i foldery promocyjne.

  

Marysie i Jaśki z Łyncyckigo reprezentowały Gminę Łęczyca  podczas Festiwalu Dziecięcych

Zespołów Ludowych w Proszeniu zorganizowanym pod honorowym patronatem Marszałka

Województwa Łódzkiego, którego celem  jest promocja dorobku zespołów ludowych z terenu

woj. łódzkiego, upowszechnienie oraz promocja wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa ludowej

kultury regionu łódzkiego.

  

Zespół  wystąpił również na Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi promując folklor łęczycki. Występ

spotkał się ogromnym zainteresowaniem uczestników tego wydarzenia.
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W październiku zorganizowano w ramach projektu wyjazd dwudniowy do Spały, gdzie zespół

tańczył i śpiewał podczas „Spalskiego Jarmarku Antyków i Rękodzieła Ludowego”

  

Biorąc udział w projekcie młodzież działająca w zespole zdobyła nowe doświadczenia i

kontakty, aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym, a podczas wyjazdów powstało wiele

ciekawych pomysłów i planów.

  

{phocagallery view=category|categoryid=148|limitstart=0|limitcount=0}

  
    

  ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PUNKTU
WYPOCZYNKOWEGO WE WSI LUBIEŃ
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi
objętego
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Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

                

Całkowita     wartość zadania

Dofinansowanie     z EFRR

Wkład własny OSP

  

31     209,47 zł

24     988,67 zł
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6     220,80 zł

  

        

Projekt zrealizowany przez OSP w Lubieniu w 2013 roku  na obszarze LSR realizowanej przez

lokalną grupę działania o nazwie Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie.

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  

Europa inwestująca w obszary wiejskie

  

Celem projektu jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej na obszarze gminy Łęczyca
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oraz poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę obiektu infrastruktury

rekreacyjnej w Lubieniu na terenie przylegającym do istniejącej świetlicy wiejskiej w Lubieniu.

  

Ideą przedsięwzięcia było stworzenie obiektu infrastruktury rekreacyjnej poprzez aranżację

przestrzeni nad stawem.  Zgodnie z założeniami projektu członkowie OSP w Lubieniu oraz

mieszkańcy wsi wybudowali  własnymi siłami drewnianą altanę oraz pomost.

  

W celu wybudowania pomostu  oraz altany zostały zakupione niezbędne materiały: deski, 

drewniane bale, elementy stalowe, dach altany został pokryty gontem bitumicznym, natomiast

podłoże wewnątrz altany utwardzono i wyłożono betonową kostką.

  

Altana posłużyła mieszkańcom i gościom jako miejsce odpoczynku już podczas lokalnej

imprezy pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu oraz podczas „Pikniku Dożynkowego”, a z
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drewnianego pomostu młodzież i dzieci puszczały własnoręcznie wykonane z kwiatków polnych

kolorowe wianki.

  

{phocagallery view=category|categoryid=147|limitstart=0|limitcount=0}

  
    

  
  PIKNIK DOŻYNKOWY W LUBIENIU
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

                

Całkowita     wartość zadania

Dofinansowanie     z EFRR
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Wkład własny Gminy

  

33     274,29 zł

23     196,88 zł

10     077,41 zł

  

        

Projekt  został zrealizowany przez Gminę Łęczyca w 2013 roku  na obszarze LSR realizowanej

przez lokalną grupę działania o nazwie Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w
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Parzęczewie.

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  

Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez rozwój

działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach, co umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.

Obecnie w skład Orkiestry wchodzi 36 muzyków w wieku 12 - 70 lat, Orkiestra Dęta  bierze

udział w licznych imprezach lokalnych, uroczystościach państwowych i kościelnych.
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W ramach operacji doposażono Orkiestrę w instrumenty muzyczne: kornet , saksofon tenorowy,

tenor, perkusję, pulpity, stroiki i ustniki.

  

Zostały zakupione również nowe mundury i czapki  w ilości 15 szt., które są wzorowane w na

tradycyjnych mundurach strażackich.

  

Zadaniem kończącym projekt był wyjazd edukacyjny na Tatrzańskie Wici do Zakopanego, który

stanowił ważny element  rozwoju Orkiestry Dętej  oraz pozwolił na zaczerpnięcie inspiracji  u

innych twórców ludowych.

  

Orkiestra podczas dwudniowego wyjazdu zaprezentowała swój repertuar w czasie mszy świętej

w  kościele w Olczy, a także uświetniła swym występem uroczystości festynu góralskiego pod

nazwą  „Osod”, który corocznie odbywa się w Nowem Bystrem.
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Celem wyjazdu była promocja lokalnej twórczości oraz folkloru łęczyckiego poza granicami

Gminy Łęczyca oraz wymiana doświadczeń z innymi zespołami regionalnymi , działającymi w

kraju oraz za granicą.

  

  
  
  KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI POPRZEZ
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ W
PRUSZKACH
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

                

Całkowita     wartość zadania
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Dofinansowanie     z EFRR

Wkład własny Gminy

  

33     274,29 zł

23     196,88 zł

10     077,41 zł
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Projekt  został zrealizowany przez Gminę Łęczyca w 2013 roku  na obszarze LSR realizowanej

przez lokalną grupę działania o nazwie Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w

Parzęczewie.

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

  

Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez rozwój

działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach, co umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.
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Obecnie w skład Orkiestry wchodzi 36 muzyków w wieku 12 - 70 lat, Orkiestra Dęta  bierze

udział w licznych imprezach lokalnych, uroczystościach państwowych i kościelnych.

  

W ramach operacji doposażono Orkiestrę w instrumenty muzyczne: kornet , saksofon tenorowy,

tenor, perkusję, pulpity, stroiki i ustniki. Zostały zakupione również nowe mundury i czapki  w

ilości 15 szt., które są wzorowane w na tradycyjnych mundurach strażackich.

  

Zadaniem kończącym projekt był wyjazd edukacyjny na Tatrzańskie Wici do Zakopanego, który

stanowił ważny element  rozwoju Orkiestry Dętej  oraz pozwolił na zaczerpnięcie inspiracji  u

innych twórców ludowych.
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Orkiestra podczas dwudniowego wyjazdu zaprezentowała swój repertuar w czasie mszy świętej

w  kościele w Olczy, a także uświetniła swym występem uroczystości festynu góralskiego pod

nazwą  „Osod”, który corocznie odbywa się w Nowem Bystrem.

  

Celem wyjazdu była promocja lokalnej twórczości oraz folkloru łęczyckiego poza granicami

Gminy Łęczyca oraz wymiana doświadczeń z innymi zespołami regionalnymi , działającymi w

kraju oraz za granicą.

  

{phocagallery view=category|categoryid=145|limitstart=0|limitcount=0}
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  Od wnuczka do dziadka – kultywowanie lokalnych tradycji
muzycznych w Konopnicy
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy
Całkowita wartość projektu: 24.100,00 zł
Kwota dofinansowania: 18.774,00 zł

  

Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz
Obszarów Wiejskich została podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 
29 kwietnia 2013r.

  

W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań dla mieszkańców wsi Konopnica.

  

Spotkania odbywały się w świetlicy wiejskiej przy OSP w Konopnicy.

  

Na realizację zadania złożyły się następujące czynności:

    
    -  organizacja cyklu spotkań muzycznych,  
    -  zakupienie sprzętu nagłośnieniowego do przeprowadzenia spotkań (zakup sprzętu
pozwoli na naukę świadomego scenicznego śpiewania. Często występującym zjawiskiem
podczas występów zespołów ludowych jest słaba ich słyszalność mimo dobrej klasy sprzętu
nagłośnieniowego, problem ten wynika z tego, iż osoby będące na scenie nie mają obycia z
mikrofonami. Dzięki możliwości obcowania z nagłośnieniem podczas prób i zajęć, zespół, który
powstanie podczas realizacji projektu będzie profesjonalnie przygotowany do występów
scenicznych),   
    -  zakupienie stołu do przeprowadzenia spotkań,  
    -  wyjazd uczestników operacji na spektakl do teatru muzycznego w Łodzi jako
podsumowanie realizacji projektu.   

  

W ramach spotkań muzycznych mieszkańcy wsi Konopnica uczyli się śpiewu i poznawali
tradycyjne utwory ludowe ziemi łęczyckiej. Spotkania trwały 24 tygodnie i odbywały się raz w
tygodniu. Zajęcia odbywały się pod kierownictwem i fachowym nadzorem doświadczonego
lokalnego instruktora.
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Zakres zajęć obejmował:

    
    -  Ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i dynamiczne,  
    -  Ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu,  
    -  Kształcenie umiejętności utrzymywania jednolitego tempa utworu w śpiewie zespołowym:  
 a’cappella, z akompaniatorem, z nagranym podkładem muzycznym, obcowanie z sprzętem
nagłaśniającym,   
    -  Postawa śpiewacza i jej zastosowanie,  
    -  Zapoznanie z folklorem Polski Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu
łęczyckiego, różnice występujące w charakterystyce muzyki ludowej i gwarze między regionami,
 
    -  Nauka autentycznych pieśni ludowych regionu łęczyckiego,  
    -  Praca nad wykonaniem piosenki poprzez wprowadzanie zmian dynamiki i tempa,  
    -  Opanowanie na pamięć tekstów piosenek i przyśpiewek ludowych.  

  

{phocagallery view=category|categoryid=141|limitstart=0|limitcount=0}

  

  
  
  Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Nakielnica
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Nakielnicy
Całkowity koszt projektu: 28 626,57 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 22 402,28 zł

  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Nakielnicy powstała w 1922r. Obecnie liczy 35 członków.

  

Świetlica została wybudowana w 1999r., do tego czasu OSP korzystała z budynków
udostępnionych przez istniejący we wsi PGR. Dotychczas członkowie OSP własnymi siłami
wykonywali jedynie bieżące remonty i konserwacje.

 27 / 52



Małe Projekty
poniedziałek, 16 stycznia 2012 23:12

  

Świetlica jest wykorzystywana nie tylko przez członków OSP, ale również przez działające na
obszarze wsi Koło Gospodyń Wiejskich. Z świetlicy aktywnie korzysta młodzież, ponieważ na
wyposażeniu świetlicy znajduje się m.in. stół do ping-ponga. Z świetlicy korzystają miejscowi
rolnicy, ponieważ w jej pomieszczeniach odbywają się różnego rodzaju szkolenia i zebrania.
Korzystanie z świetlicy było dotychczas bardzo utrudnione w okresie zimowym ze względu na
dużą utratę ciepła. W pomieszczeniach został wprawdzie zainstalowany kominek, ale nie było to
wystarczające. Duża utrata ciepła była spowodowana niskiej jakości pokryciem dachowym,
ponieważ zostało ono wykonane tylko przy użycie desek i papy bez docieplenia.

  

 W maju 2012r. OSP w Nakielnicy złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.
„Remont świetlicy wiejskiej przy OSP Nakielnica” w ramach naboru na działanie Małe projekty.
W październiku 2012r. podpisano z Samorządem Województwa Łódzkiego umowę o
dofinansowanie projektu.

  

W ramach operacji wykonano następujące zadania:

    
    -  Wykonanie pokrycia dachowego (montaż blachodachówki);  
    -  Obróbki blacharskie (wykonanie obróbek, demontaż zużytych obróbek, montaż obróbek);  
    -  Roboty dodatkowe (naprawa łączenia koszowego i montaż papy na pow. 20,00 m2).  
    -  Zakup materiałów niezbędnych do wykonania: pokrycia dachowego, obróbek
blacharskich, ołacenia połaci dachowych, wykonania docieplenia i robót dodatkowych   

  

Część prac remontowych została wykonana w ramach prac własnych przez członków OSP
Nakielnica:

    
    -  ołacenie połaci dachowych łatami i kontrłatami,  
    -  emontaż i montaż istniejących rur spustowych,  
    -  wykonanie docieplenia z wełny mineralnej i folii paraizolacyjnej.  

  

Realizacja operacji zakończyła się w październiku 2013r.

  

{phocagallery view=category|categoryid=139|limitstart=0|limitcount=0}
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  Remont połączony z modernizacją  świetlicy wiejskiej w
Dziektarzewie
  

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew
Całkowity koszt projektu:  30 054,03 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 24 108,82 zł

  

Stowarzyszenie istnieje od 2 listopada 2010r.  Świetlica stowarzyszenia funkcjonuje w budynku,
w którym działało kółko rolnicze. Budynek ten powstał w 1985r. w tzw. czynie społecznym na
gruncie podarowanym przez jednego mieszkańców wsi, ale od tego momentu nie był nigdy
gruntownie remontowany, dokonywano jedynie drobnych napraw i remontów.

  

Świetlica jest miejscem spotkań członków stowarzyszenia np. spotkań zarządu, tu
organizowane są również spotkania sołeckie sołectwa Dziektarzew, szkolenia dla rolników,
spotkania integracyjne, lokalne uroczystości itp. Stowarzyszenie corocznie organizuje również
od 2011 festyn "Święto Dziektarzewa" w okresie letnim, którego zapleczem organizacyjnym jest
budynek świetlicy. Stowarzyszenie realizowało w 2012 r. projekt "Moja wieś w Internecie" w
ramach konkursu "Pożyteczne ferie 2012", który otrzymał dofinansowanie Fundacji
Wspomagania Wsi. Od 2011r. współpracujemy z Instytutem Europejskim w Łodzi w ramach
projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie - kontynuacja" 
i Fundacją "Idealna Gmina" i organizujemy warsztaty i szkolenia.

  

W maju 2012 r. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Mieszkańców Wsi Dziektarzew
złożyło wniosek o dofinansowanie projektu „
Remont połączony z modernizacją  świetlicy
wiejskiej w Dziektarzewie
” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, którego celem jest zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich poprzez udostępnienie mieszkańcom zmodernizowanej świetlicy wiejskiej.
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Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz
Obszarów Wiejskich została podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 26
października br.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  roboty ogólnobudowlane (budowa ścianek działowych o łącznej, położenie tynków na tych
ściankach, wykonanie izolacji i posadzek, ułożenie płytek na posadzkach),   
    -  wymiana stolarki (zakup i montaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicami),  
    -  instalacje sanitarne (zakup i montaż przykanalików, zbiornika na ścieki, sedesów,
umywalek, baterii i osprzętu),   
    -  roboty wykończeniowe (wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie ścian).  

  

Część prac została wykonana w ramach wkładu własnego przez członków Stowarzyszenia:

    
    -  Dokonanie niezbędnych zakupów materiałów budowlano-wykończeniowych,  
    -  Demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji wodnej,  
    -  Wykonanie wykopu pod montaż zbiornika i rurociągi kanalizacyjne,  
    -  Montaż rurociągów i zbiornika na ścieki z zasypaniem i zagęszczeniem terenu,  
    -  Montaż urządzeń sanitarnych,  
    -  Roboty wykończeniowe (przygotowanie podłoża pod malowanie oraz malowanie ścian i
ościeżnic),   
    -  Prace porządkowe po zakończeniu remontu.  

  

Okres realizacji projektu: maj 2012 – sierpień 2013

  

{phocagallery view=category|categoryid=137|limitstart=0|limitcount=0}

  

  
  Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i
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historycznego poprzez remont pomieszczeń w budynku
świetlicy wiejskiej w Powodowie Trzecim
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Powodowie Trzecim
Całkowity koszt projektu: 35 412,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 24 789,00 zł

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Powodowie Trzecim jest jednostką, która działa na rzecz
tamtejszej społeczności lokalnej jak również aktywnie współpracuje z samorządem gminy
Wartkowice. Świetlica wiejska służy głównie jako miejsce spotkań dla członków OSP, jak
również mieszkańców sołectwa.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  wymiana okien,  
    -  wymiana przyłącza kanalizacyjnego,  
    -  remont pomieszczeń kuchni i zmywalni,  
    -  wykonanie tynków naściennych, malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniach
świetlicowych   

  

Projekt został zrealizowany w okresie kwiecień 2011 – czerwiec 2012.

  

{phocagallery view=category|categoryid=136|limitstart=0|limitcount=0}

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Wartkowicach
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowicach
Całkowity koszt projektu: 31 129,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 24 903,00 zł
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Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowicach jest jednostką, która działa na rzecz tamtejszej
społeczności lokalnej jak również aktywnie współpracuje z samorządem gminy Wartkowice.
Świetlica wiejska służy głównie jako miejsce spotkań dla członków OSP, jak również
mieszkańców sołectwa.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  przystosowanie pomieszczenia pod kotłownię CO (drzwi ognioodporne, tynki, okna),  
    -  instalacje wodociągowe wewnętrzne,  
    -  instalacje kanalizacji wewnętrznej,  
    -  instalacje elektryczne,  
    -  remont pomieszczeń sanitarnych (ścianki działowe, położenie tynków i płytek, wentylacja,
umywalki)   

  Okres realizacji projektu: kwiecień 2011 – czerwiec 2012  

{phocagallery view=category|categoryid=135|limitstart=0|limitcount=0}

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Turze
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Turze
Całkowity koszt projektu: 30 512,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 24 409,60 zł

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Turze jest jednostką, która działa na rzecz tamtejszej społeczności
lokalnej jak również aktywnie współpracuje z samorządem gminy Wartkowice. Świetlica wiejska
w Turze jest wykorzystywana nie tylko przez członków OSP, ale również jako miejsce spotkań
mieszkańców sołectwa.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:
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    -  remont sali widowiskowej (cyklinowanie i lakierowanie podłogi drewnianej, położenie
płytek podłogowych),   
    -  remont świetlicy (założenie styropianu na sufit, pomalowanie ścian, założenie tynku
mozaikowego na ścianach),   
    -  remont szatni (położenie płytek podłogowych),  
    -  remont klatki schodowej (położenie płytek na schodach).  

  

Okres realizacji projektu: grudzień 2011 – czerwiec 2012

  

{phocagallery view=category|categoryid=134|limitstart=0|limitcount=0}

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Truskawcu
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Truskawcu
Całkowity koszt projektu: 30 742,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 24 594,00 zł

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Truskawcu jest jednostką, która działa na rzecz tamtejszej
społeczności lokalnej jak również aktywnie współpracuje z samorządem gminy Wartkowice.
Świetlica jest wykorzystywana nie tylko przez członków OSP, ale również przez radę sołecką i
mieszkańców sołectwa.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  urządzenie pomieszczeń sanitarnych,  
    -  roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne,  
    -  instalacje elektryczne,

instalacja zbiornika ścieków.  
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Okres realizacji projektu: kwiecień 2011 – czerwiec 2012.

  

{phocagallery view=category|categoryid=133|limitstart=0|limitcount=0}

  

  Remont świetlicy wiejskiej przy OSP w Saniach
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Sanie - Ludwików
Całkowita wartość projektu: 29 049,28 zł
Kwota dofinansowania: 23 239,42 zł

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Saniach powstała w 1925r. Obecnie liczy 46 członków, w tym 7
kobiet. Strażnica została oddana do użytku w 1978r.

  

Świetlica jest wykorzystywana nie tylko przez członków OSP, ale również przez radę sołecką i
mieszkańców sołectwa. Odbywają się tu zebrania sołeckie, szkolenia dla miejscowych rolników,
spotkania Zarządu OSP itp. W świetlicy odbywają się również różnego rodzaju wydarzenia i
imprezy m. in.:  gminne zjazdy Ochotniczych Straży Pożarnych (ostatni w 2010r.)., konferencja
promująca działalność Fundacji "PRYM" w 2011r. Ponadto OSP aktywnie uczestniczy w
akcjach prewencyjnych i zawodach sportowo-pożarniczych.

  

Dotychczas wykonywano remonty dotyczące zaplecza gospodarczego i sanitarnego świetlicy
(wymiana płytek podłogowych).

  

W maju 2012r. OSP Sanie-Ludwików złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Remont
świetlicy wiejskiej przy OSP w Saniach” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”. W celu poprawy warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Saniach  konieczne
było bowiem dokonanie wymiany podłogi w pomieszczeniu świetlicy.
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Umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz
Obszarów Wiejskich została podpisana z Samorządem Województwa Łódzkiego w dniu 27
listopada br.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  wykonanie izolacji z folii polietylenowej i płyt styropianowych oraz warstw wyrównawczych
i niwelująco – wyrównawczych o pow. 125,00 m2   
    -  ułożenie parkietu dębowego o pow. 125,00 m2  
    -  wykonanie 70,00 m cokołów przyściennych  
    -  olejowanie podłogi  

  

Część prac remontowych członkowie OSP wykonali samodzielnie: demontaż starej podłogi,
uprzątnięcie materiałów z demontażu, przygotowanie podłoża pod izolacje i warstwy
wyrównawcze, demontaż sceny i ponowne zamontowanie po remoncie, prace porządkowe po
remoncie.

  

Operacja została  zrealizowana w okresie listopad 2012 – marzec 2013

  

{phocagallery view=category|categoryid=131|limitstart=0|limitcount=0}

  

  
  Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój
działalności Orkiestry Dętej OSP w Dalikowie
  

Wnioskodawca: Ochotnicza straż Pożarna w Dalikowie
Całkowita wartość projektu: 33.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 23.280,35 zł
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Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach  ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk,  zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność  kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem  działalności jest
związany realizowany projekt.

  

Pierwszym elementem zadania był wyjazd orkiestry na Konkurs Orkiestr  Dętych Województwa
Łódzkiego „Łódzkie gra Chopina”, który odbył się we  wrześniu 2010 r. w Łowiczu. Wyjazd miał
charakter szkoleniowy. Niezwykle  istotną częścią operacji było doposażenie orkiestry.
Dokonano zakupu  instrumentów muzycznych (trąbki, saksofony, puzony) i drobnego 
wyposażenia (pulpity, koncertowe i marszowe książeczki do nut, lirki  marszowe, ustniki do
klarnetów). Zakupiono mundury wzorowane na  tradycyjnych reprezentacyjnych strojach
strażackich.

  

Część instrumentów muzycznych poddano gruntownej renowacji. W ramach  projektu młodzież
pojechała również do Inowrocławia na XXXIX  Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr
Dętych, który odbył się w  czerwcu 2011 r. Koordynatorzy projektu to Prezes Tadeusz Adamski
oraz  Skarbnik Stanisław Mikołajczyk. Warsztaty muzyczne prowadził z młodzieżą  Kapelmistrz
Dariusz Kossakowski.

  

{phocagallery view=category|categoryid=109|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Montaż elementów małej architektury na placu zabaw w
Domaniewie
  Wnioskodawca: Gmina Dalików
Całkowita wartość projektu: 42 000 zł
Kwota dofinansowania: 24 000 zł  

Projekt obejmował zakup następujących elementów wyposażenia placu zabaw:

    
    -  zestaw ze zjeżdżalnią,  
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    -  trzy sprężynowce,  
    -  dwie ważki na sprężynie,  
    -  ważka na podstawie metalowej,  
    -  podwójna huśtawka z koszykiem,  
    -  karuzela krzyżowa,  
    -  kompleks sprawnościowy,  
    -  potrójny kosz do gier,  
    -  dwie ławki,  
    -  tablica informacyjna.  

  

Realizacja projektu została zakończona w październiku 2011r.

  

{phocagallery view=category|categoryid=110|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Brudnowie
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Brudnowie
Całkowita wartość projektu: 33.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 23.485,00 zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach  ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk,  zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność  kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem  działalności jest
związany zrealizowany projekt.
W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  rozebranie starej podłogi,  
    -  przygotowanie podłoża,  
    -  ułożenie posadzki z płytek,  
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    -  odnowienie starej sceny.  

  

Koordynatorzy projektu to Wiceprezes Paweł Cyjer oraz Skarbnik Piotr Lubiński.
Remont świetlicy w Brudnowie był prowadzony od października do końca listopada 2010 r.

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Dalików, które podjęły  trud realizacji swoich
pomysłów z udziałem środków zewnętrznych pomagają  pracownicy Urzędu Gminy w
Dalikowie: Tomasz Kuźniak oraz Justyna  Ługowska.

  

{phocagallery view=category|categoryid=111|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Hucie Bardzyńskiej
  

Wnioskodawca: Gmina Dalików
Całkowita wartość projektu: 41.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach  ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk,  zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność  kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem  działalności jest
związany zrealizowany projekt.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  urządzenie pomieszczeń wc,  
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    -  wymiana okien i drzwi zewnętrznych,  
    -  docieplenie ściany frontowej,  
    -  pomalowanie ścian i sufitów.  

  

Remont świetlicy w Hucie Bardzyńskiej został zakończony we wrześniu 2011.

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Dalików, które podjęły  trud realizacji swoich
pomysłów z udziałem środków zewnętrznych pomagają  pracownicy Urzędu Gminy w
Dalikowie: Tomasz Kuźniak oraz Justyna  Ługowska.

  

{phocagallery view=category|categoryid=112|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniewie
Całkowita wartość projektu: 35.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 24.497,43 zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach  ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk,  zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność  kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem  działalności jest
związany zrealizowany projekt.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:
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    -  wymiana podłogi wraz z likwidacją starej sceny,  
    -  malowanie ścian i sufitu,  
    -  wykonanie ozdobnego tynku strukturalnego.  

  

Część prac strażacy przeprowadzili samodzielnie. Pozostałe roboty zostały zlecone firmie
zewnętrznej.
Koordynatorzy projektu to Prezes Wiktor Krzemiński oraz Skarbnik Henryk Szabela.

  

Remont świetlicy w Krzemieniewie trwał od marca do lipca 2011 r.

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Dalików, które podjęły  trud realizacji swoich
pomysłów z udziałem środków zewnętrznych pomagają  pracownicy Urzędu Gminy w
Dalikowie: Tomasz Kuźniak oraz Justyna  Ługowska.

  

{phocagallery view=category|categoryid=113|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z
zagospodarowaniem terenu
  

Wnioskodawca: Gmina Dalików
Całkowita wartość projektu: 43.000,00 zł
Kwota dofinansowania: 25.000,00 zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach  ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk,  zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność  kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem  działalności jest
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związany zrealizowany projekt.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  wymiana okien i drzwi zewnętrznych,  
    -  docieplenie ścian zewnętrznych,  
    -  wykonanie nowego ogrodzenia z bramami.  

  

Realizacja projektu zakończyła się w październiku 2011r.

  

{phocagallery view=category|categoryid=114|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Sarnowie
  

Wnioskodawca: Gmina Dalików
Całkowita wartość projektu: 41.400,00 zł
Kwota dofinansowania: 23.766,35 zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach  ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk,  zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność  kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem  działalności jest
związany zrealizowany projekt.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:
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    -  remont części dachu i kominów,  
    -  odnowienie elewacji zewnętrznej,  
    -  demontaż starej sceny,  
    -  malowanie ścian wewnątrz budynku.  

  

Realizacja projektu zakończyła się w marcu 2011r.

  

{phocagallery view=category|categoryid=115|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Konopnicy
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy
Całkowita wartość projektu: 35.393,96 zł
Kwota dofinansowania: 24.646,00 zł

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy jest jednostką, która działa na  rzecz tamtejszej
społeczności lokalnej jak również aktywnie współpracuje  z samorządem gminy Wartkowice.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  wymiana stolarki okiennej świetlicy,  
    -  wymiany przyłącza kanalizacyjnego,  
    -  remont pomieszczenia świetlicy.  
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Część prac strażacy przeprowadzili samodzielnie.

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Wartkowice, które podjęły  trud realizacji
swoich pomysłów z udziałem środków zewnętrznych  pomagają pracownicy Urzędu Gminy
Wartkowice: Artur Kubis i Sylwia  Sikora.

  

Remont świetlicy w Konopnicy był  prowadzony w okresie październik 2010 - kwiecień 2011.

  

{phocagallery view=category|categoryid=116|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Organizacja  imprezy kulturalnej Noc Świętojańska w
Dzierżąznej
  

Całkowity koszt projektu wyniósł: 35 649,05 zł
Koszty kwalifikowane: 32 416,61 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 22 691,62 zł

  

Celem projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców przez  organizację imprezy
kulturalnej Noc Świętojańska, co  miało wpływ  na  zachowanie dziedzictwa kulturowego            
     i specyfiki regionu  obszarów wiejskich.

  

Impreza kulturalna Noc Świętojańska została zorganizowana w  miejscowości Dzierżązna przez
Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej  przy  aktywnym współudziale mieszkańców sołectwa
dla członków społeczności  gminy Zgierz. Widowisko odbyło się 18 czerwca 2011 roku na
terenie  Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
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Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy podjęte zostały działania w celu  rozpropagowania
informacji dotyczących "Nocy Świętojańskiej w  Dzierżąznej", w ramach których zostały
wydrukowane i rozpowszechnione  plakaty informacyjne, rozesłane zostały informacje do
lokalnej prasy i   mediów. Przygotowany został scenariusz imprezy. Wykonana została 
dekoracja sceny i terenu Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej na  potrzeby organizacji
Nocy Świętojańskiej przy aktywnym współudziale  głównie młodych mieszkańców sołectwa
Dzierżązna.
Impreza kulturalna  rozpoczęła się od przeprowadzenia warsztatów w wyplataniu wianków 
świętojańskich dla wszystkich chętnych pod kierunkiem twórców ludowych.  Każdy uczestnik
mógł własnoręcznie wykonać tradycyjny wianek - symbol  Nocy Świętojańskiej.                         
Za wykonanie wianka  uczestnicy warsztatów otrzymywali „świadectwo profesjonalnego
wyplatacza  wianków świętojańskich".

  

Warsztaty trwały około 3 godzin. W tym czasie dla uświetnienia czasu  przybyłym gościom
zaprezentowały się na scenie amatorskie zespoły,  działające na terenie gminy Zgierz Zespół
Śpiewaczy "Giecznianki" z  Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego oraz Zespół
Śpiewaczy  "Szczawinianki" ze Szczawina, a także dzieci z Zespołu Tańca  Nowoczesnego
„Raindrops-Junior".

  

Nieopodal sceny swoje wyroby prezentowali licznie przybyli twórcy  ludowi współpracujący         
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Dzierżąznej.
Zostało wykonane i udekorowane stoisko Kół Gospodyń  Wiejskich ze smacznym jadłem.
Ponadto w trakcie trwania imprezy odbył  się konkurs Regionalna Potrawa „Kupalnocka". Była
to druga edycja tego  konkursu. W bieżącym roku do konkursu zgłoszono 5 potraw,  jury 
konkursowe uznało, iż „smalec z jabłkiem" został Regionalną potrawą  Kupalnocką nr 1.
Wszystkie chętne osoby, a takich nie brakowało, mogły  zasmakować w kuchni regionalnej.

  

Obrzęd Nocy Świętojańskiej przedstawił Zespół Pieśni i Tańca Anilana.  W skład obrzędu
Sobótek wchodzą nie tylko piosenki, pieśni i tańce  ludowe, ale także barwny korowód
świętojański oraz spektakl światła i  wody. Z zapadnięciem zmroku Korowód Świętojański
poprowadził Zespół  Pieśni i Tańca „Anilana" oraz Zespół Śpiewaczy „Giecznianki"                     
z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego. W ślad za nimi  wyruszyli wszyscy uczestnicy
zabawy wraz z pochodniami i wyplecionymi  wiankami.  Uczestnicy imprezy wzięli udział w
spektaklu ognia i wody, do  którego należało puszczanie na wodę własnoręcznie wyplecionych
wianków  świętojańskich oraz śledzenie ich losu.
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Jak co roku mimo zimnej jeszcze wody znaleźli się śmiałkowie, którzy  pokusili się                      
 o wyłowienie wianka dla wybranki  serca.

  

Zgodnie z tradycją sobótek nastąpił moment poszukiwania Kwiatu  Paproci. Finałem Nocy
Świętojańskiej był koncert zaproszonej gwiazdy -  koncert zespołu  ŁUKASH  oraz wspólna
zabawa taneczna.

  

Tradycyjne widowisko obrzędowe Noc Świętojańska było realizowane we  współpracy                
     z etnografem panią Aldoną Plucińską.
Podczas  trwania widowiska obrzędowego nagrywany został program; „Tradycją  regionu
malowane" wyemitowany 2 lipca 2011 roku na antenie TVP3.

  

{phocagallery view=category|categoryid=117|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Stworzenie punktu wypoczynkowego dla osób
uprawiających w okolicy  turystykę pieszą, rowerową i
konną. Aranżacja przestrzeni nad stawem.
  W Tkaczewskiej Górze, na terenie gospodarstwa agroturystycznego Państwa  Synowców
(nagrodzonego w tym roku „Złotą Gruszą") zagospodarowano w  ramach Małego Projektu teren
przy jednym ze stawów. Na przedsięwzięcie  składa się między innymi wybudowanie pomostu i
zainstalowanie na nim  mebli przeznaczonych do wypoczynku. Turystom będzie również
udostępniona  łódka. Do tak przygotowanego i wyposażonego miejsca wypoczynkowego jest 
swobodny dostęp bezpośrednio z pobliskich dróg i szlaków.  

Na terenie Synowcówki, także w ramach realizowanego projektu, odbyły  się zajęcia
edukacyjne, podczas których uczestniczące w nich dzieci  miały możliwość zapoznania się z
"naukowymi" sposobami pracy biologa  oraz ze znaczeniem zbiorników wodnych i rzek dla
ekologii regionu.
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Pełna nazwa zrealizowanego projektu brzmi: Stworzenie punktu  wypoczynkowego dla osób
uprawiających w okolicy turystykę pieszą,  rowerową i konną. Aranżacja przestrzeni nad
stawem.  Projekt został w  75% sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata
2007-2013.

  

{phocagallery view=category|categoryid=118|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Śniatowej
  

Wnioskodawca: Wiejski Ośrodek Kultury w Śniatowej
Całkowita wartość projektu: 24.516,06 zł
Kwota dofinansowania: 15.592,10 zł

  

Wiejski Ośrodek Kultury jest organizacją, której głównym celem działania jest kultywowanie
lokalnych tradycji. W świetlicy prowadzone są warsztaty: papieroplastyki obrzędowej, zajęcia
muzyczne. Co roku organizowana jest impreza kultywująca łęczyckie tradycje ludowe "Na
Majówkę, na Majówkę jak za dawnych lat...". Ponadto w budynku świetlicy odbywają się różne
spotkania integracyjne, lokalne uroczystości, zebrania sołeckie, szkolenia dla rolników i
przedsiębiorców.  W świetlicy działa także bezpłatny punkt dostępu do Internetu, z którego
korzysta głównie młodzież, ale też i osoby starsze (młodzi uczą starszych w ramach integracji
pokoleń). Ze świetlicy wiejskiej korzystają nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale również
sąsiednich wsi z gminy Dalików (Budzynek, Woźniki). 

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  wymiana stolarki drzwiowej,  
    -  montaż kominka z obudową,  
    -  malowanie pomieszczeń świetlicy.  
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Ponadto zostało zakupione wyposażenie w postaci: podgrzewacza do wody, umywalki z szafką,
telewizora LCD, komputera przenośnego z oprogramowaniem i lodówkozamrażarki. 
Członkowie stowarzyszenia we własnym zakresie wykonali następujące prace: przygotowanie
ścian do pomalowania, malowanie ścian, zamontowanie umywalki, zamontowanie
podgrzewacza do wody.

  

Operacja została zrealizowana w okresie listopad-grudzień 2010r.

  

{phocagallery view=category|categoryid=119|limitstart=0|limitcount=0}

  

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Leźnicy Małej
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej
Całkowita wartość projektu: 35 709,99 zł
Kwota dofinansowania: 24 996,00 zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk, zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem działalności jest
związany zrealizowany projekt.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  wyremontowano pokrycie dachowe o pow.355m2,  
    -  zakupiono wyposażenie do świetlicy: antyramy,  gablotę na sztandar, półki drewniane na
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regionalia.   

  

Operacja była realizowana w okresie marzec – grudzień 2010.

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Łęczyca, które podjęły trud realizacji swoich
pomysłów z udziałem środków zewnętrznych, pomagają pracownicy Urzędu Gminy w Łęczycy:
Robert Małolepszy i Dorota Gatkowska -Roszuk.

  

  

  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pruszkach
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszkach
Całkowita wartość projektu: 35 609,32 zł
Kwota dofinansowania: 24 926,13 zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk, zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem działalności jest
związany zrealizowany projekt.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace: wymiana poszycia dachowego o powierzchni 
168,8m2 poprzez: położenie na istniejącym dachu powlekanej blachy trapezowej, wykonanie
obróbek blacharskich, zamontowanie rynien dachowych oraz rur spustowych. Strażacy -
ochotnicy we własnym zakresie wykonali następujące prace: remont podłogi świetlicy, położenie
gładzi gipsowej na ścianach i suficie, malowanie ścian i sufitów, położenie lamperii.

  

Projekt obejmował także wyposażenie świetlicy wiejskiej – zostały zakupione krzesła do
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świetlicy (73 sztuki) oraz stoły (8 sztuk).

  

Operacja była realizowana w okresie marzec – listopad 2010r.

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Łęczyca, które podjęły trud realizacji swoich
pomysłów z udziałem środków zewnętrznych ,pomagają pracownicy Urzędu Gminy w Łęczycy:
Robert Małolepszy i Dorota Gatkowska - Roszuk.

  

  

  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łęce
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce
Całkowita wartość projektu: 32 150, 82 zł
Kwota dofinansowania: 22 505,53zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk, zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem działalności jest
związany zrealizowany projekt.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  remont instalacji elektrycznej,  
    -  malowanie pomieszczeń świetlicy,  
    -  zakup wyposażenia (krzesła, materiał na zasłony, piecyk do ogrzewania),  
    -  wykonano 3 stoły.  
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Część prac remontowych strażacy wykonali samodzielnie: remont podłogi, położenie płyty OSB
i wykładziny PCV, zamontowanie drzwi wewnętrznych., prace porządkowe po remontach.

  

Operacja była realizowana w okresie marzec – grudzień 2010.

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Łęczyca, które podjęły trud realizacji swoich
pomysłów z udziałem środków zewnętrznych pomagają pracownicy Urzędu Gminy 
w Łęczycy: Robert Małolepszy i Dorota Gatkowska - Roszuk.

  

  

  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubieniu
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu
Całkowita wartość projektu: 35 719,09 zł
Kwota dofinansowania: 24 984,21 zł

  

Choć głównym zadaniem jednostki OSP jest udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk, zgodnie ze statutem prowadzi ona również
działalność kulturalno-oświatową i rozrywkową. To właśnie z tym zakresem działalności jest
związany zrealizowany projekt. OSP Lubień jest organizacją, która na terenie gminy Łęczyca
organizuje życie kulturalne mieszkańców.

  

W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  montaż witryny PCV z drzwiami o pow. 10,24m2,  
    -  zakup i wykonanie wyposażenia (stoły i ławy drewniane, witraże okienne, kute żyrandole,
krzesła, podgrzewacz do wody, zlewozmywak).   
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Część prac remontowych strażacy wykonali samodzielnie.

  

Operacja była realizowana w okresie 17 marca 2010 (dzień złożenia wniosku o dofinansowanie)
– 21 grudnia  2010r. (dzień złożenia wniosku o płatność )

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Łęczyca, które podjęły trud realizacji swoich
pomysłów z udziałem środków zewnętrznych pomagają pracownicy Urzędu Gminy w Łęczycy:
Robert Małolepszy i Dorota Gatkowska - Roszuk.

  

  

  Remont świetlicy wiejskiej w Pełczyskach
  

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach
Całkowita wartość projektu: 35.394,39 zł
Kwota dofinansowania: 24.978,00 zł

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach jest jednostką, która działa na rzecz tamtejszej
społeczności lokalnej jak również aktywnie współpracuje z samorządem gminy Wartkowice.
W ramach projektu wykonano następujące prace:

    
    -  wymiana stolarki okiennej świetlicy,  
    -  remont sanitariatów,  
    -  remont pomieszczenia świetlicy.  

  

Część prac strażacy ochotnicy wykonali samodzielnie.
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Remont świetlicy w Pełczyskach był prowadzony w okresie od kwietnia do grudnia 2010.

  

Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Gminy Wartkowice, które podjęły trud realizacji
swoich pomysłów z udziałem środków zewnętrznych pomagają pracownicy Urzędu Gminy
Wartkowice: Artur Kubis i Sylwia Sikora.
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