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Remont trybun i oświetlenia na stadionie sportowym w
Dalikowie
  

Całkowita wartość projektu: 232 000 zł
Środki Unii Europejskiej: 125 000 zł
Środki Gminy Dalików: 107 000 zł

  

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi oraz poszerzenie oferty
kierowanej do osób przyjezdnych, wypoczywających na terenach wiejskich, poprzez
odnowienie infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

  

Zakres robót:

      
    -  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,  
    -  naprawa istniejących elementów betonowych,  
    -  odtworzenie stopni na trybunie,  
    -  zabezpieczenie powierzchni elementów betonowych,  
    -  nowe siedziska,  
    -  malowanie ścian bocznych,  
    -  nawierzchnie z kostki betonowej,  
    -  ukształtowanie terenu,  
    -  obróbki blacharskie,  
    -  nowa rozdzielnica R-B,  
    -  dwa nowe maszty oświetleniowe.  

    

Projekt został zrealizowany w 2011r.
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  Organizacja Centrum Kultury we wsi Ustronie – remont
świetlicy wiejskiej
  

Gmina Zgierz zakończyła realizację projektu pn. „Organizacja Centrum Kultury we wsi Ustronie
– remont świetlicy wiejskiej” dofinansowaneg
o ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 84.379,00 zł.

Zakres rzeczowy operacji obejmował przeprowadzenie robót budowlanych związanych z
dociepleniem dachu i kotłowni, w tym: wykonanie ocieplenia ściany attykowej, docieplenia
stropodachu i remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie robót instalacyjnych, w tym:
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej budynku.

  

Gmina Zgierz pozyskała kolejny obiekt gminny, który będzie służył całej społeczności
lokalnej jako miejsce integracji społecznej, kultywowania kultury i tradycji lokalnych.
Funkcjonowanie Centrum Kultury we wsi Ustronie umożliwi aktywizację i integrację
mieszkańców wsi Ustronie oraz sąsiednich miejscowości poprzez organizowanie w nim spotkań
mieszkańców, imprez integracyjnych, zebrań oraz pikników.

  

Z Centrum Kultury będą mogły korzystać dzieci, młodzież oraz dorośli członkowie
społeczności lokalnej, w tym: członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych i sołectw z terenu
Gminy Zgierz. Centrum to ma być przepustką do ożywienia społeczności lokalnej i wzbogacenia
jej o kolejne możliwości rozwoju, a także utożsamiania się młodych mieszkańców z ich terenem,
dziedzictwem kulturowym i historycznym. Imprezy organizowane w Centrum przyczynią się
również do promocji i podniesienia atrakcyjności wsi Ustronie, ponieważ przybywający tu letnicy
i turyści również będą brali udział w tych imprezach.
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  Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie
  

W ramach projektu powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z drenażem
odwadniającym, skocznia w dal oraz bieżnia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej, obiekt
jest ogrodzony, wokół niego został urządzony trawnik.

  

Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 29 maja 2011 roku.

  

Całkowity koszt operacji to 333 022,52 zł, koszty kwalifikowane stanowiące 75% całkowitych
kosztów operacji stanowią kwotę 272 969,29zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 155
000,00 zł.

  

Wartość przedmiotu zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
została ustalona na kwotę 449 984,80 zł brutto.
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