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Szanowni Państwo,

Z  ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu publikację prezentującą 
zrealizowane projekty na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, dzięki 
wykorzystaniu dotacji z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w ramach Osi 4 Leader.

Założeniem niniejszego wydawnictwa jest podzielenie się z Państwem wiedzą opartą 
na przykładach praktycznych realizowanych przez społeczność lokalną, a  tym samym 
zainspirowanie Państwa do tworzenia własnych przedsięwzięć i pomysłów.

Mamy nadzieję, że zachęci to Państwa do wykorzystania zebranych doświadczeń przy 
realizacji projektów własnych i  pomoże w  pozyskiwaniu funduszy unijnych w  latach 
2014 -2020.

Przedstawione projekty to szansa, z  której skorzystali Beneficjenci na rzecz poprawy 
warunków życia, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju społeczności lokalnej.

Ich realizacja przyczyniła się do rozwoju naszego regionu i  zwiększenia aktywności 
mieszkańców. Nasi Beneficjenci zrealizowali operacje na łączną kwotę dofinansowania     
11 445 050,82 zł, co daje ponad 92% realizacji budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wierzę, że zapoczątkowane w taki sposób działania będą kontynuowane w przyszłości, 
co spowoduje pozytywne zmiany w naszym otoczeniu.

Pragnę podziękować i  pogratulować wszystkim Beneficjentom, którzy w  obecnym 
okresie programowania współpracując z  nami realizowali swoje pomysły, marzenia 
i przedsięwzięcia.

W  imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” życzę miłej 
i pożytecznej lektury.

Prezes Zarządu LGD „Owocowy Szlak”

Dariusz Wróbel
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Gmina
opole lubelskie

ODnOWa I rOzWój WSI

 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Przebudowa wraz z termomodernizacją świetlic wiejskich we Wrzelowcu 
i Wólce Komaszyckiej

 » wartość projektu:  514 154,21 zł

 » wartość dofinansowania: 291 559,00 zł

 » Opis: W ramach projektu ocie-
plono budynki z wykonaniem 
elewacji, izolacji przeciwwilgo-
ciowej, instalacji elektrycznej, 
wymieniono konstrukcję da-
chową wraz z pokryciem w Wól-
ce Komaszyckiej i pokrycie 
dachowe we Wrzelowcu wraz 
ze wzmocnieniem konstrukcji 
dachowej, wykonano instalację 
c.o. i odgromową, zakupiono 
wyposażenie obiektów.
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 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Utworzenie strefy turystyczno-rekreacyjnej w Kluczkowicach – Ekopunkt 
„Na rowerowym szlaku”

 » wartość projektu:  340 304,85 zł

 » wartość dofinansowania: 180 000,00 zł

 » Opis: W obrębie Zespołu Szkół w Kluczkowicach powstał punkt ekologiczny, strefa fitness 
wyposażona w urządzenia do ćwiczeń, palenisko ogniska, ławo-stoły, przebudowano rów-
nież boisko. Strefa ta będzie służyła mieszkańcom Kluczkowic jako miejsce spotkań, imprez 
wiejskich i festynów oraz turystom pieszym i rowerowym odwiedzającym coraz częściej ma-
lownicze tereny Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.



8 LGD „Owocowy Szlak”

 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Odnowa centrum wsi Wrzelowiec

 » wartość projektu:  177 627,99 zł

 » wartość dofinansowania: 115 535,00 zł

 » Opis: W ramach projektu wybudowano ciągi pieszo-jezdne, wyremontowano murki  oporo-
we, postawiono ławki i śmietniki  oraz wykonano plac przy źródełku.

 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej w Wandalinie

 » wartość projektu:  397 975,37 zł

 » wartość dofinansowania: 234 887,00 zł

 » Opis: W ramach projektu wybudowano wielofunk-
cyjne boiska o sztucznej nawierzchni wraz z wyposa-
żeniem, ogrodzeniem i odwodnieniem oraz plac za-
baw i drewnianą 
altanę.
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 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarach wiejskich gmi-
ny Opole Lubelskie (Skoków, Zosin)

 » wartość projektu:  178 076,22 zł

 » wartość dofinansowania: 106 485,00 zł

 » Opis: W ramach projektu wybudowano wiatę rekreacyjną w parku w Skokowie oraz zamon-
towano bramki piłkarskie, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki oraz trybunę sportową 
przy boisku. W Zosinie wyposażono plac zabaw oraz zamontowano kosze do koszykówki 
i słupki do siatkówki.
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mAłE pROJEkTy

 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Utworzenie małej infrastruktury turystycznej związanej z promocją produk-
tów lokalnych przy ulicy Ogrodowej w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  99 902,06 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: Dawne miejsce handlu stało się miej-
scem wypoczynku i ekspozycji lokalnych pro-
duktów. Wyposażone zostało w stoły wysta-
wiennicze dla Opolskiego Centrum Kultury, 
Stowarzyszenia SWAT i Muzeum Multimedial-
nego. Nasadzono nowe drzewa i krzewy oraz 
zamontowano elementy małej architektury.

 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Zakup strojów dla zespołu ludowego „Powiśloki”

 » wartość projektu:  28 419,44 zł

 » wartość dofinansowania: 18 871,00 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono stro-
je - 12 kompletów (6 strojów dziewczęcych                 
i 6 chłopięcych) tzw. kontuszy do polskich 
tańców narodowych dla Dziecięcego Zespo-
łu Tańca Ludowego „Powiśloki”, działającego 
przy Zespole Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim.
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 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Zakup tablic promujących walory turystyczno-przyrodnicze Gminy Opole 
Lubelskie

 » wartość projektu:  23 502,40 zł

 » wartość dofinansowania: 15 286,40 zł

 » Opis: Zakupiono 8 tablic wolnostojących 
z możliwością łączenia w ściany ekspozy-
cyjne. Tablice są elementem wyposażenia 
punktu informacji turystycznej mieszczącego 
się przy Opolskim Centrum Kultury.

 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Przystanek „Jedynka”

 » wartość projektu:  20 831,07 zł

 » wartość dofinansowania: 12 416,23 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono 20 sztuk rowerów, kasków i kamizelek odblaskowych. 
Przygotowano teren i zakupiono meble ogrodowe. Zorganizowano również piknik rowerowy.
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 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Festiwal dziecięcych zespo-
łów ludowych „Na owocowym szlaku”

 » wartość projektu:  30 570,62 zł

 » wartość dofinansowania: 20 682,71 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
festiwal dziecięcych zespołów ludowych przy 
udziale gości z Węgier. Zakupiono również 
męskie i damskie stroje ludowe (16 sztuk) 
oraz akordeon dla Dziecięcego Zespołu Tańca 
Ludowego „Powiśloki”, działającego przy 
Zespole Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim.

 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: VI Festiwal Kina Offowego FILMOFFO

 » wartość projektu:  26 044,04 zł

 » wartość dofinansowania: 16 064,70 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
konkurs kina niezależnego i konkurs fotogra-
ficzny, warsztaty aktorskie, wystawę plaka-
tów filmowych. Podczas festiwalu odbyły się 
pokazy specjalne 3 filmów profesjonalnych 
oraz koncerty zespołów alternatywnych.
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 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Opolska sobótka

 » wartość projektu:  26 044,04 zł

 » wartość dofinansowania:  15 831,32 zł

 » Opis: W ramach projektu zorganizowano 4-dniowe warsztaty obrzędowo - folklorystyczne. 
Zostało zorganizowane widowisko obrzędowe pt. „Opolska sobótka”. Ponadto wykonano 
500 sztuk folderów „Pyza na opolskich dróżkach….” oraz 250 sztuk drewnianych desek upa-
miętniających wydarzenie.
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 » Beneficjent: Opolskie Centrum Kultury

 » Tytuł projektu: Doposażenie MGOK w sprzęt nagłośnieniowy i instrumenty muzyczne

 » wartość projektu:  33 929,00 zł

 » wartość dofinansowania: 19 309,18 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono sprzęt na-
głaśniający (5 mikrofonów, mixer, 3 wzmacnia-
cze) oraz sprzęt muzyczny (perkusja, pianino 
elektryczne) z akcesoriami.

 » Beneficjent: Opolskie Centrum Kultury

 » Tytuł projektu: Wyposażenie sali wystawowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  13 013,00 zł

 » wartość dofinansowania: 7 202,40 zł

 » Opis: W ramach projektu wyposażono salę wy-
stawową w postumenty ekspozycyjne, system 
do zawieszania obrazów, rolet, ram, passeparto-
ut, profesjonalne oświetlenie i ekran projekcyj-
ny. Wydano folder informacyjny. Zakupiono rów-
nież aparat fotograficzny. Zorganizowana została 
także wystawa „Opole XX wieku” oraz warsztaty 
z bibułkarstwa, haftu i dequpage.

 » Beneficjent: Gmina Opole Lubelskie

 » Tytuł projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Zadole

 » wartość projektu:  28 326,41 zł

 » wartość dofinansowania: 14 279,66 zł

 » Opis: W ramach projektu został przeprowadzony  remont sanitariatów oraz dostosowana 
została jedna łazienka do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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 » Beneficjent: Opolskie Centrum Kultury

 » Tytuł projektu: Wyposażenie w sprzęt sportowy kąpieliska miejskiego w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  38 008,00 zł

 » wartość dofinansowania: 17 556,00 zł

 » Opis: W ramach projektu 
wyposażono kąpielisko miejskie 
w Opolu Lubelskim w sprzęt 
sportowy: 15 kajaków, 30 wioseł 
oraz 30 kamizelek asekuracyjnych.

 » Beneficjent: Opolskie Centrum Kultury

 » Tytuł projektu: Zakup strojów ludowych i instrumentu dla zespołu ludowo-obrzędowego 
„Kalina”

 » wartość projektu:  29 368,00 zł

 » wartość dofinansowania: 16 703,36 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono 8 sztuk 
strojów ludowych damskich, 4 sztuki stro-
jów ludowych męskich oraz akordeon na 
potrzeby występów zespołu ludowo – ob-
rzędowego „Kalina” z Puszna Godowskiego.
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 » Beneficjent: Opolskie Centrum Kultury

 » Tytuł projektu: Organizacja warsztatów obrzędowych i imprezy plenerowej pn. „Lubelskie 
Wesele” oraz ekspozycji stałej poświęconej obrzędom weselnym

 » wartość projektu:  29 788,10 zł

 » wartość dofinansowania: 22 358,08 zł

 » Opis: W ramach projektu zorganizowano warsztaty obrzędowe, widowiska i imprezę ple-
nerową „Wesele Lubelskie”. Stworzono ekspozycję stałą poświeconą obrzędom weselnym 
w Muzeum Multimedialnym.
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 » Beneficjent: Opolskie Centrum Kultury

 » Tytuł projektu: Wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Opolu Lubelskim w sprzęt 
muzyczny i utworzenie wystawy poświęconej historii orkiestry dętej w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  54 145,55 zł

 » wartość dofinansowania: 35 444,81 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono instru-
menty dęte dla Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w Opolu Lubelskim oraz utworzono 
ekspozycję muzealną poświęconą historii or-
kiestry Dętej w Opolu Lubelskim.

 » Beneficjent: Opolskie Centrum Kultury

 » Tytuł projektu: Iskierka Przyjaźni - czyli międzynarodowy folklorystyczny festiwal zabaw

 » wartość projektu:  37 751,71 zł

 » wartość dofinansowania: 35 494,41 zł

 » Opis: Zorganizowano imprezę plenerową „Iskierka Przyjaźni”, w ramach której odbyła się in-
scenizacja widowiska opartego o temat starych zabaw dziecięcych. Zapoznano społeczność 
ze starymi zabawami z innych krajów oraz przeprowadzono warsztaty dla młodzieży.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Opolu Lubelskim

 » Tytuł projektu: Remont połączony z modernizacją oraz wyposażeniem miejsca spotkań 
w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  16 984,74 zł

 » wartość dofinansowania: 13 587,79 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
remont i modernizację świetlicy wiejskiej 
w zakresie wykonania posadzek, malowania 
ścian, zakup wyposażenia miejsca spotkań.

 » Beneficjent: Opolskie Centrum Kultury

 » Tytuł projektu: Wyposażenie studia fotograficznego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  24 656,80 zł

 » wartość dofinansowania: 12 867,19 zł

 » Opis: W ramach projektu zorganizowano 
warsztaty z fotografii studyjnej dla uczniów 
i osób starszych oraz wystawy czasowe. 
Wyposażono pomieszczenia w zabudowę 
kuchenną wraz ze zlewem, szafki do zabu-
dowy  i armaturę. Został zakupiony aparat, 
zestaw lamp studyjnych, tło fotograficzne, 
radiowy wyzwalacz lamp, światłomierz po-
laris, ramy aluminiowe, ścianki ekspozycyj-
ne oraz lodówka i czajnik elektryczny.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Skokowie

 » Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skokowie

 » wartość projektu:  36 423,86 zł

 » wartość dofinansowania: 29 139,08 zł

 » Opis: W ramach projektu zostały zakupione wyposażenie świetlicy wiejskiej – 160 sztuk 
krzeseł tapicerowanych, 2 sztuki klimatyzatorów, tablica promocyjna. 

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wandalinie

 » Tytuł projektu: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wandalinie oraz organizacja 
warsztatów zakończonych piknikiem

 » wartość projektu:  23 877,41 zł

 » wartość dofinansowania: 18 470,57 zł

 » Opis: Remont świetlicy wiejskiej w Wandalinie 
obejmował wymianę okien z parapetami oraz 
wymianę drzwi wejściowych. W ramach wypo-
sażenia zakupiono zamrażarkę. Przeprowadzo-
no kurs gotowania i pieczenia ciast dla kobiet 
oraz kurs masarski dla mężczyzn. Zorganizowa-
no piknik plenerowy, podczas którego odbył się 
konkurs piosenki ludowej w wykonaniu dzieci 
ze szkoły podstawowej w Wandalinie.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wandalinie

 » Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wandalinie

 » wartość projektu:  23 362,00 zł

 » wartość dofinansowania: 18 689,60 zł

 » Opis: W ramach projektu w celu doposażenia 
świetlicy zakupiono wyposażenie kuchenne 
(warnik, blaty, naczynia, garnki) oraz krzesła 
i obrusy do sali spotkań.
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 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opo-
lu Lubelskim

 » Tytuł projektu: Renowacja złoconej figury Św. Filipa Aposto-
ła oraz obrazu olejnego Św. Józefa w kościele parafialnym 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  31 280,13 zł

 » wartość dofinansowania: 25 024,00 zł

 » Opis: Wykonano renowację figury Św. Filipa Apostoła oraz 
obrazu olejnego Św. Józefa zgodnie z programem prac kon-
serwatorskich. Zorganizowano cykl prelekcji pt. „Historia 
Perły Baroku – dzień IV” dla mieszkańców i turystów oraz 
zwiedzanie kościoła z przewodnikiem.

 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opo-
lu Lubelskim

 » Tytuł projektu: Renowacja ołtarza bocznego pw. Św. Józefa w Kościele parafialnym pod we-
zwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  62 444,03 zł

 » wartość dofinansowania: 49 955,20 zł

 » Opis: Wykonano renowację Ołtarza pw.     
Św. Józefa znajdującego się w nawie głów-
nej w Kościele parafialnym pod wezwaniem 
Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim. 
Prace zostały wykonane zgodnie z wytyczny-
mi właściwego konserwatora zabytków. Zor-
ganizowano cykl prelekcji pt. „Historia Perły 
Baroku – dzień I” dla mieszkańców i turystów 
oraz zwiedzanie kościoła z przewodnikiem. 
Postawiono także tablicę informacyjną przed 
kościołem promującą kościół i jego historię.
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 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opo-
lu Lubelskim

 » Tytuł projektu: Renowacja Ołtarza bocznego                                 
pw. Św. Elżbiety w kościele parafialnym pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opolu 
Lubelskim

 » wartość projektu:  62 422,50 zł

 » wartość dofinansowania: 49 938,00 zł

 » Opis: Wykonano renowację Ołtarza pw. Św. Elżbiety 
znajdującego się w nawie głównej w Kościele parafial-
nym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Opolu 
Lubelskim. Prace zostały wykonane zgodnie z wytyczny-
mi właściwego konserwatora zabytków. Zorganizowa-
no cykl prelekcji pt. „Historia Perły Baroku – dzień III” 
dla mieszkańców i turystów oraz zwiedzanie kościoła 
z przewodnikiem. Postawiono także tablicę informacyj-
ną przed kościołem promującą kościół i jego historię.

 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opo-
lu Lubelskim

 » Tytuł projektu: Renowacja ołtarza bocznego pw. Św. Klemen-
sa w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  62 422,50 zł

 » wartość dofinansowania: 49 938,00 zł

 » Opis: Wykonano renowację Ołtarza pw. Św. Klemensa znaj-
dującego się w nawie głównej w Kościele parafialnym pod 
wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim. Prace 
zostały wykonane zgodnie z wytycznymi właściwego konser-
watora zabytków. Zorganizowano cykl prelekcji pt. „Historia 
Perły Baroku – dzień II” dla mieszkańców i turystów oraz zwie-
dzanie kościoła z przewodnikiem. Postawiono także tablicę in-
formacyjną przed kościołem promującą kościół i jego historię.
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 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opo-
lu Lubelskim

 » Tytuł projektu: Ocalenie dziedzictwa kulturowe-
go poprzez renowację bocznego ołtarza oraz figur 
nadziei i miłości Bożej w Kościele Parafialnym pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  34 980,00 zł

 » wartość dofinansowania: 24 486,00 zł

 » Opis: Wykonano renowację bocznego ołtarza oraz figur nadziei i miłości Bożej w południo-
wej kaplicy bocznej w Kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim. 
W ramach projektu zorganizowano także warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci dotyczące rzeź-
bienia figur sakralnych.

 » Beneficjent: Stowarzyszenie „Nasza Historia”

 » Tytuł projektu: Odtworzenie umundurowania 
i uzbrojenia 16 Pułku Piechoty Liniowej 
Województwa Lubelskiego z okresu Powstania 
Listopadowego

 » wartość projektu:  61 699,00 zł

 » wartość dofinansowania: 49 359,20 zł

 » Opis: W ramach projektu odtworzono umundu-
rowanie żołnierskie z czasów Powstania Listopa-
dowego. Na podstawie badań zrekonstruowano 
mundur 16 pułku piechoty liniowej, którego drugi 
batalion powstał w Opolu Lubelskim. Jest to unikal-
ny projekt w skali kraju przedstawiający tak zwane 
nowe pułki. Pracę oparto na muzealnych badani-
ach porównawczych i analizie kontraktów mundu-
rowych z epoki. Celem operacji jest przybliżenie 
historii naszego regionu lokalnej społeczności 
poprzez organizację zajęć z młodzieżą takich jak 
lekcje, biwaki powstańcze i wspólny udział w ob-
chodach rocznic patriotycznych.
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 » Beneficjent: Stowarzyszenie „Nasza Historia”

 » Tytuł projektu: Zakup umundurowania, uzbrojenia z oporządzeniem i wyposażenia do od-
tworzenia patrolu II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

 » wartość projektu:  50 603,42 zł

 » wartość dofinansowania: 39 706,10 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono umundurowanie, uzbrojenie i oporządzenie patrolu 
zwiadowczego złożonego z żołnierzy 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
oraz uszyto kostium uwielbianego przez nich niedźwiedzia Wojtka. Celem operacji jest 
przybliżenie najmłodszym mieszkańcom naszego regionu niezwykłej historii polskich tułaczy 
i zaprzyjaźnionej z nimi sieroty, jak również przedstawienie losów wojennych mieszkańców 
naszego regionu, którzy walczyli u boku generała Andersa.
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 » Beneficjent: Szkoła Tańca eM Studio Maciej Gołębiowski

 » Tytuł projektu: „W tańcu wszystkie drogi się zbiegają” - aktywna integracja mieszkańców 
regionu opolskiego

 » wartość projektu:  35 746,15 zł

 » wartość dofinansowania: 21 368,30 zł

 » Opis: Zorganizowano wydarzenie kultural-
ne – Opolską Galę Tańca 2010. W organiza-
cji wydarzenia wzięli udział rodzice dzieci 
tańczących w zespołach, przyjaciele zespo-
łu, miłośnicy tańca, lokalne władze, Zespół 
Szkół Nr 1, nieformalne grupy i stowarzysze-
nia na terenie LGD. Galę rozpoczął występ 
Dziecięcego Zespołu Ludowego „Powiśloki”, 
odbył się również występ mistrzowskich par z całej Polski. W ramach projektu zakupiono 
115 strojów dla chłopców i dziewczynek.

 » Beneficjent: Szkoła Tańca eM Studio Maciej Gołębiowski

 » Tytuł projektu: Przegląd zespołów tanecznych z regionu opolskiego

 » wartość projektu:  40 208,72 zł

 » wartość dofinansowania: 17 147,70 zł

 » Opis: W ramach projektu zorganizowano przegląd zespołów tanecznych i solistów z terenu 
regionu opolskiego i okolic, podczas którego dodatkowo wystąpiły pary mistrzowskie 
z pokazem tańca.



25www.lgdowocowyszlak.pl

 » Beneficjent: Szkoła Tańca eM Studio Maciej Gołębiowski

 » Tytuł projektu: Bliżej kultury i sztuki naszego regionu

 » wartość projektu:  34 000,00 zł

 » wartość dofinansowania: 23 799,98 zł

 » Opis: W ramach projektu zorganizowano 
wydarzenie kulturalne – Opolską Galę Tańca. 
Przed galą odbyły się warsztaty folklorystycz-
ne dla 25 osób (młodzieży), po których za-
prezentowali swoje umiejętności na impre-
zie. W organizacji wzięli udział rodzice dzieci 
tańczących w zespołach, przyjaciele zespołu, 
miłośnicy tańca, lokalne władze, Zespół Szkół 
nr 1, nieformalne grupy i stowarzyszenia na 
terenie LGD. Galę rozpoczął występ Dziecię-
cego Zespołu Ludowego „Powiśloki”. Odbył 
się również występ mistrzowskich par z całej 
Polski.

 » Beneficjent: Uczniowski Klub Sportowy Dubler

 » Tytuł projektu: Wyposażenie obiektu rekreacyjno - sportowego w sprzęt sportowy

 » wartość projektu:  12 100,05 zł

 » wartość dofinansowania: 8 308,38 zł

 » Opis: W ramach projektu doposażono salę 
gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w dwa 
wysięgniki, mechanizm regulacji tablicy, ta-
blice do koszykówki, obręcze uchylne wyczy-
nowe, osłonę dolnej krawędzi tablicy, słupki 
na ścianę do siatkówki oraz przenośną tabli-
cę z wynikami.
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 » Beneficjent: Usługi Introligatorskie Zagozdon Beata

 » Tytuł projektu: Utworzenie Izby Introligatorstwa Artystycznego

 » wartość projektu:  63 166,62 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzo-
no adaptację budynku na potrzeby izby in-
troligatorskiej oraz zakupiono wyposażenie 
do izby introligatorskiej i do pomieszczenia, 
w którym będą organizowane warsztaty. Do 
promocji działalności izby utworzono stronę 
internetową, zawieszono szyldy reklamowe 
oraz wydano ulotki informacyjne.

 » Beneficjent: Pepe Design Paweł Piłat

 » Tytuł projektu: Utworzenie pracowni garncarskiej i ceramiki artystycznej

 » wartość projektu:  20 121,68 zł

 » wartość dofinansowania: 13 353,66 zł

 » Opis: Do wyposażenia pracowni zakupiono piec do wypalania ceramiki, koło garncarskie, 
regały metalowe oraz narzędzia i toaletę chemiczną. Zakupiono również piec do wypałów 
plenerowych.
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 » Beneficjent: Agent Service Sp. Z o.o. Sp.K.

 » Tytuł projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrze-
bę funkcjonowania firmy Agent Service Sp. Z o.o. Sp.k.

 » wartość projektu:  67 650,00 zł

 » wartość dofinansowania: 44 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu zbudowano instalację  fotowolta-
iczną o mocy 10,50 kWp, w oparciu o 84 moduły fotowolta-
iczne na potrzeby funkcjonowania firmy.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczkowicach

 » Tytuł projektu: Termomodernizacja oraz wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Klucz-
kowicach

 » wartość projektu:  48 352,49 zł

 » wartość dofinansowania: 38 681,99 zł

 » Opis: W ramach projektu wykonano termomodernizację budynku strażnicy OSP oraz zaku-
piono wyposażenie kuchenne: meble kuchenne, lodówkę, kuchenkę gazową,  garnki, war-
nik do wody i patelnię.

 » Beneficjent: Magdalena Kwietniewska 

 » Tytuł projektu: Majówka rodzinna o charakterze kulturalno - sportowym

 » wartość projektu:  9 173,05 zł

 » wartość dofinansowania: 5 259,30 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono festyn rodzinny, podczas którego odbyła się de-
gustacja potraw regionalnych (buraczak, kluski bociany, pazibroda, bigos, ciasto malinowe, 
sernik). Podczas festynu odbyły się występy artystyczne dzieci oraz zespołów ludowych. 
Ponadto w wydarzeniu wzięli udział twórcy rzemiosła rękodzielniczego. Zostały przeprowa-
dzone również  zawody sportowe.
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 » Beneficjent: Justyna Adamczyk

 » Tytuł projektu: Piknik rodzinny - integracja 
trzech pokoleń

 » wartość projektu:  19 569,82 zł

 » wartość dofinansowania: 15 655,85 zł

 » Opis: Piknik rodzinny został przeprowadzony 
z wykorzystaniem  dziedzictwa kulturowego 
regionu – wystąpił Dziecięcy Zespół Ludowy „Powiśloki”, zorganizowano stoiska z rękodzie-
łem ludowym Klubu Kobiet z Opola Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Wspierania Aktywno-
ści Twórczej – SWAT. W trakcie pikniku zorganizowano konkursy zręcznościowe z nagroda-
mi, przejazdy bryczką oraz zwierzyniec domowy.

 » Beneficjent: Magdalena Furga

 » Tytuł projektu: Festyn Rodzinny - „Majówka dawniej i dziś”

 » wartość projektu:  11 198,93 zł

 » wartość dofinansowania: 6 991,09 zł

 » Opis: W ramach festynu rodzinnego „Majówka dawniej 
i dziś” zostały zorganizowane konkursy z nagrodami, występy 
okolicznych zespołów oraz degustacja potraw regionalnych.

 » Beneficjent: Renata Jurak

 » Tytuł projektu: Utworzenie małej infrastruktury turystycznej, miejsc noclegowych 
i odpoczynku na szlaku turystycznym w Pusznie Godowskim wraz z montażem kolektorów 
słonecznych

 » wartość projektu:  79 319,72 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach realizacji projektu utworzono gospodarstwo 
agroturystyczne oferujące  9 miejsc noclegowych.  Wykonano 
schody zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, poniesiono 
koszt na roboty budowlane wewnętrzne, wykonano instala-
cję elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną. Zamontowano również kolektory słoneczne.
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 » Beneficjent: Grażyna Sędzikowska

 » Tytuł projektu: Utworzenie gospodarstwa agroturystyczne-
go w miejscowości Kazimierzów

 » wartość projektu:  95 158,88 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach planowanej operacji zostały wykonane ro-
boty budowlane, stolarka okienna, drzwiowa, podłogi, in-
stalacja wodno-kanalizacyjna i centralne ogrzewanie w celu dostosowania domu na potrze-
by agroturystyki. Zamontowano również kolektory słoneczne.

 » Beneficjent: Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska” w Opolu Lubelskim

 » Tytuł projektu: Remont elewacji zabytkowego budynku usługowego w Opolu Lubelskim

 » wartość projektu:  79 805,33 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono re-
mont elewacji budynku usługowego przy ulicy 
Lubelskiej 2 w Opolu Lubelskim, wpisanego do 
rejestru zabytków województwa lubelskiego.

 » Beneficjent: Digital Promotion Katarzyna Kukuła

 » Tytuł projektu: Owocowe Bajeczki - promocja atrakcji turystycznych i walorów regionu 
wśród dzieci i rodziców z całej Polski

 » wartość projektu:  31 399,50 zł

 » wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

 » Opis: W ramach operacji opracowano pięć słuchowisk promocyjnych, których akcja toczy się 
na obszarze działania LGD „Owocowy Szlak”, promujących lokalne atrakcje turystyczne, walo-
ry przyrodnicze oraz dziedzictwo kulturowe, odnosząc się do legend i opowieści związanych 
z regionem. Adresatem słuchowisk są nie tylko dzieci, ale i ich rodzice. Oprócz słuchowisk 
w ramach projektu  opracowano kolorowanki promocyjne, odzwierciedlające atrakcje tury-
styczne regionu. Kolorowankę można samodzielnie pobrać i wydrukować na domowej dru-
karce. Wszystkie publikacje znajdują się na stronie internetowej www.owocowebajeczki.pl
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Gmina
Chodel

ODnOWa I rOzWój WSI

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych o szczególnym znaczeniu dla za-
spokajania potrzeb ludności, w tym zabytkowej części miejscowości Chodel

 » wartość projektu:  192 836,59 zł

 » wartość dofinansowania: 114 589,00 zł

 » Opis: W ramach projektu odnowiono 
chodniki przy ulicach stanowiących 
część historycznego – miejskiego 
układu urbanistycznego miejscowo-
ści Chodel, tj.: Rynek, Targowa, Nad-
rzeczna i Leśna, oraz wybudowano 
chodnik przy ulicy Maciejowskiego 
na osiedlu domków jednorodzinnych. 
Wykonano nową elewację na zabyt-
kowym budynku remizy strażackiej 
– obecne Kino „Wrzos”. Uporządko-
wany został także teren nad rzeką 
Chodelką – przy ul. Mostowej. Teren 
objęty projektem uzupełniono o elementy małej infrastruktury, w tym: ławki parkowe, ko-
sze na śmieci, betonowe stoły do gry w piłkarzyki, szachy i chińczyka.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie do funkcji rekreacyjno - turystycznej zalewu i terenu wo-
kół zalewu w Chodlu oraz poprawa estetyki miejscowości

 » wartość projektu:  347 591,10 zł

 » wartość dofinansowania: 201 383,00 zł

 » Opis: W ramach projektu zrewitalizowano i zagospodarowano do funkcji rekreacyjno – tu-
rystycznej jeden z dwóch zbiorników wodnych powstałych na rozlewiskach rzeki Chodel-
ki w Chodlu (zalew). Poprawiono stan infrastruktury drogowej w centrum miejscowości 
Chodel, m.in. poprzez 
remont chodnika po 
obu stronach ulicy Po-
przecznej oraz budo-
wę chodników i części 
postojowej w obrębie 
nowej zajezdni autobu-
sowej.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Chodel

 » wartość projektu:  91 561,46 zł

 » wartość dofinansowania: 59 552,00 zł

 » Opis: W ramach projektu uporządkowano 
i zagospodarowano do funkcji trawiastych 
boisk sportowych nieużytkowane działki 
gminne w 6 sołectwach Gminy Chodel. Na 
boiskach zamontowano – zależnie od prze-
znaczenia - bramki do piłki nożnej lub słupki 
do siatkówki.

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej dla dzieci 
i młodzieży w Gminie Chodel

 » wartość projektu:  479 029,29 zł

 » wartość dofinansowania: 309 709,00 zł

 » Opis: W ramach projektu urządzono 
ogólnodostępne place zabaw dla dzie-
ci w 11 sołectwach Gminy Chodel, tj.: 
Adelinie, Borowie, Godowie, Grądach, 
Jeżowie, Lipinach, Osinach, Siewalce, 
Świdnie, Zastawkach, Zosinku. Każdy 
z placów wyposażono w certyfikowane 
i bezpieczne urządzenia oraz elementy 
małej architektury. Place usytuowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie dróg oto-
czono ogrodzeniem. Zakres projektu 
objął ponadto roboty związane z upo-
rządkowaniem zdegradowanego terenu usytuowanego pomiędzy budynkiem Zespołu Szkół 
a budynkiem kościoła parafialnego w Ratoszynie Drugim. Uformowany teren obsiano trawą 
oraz uzupełniono o elementy małej architektury.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Remont nieużytkowanego zaplecza lokalowego świetlicy wiejskiej w Radli-
nie wraz z jego zagospodarowaniem do funkcji siłowni dla młodzieży oraz uporządkowanie 
i zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku świetlicy

 » wartość projektu:  121 797,37 zł

 » wartość dofinansowania: 74 669,00 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
kompleksowy remont części świetlicowej bu-
dynku remizy OSP w Radlinie. Wyremontowa-
ny obiekt wyposażono w bezpieczny sprzęt 
sportowo – rekreacyjny, w tym: atlas dwusta-
nowiskowy, ławkę wielofunkcyjną, gryfy, obcią-
żenie, poręcz stacjonarną, rower treningowy, 
orbitrek i stepper. Ponadto na terenie przyle-
gającym do obiektu zamontowano oświetle-
nie solarne oraz elementy małej architektury, 
w tym: ławki, kosze na śmieci, drewnianą pira-
midę sprawnościową ze zjeżdżalnią.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Budowa infrastruktury towarzyszącej oraz oświetlenie terenu przy wielo-
funkcyjnym boisku sportowym w Ratoszynie Drugim

 » wartość projektu:  250 684,80 zł

 » wartość dofinansowania: 145 470,00 zł

 » Opis: W ramach projektu na działkach przylega-
jących do wielofunkcyjnego boiska sportowego 
w Ratoszynie Drugim wybudowano chodnik i ścież-
kę jezdną oraz utwardzono materiałem kamiennym 
plac postojowy dla samochodów. Teren objęty pro-
jektem oświetlono za pomocą lamp solarnych.

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Uporządkowanie i zagospodarowanie centralnych punktów miejscowości 
Chodel poprzez rozbudowę i remont infrastruktury publicznej oraz uzupełnienie zieleni

 » wartość projektu:  223 018,39 zł

 » wartość dofinansowania: 142 946,00 zł

 » Opis: W ramach projektu uporządkowano zdegra-
dowany teren usytuowany pomiędzy rzeką Cho-
delką a boiskiem wielofunkcyjnym w Chodlu (tzw. 
„Olszyna”), oraz zagospodarowano część terenu 
poprzez budowę utwardzonego placu parkingo-
wego dla samochodów o powierzchni 2 356 metrów kwadratowych. Wyremontowano tak-
że chodnik przy ulicy Cmentarnej oraz zamontowano lampy solarne w obrębie placu parkin-
gowego na „Olszynie” oraz w obrębie zajezdni dla komunikacji publicznej.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Budowa węzłów sanitarnych oraz kompleksowe wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Godów i Grądy wraz z oświetleniem terenu przylegającego do 
w/w obiektów

 » wartość projektu:  127 729,99 zł

 » wartość dofinansowania: 81 350,00 zł

 » Opis: W ramach projektu zaplecze lokalowe świe-
tlic wiejskich w Godowie i Grądach uzupełniono 
o brakujące węzły sanitarne, ponadto na potrzeby 
użytkowników świetlic zakupiono komplety no-
wego wyposażenia, w tym: stoły do gry w piłka-
rzyki, cymbergaja, bilard, telewizory LED, konsole 
Xbox z kontrolerem ruchu, pakiety gier multime-
dialnych oraz gry planszowe. Do świetlicy w Go-
dowie zakupiono również atlas dwustanowisko-
wy, orbitrek i stepper do ćwiczeń, zaś do świetlicy 
w Grądach brakujące meble. Zakres przedmioto-
wy projektu objął także montaż oświetlenia solar-
nego przed budynkami świetlicowymi.
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mAłE pROJEkTy

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Urządzenie świetlicy wiejskiej w Chodlu jako miejsca spotkań i integracji 
mieszkańców oraz turystów, a także narzędzie promocyjne tradycyjnych produktów 
i zawodów

 » wartość projektu:  37 658,45 zł

 » wartość dofinansowania: 24 798,64 zł

 » Opis: W ramach projektu przepro-
wadzono remont wnętrza zabytko-
wego budynku remizy strażackiej 
– obecne Kino „Wrzos” w Chodlu, 
w tym: wymieniono warstwy pod-
łogowe w holu głównym, na scenie 
oraz w obrębie ciągów pieszych na 
sali widowiskowej, pomalowano 
ściany i sufity, wymieniono stolar-
kę okienną i odnowiono stolarkę 
drzwiową. Zakres projektu objął 
ponadto zakup nowych instrumen-
tów muzycznych oraz 8 kompletów 
strojów ludowych właściwych dla 
obszaru Lubelszczyzny. Instrumen-
ty oraz stroje przekazano Gminnej 
Kapeli Ludowej „Chodelaki” prowa-
dzonej przez pracowników Gminne-
go Ośrodka Kultury w Chodlu.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw 
wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Radlin

 » wartość projektu:  12 312,30 zł

 » wartość dofinansowania: 7 007,00 zł

 » Opis: W ramach projektu na te-
renie przylegającym do budynku 
remizy OSP w Radlinie urządzo-
no ogólnodostępny plac zabaw 
dla dzieci, wyposażony w certy-
fikowane urządzenia zabawowe, 
w tym: zestaw zabawowy z wieżą 
i zjeżdżalnią, karuzelę tarczową, 
huśtawkę ważkę oraz podwójną 
huśtawkę wahadłową.

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw 
wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Trzciniec

 » wartość projektu:  12 312,30 zł

 » wartość dofinansowania: 7 007,00 zł

 » Opis: W ramach projektu na 
terenie przylegającym do bu-
dynku remizy OSP w Trzcińcu, 
urządzono ogólnodostępny plac 
zabaw dla dzieci, wyposażony 
w certyfikowane urządzenia 
zabawowe, w tym: zestaw za-
bawowy z wieżą i zjeżdżalnią, 
karuzelę tarczową, huśtawkę 
ważkę oraz podwójną huśtawkę 
wahadłową.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie w formie placu zabaw dla dzieci terenu publicznego 
o szczególnej randze i znaczeniu społeczno – kulturalnym oraz przyrodniczym

 » wartość projektu:  26 029,01 zł

 » wartość dofinansowania: 14 847,61 zł

 » Opis: W ramach projektu na jednej z dzia-
łek przylegających do budynku przedszkola 
w Ratoszynie Drugim urządzono ogólnodo-
stępny plac zabaw dla dzieci, wyposażony 
w certyfikowane urządzenia zabawowe, 
w tym: zestaw zabawowy z wieżą i zjeżdżal-
nią, huśtawkę ważkę, podwójną huśtawkę 
wahadłową oraz metalową przeplotnię 
„smok”.  Plac zabaw otoczono ogrodzeniem 
z siatki ślimakowej na stalowych słupkach.

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ratoszyn Pierwszy

 » wartość projektu:  41 748,37 zł

 » wartość dofinansowania: 22 107,20 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
remont stropu w głównym pomieszczeniu 
świetlicy zlokalizowanej na piętrze budynku 
remizy OSP w Ratoszynie Pierwszym. Ponad-
to zakupiono chłodziarkę i 2 regały z przezna-
czeniem do części kuchennej świetlicy. Zmo-
dernizowana sala wykorzystywana jest przez 
mieszkańcom okolicznych sołectw głównie 
jako miejsce organizacji zabaw tanecznych, 
spotkań okolicznościowych oraz szkoleń.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Uporządkowanie i zagospodarowanie centrum wsi Ratoszyn Pierwszy 
poprzez budowę placu zabaw dla dzieci

 » wartość projektu:  32 153,68 zł

 » wartość dofinansowania: 16 352,84 zł

 » Opis: W ramach projektu na te-
renie przylegającym do budynku 
remizy OSP w Ratoszynie Pierw-
szym urządzono ogólnodostępny 
plac zabaw dla dzieci, wyposa-
żony w certyfikowane urządze-
nia zabawowe, w tym: zestaw 
zabawowy z wieżą i zjeżdżalnią, 
huśtawkę ważkę, podwójną huś-
tawkę wahadłową, równoważnię 
łamaną, ławki drewniane i tabli-
cę informacyjną. Plac zabaw oto-
czono ogrodzeniem z siatki ślima-
kowej na stalowych słupkach.

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Remont części dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Osinach 
oraz zagospodarowanie nieużytkowanego zaplecza lokalowego świetlicy do funkcji 
ogólnodostępnego miejsca rekreacji (siłowni) dla młodzieży

 » wartość projektu:  20 895,24 zł

 » wartość dofinansowania: 11 903,95 zł

 » Opis: W ramach projektu część świetlicową budynku remizy OSP w Osinach zagospodaro-
wano do funkcji ogólnodostępnej siłowni dla młodzieży, którą wyposażono w certyfikowa-
ne urządzenia sportowo – rekreacyjne, tj.: atlas dwustanowiskowy, ławkę wielofunkcyjną, 
gryfy, obciążenie, poręcz stacjonarną, rower treningowy, orbitrek, stepper. Ponadto prze-
prowadzono częściowy remont dachu na budynku remizowym.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Kompleksowa wymiana zużytego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Siewal-
ce oraz doposażenie świetlicy w sprzęt i akcesoria niezbędne do rozszerzenia dotychczaso-
wego zakresu działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej

 » wartość projektu:  31 733,09 zł

 » wartość dofinansowania: 19 010,72 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono komplet 
nowego wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
zlokalizowanej w budynku poszkolnym w Sie-
walce. Salę zajęciową świetlicy wyposażono 
w meble, sprzęt RTV, stoły do gry w piłkarzyki, 
cymbergaja i ping-ponga, gry planszowe oraz 
artykuły plastyczne. Pomieszczenie kuchenne 
wyposażono w meble oraz podstawowe urzą-
dzenia AGD (kuchenka gazowa, lodówka). Zakupiono i zainstalowano również wykładzinę 
termozgrzewalną w głównym pomieszczeniu świetlicy oraz zamontowano oświetlenie solar-
ne przed budynkiem, w którym zlokalizowana jest świetlica.

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w Granicach 
oraz montaż oświetlenia solarnego

 » wartość projektu:  54 750,45 zł

 » wartość dofinansowania: 35 616,79 zł

 » Opis: W ramach projektu kompleksowo wyposażo-
no zaplecze kuchenne świetlicy wiejskiej w Grani-
cach, z którego korzysta miejscowe KGW. Na potrze-
by funkcjonowania kuchni zakupiono meble ze stali 
nierdzewnej oraz sprzęt i artykuły AGD, w tym okap 
z wyposażeniem, piec konwekcyjny, chłodziarkę, kra-
jalnicę, komplet garnków i patelni, komplet zastawy 
stołowej dla 100 osób, wózki i tace kelnerskie, miski, 
noże i inne akcesoria niezbędne do gotowania. Zakres projektu objął ponadto montaż lamp 
solarnych przed obiektem, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska.
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 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Kompleksowe wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radlinie

 » wartość projektu:  25 088,31 zł

 » wartość dofinansowania: 15 920,70 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono komplet 
nowego wyposażenia do świetlicy wiejskiej zlo-
kalizowanej na piętrze budynku OSP w Radlinie. 
Sale zajęciowe wyposażono w meble, stoły do 
gry w piłkarzyki, cymbergaja i bilard, telewizor, 
konsolę Xbox z kontrolerem ruchu oraz zesta-
wem gier multimedialnych, gry planszowe i ar-
tykuły plastyczne. Pomieszczenie kuchenne 
świetlicy wyposażono w podstawowe urządze-
nia AGD (kuchenka gazowa, lodówka, warnik).

 » Beneficjent: Gmina Chodel

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja oraz uzupełnienie wyposażenia Klubu sportowego 
w Chodlu, który pełni funkcję ogólnodostępnego miejsca spotkań, rekreacji oraz informacji 
i promocji zasobów Gminy Chodel

 » wartość projektu:  52 629,63 zł

 » wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu zagospodarowano do funkcji 
ogólnodostępnej siłowni dla młodzieży nieużytkowa-
ne pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku 
stanowiącego siedzibę Urzędu Gminy Chodel. Zakres 
projektu objął realizację drobnych prac budowlanych 
i sanitarnych, oraz zakup certyfikowanego sprzętu sportowo – rekreacyjnego. Na potrzeby 
funkcjonowania siłowni zakupiono: atlas dwustanowiskowy, maszynę Smitha, 243 kg ob-
ciążenia, gryfy, ławkę dwustronnie regulowaną, ławkę regulowaną na brzuch, ławkę Scotta, 
stojak na obciążenie, bieżnię elektryczną, orbitrek, stepper, rower treningowy.
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 » Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu

 » Tytuł projektu: Opracowanie oraz druk przewodnika                                    
po Gminie Chodel i najbliższej okolicy

 » wartość projektu:  8 820,00 zł

 » wartość dofinansowania: 4 536,00 zł

 » Opis: W ramach projektu opracowano i wydrukowano 
w nakładzie 2 000 egzemplarzy folder/przewodnik, za-
wierający najważniejsze informacje o Gminie Chodel 
oraz obszarze LGD „Owocowy Szlak”.

 » Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu

 » Tytuł projektu: Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. oraz wewnętrznej instalacji gazowej 
dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdno

 » wartość projektu:  38 215,78 zł

 » wartość dofinansowania: 21 748,81 zł

 » Opis: W ramach projektu w budynku świetlicy 
wiejskiej w Świdnie wykonano wewnętrzną in-
stalację centralnego ogrzewania zasilaną z ko-
tła gazowego, wewnętrzną instalację gazową 
oraz system wentylacji.
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 » Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu

 » Tytuł projektu: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zastawkach wraz z zakupem 
nowego wyposażenia świetlicowego

 » wartość projektu:  57 450,42 zł

 » wartość dofinansowania: 28 477,42 zł

 » Opis: W ramach projektu zaplecze lokalowe świetlicy 
wiejskiej w Zastawkach uzupełniono o brakujący węzeł 
sanitarny, ponadto na potrzeby użytkowników obiektu 
zakupiono komplet nowego wyposażenia, w tym: stoły 
do gry w piłkarzyki, cymbergaja, bilard, telewizor LED, 
konsolę Xbox z kontrolerem ruchu oraz zestawem gier 
multimedialnych, gry planszowe i artykuły plastyczne. 
Zamontowano również oświetlenie solarne przed bu-
dynkiem świetlicy. Uporządkowany został także teren 
otaczający świetlicę - wybudowano schodki z kostki bru-
kowej oraz wyremontowano chodnik prowadzący do 
świetlicy.

 » Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu

 » Tytuł projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jeżowie wraz z wymianą zużytego wypo-
sażenia oraz oświetleniem terenu przylegającego do w/w obiektu

 » wartość projektu:   32 415,09 zł

 » wartość dofinansowania: 21 082,98 zł

 » Opis: W ramach projektu zaplecze lokalowe świe-
tlicy wiejskiej w Jeżowie uzupełniono o brakujący 
węzeł sanitarny, ponadto na potrzeby użytkowni-
ków obiektu zakupiono komplet nowego wyposa-
żenia, w tym: stoły do gry w piłkarzyki, cymbergaja, 
bilard, telewizor LED, konsolę Xbox z kontrolerem 
ruchu oraz zestawem gier multimedialnych, gry planszowe i artykuły plastyczne. Zamonto-
wano również oświetlenie solarne na terenie przylegającym do budynku świetlicy.
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 » Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu

 » Tytuł projektu: Kompleksowa wymiana zużytego wyposażenia świetlicy wiejskiej w Boro-
wie oraz oświetlenie terenu przylegającego do budynku świetlicy

 » wartość projektu:  37 282,53 zł

 » wartość dofinansowania: 23 915,32 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono komplet 
nowego wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
w Borowie. Sale zajęciowe wyposażono w stoły 
do gry w piłkarzyki, cymbergaja i bilard, telewi-
zor, konsolę Xbox z kontrolerem ruchu i pakie-
tem gier multimedialnych oraz gry planszowe. 
Zakres projektu objął również wymianę sprzę-
tu sportowego w siłowni działającej w ramach 
świetlicy. Na potrzeby starszej młodzieży zaku-
piono certyfikowane i bezpieczne urządzenia do 
ćwiczeń, w tym: suwnicę z obciążeniem, atlas, 
ławki, gryfy i stepper. Środki pozyskane w ra-
mach projektu umożliwiły ponadto na oświetle-
nie terenu przylegającego do świetlicy za pomo-
cą lamp solarnych.

 » Beneficjent: Adam Wójtowicz

 » Tytuł projektu: Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego w Chodlu

 » wartość projektu:  47 630,80 zł

 » wartość dofinansowania: 24 216,00 zł

 » Opis: W ramach realizacji projektu zostało utworzone gospodarstwo agroturystyczne 
w miejscowości Chodel. Przystosowano 3 pokoje dla 6 osób na poddaszu budynku miesz-
kalnego oraz  wyremontowano i wyposażono dwie łazienki.
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 » Beneficjent: Wiesław Brodacz

 » Tytuł projektu: Utworzenie gospodarstwa tematycznego 
w Trzcińcu i montaż kolektorów słonecznych

 » wartość projektu:  71 862,75 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach realizacji projektu zostało zaadaptowane pod-
dasze w budynku mieszkalnym w Trzcińcu na cele agroturystycz-
ne. W ramach prac inwestycyjnych  wykonano izolację poddasza, 
posadzki i tynki, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz 
wykonano roboty malarskie. Ponadto zostało zakupione wyposa-
żenie niezbędne do funkcjonowania gospodarstwa w postaci: łó-
żek, szafek nocnych, komód, regału, szafy, ławy, sofy i telewizora 
LED. Dodatkowo na budynku gospodarstwa został zamontowany 
kolektor słoneczny.

 » Beneficjent: Wiesław Dudek

 » Tytuł projektu: Adaptacja pomieszczenia w budynku mieszkalnym na pokój wypoczynkowy 
z aneksem kuchennym wyposażonym w podstawowy sprzęt AGD dla celów prowadzenia 
gospodarstwa agroturystycznego

 » wartość projektu:  33 749,73 zł

 » wartość dofinansowania: 22 975,00 zł

 » Opis: W ramach realizowanej operacji zostały wykonane prace adaptacyjne w pomieszcze-
niach przeznaczonych na prowadzenie gospodarstwa agrotury-
stycznego. Zostało zakupione wyposażenie kuchenne w postaci 
aneksu kuchennego, zabudowy kuchennej, stołu, krzeseł i szafek 
kuchennych oraz sprzętu 
gospodarstwa domowego 
do zabudowy, a także na-
czynia, sztućce i garnki do 
użytku dla turystów. Po-
nadto łazienka w gospodar-
stwie została wyposażona 
w dwie szafki.
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 » Beneficjent: Martyna Gasińska

 » Tytuł projektu: Modernizacja bazy agroturystycznej w gospodarstwie agroturystycznym 
„Koniczynka” - Dom u Babci Natalii

 » wartość projektu:  71 474,17 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
modernizację trzech pokoi na potrzeby turys-
tów w Domu u Babci Natalii. Zostały wykonane 
roboty rozbiórkowe, zduńskie i instalacyjne, 
położono nowe posadzki.

 » Beneficjent: Martyna Gasińska

 » Tytuł projektu: Warsztaty popularyzujące ginące zawody: rzeźbiarz, bednarz, cieśla, stolarz

 » wartość projektu:  28 203,53 zł

 » wartość dofinansowania: 17 295,95 zł

 » Opis: W ramach realizacji projektu został zaadapto-
wany budynek gospodarczy na miejsce prowadze-
nia warsztatów popularyzujących ginące zawody. 
W tym celu wykonano roboty remontowo-budow-
lane w budynku i zakupiono narzędzia i materiały 
rzeźbiarskie niezbędne do prowadzenia warszta-
tów. Zorganizowano także 15 edycji warsztatów 
rzeźbiarskich, bednarskich, ciesielskich i stolarskich 
dla młodzieży szkolnej.
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 » Beneficjent: Martyna Gasińska

 » Tytuł projektu: Remont i wyposażenie kuchni w gospodarstwie agroturystycznym 
„Koniczynka” w Chodlu

 » wartość projektu:  36 299,22 zł

 » wartość dofinansowania: 24 261,79 zł

 » Opis: Zostało utworzone zaplecze kuchen-
ne w gospodarstwie agroturystycznym „Ko-
niczynka” w Chodlu. W tym celu zostały 
wykonane prace remontowe polegające na 
zamontowaniu instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, położeniu glazury i terakoty, wsta-
wieniu drzwi wewnętrznych oraz zakupie 
mebli kuchennych, naczyń oraz sprzętu 
kuchennego (chłodziarko-zamrażarki, pły-
ty gazowej, pieca konwekcyjno-parowego, 
robota kuchennego, wyciągu kuchennego).

 » Beneficjent: Martyna Gasińska

 » Tytuł projektu: Remont altany i doposażenie gospodarstwa agroturystycznego „Koniczynka” 
w sprzęt sportowo rekreacyjny i sprzęt do jazdy konnej w celu podniesienia jakości 
świadczonych usług

 » wartość projektu:  36 641,77 zł

 » wartość dofinansowania: 29 313,00 zł

 » Opis: W ramach projektu wyremontowano altanę 
oraz wykonano grill z trzonem kuchennym, pie-
cem chlebowym i wędzarnią. Zakupiono wyposa-
żenie do jazdy konnej dla 3 koni oraz gry, piłki, wy-
posażenie do badmintona, siatkówki, kajaki, stół 
do tenisa stołowego i fotelik rowerowy. 
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 » Beneficjent: Martyna Gasińska

 » Tytuł projektu: Montaż kolektorów słonecz-
nych w gospodarstwie agroturystycznym 
„Koniczynka”

 » wartość projektu:  25 670,00 zł

 » wartość dofinansowania: 17 856,40 zł

 » Opis: W ramach projektu zamontowano ko-
lektory słoneczne na budynkach gospodar-
stwa agroturystycznego w Jeżowie i gospo-
darstwa agroturystycznego w Chodlu.

 » Beneficjent: Sławomir Rejkiewicz

 » Tytuł projektu: Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego w Chodlu

 » wartość projektu:  67 500,00 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach realizowanej operacji przeprowa-
dzono roboty remontowo – budowlane w budynku 
mieszkalnym w pomieszczeniach przeznaczonych 
na cele agroturystyczne – w dwóch pokojach i ła-
zience. Została wykonana terakota, nowe tynki, sufit 
podwieszany, ogrzewanie podłogowe oraz instala-
cja wodno - kanalizacyjna. Ponadto wykonano trzon 
kuchenny z piecem chlebowym i nagrzewnicą.
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Gmina Józefów         
nad wisłą

ODnOWa I rOzWój WSI

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Budowa boiska sportowego w miejscowości Stare Boiska

 » wartość projektu:  449 996,31 zł

 » wartość dofinansowania: 281 479,00 zł

 » Opis: W ramach projektu zostało wy-
budowane boisko wielofunkcyjne skła-
dające się z boiska do piłki ręcznej, 
koszykówki, piłki siatkowej, ciągu ko-
munikacyjnego do obiektu oraz ogro-
dzenia.
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 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Modernizacja budynku oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ka-
liszanach Kolonii

 » wartość projektu:  472 477,74 zł

 » wartość dofinansowania: 273 972,00 zł

 » Opis: W ramach projektu wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie dacho-
we, podłogi  i posadzki, wykonano okładziny sufitów z płyt gipsowo kartonowych, docieple-
nie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą tynkiem cienkowarstwowym. Wyposażono także 
salę do ćwiczeń, salę konferencyjną oraz zamontowano altanę i plac zabaw dla dzieci.

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chruślinie

 » wartość projektu:  102 799,26 zł

 » wartość dofinansowania: 34 855,04 zł

 » Opis: W ramach projektu wykonano pokrycie dachowe, elewację budynku oraz elementy 
zewnętrzne – opaski.

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Przebudowa Zespołu Sportowego w Józefowie nad Wisłą

 » wartość projektu:  1 193 486,38 zł

 » wartość dofinansowania: 500 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu wykonano murawę, 
trybuny, szatnie i toalety.
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 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Rowerowa przystań w Józefowie nad Wisłą

 » wartość projektu:  5 847,55 zł

 » wartość dofinansowania: 3 287,47 zł

 » Opis: W ramach projektu przygotowano teren 
pod miejsce wypoczynku, zakupiono ławy, sto-
ły i drzewa do nasadzenia.

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Utworzenie miejsca wypoczynku w Józefowie nad Wisłą wraz z wyposażeniem

 » wartość projektu:  25 325,00 zł

 » wartość dofinansowania: 14 654,35 zł

 » Opis: W ramach projektu przygotowano miejsce pod altanę i teren pod pole namiotowe. 
Zakupiono także wyposażenie pola biwakowe-
go - altanę, grill i namioty.
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 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Boiskach Starych

 » wartość projektu:  38 912,99 zł

 » wartość dofinansowania: 22 137,06 zł

 » Opis: W ramach realizowanego projektu zakupio-
no meble i wyposażenie kuchni,  a także nagło-
śnienie i wyposażenie rekreacyjne do świetlicy 
oraz zainstalowano ogrzewanie.

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Plac zabaw w Mazanowie

 » wartość projektu:  27 592,70 zł

 » wartość dofinansowania: 16 162,51 zł

 » Opis: W ramach projektu utworzono plac za-
baw we wsi Mazanów.  Zakupiono i zamon-
towano zestaw zabawowy, karuzelę krzyżo-
wą, huśtawki, piaskownicę, stół do gier oraz 
ławki.
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 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Kaliszanach Kolonii

 » wartość projektu:  31 253,75 zł

 » wartość dofinansowania: 17 920,72 zł

 » Opis: W ramach operacji przeprowadzono remont świe-
tlicy wiejskiej w Kaliszanach Kolonii polegający na poło-
żeniu glazury i terakoty, ułożeniu boazerii, montażu drzwi 
oraz wymianie oświetlenia. Zakupiono także sprzęt AGD 
oraz meble do kuchni w ramach wyposażenia świetlicy.

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Zakup wyposażenia na potrzeby istniejącej świetlicy wiejskiej w Chruślinie

 » wartość projektu:  31 253,75 zł

 » wartość dofinansowania: 7 871,20 zł

 » Opis: W ramach operacji zakupiono wyposażenie do kuchni na potrzeby istniejącej świetlicy 
wiejskiej w Chruślinie – stół do pracy z półką, regał na naczynia, stół ze zlewem oraz lodówki 
i kuchnię gazową.



54 LGD „Owocowy Szlak”

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Wydanie albumu oraz folderu promującego walory przyrodnicze i turystycz-
ne gminy Józefów nad Wisłą

 » wartość projektu:  36 760,00 zł

 » wartość dofinansowania: 23 760,00 zł

 » Opis: Wydano 2000 sztuk folderu reklamo-
wego oraz 400 sztuk albumu ukazującego 
walory przyrodnicze i turystyczne gminy Jó-
zefów nad Wisłą.

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Modernizacja i zakup wyposażenia na potrzeby istniejącej świetlicy wiej-
skiej w Spławach

 » wartość projektu:  41 091,76 zł

 » wartość dofinansowania: 23 754,01 zł

 » Opis: W ramach projektu wyposażono kuchnię 
oraz salę świetlicową w stoły i krzesła, stół do 
gry w piłkarzyki oraz stół 3 w 1.
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 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Mazanowie

 » wartość projektu:  35 000,38 zł

 » wartość dofinansowania: 22 765,47 zł

 » Opis: W ramach wyposażenia świetlicy wiejskiej w Mazano-
wie zakupiono chłodziarkę, wyposażenie do kuchni, nagło-
śnienie oraz stół 3 w 1.

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Stare Boiska

 » wartość projektu:  34 335,12 zł

 » wartość dofinansowania: 15 877,88 zł

 » Opis: W ramach operacji wymieniono stolarkę okienną w bu-
dynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Boiskach Starych.

 » Beneficjent: Gmina Józefów nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Prawnie

 » wartość projektu:  
17 429,85 zł

 » wartość dofinansowania: 
11 336,50 zł

 » Opis: W ramach wyposa-
żenia świetlicy wiejskiej 
w Prawnie zakupiono me-
ble kuchenne, sprzęt AGD, 
drobne wyposażenie kuchni, krzesła i stoły do sali świetlicowej, sprzęt do siłowni oraz stół 
tenisowy i do gry w piłkarzyki.
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 » Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Zakup wyposażenia kuchni w Gminnym Centrum Kultury w Józefowie nad 
Wisłą

 » wartość projektu:  27 624,42 zł

 » wartość dofinansowania: 17 967,10 zł

 » Opis: W celu wyposażenia kuchni w Gminnym 
Centrum Kultury zakupiono meble kuchenne 
oraz sprzęt AGD.

 » Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Józefowie 
nad Wisłą

 » wartość projektu:  26 948,90 zł

 » wartość dofinansowania: 17 588,29 zł

 » Opis: W ramach projektu został wykonany  
chodnik przy budynku Gminnego Centrum Kul-
tury w Józefowie nad Wisłą oraz parking z kostki 
brukowej. Zakupiono również 4 ławki parkowe.
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 » Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Tradycja, jabłko i folklor - festiwal w Józefowie nad Wisłą

 » wartość projektu:  25 715,66 zł

 » wartość dofinansowania: 19 717,71 zł

 » Opis: W ramach projektu odbyła się impreza kulturalna - festiwal promujący lokalne tradycje 
oraz produkty. Podczas imprezy odbywały się konkursy oraz turniej sportowy. Dla uczestni-
ków konkursów zostały zakupione nagrody. Na scenie wystąpiła gwiazda zespołu Disco Polo.

 » Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka „Bożego Ciała” w Józefowie nad Wisłą

 » Tytuł projektu: Remont dachu na zabytkowym kościele i plebani „Bożego Ciała” w Józefo-
wie nad Wisłą

 » wartość projektu:  24 074,19 zł

 » wartość dofinansowania: 16 851,93 zł

 » Opis: W ramach realizowanego projektu wy-
konano remont dachu -  pomalowano dach 
i rynny na zabytkowym kościele i domu para-
fialnym w Józefowie nad Wisłą.

 » Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zwiastowania N.M.P w Boiskach

 » Tytuł projektu: Utwardzenie terenu oraz roboty remontowe przy kościele Parafii Rzymsko-
-Katolickiej pw. Zwiastowania N.M.P w Boiskach

 » wartość projektu:  49 387,97 zł

 » wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono rozbiórkę istniejących utwardzeń betonowych, 
wykonano wykopy w celu izolacji ścian oraz pod pozostałą powierzchnią przeznaczoną do 
utwardzenia. Następnie położono warstwę odsączającą z piasku oraz położono podsypkę 
cementowo-piaskową.
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 » Beneficjent: Ziemowit Brzuszek

 » Tytuł projektu: Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Chruślina

 » wartość projektu:  78 949,37 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach realizacji operacji zosta-
ła wykonana adaptacja budynku na cele 
agroturystyczne, w tym roboty budowla-
ne, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi, 
sufity, instalacja wodno - kanalizacyjna 
i centralnego ogrzewania oraz instalacja 
solarna. Zostało zakupione wyposażenie: 
stół z krzesłami, łóżko ze stelażem i mate-
racem, kołdra, pościel, komoda, szafa, sto-
lik i krzesła.

 » Beneficjent: Sebastian Furtak

 » Tytuł projektu: Utworzenie tematycznego gospodarstwa agroturystycznego w Kaliszanach 
Kolonii

 » wartość projektu:  62 424,00 zł

 » wartość dofinansowania: 49 939,20 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację budynku oraz wymianę po-
krycia dachowego na potrzeby prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.
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 » Beneficjent: Robert Sawiarski

 » Tytuł projektu: Modernizacja gospodarstwa agroturystycznego

 » wartość projektu:  20 179,00 zł

 » wartość dofinansowania: 16 143,20 zł

 » Opis: W ramach projektu zamontowano insta-
lację fotowoltaiczną na potrzeby prowadzone-
go gospodarstwa agroturystycznego.

 » Beneficjent: Katolickie Stowarzyszenie „Ognisko Światła i Miłości”

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z przeznaczeniem na spotkania 
integracyjne dla mieszkańców Starych Kaliszan i okolic

 » wartość projektu:  14 634,23 zł

 » wartość dofinansowania: 10 163,75 zł

 » Opis: W ramach projektu zbudowano altanę 
widokową oraz stworzono miejsce ogniskowe 
ze stołami i ławkami. Przy altanie zamontowa-
no zestaw zabawowy oraz piaskownicę. Teren 
pod altanę został utwardzony i ogrodzony.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Boiskach Kolonii

 » Tytuł projektu: Zakup wyposażenia oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Boiskach 
Kolonii

 » wartość projektu:  62 612,16 zł

 » wartość dofinansowania: 47 065,90 zł

 » Opis: W ramach remontu przeprowadzono prace w zakresie malowania ścian, hydrauliki 
i elektryki. W ramach wyposażenia kuchni zakupiono drobny sprzęt, naczynia, meble, ku-
chenkę, okap oraz lodówkę.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Bór

 » Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bór

 » wartość projektu:  11 667,41 zł

 » wartość dofinansowania: 7 934,46 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Borze w postaci 
10 stołów, 40 krzeseł, laptopa oraz projektora multimedialnego.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Basoni

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Basoni peł-
niącego funkcję świetlicy wiejskiej

 » wartość projektu:  99 979,23 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
prace remontowo – budowlane w budyn-
ku OSP w Basonii - wymieniono okna, drzwi  
i dach oraz położono terakotę.
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 » Beneficjent: Stowarzyszenie „Nadwiślański Świt”

 » Tytuł projektu: Wisła - ludzie i ptaki. Warsztaty przyrodnicze w terenie w ramach Obozu 
Ornitologicznego w Kaliszanach

 » wartość projektu:  14 471,55 zł

 » wartość dofinansowania: 10 130,08 zł

 » Opis: Zorganizowano obóz ornitologiczny w Kali-
szanach dla grup szkolnych dzieci i młodzieży oraz 
dla dorosłych - razem 20 warsztatów po 4 godzi-
ny. Zakupiono również sprzęt: lunetę, sieci i wagę. 
W ramach projektu wydano także folder informa-
cyjny na temat obozu, doliny Wisły i obserwowa-
nych ptaków.

 » Beneficjent: Robert Fijałkowski Firma Handlowo-Usługowa „MARK”

 » Tytuł projektu: Zakup z montażem systemu fotowoltaicznego na potrzebę funkcjonowania 
Firmy Handlowo-Usługowej „MARK”

 » wartość projektu:  62 000,00 zł

 » wartość dofinansowania: 46 600,00 zł

 » Opis: W ramach projektu zakupiono i zamontowano 
system fotowoltaiczny, w skład którego wchodzi                  
50 sztuk paneli fotowoltaicznych.
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Gmina
karCzmiska

ODnOWa I rOzWój WSI

 » Beneficjent: Gmina Karczmiska

 » Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury dziedzictwa kulturowego w Gminie Karczmiska

 » wartość projektu:  242 187,00 zł

 » wartość dofinansowania: 157 520,00 zł

 » Opis: W ramach operacji zagospodarowano Plac 
Niepodległości w miejscowości Karczmiska Pierw-
sze wraz z odnową Pomnika Pamięci Bohaterów, 
rekultywacją skweru i nasadzeniami roślin ozdob-
nych, budową placu postojowego, parkingu oraz 
deptaka. Teren wyposażono także w elementy 
małej architektury – ławki, kosze na śmieci. Wy-
konane zostało również podświetlenie pomnika 
lampami zasilanymi panelem fotowoltaicznym.
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 » Beneficjent: Gmina Karczmiska

 » Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury re-
kreacyjno-turystycznej w Gminie Karczmiska

 » wartość projektu:  316 808,48 zł

 » wartość dofinansowania: 206 054,00 zł

 » Opis: W ramach operacji wyposażono 9 placów 
rekreacyjnych, służących integracji społeczno-
ści lokalnej w miejscowościach – Bielsko, Cho-
dlik, Zaborze, Noworąblów, Słotwiny, Uściąż, Mieczysławka, Wymy-
słów oraz Karczmiska Drugie w elementy małej architektury – altanę 
ze stołem i ławkami, grill, stojak na rowery, tablicę informacji tury-
stycznej, kosz uliczny, pojemnik do segregacji odpadów typu dzwon, 
pojemnik na zużyte baterie, lampę fotowoltaiczną dwudiodową 
oraz w zestaw zabawowy dla dzieci z jedną lub dwiema wieżami. 
W miejscowości Mieczysławka zostało wykonane oświetlenie foto-
woltaiczne, składające się z 7 sztuk lamp hybrydowych. W ramach 
operacji wykonano dokumentację techniczną budowy oświetlenia.

 » Beneficjent: Gmina Karczmiska

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Karcz-
miska Drugie

 » wartość projektu:  143 890,00 zł

 » wartość dofinansowania: 94 185,00 zł

 » Opis: W ramach operacji zostały przeprowadzone 
roboty budowlane i wyposażenie terenu w małą 
architekturę. Wykonano niwelację całego obsza-
ru, na którym powstało boisko do mini piłki noż-
nej, boisko do siatkówki, ustawiono na nowo ist-
niejący zestaw zabawowy, wybudowano miejsce 
postojowe i plac manewrowy, który został oświe-
tlony dwiema lampami fotowoltaicznymi trzydiodowymi. Dodatkowo postawiono dwie ka-
biny sanitarne.  Dla całego terenu wykonano odwodnienie.
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 » Beneficjent: Gmina Karczmiska

 » Tytuł projektu: Odnowa centrum miejscowości  Karczmiska Pierwsze wraz z rewitalizacją 
parku - etap II

 » wartość projektu:  500 723,31 zł

 » wartość dofinansowania: 338 424,00 zł

 » Opis: W ramach operacji została zbudowana 
alejka parkowa o długości 149,23 m i szero-
kości 2 m. Zostało rozbudowane oświetlenie 
parkowe – linia energetyczna o długości 283 m 
oraz  8 sztuk lamp parkowych. Zostały wyko-
nane roboty agrotechniczne i pielęgnacyjne 
56 drzew parkowych, zadrzewianie, trawniki, 
kwietniki, rekultywacja runa parkowego na 
powierzchni całego parku – ponad 3 ha. W ra-
mach wyposażenia parku w małą architektu-
rę zostało zakupionych 26 ławek żeliwnych, 
25 ławek składanych bez oparcia, 26 koszy 
ulicznych,  3 tablice parkowe, 1 stojak na ro-
wery. Zostało także wybudowane ogrodzenie 
wewnętrzne zespołu dworsko – parkowego 
z przęseł stalowych o długości 207,50 m i wy-
sokości  1,5 m.
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 » Beneficjent: Gmina Karczmiska

 » Tytuł projektu: Wzrost dostępności do atrakcji 
turystyczno-przyrodniczych Gminy Karczmiska

 » wartość projektu:  33 415,16 zł

 » wartość dofinansowania: 18 231,62 zł

 » Opis: W ramach operacji wykonano  doświetlenie pomnika 
przyrody - Dębu Władek z Zagrzęby dwiema lampami fotowoltaicznymi hybrydowymi oraz 
ustawiono tablicę z jego opisem.

 » Beneficjent: Gmina Karczmiska

 » Tytuł projektu: Zakup tablic promocyjnych dla sołectw Gminy Karczmiska

 » wartość projektu:  29 163,30 zł

 » wartość dofinansowania: 16 597,00 zł

 » Opis: W ramach realizacji operacji została za-
kupiona i zamontowana 1 tablica promocyj-
na o wymiarach 2,5 x 2,0 m, na której znajdu-
je się mapa gminy Karczmiska z naniesionymi 
walorami przyrodniczymi i zabytkami. Tabli-
ca jest podświetlana przyłączem elektrycz-
nym z budynku Urzędu Gminy Karczmiska. 
Dodatkowo w ramach projektu  na terenie 
18 sołectw gminy zamontowano gabloty za-
mykane, służące prezentacji poszczególnych 
miejscowości i ciekawych wydarzeń na tere-
nie gminy i najbliższej okolicy.
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 » Beneficjent: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

 » Tytuł projektu: IX Majówka Archeologiczna Chodlik 2011

 » wartość projektu:  61 697,00 zł

 » wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

 » Opis: W ramach realizowanego projek-
tu odbyła się IX Majówka Archeologiczna. 
Miejscem realizacji imprezy było grodzisko 
w Chodliku. Majówka łączyła edukację z roz-
rywką. Uczestnicy mogli przekonać się na 
własne oczy jak żyli ludzie epoki wczesnego 
średniowiecza, jakie mieli zwyczaje, czym 
się trudnili i jak prowadzili wojny. W trak-
cie zorganizowano przedstawienia i sceny 
rodzajowe, rzemieślnicy prezentowali swo-
je umiejętności i wyroby oraz prowadzili 
warsztaty rękodzielnicze. Zorganizowane 
zostały gry i zabawy dla uczestników w tym 
strzelanie z łuku i rzut toporem oraz nauka 
tańców dawnych.
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 » Beneficjent: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

 » Tytuł projektu: Promocja aktywnego trybu życia poprzez stworzenie miejsca zabaw, rekre-
acji i odpoczynku w Karczmiskach Pierwszych

 » wartość projektu:  28 631,02 zł

 » wartość dofinansowania: 16 379,47 zł

 » Opis: Zostało utworzone miejsce zabaw, rekreacji i odpoczynku w Karczmiskach Pierwszych. 
Wybudowano plac zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 10-12 lat, na który składa 
się szereg elementów  rekreacyjno – sprawnościowych, tj. zestaw zabawowy, lokomotywa 
z wagonikami, piaskownica, trzy huśtawki bujaki, zestaw sprawnościowo – gimnastyczny 
składający się z sześciu ścian, drabinek z drążkami i słupkiem, ławeczka z bali i altana ogro-
dowa z ławkami i stołem. Przy placu zabaw została postawiona tablica informacyjna i cztery 
kosze na śmieci dla zachowania czystości.
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 » Beneficjent: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

 » Tytuł projektu: Chodlikowskie Spotkania Archeologiczne 2012

 » wartość projektu:  17 121,14 zł

 » wartość dofinansowania: 8 572,01 zł

 » Opis: W ramach realizacji projektu odbyła się 
2-dniowa impreza edukacyjno – poznawcza  pod 
patronatem naukowym Instytutu Archeologii 
i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 
w której wzięło udział ok. 1500 uczestników. Pod-
czas imprezy zostały przeprowadzone otwarte 
archeologiczne badania wykopaliskowe połączo-
ne z warsztatami archeologicznymi poświęcony-
mi technikom eksploracji i dokumentacji arche-
ologicznej. Zwiedzający grodzisko mogli wziąć 
udział w warsztatach z kowalstwa i dawnych 
metod pozyskiwania ognia, przygotowywania 
pożywienia przez dawne plemiona, odlewnictwa 
i płatnerstwa oraz w warsztatach wykonywania 
rytów i ornamentów na rogach i kościach. Prze-
prowadzono także cykl wykładów popularno-
naukowych na temat historii regionu dla publicz-
ności wraz z prezentacjami multimedialnymi 
oraz zaprezentowano wystawę archeologiczną 
„Neolityczny obiekt książęcy z Wilczyc”.
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 » Beneficjent: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

 » Tytuł projektu: Warsztaty Kultury Średniowiecznej - Nasze Korzenie

 » wartość projektu:  27 262,15 zł

 » wartość dofinansowania: 17 553,56 zł

 » Opis: W ramach operacji została zorganizo-
wana impreza, która  przybliżyła uczestnikom 
trudy i wyzwania jakie ciążyły na naszych pra-
ojcach by należycie się bronić i przetrwać. 
W czasie imprezy pracownicy naukowi zade-
monstrowali badania wykopaliskowe połączo-
ne z warsztatami archeologicznymi. W czę-
ści warsztatowej prezentowane były zawody 
i umiejętności naszych praojców , które po-
zwoliły im przetrwać: zaspokoić głód, wyko-
nać odzież, obronić się przed wrogiem. Jedno-
cześnie każdy z uczestników mógł zmierzyć się 
z tymi trudnymi czynnościami.
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 » Beneficjent: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach

 » Tytuł projektu: Organizacja wernisażu malarstwa Mariana Adamczyka pt. Moje Karczmiska 
oraz otwarcie Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej

 » wartość projektu:  23 750,46 zł

 » wartość dofinansowania: 15 655,86 zł

 » Opis: W ramach operacji został zorganizo-
wany  wernisaż, podczas którego zostało 
zaprezentowanych ponad 40 obrazów olej-
nych (pejzaży) malarza Mariana Adamczyka 
urodzonego w Karczmiskach, ukazujących 
zabytki, charakterystyczne miejsca i obiek-
ty przyrodnicze miejscowości. W trakcie 
wystawy zostało także zaprezentowanych       
30 rysunków (portretów) mieszkańców 
Karczmisk wykonanych przez artystę wiosną 
i latem 2013 roku. Rysunki te prezentowa-
ły  przekrój społeczności Karczmisk: dzieci 
i młodzieży, osób w średnim 
wieku i najstarszych miesz-
kańców. Podczas wernisażu 
odbył się również  koncert 
skrzypcowy światowej sławy 
skrzypka prof. Krzysztofa Ja-
kowicza oraz projekcja filmu 
biograficznego prezentują-
cego postać artysty z Karcz-
misk. Wszyscy uczestnicy 
wernisażu otrzymali album 
prezentujący obrazy arty-
sty i dziedzictwo kulturowe, 
historyczne i przyrodnicze 
Karczmisk. Prace, które zo-
stały zaprezentowane pod-
czas wernisażu dały początek 
Karczmiskiej Galerii Sztuki Współczesnej.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Karczmiskach

 » Tytuł projektu: Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Karczmiskach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

 » wartość projektu:  63 562,68 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach projektu zostały wykonane 
prace remontowo – budowlane w budynku 
strażnicy OSP w Karczmiskach, pełniącym funk-
cję świetlicy wiejskiej, polegające na wymianie 
instalacji wodociągowej, wykonaniu instalacji 
c.o., wymianie stolarki drzwiowej i okiennej, 
malowaniu tynków wewnętrznych oraz zamontowaniu na budynku świetlicy zestawu solar-
nego. Ponadto zakupiono wyposażenie w postaci chłodziarko – zamrażarki.

 » Beneficjent: PHU Karmann Renata Karow

 » Tytuł projektu: Festiwal kultury i tradycji ludowych regionu w Zagrodowej Osadzie w Uściążu

 » wartość projektu:  42 697,00 zł

 » wartość dofinansowania: 24 962,82 zł

 » Opis: Został zorganizowany festiwal kultury i tradycji ludowych regionu opolskiego na tere-
nie nowego Ośrodka Turystyki Zagrodowej Osady Terapeutyczno – Edukacyjnej. W festiwalu 
wzięli udział twórcy promujący lokalne tradycje i obrzędy (garncarz, kowal, wikliniarz, ma-
larz, rzeźbiarz). Dodatkowo podczas festiwalu zostały podane regionalne potrawy – pierogi 
z bobu oraz buraczak.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Głusku

 » Tytuł projektu: Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Głusku

 » wartość projektu:  62 188,11 zł

 » wartość dofinansowania: 45 410,54 zł

 » Opis: W ramach operacji został przepro-
wadzony remont w budynku strażnicy OSP 
w Głusku, pełniącej funkcję świetlicy wiej-
skiej, polegający na wymianie i ociepleniu 
podłogi oraz malowaniu ścian. Ponadto do 
świetlicy zostało zakupione wyposażenie w postaci 70 krzeseł i 8 stołów na potrzeby organi-
zacji spotkań dla lokalnej społeczności.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Głusku

 » Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głusku oraz zorganizowanie spotkania 
opłatkowego kultywującego miejscowe obrzędy Bożonarodzeniowe

 » wartość projektu:  10 486,72 zł

 » wartość dofinansowania: 7 340,70 zł

 » Opis: W ramach operacji zakupiono wyposażenie do 
świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku straż-
nicy OSP w Głusku: lodówkę i sprzęt nagłaśniający. 
Przy wykorzystaniu zakupionego wyposażenia została 
także zorganizowana impreza  - spotkanie opłatkowe 
przy współpracy Rady Rodziców działającej przy szko-
le Podstawowej w Głusku. Podczas spotkania odbył 
się występ uczniów prezentujących scenkę przedsta-
wiającą tradycje bożonarodzeniowe oraz wspólne ko-
lędowanie. Uczestnikom spotkania podano tradycyj-
ne potrawy wigilijne.
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 » Beneficjent: Piotr Rutyna

 » Tytuł projektu: Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego w Głusku Dużym z wykorzy-
staniem odnawialnych źródeł energii

 » wartość projektu:  93 735,46 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach operacji zostały przeprowadzone 
prace związane z adaptacją poddasza mieszkalne-
go na cele agroturystyczne – 2 pokoje, aneks ku-
chenny z salonem, łazienka. Wykonano stolarkę 
drzwiową, posadzki, ścianki działowe, tynki we-
wnętrzne, malowanie, schody wewnętrzne. Zosta-
ła także wykonana instalacja elektryczna, instalacja 
wodno-kanalizacyjna oraz instalacja c.o., w ramach której zamontowano kolektor słoneczny 
na potrzeby ogrzewania wody użytkowej dla agroturystów. Ponadto zakupiono wyposaże-
nie w postaci mebli do pokoi i salonu.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy

 » Tytuł projektu: Festyn kulturalno – sportowy w Wolicy

 » wartość projektu:  6 636,92 zł

 » wartość dofinansowania: 4 306,29 zł

 » Opis: Festyn kulturalno – sportowy dla 
mieszkańców wsi Wolica oraz Kolonii 
Wolica w 2011 roku. Przed festynem 
odbyły się otwarte warsztaty masarskie 
dla mieszkańców. Wykonane podczas 
warsztatów wyroby były degustowane 
w trakcie imprezy. Na stołach znalazły 
się również potrawy tradycyjne. Podczas 
imprezy odbyły się występy zespołów lu-
dowych oraz turniej piłki siatkowej oraz 
nożnej, a także inne rozgrywki sportowe 
i zabawy podwórkowe.



74 LGD „Owocowy Szlak”

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy

 » Tytuł projektu: Organizacja warsztatów masarskich oraz festynu kulturalnego w Wolicy

 » wartość projektu:  8 846,70 zł

 » wartość dofinansowania: 6 189,12 zł

 » Opis: W ramach operacji odbyła się impreza plene-
rowa - festyn kulturalny dla mieszkańców wsi Woli-
ca oraz Kolonii Wolica w czerwcu 2012 roku. Przed 
festynem przeprowadzono otwarte warsztaty ma-
sarskie. Podczas imprezy odbyła się degustacja 
wyrobów masarskich i potraw tradycyjnych. Poza 
degustacją miała miejsce część kulturalna, mają-
ca na celu integrację lokalnej społeczności, w tym 
występy lokalnych zespołów ludowych, konkursy, 
gry i zabawy dla starszych i młodszych uczestników 
festynu.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy

 » Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej  w Wolicy 

 » wartość projektu:  8 309,13 zł

 » wartość dofinansowania: 5 428,52 zł

 » Opis: W ramach realizowanego projek-
tu zakupiono wyposażenie do świetlicy 
wiejskiej w Wolicy - warnik do wody, pie-
karnik do zabudowy, 2 garnki i patelnię                                        
oraz 100 kompletów naczyń i sztućców.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy

 » Tytuł projektu: Wolickie Targi Rzemieślnicze – ginące zawody 

 » wartość projektu:  13 093,64 zł

 » wartość dofinansowania: 8 618,21 zł

 » Opis: W ramach operacji została zorga-
nizowana w maju 2013 roku impreza pn. 
„Wolickie Targi Rzemieślnicze – ginące 
zawody” dla mieszkańców wsi Wolica, 
podczas której prezentowane były daw-
ne zawody rzemieślnicze i sztuka ludowa. 
Zorganizowano stoiska prezentacyjno – 
warsztatowe w zakresie: garncarstwo, ko-
walstwo artystyczne, tkactwo, wyplatanie 
z rogożyny, plecionkarstwo, rymarstwo, 
krawiectwo oraz stoisko kuchni staropol-
skiej. Atrakcją była „prezentacja na żywo”, 
polegająca na wytwarzaniu różnych akce-
soriów podczas trwania Targów, co stworzyło możliwość do spróbowania własnych sił w two-
rzeniu wybranych elementów pod okiem Mistrza czy  twórcy ludowego. Podczas imprezy 
wystąpiły kapele ludowe oraz zespoły śpiewacze.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy

 » Tytuł projektu: Festiwal rękodzieła i rzemiosła w Wolicy 

 » wartość projektu:  12 484,96 zł

 » wartość dofinansowania: 9 410,00 zł

 » Opis: W ramach operacji zorganizowano w czerw-
cu 2014 roku jednodniową kulturalną imprezę 
plenerową  na boisku przylegającym do świetlicy 
wiejskiej w Wolicy. Na festiwalu rękodzieła i rze-
miosła prezentowali się przedstawiciele rzemio-
sła i rękodzieła tj.: pszczelarstwo, garncarstwo, 
tkactwo oraz koronkarstwo i wycinanka ludowa. 
Zorganizowano także bogatą kolekcję i zapewnio-
no ekspozycję prac i wyrobów sztuki ludowej pre-
zentowaną przez twórców ludowych, rzemieślni-
ków i lokalnych artystów. Na scenie występowały 
zespoły i kapele ludowe.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy

 » Tytuł projektu: Altana – miejsce spotkań integracyjnych 

 » wartość projektu:  52 632,19 zł

 » wartość dofinansowania: 42 089,31 zł

 » Opis: W ramach operacji zagospodarowano teren przy 
świetlicy wiejskiej w Wolicy oraz wybudowano altanę 
z wyposażeniem i grillami na potrzeby integracji miejsco-
wej społeczności. Zostały przeprowadzone następujące 
działania: wykarczowano krzewy, oczyszczono teren po 
wycince krzewów oraz przeprowadzono roboty ziemne w celu przygotowania terenu pod al-
tanę. Wykonano również prace ogrodnicze polegające na sadzeniu krzewów, drzew liściastych 
i iglastych oraz wykonaniu trawników. Został także utwardzony plac z kostki brukowej, na któ-
rym została zamontowana altana wraz z wyposażeniem w postaci trzech kompletów siedzisk 
ze stołami. Obok altany został zamontowany grill (2 sztuki), powstało także miejsce na ognisko.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Chodliku

 » Tytuł projektu: Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Chodliku

 » wartość projektu:  61 150,02 zł

 » wartość dofinansowania: 48 920,01 zł

 » Opis: W ramach operacji zostały przepro-
wadzone prace remontowe w budynku 
strażnicy OSP, pełniącym funkcję świetlicy 
wiejskiej, polegające na wymianie podłogi 
i malowaniu ścian. Część świetlicy została 
zaadaptowana na łazienkę - w tym celu po-
stawiono ściankę działową, zamontowano 
sedesy i umywalki oraz drzwi wewnętrzne. 
Została także założona instalacja wodociągo-
wa i kanalizacyjna. Do sali głównej świetlicy 
zakupiono 16 stołów składanych i 64 krzesła.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Noworąblowie

 » Tytuł projektu: Remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Noworąblowie 

 » wartość projektu:  64 380,96 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach operacji został przeprowa-
dzony remont świetlicy wiejskiej w Nowo-
rąblowie polegający na wymianie podłogi 
w sali głównej świetlicy, wymianie drzwi 
wewnętrznych oraz malowaniu ścian i su-
fitów. Zakupiono również wyposażenie ku-
chenne – meble, lodówkę, kuchenkę, okap, 
warnik i termos gastronomiczny.
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 » Beneficjent: Stanisław Ogonek

 » Tytuł projektu: Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Karczmiska 
Pierwsze 

 » wartość projektu:  63 622,25 zł

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

 » Opis: W ramach operacji zaadaptowano 
poddasze mieszkalne na cele agrotury-
styczne. Przeprowadzono prace remon-
towe pomieszczeń znajdujących się na 
poddaszu  (3 pokoje, kuchnia, łazienka) 
i zakupiono do nich wyposażenie. Ponadto 
na budynku gospodarstwa zamontowany 
został kolektor słoneczny.

 » Beneficjent: VITAL  HOUSE s.c. Agnieszka Panecka, Bartosz Panecki

 » Tytuł projektu: Zakup wyposażenia audiowizualnego – 8 telewizorów do pokoi gościnnych 
i 1 dużego do sali ogólnodostępnej oraz projektora multimedialnego z ekranem

 » wartość projektu:  24 899,35 zł

 » wartość dofinansowania: 16 195,10 zł

 » Opis: W ramach operacji zakupiono wypo-
sażenie audiowizualne w postaci 9 telewi-
zorów (8 sztuk do pokoi dla gości pensjona-
tu  i  1 sztuka do ogólnodostępnej sali) oraz 
projektora multimedialnego z ekranem.
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Gmina
łaziska

ODnOWa I rOzWój WSI

 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzowie

 » wartość projektu:  177 686,26 zł 

 » wartość dofinansowania: 115 987,00 zł 

 » Opis: Przedmiotem inwestycji był remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. 
Zakres robót obejmował: wykonanie robót rozbiórkowych, konstrukcji betonowych 
i murowych, wykonanie tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek 
i podłoża. Zostały wykonane sanitariaty, roboty elektryczne, elewacja oraz pomalowano 
pomieszczenia. Ponadto wykonano 
elewację, zmieniono konstrukcję 
dachową i pokrycie dachu.
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 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kopaninie Kamieńskiej

 » wartość projektu:  202 989,66 zł 

 » wartość dofinansowania: 132 474,00 zł 

 » Opis: Operacja polegała  na remoncie 
i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Kopanina Kamieńska. Zakres prac obejmował: 
roboty rozbiórkowe, posadzki i podłoża, roboty 
tynkarskie i malarskie, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, termomodernizację budynku, 
wymianę pokrycia dachowego oraz uszkodzonych elementów więźby dachowej, instalację 
wodno-kanalizacyjną, roboty elektryczne. Zakupiono i zamontowano kominek. 

 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy 
Łaziska poprzez zagospodarowanie centrum Łazisk - budowa i przebudowa chodników, zjaz-
dów i miejsc postojowych oraz odwodnienia

 » wartość projektu:  1 292 698,42 zł 

 » wartość dofinansowania: 430 646,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu zostało  zagospoda-
rowane centrum gminy Łaziska: przebudowano 
chodniki oraz powstały nowe  miejsca parkingo-
we, które  usytuowane są w obrębach najważ-
niejszych ośrodków infrastruktury w Łaziskach, 
a w szczególności przy ośrodku zdrowia, kapli-
cy, gimnazjum i przy zespole boisk sportowych     
ORLIK-2012. 
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 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzcińcu

 » wartość projektu:  168 400,87 zł 

 » wartość dofinansowania: 109 120,20 zł 

 » Opis: Operacja polegała na remoncie i mo-
dernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Trzciniec. Zakres prac obejmował: roboty roz-
biórkowe, posadzki i podłoża, roboty tynkar-
skie i malarskie, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, termomodernizację budynku, 
wymianę pokrycia dachowego oraz uszkodzo-
nych elementów więźby dachowej, instalację 
wodno-kanalizacyjną, roboty elektryczne, ele-
menty zewnętrzne.

 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Braciejowicach

 » wartość projektu:  59 901,00 zł 

 » wartość dofinansowania: 38 960,00 zł 

 » Opis: Zakres prac obejmował budowę placu 
zabaw w obrębie Szkoły Podstawowej w miej-
scowości Braciejowice. W ramach inwestycji 
zamontowano nowe urządzenia zabawowe 
oraz wykonano utwardzone wejście do pla-
cu zabaw z kostki brukowej z zastosowaniem 
obrzeży betonowych.
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 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Piotrawinie

 » wartość projektu:  59 683,30 zł 

 » wartość dofinansowania: 38 968,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu został wykonany 
plac zabaw w miejscowości Piotrawin. W ra-
mach inwestycji zamontowano nowe urzą-
dzenia zabawowe oraz wykonano utwardzo-
ne wejście do placu zabaw z kostki brukowej 
z zastosowaniem obrzeży betonowych.

 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu

 » wartość projektu:  174 751,62 zł 

 » wartość dofinansowania: 97 147,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu został przeprowa-
dzony remont i modernizacja świetlicy wiej-
skiej w Kamieniu. W ramach inwestycji wyko-
nano następujące roboty: posadzki, stolarkę 
okienną i drzwiową, wykonano dach oraz 
ocieplenie ścian i stropu,  roboty malarskie, 
wykonana została ścianka wewnętrzna, insta-
lacje sanitarne, instalacja grzewcza, instalacja 
elektryczna, tynki wewnętrzne i oblicowania, 
schody zewnętrzne, wzmocnione zostały 
ściany.
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mAłE pROJEkTy

 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Zakup i montaż instalacji solarnej oraz zakup wyposażenia do budynku sani-
tarno-szatniowego w Piotrawinie

 » wartość projektu:  38 019,51 zł 

 » wartość dofinansowania: 24 728,13 zł 

 » Opis: W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano zestaw kolektorów słonecznych oraz 
zakupiono wyposażenie  do budynku sanitarno - szatniowego w następującym zakresie: 
ławki szatniowe, gabloty aluminiowe, tablice taktyczne,  krzesła, biurka, stoły drewniane, 
regały, szafy ubraniowe, wieszaki, zestaw nagłośnieniowy. 
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 » Beneficjent: Gmina Łaziska

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Głodnie

 » wartość projektu:  63 702,69 zł 

 » wartość dofinansowania: 25 000,00 zł 

 » Opis: W ramach inwestycji została wyremontowana 
i zmodernizowana świetlica wiejska w Głodnie. Zakres in-
westycji obejmował następujące roboty: roboty rozbiórkowe, posadzki i podłoża, roboty 
tynkarskie i malowanie, stolarka drzwiowa,  roboty elektryczne, elementy zewnętrzne.

 » Beneficjent: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach

 » Tytuł projektu: Z przeszłością w przyszłość - organizacja warsztatów, festynu regionalnego 
oraz zakup strojów dla Zespołu Folklorystycznego „Powiśle”

 » wartość projektu:  15 873,90 zł 

 » wartość dofinansowania: 10 235,68 zł 

 » Opis: W ramach realizacji operacji zostały zakupione 
stroje ludowe dla zespołu „Powiśle” (9 kompletów). 
Przeprowadzono warsztaty dotyczące zachowa-
nia i kultywowania lokalnego dziedzictwa (obrzędy 
i zwyczaje lubelskie, kuchnia regionalna). Zorgani-
zowano jednodniowy wyjazd integracyjno-motywu-
jący szlakiem ginących zawodów na Lubelszczyźnie. 
Elementem kończącym całość projektu był festyn dla 
lokalnej społeczności i zaproszonych gości.



85www.lgdowocowyszlak.pl

 » Beneficjent: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach

 » Tytuł projektu: Pięć smaków Powiśla Lubelskiego - czyli warsztaty z tradycyjnych: pieśni, 
smaków, zwyczajów, rękodzieła i uszycie strojów dla Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego 
„Wisełka”

 » wartość projektu:  12 938,90 zł 

 » wartość dofinansowania: 9 895,68 zł 

 » Opis: W ramach projektu zakupiono stroje dla Dzie-
cięcego Zespołu Folklorystycznego „Wisełka”, zorga-
nizowano cykl warsztatów z rękodzieła, kulinariów, 
tradycyjnych zwyczajów, obrzędów i pieśni regional-
nych. Celem projektu było pokazanie bogactwa  dzie-
dzictwa kulturowego i kulinarnego gminy Łaziska.

 » Beneficjent: Pensjonat Piotrawin Hubert Niedziałek

 » Tytuł projektu: Utworzenie miejsca wypoczynku          
i rekreacji nad Wisłą

 » wartość projektu:  43 899,84 zł 

 » wartość dofinansowania: 21 290,23 zł

 » Opis: W ramach operacji została zakupiona i za-
montowana wiata drewniana stylizowana na styl 
XVIII wieczny, kryta gontem,  oświetlona lampami 
i lampionami. Wiata ta została wyposażona w grill 
betonowo-kamienny oraz w stoły i foteliki. Dodat-
kowo postawiono 3 tablice informacyjne o okolicz-
nych zabytkach, rezerwacie przyrody oraz  historii 
Piotrawina.
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 » Beneficjent: Pensjonat Piotrawin                                                                  
Hubert Niedziałek

 » Tytuł projektu: Utworzenie ścieżki dydaktyczno - 
edukacyjnej w Piotrawinie

 » wartość projektu:  38 589,93 zł 

 » wartość dofinansowania: 24 885,38 zł 

 » Opis: W ramach projektu została wykonana ścież-
ka dydaktyczno-edukacyjna, utwardzona kruszy-
wem z krawężnikami. Ścieżka wyposażona została 
w tablice edukacyjne, ławki parkowe i latarnie. 
Wykonano iluminacje ekspozycji łodzi, zakupiono 
lornetki do obserwacji przyrodniczych.

 » Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława B.M. 
w Piotrawinie

 » Tytuł projektu: Zespół zabytkowy Piotrawina - promocja dziedzictwa

 » wartość projektu:  46 524,99 zł

 » wartość dofinansowania: 36 504,44 zł

 » Opis: W ramach realizacji operacji została  zorganizowana dwu-
dniowa konferencja dotycząca  dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego Piotrawina.  Została wydana publikacja pt. „Zespół zabyt-
kowy Piotrawina – promocja dziedzictwa” (750 sztuk) oraz ulotki 
informacyjne (1000 sztuk) promujące dziedzictwo historyczne Pio-
trawina. 



87www.lgdowocowyszlak.pl

 » Beneficjent: Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „NIWA”

 » Tytuł projektu: Organizacja warsztatów ornitologicznych połączonych ze zwiedzaniem 
Piotrawina

 » wartość projektu:  36 100,00 zł 

 » wartość dofinansowania: 28 880,00 zł 

 » Opis: W ramach realizacji operacji  zostały przeprowadzone warsztaty ornitologiczne tere-
nowe i multimedialne dla 750 osób podzielonych na 15 grup. Dodatkowo zorganizowana 
została wycieczka krajoznawcza połączona ze zwiedzaniem Piotrawina i jego największych 
zabytków: Kościoła pw. Św. Tomasza Apostoła i Św. Stanisława B.M. w Piotrawinie, kaplicy 
Rycerza Piotrawina, Pałacu Cywińskich.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Braciejowicach

 » Tytuł projektu: Utworzenie izby regionalnej w Braciejowicach

 » wartość projektu:  32 110,90 zł 

 » wartość dofinansowania: 21 805,98 zł 

 » Opis: W ramach realizacji operacji została 
utworzona izba regionalna w  budynku świe-
tlicy wiejskiej w Braciejowicach. W tym celu 
zostały przeprowadzone prace polegające na 
wykonaniu tynków cementowych wapiennych 
oraz posadzek. W przystosowanym pomiesz-
czeniu zostały ustawione eksponaty, narzędzia 
i meble z czasów naszych dziadków. Elemen-
tem inaugurującym powstanie izby regional-
nej była organizacja spotkania dla lokalnej 
społeczności, zaproszonych gości i turystów.
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 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Braciejowicach

 » Tytuł projektu: Stworzenie miejsca spotkań w Braciejowicach dla mieszkańców gminy Łazi-
ska i przybyłych gości

 » wartość projektu:  37 055,25 zł 

 » wartość dofinansowania: 25 000,00 zł 

 » Opis: Operacja polegała na przeprowadzeniu remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej 
w Braciejowicach  w zakresie: cyklinowanie i lakierowanie podłogi, wymiana listew pod-
łogowych, malowanie lamperii farbą olejną oraz ścian i sufitów farbą emulsyjną, montaż 
kominka, montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Łaziskach

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Łaziskach

 » wartość projektu:  35 832,83 zł 

 » wartość dofinansowania: 22 777,27 zł 

 » Opis: W ramach realizacji operacji został wykonany 
remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Łazi-
skach, polegające na ociepleniu ścian budynku płytami styropianowymi i wykonaniu elewa-
cji zewnętrznej. Ponadto została zorganizowana impreza integrująca lokalną społeczność.

 » Beneficjent: DAKO Spółka cywilna

 » Tytuł projektu: Zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8  kW

 » wartość projektu:  64 549,58 zł 

 » wartość dofinansowania: 41 983,46 zł 

 » Opis: W ramach realizacji inwestycji został 
zakupiony i zamontowany zestaw fotowol-
taiczny o mocy 8 kW w celu zmniejszenia 
kosztów prowadzonej działalności usługo-
wo-handlowej.
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 » Beneficjent: Małgorzata Myszka

 » Tytuł projektu: Zakup oraz montaż nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,84 kW

 » wartość projektu:  78 539,85 zł 

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł 

 » Opis: W ramach inwestycji  został zakupiony i zamontowany zestaw fotowoltaiczny o mocy 
9,84 kW w celu zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności usługowo-handlowej.
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Gmina
poniatowa

 »  Beneficjent: Gmina Poniatowa

 »  Tytuł projektu: Budowa zaplecza sportowego oraz zakup wyposażenia dla boiska sportowe-
go w Kraczewicach Prywatnych

 »  wartość projektu:  130 413,83 zł

 »  wartość dofinansowania: 78 118,00 zł

 »  Opis: W ramach projektu powstało 
zaplecze sportowe w Kraczewicach 
Prywatnych. Wykonano przyłącze 
wodno-kanalizacyjne, fundamenty pod 
budynek szatni i trybunę, chodniki, 
odtworzono zieleń. Wyposażono boisko 
sportowe w Kraczewicach w zadaszenie 
dla zawodników, trybunę dwurzędową, 
chorągiewkę narożną oraz kontener.

ODnOWa I rOzWój WSI
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 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Remont świetlicy wiejskiej w Poniatowej Wsi

 » wartość projektu:   52 500,00 zł

 » wartość dofinansowania: 34 089,00 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
remont dachu (rozebranie dachu, wykona-
nie izolacji, pokrycia dachowego, obróbek 
blacharskich, rynien i spustów), wykonano 
instalację C.O., zamontowano grzejniki, ko-
cioł, regulację instalacji. Powstała także zato-
ka parkingowa z miejscami postojowymi przy 
budynku świetlicy.

 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz zakup placu zabaw w miejscowości 
Zofianka

 » wartość projektu:  106 816,90 zł

 » wartość dofinansowania: 63 084,00 zł

 » Opis: Zostały przeprowadzone roboty              
remontowo – budowlane budynku świetlicy 
wiejskiej. Dokonano wymiany stolarki okien-
nej, wykonano izolację  ścian zewnętrznych, 
remont dachu i pokrycia, schody do świetlicy 
i chodnik. Do przebudowanej i wyremonto-
wanej  świetlicy zostało zakupione wyposa-
żenie – w tym wyposażenie kuchenne. Przy 
budynku zamontowano urządzenia zabawo-
we dla najmłodszych mieszkańców wsi.



92 LGD „Owocowy Szlak”

 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Kowala Pierwsza

 » wartość projektu:   223 645,69 zł

 » wartość dofinansowania: 116 179,00 zł

 » Opis: Przeprowadzono remont budynku „Centrum Kultury” w Kowali Pierwszej w zakresie 
ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany dachu oraz wykończenia wewnątrz budynku. Wy-
konano plac zabaw dla dzieci, chodnik oraz drogę wjazdową.
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 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Utworzenie „Centrum Integracji Rodzin” w miejscowości Niezabitów

 » wartość projektu:  320 081,14 zł

 » wartość dofinansowania: 47 729,00 zł

 » Opis: Przeprowadzono gruntowny remont budyn-
ku „Centrum Integracji Rodzin” oraz zakupiono 
wyposażenie. Wykonano również plac zabaw dla 
dzieci.

 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Utworzenie Klubu Kultury i Sportu w Dąbrowie Wronowskiej

 » wartość projektu:  128 823,62 zł

 » wartość dofinansowania: 76 537,00 zł

 » Opis: W ramach operacji przeprowadzono remont 
siłowni i zakupiono do niej wyposażenie sportowe. 
Wyremontowano także dach, salę widowiskową, 
zaplecze kuchenne oraz pomieszczenie użytkowa-
ne przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.
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 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach

 » Tytuł projektu: Remont placu przykościelnego i chodników przy Kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Kraczewicach

 » wartość projektu:   33 275,31 zł

 » wartość dofinansowania: 26 620,00 zł

 » Opis: W ramach projektu wyremontowano stary zniszczony plac przykościelny  i prowadzą-
ce do niego chodniki.
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 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie strefy rekreacyjno-turystycznej w Poniatowej

 » wartość projektu:  55 497,60 zł

 » wartość dofinansowania: 36 096,00 zł

 » Opis: Zagospodarowano teren turystyczno-rekre-
acyjny w centrum miasta poprzez zamontowanie 
urządzeń infrastruktury rekreacyjnej. Zakupiono 
i zamontowano 7 jednostek elementów siłowni ze-
wnętrznej, stół do gry w warcaby oraz ławki z zada-
szeniem w kształcie „grzybka”.

mAłE pROJEkTy

 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Poniatowej

 » wartość projektu:  57 010,50 zł

 » wartość dofinansowania: 37 080,00 zł

 » Opis: Zagospodarowano teren turystyczno – rekreacyjny w centrum miasta poprzez za-
montowanie urządzeń infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.  Zakupiono i zamontowano         
21 lamp tradycyjnych, 1 lampę solarną, 20 ławek parkowych oraz 20 koszy na śmieci  do 
parku miejskiego w Poniatowej.
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 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Kultywowanie tradycji muzycznych w Poniatowej

 » wartość projektu:  29 489,03 zł

 » wartość dofinansowania: 18 880,14 zł

 » Opis: Przeprowadzono warsztaty 
wakacyjne dla 200 dzieci kultywujące 
tradycyjną muzykę. Zorganizowano 
także koncert w Poniatowej dla 
społeczności lokalnej oraz koncert 
w Filharmonii Lubelskiej, w którym 
brało udział około 300 wykonawców.

 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Z tradycją w nowoczesność - remont Klubu Kultury w Poniatowej Wsi

 » wartość projektu:  40 616,90 zł

 » wartość dofinansowania: 23 725,96 zł

 » Opis: Przeprowadzono remont budynku Klubu 
Kultury oraz zakupiono sprzęt AGD i meble. 
W ramach projektu przeprowadzono także 
warsztaty kulinarne oraz zorganizowano 
przegląd twórczości ludowej.
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 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Organizacja warsztatów muzycznych i wycieczki krajoznawczej w Gminie Po-
niatowa

 » wartość projektu:  13 322,94 zł

 » wartość dofinansowania: 9 046,00 zł

 » Opis: W ramach operacji zostały 
przeprowadzone warsztaty muzyczne 
z wyżywieniem i zakwaterowaniem. 
Zorganizowano także wycieczkę 
„szlakiem zabytków” oraz koncert.

 » Beneficjent: Gmina Poniatowa

 » Tytuł projektu: Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Spławach

 » wartość projektu:  26 118,70 zł

 » wartość dofinansowania: 14 864,30 zł

 » Opis: W ramach projektu wyremontowano i zmodernizowano świetlicę wiejską w Spławach 
oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy w postaci lodówki, kuchni gazowej, regału ku-
chennego oraz nagrzewnicy.
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 » Beneficjent: Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej

 » Tytuł projektu: Remont połączony z modernizacją pomieszczeń Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Poniatowej

 » wartość projektu:  35 985,00 zł

 » wartość dofinansowania: 22 146,00 zł

 » Opis: W ramach projektu dokonano remontu pomieszczeń CKPiT w Poniatowej. W starej 
części budynku wymienione zostały okna na wyposażone w nawiewniki higrosterowane, 
ocieplono ściany zewnętrzne przylegające do tarasu oraz ściany zewnętrzne pomieszczenia 
szatni Centrum Kultury. Wyremontowano również taras znajdujący się przy budynku CKPiT.

 » Beneficjent: Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej

 » Tytuł projektu: Folkowa Noc Sobótkowa - pielęgnowanie polskich zwyczajów i obrzędów

 » wartość projektu:  34 207,05 zł

 » wartość dofinansowania: 22 390,00 zł

 » Opis: Podczas otwartej imprezy plenero-
wej zaprezentowane zostały polskie zwy-
czaje  i obrzędy Sobótkowe. Uczestnicy 
imprezy wzięli udział w warsztatach ręko-
dzielniczych, koncertach zespołów ludo-
wych i folkowych oraz w obrzędach i kon-
kursach związanych z Nocą Sobótkową.
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 » Beneficjent: Hotel „Słowik” Waldemar Słowik

 » Tytuł projektu: Montaż instalacji solarnej na potrzeby 
funkcjonowania firmy Hotel „Słowik” Restauracja 
Waldemar Słowik

 » wartość projektu:  66 174,00 zł

 » wartość dofinansowania: 41 637,69 zł

 » Opis: W ramach projektu założono instalację solarną składającą się z 12 sztuk kolekto-
rów słonecznych.  Montaż kolektorów słonecznych pozwolił na wprowadzenie znacznych 
oszczędności w funkcjonowaniu firmy, a co za tym idzie, zaoszczędzone środki przeznaczyć 
na zwiększenie oferty obiektu. Instalacja zapewni do 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę 
użytkową w ciągu roku.

 » Beneficjent: Waldemar Słowik 

 » Tytuł projektu: Niedziela z jabłecznikiem

 » wartość projektu:  21 887,66 zł

 » wartość dofinansowania: 8 362,31 zł

 » Opis: W ramach projektu odbyła się impreza promująca ja-
błecznik. W trakcie imprezy został przeprowadzony konkurs 
na najlepszy jabłecznik oraz konkurs dla zespołów ludowych 
i śpiewaków. Laureaci konkursów otrzymali nagrody.

 » Beneficjent: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Poniatowej

 » Tytuł projektu: Modernizacja pomieszczeń Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Poniatowej

 » wartość projektu:  44 481,24 zł

 » wartość dofinansowania: 27 455,01 zł

 » Opis: W ramach projektu wyremontowany został  od-
dział dla dzieci i dorosłych oraz czytelnia w zakresie wy-
miany stolarki okiennej, parapetów, oświetlenia i ma-
lowania ścian. Wymieniono również drzwi wejściowe 
boczne oraz wyremontowano schody wejściowe wraz 
z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
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 » Beneficjent: Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Żaczek” Dąbrowa Wronowska

 » Tytuł projektu: Plac zabaw w Dąbrowie Wronowskiej

 » wartość projektu:  36 306,82 zł

 » wartość dofinansowania: 25 000,00 zł

 » Opis: Utworzono plac zabaw dla 
dzieci, który wyposażono w urzą-
dzenia zabawowe. Na placu zo-
stał zamontowany zestaw dwóch 
domków i dwóch zjeżdżalni, ko-
lejka z wagonem, sześć huśtawek, 
huśtawka ważka, trzy bujaki sprę-
żynowe. Wokół placu zabaw wy-
konano ogrodzenie z drewnianych 
sztachetek.

 » Beneficjent: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej

 » Tytuł projektu: Utworzenie placu zabaw w Poniatowej

 » wartość projektu:  50 309,62 zł

 » wartość dofinansowania: 32 721,70 zł

 » Opis: Zakupiono i zamontowano wyposa-
żenie placu zabaw - huśtawka wahadłowa 
podwójna, huśtawka wagowa, karuzela wia-
trak, karuzela pająk, bujaki sprężynowce, 
piaskownica podwójna, zestaw zabawowy. 
Przy powstałym placu zabaw postawiono 
tablicę informacyjno – regulaminową.  Usta-
wione zostały również urządzenia małej ar-
chitektury - ławka z oparciem, kosz na śmieci 
oraz  lampa solarna. Wykonane zostało także 
ogrodzenie.



101www.lgdowocowyszlak.pl

 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraczewicach Prywatnych

 » wartość projektu:  61 496,80 zł

 » wartość dofinansowania: 49 197,40 zł

 » Opis: W ramach realizacji operacji została wyre-
montowana istniejąca izba pamięci w Kraczewi-
cach Prywatnych, która została zaadaptowana 
na świetlicę wiejską. Zostały wymienione okna 
i drzwi oraz wyczyszczony i pomalowany dach.

 » Beneficjent: Piekarnia Tadeusz Zubrzycki

 » Tytuł projektu: Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczenia do organizacji warsztatów kul-
tywujących tradycje rzemiosła piekarniczego

 » wartość projektu:  25 896,75 zł

 » wartość dofinansowania: 14 179,08 zł

 » Opis: W ramach projektu został wykona-
ny remont pomieszczeń przeznaczonych na 
warsztaty z pieczenia chleba - zamontowano 
nowy podwieszany sufit, zainstalowano od-
powiednie oświetlenie oraz wykonano ma-
lowanie ścian farbami emulsyjnymi. Zostało 
również zakupione niezbędne wyposażenie 
do pomieszczenia, w którym będą organizo-
wane warsztaty – telewizor z dvd, ekran mul-
timedialny, krzesła i tablice informacyjne.
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 » Beneficjent: TANKBUD Rosiński Andrzej

 » Tytuł projektu: Zakup oraz montaż nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,84 kW

 » wartość projektu:  67 650,00 zł

 » wartość dofinansowania: 44 000,00 zł

 » Opis: W ramach operacji zakupiono i za-
montowano na budynku usługowym ze-
staw fotowoltaiczny o mocy 9,84 kWp 
3-fazowy przystosowany do montażu na 
dachu.

 » Beneficjent: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

 » Tytuł projektu: Zakup latarni hybrydowych na Cmentarzu Komunalnym w Poniatowej

 » wartość projektu:  37 478,10 zł

 » wartość dofinansowania: 22 102,53 zł

 » Opis: W ramach realizacji projektu 
zostały zakupione i zamontowane    
4 latarnie hybrydowe w celu oświe-
tlenia Cmentarza Komunalnego 
w Poniatowej. 
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 » Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet „Zielone Sioło” w Niezabitowie

 » Tytuł projektu: Remont i zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Niezabitowie

 » wartość projektu:  35 559,46 zł

 » wartość dofinansowania: 23 578,62 zł

 » Opis: Przeprowadzony został remont 
świetlicy wiejskiej, polegający na wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej, malowaniu 
ścian i sufitów, wykonaniu posadzek z płytek 
terakotowych i PCV, położeniu płytek 
ściennych w kuchni, wykonaniu ocieplenia 
ścian. Ponadto do świetlicy zakupiono 
wyposażenie: kuchnię gazową, szafki 
kuchenne, stolik kuchenny, krzesła, stoliki. 
Zorganizowano także rowerową ścieżkę 
historyczno-krajoznawczą dla 20 dzieci oraz 
warsztaty koronkarskie z szydełkowania.

 » Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Poniatowej Kolonii „Szumiące Topole”

 » Tytuł projektu: Bliżej siebie - adaptacja i wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców Ponia-
towej Kolonii

 » wartość projektu:  13 088,46 zł

 » wartość dofinansowania: 6 321,95 zł

 » Opis: Przeprowadzono remont w świetlicy wiej-
skiej polegający na malowaniu ścian oraz zaku-
piono meble i sprzęt AGD: kuchenkę elektryczną, 
podgrzewacz wody, czajnik elektryczny, robot ku-
chenny, warnik elektryczny oraz naczynia.
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 » Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet Poniatowej Kolonii „Szumiące Topole”

 » Tytuł projektu: Nasza kuchnia pachnie tradycją - zorganizowanie warsztatów kulinarnych

 » wartość projektu:  7 130,15 zł

 » wartość dofinansowania: 4 336,98 zł

 » Opis: Przeprowadzone zostały  warsztaty kulinarne 
w wymiarze 15 godzin dla 25 osobowej grupy. Pro-
gram warsztatów obejmował tradycyjne potrawy 
z regionu związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
Na podsumowanie zajęć zorganizowano spotkanie 
integracyjne społeczności lokalnej połączone z po-
gadanką nawiązującą  do tradycji kulinarnych nasze-
go regionu.

 » Beneficjent: Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”

 » Tytuł projektu: Wydanie publikacji wraz z płytą „Dziedzictwo kulturowe regionu Opola Lu-
belskiego. Z dźwięków uplecione” oraz organizacja koncertu promocyjnego

 » wartość projektu:  54 248,25 zł

 » wartość dofinansowania: 43 398,60 zł

 » Opis: W ramach realizacji operacji  została wydana publikacja, pt. 
„Dziedzictwo kulturowe regionu Opola Lubelskiego. Z dźwięków 
uplecione” licząca 372 strony. Publikacja ta przybliża dokonania ar-
tystyczne dzieci i młodzieży z powiatu Opola Lubelskiego na przy-
kładzie zespołów muzycznych z Poniatowej, założonych i prowadzo-
nych przez państwa Danutę i Witolda Danielewiczów. Dodatkowo 
została nagrana płyta DVD prezentująca 
tzw. życie codzienne poniatowskich zespo-
łów  oraz fragmenty koncertów. W opar-
ciu o materiały zamieszone w  publikacji 
przygotowana została wystawa. Ponadto 
wykonany został koncert promocyjny pt. 
„Muzyka na polskim dworze” prezentujący 
m.in. muzykę dworską.

Dziedzictwo kulturowe
regionu Opola Lubelskiego

Z dźwięków Z dźwięków Z dźwięków Z dźwięków Z dźwięków Z dźwięków 
uplecioneuplecioneuplecione
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 » Beneficjent: Stowarzyszenie Zespół Dawnej Muzyki Polskiej „Musica Antiqua”

 » Tytuł projektu: Cykl koncertów i warsztatów promujących dawną i współczesną kulturę mu-
zyczną wśród mieszkańców powiatu opolskiego „Musica Gloriosa”

 » wartość projektu:  60 175,42 zł

 » wartość dofinansowania: 48 140,00 zł

 » Opis: W ramach operacji odbył się cykl 
warsztatów i koncertów promujących 
dawną i współczesną kulturę muzyczną. 
Odbyły się warsztaty: chóralne, teatralne, 
orkiestrowe, taneczne oraz gry na fletach. 
Odbyło się 12 koncertów wykonywanych 
w zabytkowych obiektach powiatu opol-
skiego (kościoły) i innych obiektach, tj. 
szkoły, domy kultury wraz z prelekcjami. 
Odbyły się koncerty: „Musica Gloriosa”, 
Pieśni naszych Przodków, Muzyka dawnej 
Europy, Misterium Wielkopostne. Celem 
projektu było przygotowanie i edukowanie 
mieszkańców z małych miejscowości po-
wiatu opolskiego  do aktywnego uczestnictwa w kulturze wysokiej ze szczególnym uwzględ-
nieniem zabytków kultury muzycznej oraz tworzenie warunków do rozwijania świadomości 
kulturalnej. Uwieńczeniem projektu było wydanie folderu promocyjnego oraz nagranie płyt 
CD i DVD z koncertów.
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 » Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet „Odnowa” w Szczuczkach Kolonii

 » Tytuł projektu: Remont i zakup wyposażenia dla Klubu Kultury w Szczuczkach Kolonii oraz 
organizacja Festynu Ludowego

 » wartość projektu:  18 207,00 zł

 » wartość dofinansowania: 14 565,60 zł

 » Opis: Przeprowadzony został remont Klubu Kultury: wylano posadzkę, położono płytki oraz 
pomalowano ściany. Dokonano wyposażenia kuchni Klubu Kultury w kuchenkę, lodówkę, 
miski, garnki, patelnie, półmiski, czajniki, salaterki, dzbanki, szklanki, literatki, wazony, bu-
lionówki, serwetniki, zestawy do przypraw, świeczniki, sztućce oraz krzesła. W ramach reali-
zowanej operacji został również zorganizowany Festyn Ludowy.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Kowali Drugiej

 » Tytuł projektu: Remont, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowali Drugiej

 » wartość projektu:  60 618,80 zł

 » wartość dofinansowania: 48 495,04 zł

 » Opis: Wyremontowano świetlicę wiejską oraz zaku-
piono brakujące wyposażenie do siłowni i sali zebrań.

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Kraczewicach

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kraczewicach Prywatnych

 » wartość projektu:  55 815,00 zł

 » wartość dofinansowania: 44 652,00 zł

 » Opis: Wyremontowana została podłoga w świetlicy wiejskiej oraz zamontowane nowe drzwi 
w pomieszczeniach świetlicy. Zakupiono również  i zamontowano klimatyzatory.
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 » Beneficjent: Anna Król

 » Tytuł projektu: Utworzenie i wyposażenie w sprzęt 
do turystyki rowerowej wypożyczalni rowerów 
w Poniatowej

 » wartość projektu:  18 817,50 zł

 » wartość dofinansowania: 15 054,00 zł

 » Opis: Zakupione zostało wyposażenie na potrze-
by utworzenia wypożyczalni rowerowej w Po-
niatowej. Zakupiony został sprzęt w postaci 16 rowerów dla dorosłych, młodzieży i dzieci,              
12 kasków dla dzieci, 3 fotelików rowerowych, 1 rowera doczepianego dla dzieci, 2 wózków 
doczepianych do rowerów do transportu dzieci. Wypożyczalnia została wyposażona rów-
nież w akcesoria, tj. kamizelki odblaskowe, lusterka do rowerów, torby, koszyki rowerowe, 
liczniki, pompki, blokady rowerowe, naklejki oraz bagażnik do transportu rowerów.

 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Poniatowej

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja świetlicy edukacyjno-kulturalnej przy Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Ducha Świętego w Poniatowej

 » wartość projektu:  55 524,50 zł

 » wartość dofinansowania: 44 419,60 zł

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono remont świetlicy edukacyjno-kulturalnej w Po-
niatowej.  Wykonano roboty ogólnobudowlane w zakresie schodów, malowania ścian i su-
fitów, modernizacji oświetlenia oraz wymiany instalacji w wiatrołapie, dokonano wymiany 
drzwi.  Zakupiono także brakujące wyposażenie świetlicy: meble, stół do pin-ponga, grę 
piłkarzyki, serwis herbaciany oraz urządzenia multimedialne, tj. projektor multimedialny, 
ekran do rzutnika i laptop.
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Gmina
wilków

ODnOWa I rOzWój WSI

 » Beneficjent: Gmina Wilków

 » Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wólce Polanowskiej

 » wartość projektu:  63 099,00 zł

 » wartość dofinansowania: 41 040,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu w obrębie świetlicy wiejskiej 
w Wólce Polanowskiej wykonano altanę drewnianą, 
zbudowano ogrodzenie, zamontowano 4 furtki oraz        
2 bramy.
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mAłE pROJEkTy

 » Beneficjent: Gmina Wilków

 » Tytuł projektu: Promocja walorów krajobrazowych i dziedzictwa 
kulturowego Gminy Wilków

 » wartość projektu:  15 706,92 zł 

 » wartość dofinansowania: 8 818,54 zł 

 » Opis: W ramach projektu wydano 5000 sztuk folderu oraz 3 sztuki 
roll-upów promujących walory krajobrazowe i dziedzictwo kultu-
rowe Gminy Wilków.

 » Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczka w Wilkowie

 » Tytuł projektu: Nasza Biblioteka Miejscem Spotkań

 » wartość projektu:  32 202,60 zł 

 » wartość dofinansowania: 18 653,74 zł 

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono remont 
sali środowiskowej w Gminnej Bibliotece w Wilkowie 
w celu utworzenia świetlicy dla lokalnej społeczności. 
Zorganizowano wystawę poświęconą historii, przyro-
dzie, zabytkom i turystyce Gminy Wilków.
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 » Beneficjent: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wilkowie

 » Tytuł projektu: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

 » wartość projektu:  30 036,60 zł 

 » wartość dofinansowania: 19 536,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu zakupiono i zainstalowano instalację fotowoltaiczną  o mocy               
4,32 kW na sklepie ogólnospożywczym w miejscowości Szczekarków Kolonia.

 » Beneficjent: Wojciech Kulig

 » Tytuł projektu: Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Polanówka

 » wartość projektu:  66 948,91 zł 

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono 
adaptację i remont pomieszczeń na cele agro-
turystyczne. Zakupiono i zamontowano kolek-
tor słoneczny oraz niezbędne wyposażenie dla 
turystów.
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 » Beneficjent: Beata Kosior

 » Tytuł projektu: Stworzenie miejsca rekreacyjnego dla turystów poprzez utworzenie gospo-
darstwa agroturystycznego w Polanówce z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

 » wartość projektu:  69 335,00 zł 

 » wartość dofinansowania: 42 958,90 zł 

 » Opis: Zakres projektu obejmował przeprowadzenie remontu poddasza w celu utworzenia 
gospodarstwa agroturystycznego. Na potrzeby gospodarstwa zakupiono i zamontowano 
kolektory słoneczne oraz niezbędne wyposażenie. 

 » Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Polanowskiej

 » Tytuł projektu: Stworzenie miejsca spotkań w Wólce Polanowskiej dla mieszkańców gminy 
Wilków

 » wartość projektu:  36 620,05 zł 

 » wartość dofinansowania: 19 225,07 zł 

 » Opis: W ramach projektu przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wól-
ka Polanowska. Remont polegał na dociepleniu strychu i położeniu lamperii z paneli ścien-
nych. Wykonano makietę informacyjną o historii straży i jej osiągnięciach. Zorganizowano 
„Wieczorek wspomnień” z udziałem byłych strażaków i mieszkańców.

 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana i Św. Urszuli w Wilkowie

 » Tytuł projektu: Renowacja chrzcielnicy i rzeźb: Chrystus Zmartwychwstały oraz Św. Anna 
z Marią w kościele parafialnym pw. Św. Floriana i Św. Urszuli w Wilkowie

 » wartość projektu:  23 756,55 zł 

 » wartość dofinansowania: 19 005,24 zł 

 » Opis: W ramach projektu odnowiono zabytko-
wą chrzcielnicę  z XVI/XVII wieku oraz rzeźby:  
Chrystus Zmartwychwstały oraz Św. Anna z Ma-
rią. Prace konserwatorskie objęły pełny zakres 
zabiegów technicznych jak i pełną konserwację 
estetyczną obiektów.
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 » Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Floriana i Św. Urszuli w Wilkowie

 » Tytuł projektu: Renowacja zabytkowej ambony w kościele parafialnym pw. Św. Floriana 
i Św. Urszuli w Wilkowie

 » wartość projektu:  62 976,00 zł 

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu odnowiono zabytkową  
ambonę z XIX wieku. Przeprowadzono gruntowną 
konserwację techniczną, mającą na celu wzmocnie-
nie struktury drewna poprzez impregnację żywicami 
syntetycznymi, dezynfekcję i dezynsekcję. Wzmoc-
niono powstałe szczeliny i uzupełniono powstałe 
ubytki.  Przywrócono wygląd pierwotny i odnowio-
no złocenia i srebrzenia.

 » Beneficjent: Stowarzyszenie Wspólnota Kłodnicy

 » Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłodnica

 » wartość projektu:  58 561,70 zł 

 » wartość dofinansowania: 46 849,36 zł 

 » Opis: W ramach projektu świetlicę wiejską 
wyposażono w zastawę stołową, stoły i krzesła 
na 200 osób, meble kuchenne, taboret i patelnię 
gastronomiczną oraz drobny sprzęt AGD.
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 » Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”

 » Tytuł projektu: Remont i modernizacja części świetlicy w Rogowie wraz z wyposażeniem 
kuchni

 » wartość projektu:  41 490,95 zł 

 » wartość dofinansowania: 32 392,76 zł 

 » Opis: W ramach projektu wyremontowano 
i zmodernizowano część świetlicy wiejskiej 
w Rogowie oraz zakupiono meble i sprzęt 
gastronomiczny. Wstawiono drzwi, wykona-
no izolacje termiczne podłóg, pomalowano 
pomieszczenie, wykonano instalacje wodno-
-kanalizacyjną. Zakupiono wyposażenie do 
świetlicy: meble, piekarnik, stół garmażeryj-
ny, półkę ze zlewem, okap, taboret gazowy, 
lodówkę oraz nagrzewnicę.

 » Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”

 » Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów

 » wartość projektu:  33 775,64 zł 

 » wartość dofinansowania: 23 642,94 zł 

 » Opis: W ramach projektu zakupione zostało 
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rogowie: 
stoły, krzesła oraz zastawa stołowa na 130 osób.        
Zakupiono także firany do okien.
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 » Beneficjent: Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”

 » Tytuł projektu: Święto Chmielu w Rogowie

 » wartość projektu:  49 977,69 zł 

 » wartość dofinansowania: 39 562,40 zł 

 » Opis: W ramach projektu zorganizowano 
dwudniowe „Święto Chmielu w Rogowie”. 
Wydarzenie odbyło się w sierpniu 2014 r.  
Podczas imprezy przeprowadzono konfe-
rencję poświęconą produktom tradycyjnym 
oraz promocji regionu, odbyły się koncerty 
okolicznych zespołów,  konkursy i korowód 
z wieńcami. Zorganizowano również stoiska 
z potrawami tradycyjnymi.

 » Beneficjent: Drąg Bernarda Bar Gastronomiczny

 » Tytuł projektu: Zakup meleksa w celu organizacji wycieczek dla mieszkańców i turystów

 » wartość projektu:  47 847,00 zł 

 » wartość dofinansowania: 31 120,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu został zakupiony 
meleks typu retro do obsługi wycieczek tu-
rystycznych na terenie gminy Wilków.
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 » Beneficjent: Karolina Maciąg

 » Tytuł projektu: Wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego w ogrzewanie z odnawial-
nego źródła energii

 » wartość projektu:  76 000,00 zł 

 » wartość dofinansowania: 50 000,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu w istniejącym go-
spodarstwie agroturystycznym „Malwowo”        
zamontowano pompę ciepła, w celu wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii.

 » Beneficjent: Karolina Maciąg

 » Tytuł projektu: Adaptacja poddasza na cele agroturystyczne

 » wartość projektu:  36 400,00 zł 

 » wartość dofinansowania: 25 000,00 zł 

 » Opis: W ramach projektu po-
wstało gospodarstwo agrotu-
rystyczne. W tym celu została 
przeprowadzona adaptacja pod-
dasza, która polegała na ocieple-
niu ścian, wykonaniu przyłączy, 
położeniu podłóg, wykonaniu 
ścianek działowych oraz sanita-
riatów. Zostało zakupione wypo-
sażenia aneksu kuchennego.
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Lp. BEnEFIcjEnT zaKrES                        
prOjEKTU OpIS KWOTa 

DOFInanSOWanIa

1. Michał Burek

Zakup tartaku 
taśmowego 
oraz maszyn 
i oprzyrządo-

wania

W ramach operacji został zakupiony tartak 
taśmowy oraz maszyny i oprzyrządowanie 
(ostrzarka, rozwierak, laweta platforma o ła-
downości od 2 do 3 ton, rozdrabniacz do gałę-
zi, pilarka spalinowa) w celu rozwinięcia dzia-
łalności usługowej związanej z leśnictwem 
i obróbką drzewa.

23 127,50 zł

2. Paweł Szymczyk

Działalność 
usługowa dla 
rolnictwa, za-
kup maszyn 
rolniczych

W ramach operacji został zakupiony kultywa-
tor kompaktowy na potrzeby prowadzenia 
działalności usługowej, polegającej na świad-
czeniu usług związanych z produkcją  rolniczą 
i rolnictwem nową technologią dla okolicz-
nych rolników, dotyczących m.in. rekultywacji 
gruntów na terenach zalewowych i po zlikwi-
dowanych sadach.

25 112,50 zł

3. Jacek Bojarski

Zakup sprzętów 
i narzędzi do 
działalności 
usługowej 

związanej z za-
gospodarowa-
niem terenów 

zieleni

W ramach operacji zostały zakupione maszy-
ny do prowadzenia działalności usługowej 
polegającej na aranżacji i pielęgnacji ogrodów 
i innych terenów zieleni. Został zakupiony 
kompostownik modułowy czterokomorowy, 
ciągnik regulowany elektronicznie, przyczepa 
dwuosiowa, rozdrabniacz do gałęzi, kosiarka 
spalinowa, kosa spalinowa, pilarka, odkurzacz 
spalinowy do liści, nożyce spalinowe do żywo-
płotu , wertykulator spalinowy, zamiatarka.

97 950,00 zł

4. Barbara Nowak Zakup koparko 
- ładowarki

W ramach operacji zakupiono koparko – ła-
dowarkę w celu prowadzenia prac ziemnych 
i świadczenia usług budowlanych dla okolicz-
nej ludności.

100 000,00 zł

RóżnicOwAniE w kiERunku
DziAłALnOści niEROLniczEJ
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5. Michał Burek

Zakup maszyn 
i urządzeń 

rolniczych na 
wynajem oraz 
zakup brykie-

ciarki

W ramach operacji zostały zakupione nowe 
maszyny i urządzenia: ciągnik rolniczy i ła-
dowacz czołowy na potrzeby prowadzenia 
wypożyczalni maszyn rolniczych. Zakupiono 
także brykieciarkę o wydajności 60-80 kg/h 
do produkcji brykietu z trocin i słomy, co 
spowodowało wprowadzenie oszczędności 
w prowadzonej firmie, poprzez zastosowanie 
ogrzewania pochodzącego z wyprodukowa-
nego brykietu.

76 872,50 zł

6. Stanisław 
Pawłowski

Gospodarstwo 
agroturystycz-
ne – adaptacja 

budynku

W ramach projektu zostały przeprowadzone 
prace budowlane i roboty instalacyjne mające 
na celu przystosowanie piętra budynku miesz-
kalnego do pełnienia funkcji agroturystycznej 
w miejscowości Kępa Piotrawińska. Wykona-
no prace stolarskie, hydrauliczne, elektryczne, 
kanalizacyjne, tynkarskie, zrobiono podłogi 
i sufity. Zakupiono wyposażenie do utworzo-
nych dwóch pokoi sypialnianych, łazienki, gar-
deroby, korytarza i kuchni. Na zewnątrz zosta-
ła ułożona kostka brukowa jako odwodnienie 
wokół budynku wraz z chodnikiem.

53 856,00 zł

7. Michalina Strawa

Adaptacja bu-
dynku miesz-
kalnego oraz 

zakup wyposa-
żenia na cele 

agroturystyczne 
(sauna, miejsce 

wypoczynku 
w ogrodzie)

W ramach operacji powstało gospodarstwo 
agroturystyczne w miejscowości Wólka Kol-
czyńska, świadczące dodatkowo usługi ma-
sażu leczniczego oraz korzystania z sauny pa-
rowej. W tym celu zmodernizowano budynek 
mieszkalny, w którym na piętrze i poddaszu 
na potrzeby agroturystów zaadaptowano 
cztery pokoje, dwie łazienki oraz garderobę. 
W suterenach urządzono kuchnię, saunę oraz 
gabinet masażu. Wokół domu został zagospo-
darowany teren do wypoczynku.

94 000,00 zł

8. Hanna Woźniak

Adaptacja 
budynku oraz 

zakup wyposa-
żenia na cele 

agroturystycz-
ne

W ramach operacji zaadaptowano piętro bu-
dynku mieszkalnego na cele agroturystyczne 
w miejscowości Słotwiny. Została wykonana 
stolarka drzwiowa, roboty elektryczne, tynkar-
skie i malarskie, wykonano posadzki, docieplo-
no ściany piętra przeznaczonego dla turystów 
i zmieniono pokrycie dachowe. Na potrzeby 
turystów zostały oddane dwa pokoje, salon 
z kuchnią i jadalnią oraz łazienka. Do zaadapto-
wanych pomieszczeń zakupiono wyposażenie 
– meble do pokoi i kuchni, sprzęt AGD i RTV.

23 127,50 zł
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9. Roman Pietroń

Działalność 
związana 

z przetwór-
stwem owoców

W ramach operacji budynek gospodarczy 
został zaadaptowany na produkcyjno – usłu-
gowy w celu prowadzenia działalności zwią-
zanej z przetwórstwem owoców, polegającej 
na maszynowym obieraniu jabłek i krojeniu 
ich na połówki, ćwiartki i ósemki. Zakupiono 
także 120 skrzyniopalet i trzy obieraczki do 
jabłek  (dwie o wydajności 600-800 kg i jedną 
o wydajności 3-4 ton), służące do wstępnego 
przetwarzania owoców.

100 000,00 zł

10. Marcin Gazda

Utworzenie 
punktu skupu 

owoców 
i warzyw

W ramach realizowanej operacji został 
utwardzony plac manewrowy w celu uru-
chomienia działalności  polegającej na sku-
pie owoców od okolicznych sadowników. 
Zakupiono także samochód ciężarowy ze 
skrzynią ładunkową do transportu owoców, 
wagę najazdową, baterię do wózka widło-
wego oraz wywrotnicę do skrzyniopalet.

99 350,00 zł

11. Krzysztof Giza

Adaptacja bu-
dynku miesz-
kalnego w go-
spodarstwie 
rolnym na 

wynajem pokoi 
- agroturystyka

W ramach realizowanej operacji zostało utwo-
rzone gospodarstwo agroturystyczne w miej-
scowości Szczekarków. Zaadaptowane zostało 
poddasze w budynku mieszkalnym, w którym 
na potrzeby agroturystów zostały przezna-
czone trzy pokoje sypialniane, łazienka, pokój 
dzienny z jadalnią i kuchnią oraz korytarz. Wy-
konano ścianki działowe, tynki, ułożono gla-
zurę i terakotę, pomalowano pomieszczenia, 
zamontowano drzwi wewnętrzne, wykonano 
instalację wodno – kanalizacyjną i centralne-
go ogrzewania. Do zaadaptowanych pomiesz-
czeń zostało zakupione wyposażenie.

78 166,50 zł
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TwORzEniE i ROzwóJ mikROpRzEDSięBiORSTw

Lp. BEnEFIcjEnT zaKrES                        
prOjEKTU OpIS KWOTa 

DOFInanSOWanIa

1. Bożena Kobiałka

Zakup mobilnej 
linii do 

tłoczenia soków 
z owoców 
i warzyw

W ramach operacji zakupiono mobilną linię 
do tłoczenia, pasteryzacji i pakowania z na-
pełnianiem w butelki lub kartoniki soków 
z owoców i warzyw. Zakup mobilnej linii  
umożliwił świadczenie usług w dowolnym 
miejscu wskazanym przez klientów - produ-
centów owoców i warzyw.

100 000,00 zł

2. Tomasz Giza

Budowa wiaty 
przeznaczonej 
na przechowy-
wanie opako-

wań

W ramach operacji zostały przeprowadzone 
prace budowlane budynku usługowego, 
w ramach których zamontowano wiatę 
zaadaptowaną na chłodnię owoców oraz 
zmodernizowano przyłącze energetyczne. 
Zostało także zakupione wyposażenie: 
automatyka chłodnicza, skrzynki plastikowe 
na owoce oraz skrzyniopalety plastikowe 
i drewniane.

200 000,00 zł

3. Roman Dąber
Zakup urządzeń 

związanych z 
leśnictwem

W ramach operacji został zakupiony sprzęt 
w postaci ciągnika i wciągarki do zrywki na 
potrzeby rozwinięcia działalności usługowej 
związanej z leśnictwem. Dzięki zakupionym 
urządzeniom usprawniony został transport 
drewna z miejsca wycinki.

47 795,50 zł

4. Sebastian Dudek

Adaptacja 
i rozbudowa 

istniejącej 
stodoły 

wiejskiej 
na obiekt 

noclegowo – 
turystyczny 
oraz zakup 

wyposażenia

W ramach realizowanej operacji stara stodoła 
została zaadaptowana na budynek noclego-
wo-turystyczny, w którym jednocześnie może 
zatrzymać się 12 osób. W obiekcie powstałym 
w miejscowości Karczmiska zostały przepro-
wadzone roboty budowlane i sanitarne, wy-
konano przyłącze energetyczne, wodociągo-
we, kanalizacyjne, gazowe oraz wewnętrzne 
instalacje. Zakupiono również wyposażenie 
do pokoi, kuchni i łazienek przeznaczonych 
dla turystów, w tym wyposażenie rekreacyjne 
w postaci piłkarzyków drewnianych, dwuoso-
bowej ławki-huśtawki drewnianej, trampoliny 
i zestawu ZORBING.

182 740,00 zł
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5. Bożena Banaś

Remont i mo-
dernizacja 

budynku oraz 
zakup wyposa-
żenia do pro-

wadzenia usług 
związanych 

z rachunkowo-
ścią

W ramach operacji został zmodernizowany 
budynek, który został przystosowany na po-
trzeby prowadzenia usług z zakresu rachun-
kowości. Zostało także zakupione niezbędne 
wyposażenie. W celu wprowadzenia oszczęd-
ności w prowadzonej działalności w budynku 
zamontowano świetliki fotowoltaiczne.

90 000,00 zł

6. Małgorzata Galek

Zakup nowych 
maszyn do sor-
towania i pako-
wania owoców 

i warzyw

W ramach operacji zostały zakupione nowe 
maszyny do sortowania i pakowania owoców 
i warzyw. Maszyny te są wykorzystywane 
do pakowania produktu ubocznego jakim 
są pestki wiśni pochodzące z zakładów 
przetwórczych zajmujących się drylowaniem 
wiśni. Pestki są pakowane w kartony lub worki 
i sprzedawane jako eko paliwo. Inwestycja ta 
wpłynęła na obniżenie kosztów przetwórstwa 
w przedsiębiorstwie, zmniejszył się koszt 
utylizacji odpadów oraz zwiększyła się 
wysokość dochodu ze sprzedaży eko paliwa

188 435,00 zł
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