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W poniższej prezentacji pragnę 
podziękować wszystkim podmiotom 

realizującym projekty w ramach 
programu grantowego Aktywni na 

Ziemi Średzkiej w 2019 roku. 

Burmistrz Środy Śląskiej

Adam Ruciński



Bezpieczniej w Brodnie

Wykonanie monitoringu ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

wnioskodawca: Rada Sołecka wsi Brodno

wartość projektu: 7 287,00 zł

wartość grantu: 4 500,00 zł



Nawadnianie boiska sportowego

Wykonanie systemu nawodnienia boiska sportowego w Bukówku

wnioskodawca: LZS Bukówek

wartość projektu: 5 508,00 zł

wartość grantu: 3 000,00 zł



Wykonanie nowych stołów i ławek w parku w Cesarzowicach 

Wykonanie stołów oraz ławek, (obróbka drewna, montaż i impregnacja)

wnioskodawca: Rada Sołecka wsi Cesarzowice

wartość projektu: 12 795,03zł

wartość grantu: 7 995,03 zł



REMONT  WC W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIECHOWIE

Wykonanie remontu generalnego sanitariatów w świetlicy wiejskiej

Wnioskodawca: Rada sołecka miejscowości Ciechów

wartość projektu: 24 190,00 zł

wartość grantu: 8 000,00 zł



Boisko wielofunkcyjne

Utworzenie boiska wielofunkcyjnego do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę 
i badmintona o wymiarach 8m x 18m 

wnioskodawca: Rada Sołecka wsi Juszczyn

wartość projektu: 10 231,16 zł

wartość grantu: 7 983,50 zł



Nowoczesna trybuna wizytówką boiska Kulina 

Wykonanie trybuny dla kibiców oglądających mecze lokalnego klubu 
„Czarni Kulin” 

wnioskodawca: Rada Sołecka wsi Kulin

wartość projektu: 10 375,00 zł

wartość grantu: 8 000,00 zł



Nasz staw pięknieje

Wykonanie chodnika wzdłuż stawu od strony zachodniej oraz północnej, 
a także pogłębienie dna zbiornika

Wnioskodawca: Mieszkańcy Proszkowa

wartość projektu: 27 602,00 zł

wartość grantu: 7 950,00 zł



Wiejska ostoja – domki rekreacyjne we wsi Przedmoście

Budowa dwóch nowych altan i rozbudowa systemu monitoringu

wnioskodawca: Rada sołecka wsi Przedmoście

wartość projektu: 14 896,00 zł

wartość grantu: 8 000,00 zł



Rewitalizacja stawu w Rakoszycach – etap II

Wykonanie opaski z kamienia , wyrównanie skarp, wysiew trawy na 
skarpach, udrożnienie rowu dopływowego do stawu , uporządkowanie 
terenu

wnioskodawca: Rada Sołecka Wsi Rakoszyce

wartość projektu: 27 585,00zł

wartość grantu: 8 000,00 zł



Doposażenie boiska sportowego

Zakup i montaż systemu do podlewania boiska 

wnioskodawca: Rada Sołecka Wsi Rzeczyca

wartość projektu: 9 915,07 zł

wartość grantu: 4714,47 zł



Zamontowanie kontenera sanitarnego 

Montaż kontenera sanitarnego na boisku sportowym

wnioskodawca: LZS Odra Słup

wartość projektu: 15 000,00 zł

wartość grantu: 8 000,00 zł



Nowoczesna Kuchnia

Modernizacja kuchni wraz z zakupem kuchni gastronomicznej 

i szafy chłodniczej

wnioskodawca: Rada Sołecka Wsi Szczepanów

wartość projektu: 14 710,00zł

wartość grantu: 7 857,00 zł



Nasze Święte – nasze pięknie miejsce do życia

Zakup i montaż domków rekreacyjnych oraz montaż tablic 
informacyjnych na terenie miejscowości 

wnioskodawca: Rada Sołecka Wsi Święte

wartość projektu: 18 475,00 zł

wartość grantu: 8 000,00zł



Rozbudowa altany na terenie boiska sportowego w Zakrzowie

Zakup i montaż siłowni zewnętrznej składającej się z sześciu elementów 
oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych 

wnioskodawca: Rada Sołecka Wsi Zakrzów

wartość projektu: 18 046,40 zł

wartość grantu: 8 000,00 zł



Dziękujemy za zaangażowanie w realizację 
projektów i zapraszamy 

do udziału w kolejnej edycji 
Aktywnych na ziemi średzkiej 

2020


