
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie.  

W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, 
wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. 

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi. Całkowita wartość projektu – 78 231,07 zł. Kwota dofinansowania - 
35 000,00 zł 

Data płatności ostatecznej – 28.12.2011r. 

 

 

 

 

 

 

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 
w Gniechowicach.  

Remont rozpoczęto w listopadzie 2011r. Rozebrano stare zaplecze sanitarne 
i wybudowano nowe wraz kuchnią, magazynami, zespołem sanitariatów, przebudowano 
i wyposażono kotłownię, wykonano instalację wraz z urządzeniami wentylacji mechanicznej, 
wykonano instalacje c.o. i c.w.u.  

Zadanie wykonano w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
PROW na lata 2007-2013 (PROW). Całkowita wartość projektu – 892 115,17 zł. Kwota 
dofinansowania - 362 648,00 zł 

Data płatności ostatecznej – 07.05.2013r.  

 



 

 

 

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 
w Gniechowicach.  

Drugą część remontu świetlicy rozpoczęto w kwietniu 2012r. Wyremontowano salę 
główną świetlicy, pomieszczenia „kuźni”, klatkę schodową, pomieszczenia na poddaszu, 
wymieniono strop nad salą główną, i nad szatnią, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 



ocieplono elewację, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych. Zadanie wykonano w 
ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013 (LIDER). Całkowita wartość projektu – 549 999,98 zł. 
Kwota dofinansowania – 357 723,00 zł 

Data płatności ostatecznej – 07.05.2013r. 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Remont i przebudowa dachów w świetlicach wiejskich w Czerńczycach i Wojtkowicach  

W maju 2013r rozpoczęto prace remontowe. W Wojtkowicach wymieniono strop, 
wymieniono pokrycie dachu wykonano sufit podwieszany. W Czerńczycach wykonano 
częściową wymianę konstrukcji dachu I stropu, zmieniono pokrycie dachu. Zaadoptowano 
pomieszczenia na poddaszu na salki świetlicowe. Zadanie wykonano w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 
2007-2013 (LIDER). Całkowita wartość projektu – 219 903,96 zł. Kwota dofinansowania  – 
143 026,00 zł. 

Data płatności ostatecznej – maj 2014r. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gądowie  

W kwietniu 2014r rozpoczęto roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Gądowie. 
Wykonano remont polegający na wymianie podłóg w obu pomieszczeniach, wykonaniu 
nowych tynków, wykonaniu pomieszczenia kuchennego, osuszeniu i izolacji ścian 
fundamentowych dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji elektrycznej, 
wykonaniu instalacji grzewczej, wymianie stolarki drzwiowej. Zadanie wykonano w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających 
warunkom przyznania pomocy, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013 (LIDER). Całkowita wartość projektu – 215 534,17 zł. Kwota 
dofinansowania - 140 184,00 zł.  

Data płatności ostatecznej – 20.04.2015r. 



 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach  

W maju 2014r. rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej we Wszemiłowicach. Wykonano 
pomieszczenia sanitariatów, wymieniono podłogi, tynki, zaizolowano ściany fundamentowe, 
ocieplono ściany zewnętrzne. Wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono instalację 
elektryczną i grzewczą. Wykonano przyłącze kanalizacyjne. Zagospodarowano teren wokół 
świetlicy. Zadanie wykonano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy, w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (LIDER). Całkowita wartość 
projektu – 212 037,00 zł. Kwota dofinansowania – 137 910,00 zł.  

Data płatności ostatecznej – 20.04.2015r. 
 

 



 
 

 

 

 

Budowa placu zabaw w Zachowicach  

Roboty budowlane na placu zabaw w Zachowicach rozpoczęto w maju 2014r. 
Wybudowano plac zabaw z nowoczesnymi, bezpiecznymi, kolorowymi urządzeniami 
zabawowymi dla dzieci, nasadzono drzewa i krzewy zamontowano elementy małej 
architektury – ławki i kosze na śmieci. Plac zabaw jest częścią większego projektu 
obejmującego teren rekreacyjny dla mieszkańców wsi Zachowice i nie tylko. Zadanie 
wykonano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW na lata 2007-2013 (LIDER).  Całkowita wartość projektu – 129 309,90 zł. 
Kwota dofinansowania – 70 983,76 zł. 

Data ostatecznej płatności – 15.05.2015r. 
 



 

 

 

 



Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w koszykówkę w Mokronosie Górnym  

W czerwcu 2014r wbudowano boisko do gry w koszykówkę z kostki betonowej. Zadanie 
wykonano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy, w zakresie małych projektów objętego 
PROW na lata 2007-2013 (LIDER – Małe Projekty). Całkowita wartość projektu – 56 861,60 zł. 
Kwota dofinansowania – 24 999,00 zł.   

Data ostatecznej płatności – 15.04.2015r. 
 

 

 

 


