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Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”                                                 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących               

i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



Projekt: Budowa placu zabaw w Rydzynkach i Szczukwinie
Dofinansowane: 81 041,00 zł

Cel projektu: Rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy 
Działania, która zwiększy więź 
społeczności lokalnej z miejscem 
zamieszkania, poprzez budowę placu 
zabaw w miejscowości Rydzynki i 
Szczukwin.

Opis projektu: Projekt pt. „Budowa 
placu zabaw w Rydzynkach i 
Szczukwinie” obejmował: roboty 
ziemne, ogrodzenie placów zabaw, 
zakup urządzeń, ławek, koszów oraz 
regulaminów.



Projekt: „Przegląd sikawek konnych w Tuszynie”
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie
Dofinansowanie: 35 000,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja 
dziedzictwa kulturalnego i historycznego poprzez organizację 
imprezy kulturalnej pn. „Przegląd sikawek konnych w Tuszynie”

Opis projektu: Impreza pn. „Przegląd sikawek konnych w Tuszynie” 
odbyła się 14 lipca 2019 roku w miejscowości Tuszyn. Główną 
atrakcją imprezy były pokazy zabytkowych konnych zaprzęgów 
gaśniczych drużyn przybyłych z różnych regionów kraju, a także z 
zagranicy. W ramach imprezy nawiązując do kultywowania historii 
pożarnictwa zorganizowano prezentacje zabytkowych pojazdów 
pożarniczych. Dodatkowymi atrakcjami imprezy były m.in. korowód 
gaśniczych wozów zaprzęgowych ulicami gminy Tuszyn z udziałem 
pocztów sztandarowych, występ lokalnej orkiestry dętej, występ 
lokalnych zespołów taneczno-wokalnych, pokazy konne wykonane 
przez Amazonki oraz Stowarzyszenie Ułanów. Uwieńczeniem imprezy 
była zabawa integracyjna wszystkich uczestników imprezy przy 
udziale zespół Reed-Dance.



Zdjęcia cd. 



Projekt: "Powitanie lata w Tuszynie”
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie
Dofinansowanie: 39 100,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja mieszkańców lokalnej społeczności, 
integracja międzypokoleniowa i promocja walorów historycznych i 
przyrodniczych naszego regionu poprzez organizację imprezy pn. 
"Powitanie lata w Tuszynie".
Opis projektu: Impreza pn. "Powitanie lata w Tuszynie" odbyła się 

w dniu 22 czerwca 2019 r. na placu przy boisku ORLIK w Tuszynie. 
Udział w imprezie był bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Atrakcje 
imprezy  to koncert m.in. muzyki folk i disco-polo, zorganizowanie 
poczęstunku dla uczestników festynu (catering bezpłatny), 
wynajęcie atrakcji dla dzieci (animatorzy, dmuchańce, kolejka, 
bezpłatna wata cukrowa), organizacja wystaw i prelekcji 
historycznej oraz przyrodniczej podczas imprezy. Ponadto odbył się 
konkurs wędkarski na zbiorniku wodnym, znajdującym się obok 
Rezerwatu Molenda w dwóch kategoriach wiekowych: I juniorzy do 
18 roku życia oraz II dorośli powyżej 18 r.ż., zwycięzcy nagrodzeni 
zostali upominkami.



Zdjęcia cd.



Projekt: Zakup wyposażenia kuchni przy świetlicy OSP w Kruszowie
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszowie
Dofinansowanie: 21 219,00 zł

Cel projektu: Celem zadania jest rozwój infrastruktury 
kulturalnej oraz zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez 
doposażenie kuchni i świetlicy OSP w Kruszowie.
Opis projektu: Zadanie polegało na zakupie następujących 
elementów:
- kuchnia gazowa,- taboret gazowy,- zmywarka do naczyń,                                    
- okap,- wentylator,- podgrzewacz elektryczny,                                              
- wózek do przewozu naczyń,- garnek 20 l z pokrywką                                                    
- garnek 30 l z pokrywką,- garnek 50 l z pokrywką,                                    
- patelnia stalowa 32 cm, - patelnia stalowa 40 cm,                        
- frytkownica elektryczna- zastawę stołową - 120 kompletów 
(talerz deserowy, płytki i głęboki). Odbiorcami przedmiotowego 
zadania będą mieszkańcy miejscowości Kruszów i Garbów.



Zdjęcia cd.


