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W połowie kwietnia w sali se-
syjnej urzędu odbyło się spotkanie
informacyjne dotyczące możliwo-
ści składania wniosków w ramach
programu Leader, którego jednym
z działań są tzw. „małe projekty”.
Program ten jest częścią Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, a jego
celem jest budowanie kapitału
społecznego poprzez aktywizację
mieszkańców oraz przyczynianie
się do powstania nowych miejsc
pracy na obszarach wiejskich, a
także polepszenie zarządzania lo-
kalnymi zasobami i ich waloryza-
cją. W ramach „małych projektów”
dofinansowanie może zostać przy-
znane między innymi na: organi-
zację szkoleń, warsztatów;
organizację imprez kulturalnych,
rekreacyjnych lub sportowych; kul-
tywowanie miejscowych tradycji,
obrzędów i zwyczajów, kultywowa-
nie języka regionalnego i gwary,
tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
tworzenie lub zmodernizowanie
bazy informacji turystycznej oraz
stron internetowych, przygotowa-
nie i wydanie folderów oraz innych
publikacji informacyjnych, budowę,
odbudowę lub oznakowanie małej
infrastruktury turystycznej, w

szczególności punktów widoko-
wych, miejsc wypoczynkowych lub
biwakowych, tras narciarstwa bie-
gowego lub zjazdowego, szlaków
wodnych, szlaków rowerowych,
szlaków konnych, ścieżek space-
rowych lub dydaktycznych; zacho-
wanie, odtworzenie, zabez-
pieczenie lub oznakowanie cen-
nego, lokalnego dziedzictwa kra-
jobrazowego i przyrodniczego,
odbudowę albo odnowienie lub
oznakowanie zabytków, remont
lub wyposażenie muzeów, remont
lub wyposażenie świetlic wiejskich.

O środki zewnętrzne mogą się
ubiegać organizacje pożytku pub-
licznego, stowarzyszenia, oraz
osoby fizyczne zamieszkujące na
obszarze Lokalnej Grupy Działania
czyli na terenie 12 gmin: Osieczna,
Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno,
Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmi-
giel, Święciechowa, Wijewo, Wło-
szakowice, Wolsztyn.

Wnioski będzie można składać
w drugim kwartale 2010 r. Więcej
informacji na ten temat można
uzyskać na stronie internetowej
www.wlgd.org.pl lub w Biurze
WLGD Kraina Lasów i Jezior,
Leszno Plac Kościuszki 4.

MoŜna się ubiegaćo dofinansowanie

• Wiosną – na przełomie marca i kwietnia wznowiono prace przy bu-
dowie sali gimnastycznej w Świerczynie. Po zimie pojawiły się ściany
nośne, na część zaplecza socjalnego położono też strop. Dotychczasowy
koszt prac wykonanych od listopada 2009 roku wyniósł 191 460 zł. Go-
towa sala ma zostać oddana do użytku do końca października bieżącego
roku.

• Po wycince pielęgnacyjnej drzew trwa porządkowanie terenu na let-
nisku w Osiecznej. Rozebrane zostały stare, wyeksploatowane należące
do gminy obiekty, które jeszcze w ubiegłym sezonie służyły turystom.

• W Jeziorkach mieszkańcy zyskali miniboisko do gry w piłkę nożną.
Zniwelowany został teren przy przystanku autobusowym i posiano tam
trawę. W ubiegłym roku gmina zakupiła bramkę, która zostanie zamonto-
wana. W Jeziorach młodzież będzie więc miała plac do treningu.

• Gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska
ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół w Osiecz-
nej. Prace po podpisaniu umowy wykonywać będzie firma Kaszub Da-
riusz Kaszuba z Kiełpina-Leszna z województwa pomorskiego. Nowy
kompleks boisk zapewni miejsce do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę
ręczną mini football. Budowa boisk ma zostać zakończona do końca paź-
dziernika tego roku.

• Już wkrótce gmina ogłosi przetarg na modernizację oraz wyposaże-
nie świetlic wiejskich w miejscowościach: Grodzisko, Kąkolewo, Kąty, Ło-
niewo, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Wojnowice i Ziemnice. W ramach
tego działania mają być wyremontowane sale wiejskie, które po odno-
wieniu otrzymają też nowe wyposażenie. O szczegółach będziemy infor-
mować na bieżąco w trakcie wykonywania prac. Gmina zamierza ubiegać
się o dofinansowanie w kwocie 300 tysięcy na realizację zadania z Pro-
gramu Leader działanie Odnowa i rozwój wsi.

• Zatrudnieni przez Urząd Miasta i Gminy malarze odnawiają klatki
schodowe w mieszkaniach gminnych.

INWESTYCJE W GMINIE


