
Wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu ,,PoŜyteczne wakacje 2008” 
projekt pod hasłem ,, Nasza wieś najpiękniejsza” 

 
1. Tytuł projektu.  
 
     ,,Nasza wieś najpiękniejsza” 
 
2. Pełna nazwa organizacji/ instytucji składającej wniosek. 
 
    Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Gostkowie – gmina Łysomice, województwo Kujawsko-Pomorskie. 
 
3. Dotychczasowe doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieŜą w okresie 2 poprzednich lat. 
    (Prosimy wymienić projekty zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieŜy.) 
 
 OSP Gostkowo powstało w 1923 roku. Oprócz swoich zadań statutowych, OSP chętnie 
współpracuje z księdzem tutejszej parafii, udzielając pomocy podczas świąt kościelnych. Poza tym 
OSP Gostkowo współpracuje z Urzędem Gminy Łysomice, udzielając się społecznie przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa podczas gminnych zawodów sportowych. OSP Gostkowo w swojej 
wieloletniej praktyce czynnego udziału w Ŝyciu społeczno -  kulturowym mieszkańców, posiada 
równieŜ doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieŜą. Na organizowane corocznie zawody 
straŜackie, w związku z obchodami dnia Św. Floriana, OSP przygotowuje dzieci i młodzieŜ poprzez 
szereg ćwiczeń straŜackich i sprawnościowych do udziału w zawodach straŜackich. Zawody te,      
w których obok dorosłych straŜaków biorą udział dzieci i młodzieŜ mają swoją kilkunastoletnią 
tradycję. Są to zawody gminne więc o pierwsze miejsce konkurują ze sobą grupy dzieci i młodzieŜy 
ze wszystkich sołectw gminy Łysomice. Przygotowania do zawodów odbywają się cyklicznie w 
kilkudniowych spotkaniach straŜaków i grup dziecięco młodzieŜowych. Osobami bezpośrednio 
pracującymi z dziećmi są prezes OSP Marian Błaszkiewicz oraz naczelnik Kazimierz Wrzesiński. 
Osoby te od wielu lat związane są z działalnością na rzecz OSP. Dzięki dobrej organizacji i 
współpracy młodzi zawodnicy odnieśli dotąd wiele sukcesów, zdobywając liczne dyplomy i 
puchary, a zarząd OSP Gostkowo z kaŜdym rokiem zdobywa coraz większe doświadczenie w pracy 
z dziećmi i młodzieŜą. 
 
4.Otrzymane dotacje z Fundacji Wspomagania Wsi w ostatnich 3 latach ( tytuł projektu oraz     
   wysokość dotacji). 
 
 OSP Gostkowo nigdy wcześniej nie korzystała z dotacji Fundacji Wspomagania Wsi. 
 
5. Opis projektu – streszczenie. 
 
 Projekt będzie realizowany we wsi Gostkowo i będzie skierowany do dzieci i młodzieŜy w 
wieku od 10 do 16 lat. Miejscem realizacji projektu będzie lokal OSP Gostkowo. Budynek ten  
wraz z sąsiadującym  budynkiem gminnym (w którym władze gminy planują przeprowadzić remont 
i przeznaczyć go w przyszłości na świetlice) oraz boisko wiejskie, znajdują się w centralnym 
miejscu wsi. I właśnie przede wszystkim wokół tego terenu skupiać się będzie realizacja projektu 
,,Nasza wieś najpiękniejsza”. 
 Projekt będzie polegał na aktywnym uczestnictwie dzieci i młodzieŜy w poszczególnych 
zajęciach, a harmonogram kaŜdego dnia podzielony będzie na część edukacyjną – zajęcia w 
plenerze oraz część rozrywkową. Zagadnienia prowadzonych zajęć edukacyjnych będą 
obejmowały: 
 a). temat ochrony środowiska  - aktywnie poprzez sadzenie drzew i krzewów, poprzedzone 
wcześniej pogadanką na temat dbałości o przyrodę i znaczeniu drzew w naszym środowisku. 
Zadania te mają na celu uwraŜliwi ć młode pokolenie na dbałość o przyrodę, krzewienie wyczucia 



piękna przyrodniczego w otaczającym nas świecie, zaszczepienie młodym ludziom poczucia 
współodpowiedzialności za najbliŜsze środowisko, jak równieŜ poszanowanie pracy własnej  i  
cudzej. 
 b).  temat poczucia przynaleŜności do własnego regionu – aktywnie poprzez pieszą 
wycieczkę po wsi ze wskazaniem miejsc świadczących o znakach historii tj. starego dworu, tablicy 
upamiętniającej działaczy OSP w Gostkowie, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej, 
kościół posiadający swoją wielowiekową historię wpisany do rejestru zabytków. Zagadnienia te 
mają na celu przybliŜyć lokalną historię miejsca, w którym mieszkamy i poszerzyć świadomość 
młodych ludzi na temat historii, której i my teraz jesteśmy częścią. Poza tym wzbudzić 
zainteresowanie do pogłębienia wiedzy na temat historii naszej miejscowości.  
 c). temat pracy w OSP – omówienie przez prezesa OSP Gostkowo pracy straŜaka, pracy 
całej załogi podczas gaszenia poŜaru, a takŜe w ratownictwie drogowym, prezentacja sprzętu 
straŜackiego wraz z wyposaŜeniem znajdującym się w samochodzie straŜackim, przejaŜdŜka 
samochodem straŜackim. Zagadnienia te mają na celu przybliŜenie pracy w straŜy poŜarnej, 
zaszczepienie w młodych ludziach chęci przystąpienia w przyszłości do załogi miejscowych 
straŜaków, krzewienie niesienia bezinteresownej pomocy ludziom i budowanie postaw 
obywatelskich. 
 d). temat obserwacji ptaków w naszym najbliŜszym otoczeniu – aktywnie poprzez pieszą 
wycieczkę w plener na łąki. W Gostkowie na oddalonych niedaleko łąkach naleŜących do 
tutejszych rolników Ŝyje kilka interesujących gatunków ptaków : Ŝurawie, dzikie kaczki, dzikie 
gęsi, a na polach przepięknie ubarwione baŜanty i przepiórki. Wycieczka prowadzona będzie przez 
miłośnika przyrody, a dla ułatwienia obserwacji wykorzystana zostanie wypoŜyczona lornetka. 
Zagadnienia te mają na celu rozwijanie wraŜliwości na przyrodę, otaczającą roślinność,ptaki. 
 e). temat malowanie przystanku w ramach pracy społecznej – aktywnie poprzez 
pomalowanie przystanku autobusowego oraz namalowanie rysunków. Zajęcia będą świetną zabawą. 
Dzieci i młodzieŜ będą miały moŜliwość pokazania swych umiejętności plastycznych, a przy tym 
efekt pracy posłuŜy wszystkim mieszkańcom w postaci estetycznego, kolorowego przystanku.   
 Zagadnienia części rozrywkowej, stanowiącej drugą cześć dziennego harmonogramu, będą 
obejmowały takie formy jak: 
a). mini konkursy z nagrodami – tematyka nawiązywać będzie do wcześniejszej części   
     edukacyjnej, 
b). organizowanie ogniska,  podczas którego odbywać się będzie pieczenie kiełbasy, ziemniaków    
     oraz chleba, 
c) pieczenie kiełbasy i chleba na grillu, 
d). organizowanie zabawy w podchody. 
e). malowanie w plenerze przyrody. 
   
 Podczas zajęć edukacyjnych i rozrywkowych, prowadzonych zgodnie z harmonogramem,   
wykorzystane zostaną: rośliny – drzewa, krzewy, nawóz  i ziemia pod rośliny, osłony dla drzewek z 
palikami (w celu ochrony przed zniszczeniem np. przez zające lud psy) rękawice, sznurek, farby 
malarskie, pędzle, Ŝywność (kiełbasa, chleb, napoje, cukierki, ciastka ), drobne nagrody na 
konkursy (artykuły papiernicze, bloki, kredki, pisaki, ołówki, piórniki, farby plakatowe, globusy). 
Wszystkie te rzeczy będą ujęte w budŜecie dotacji. Natomiast szpadle, grabie, taczka, sekator, 
noŜyce do cięcia Ŝywopłotu, jednorazowe naczynia (kubki, tacki, widelce) zostaną zakupione ze 
środków własnych. 
 
6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (maksymalnie kilka zdań – w tym miejscu proszę   
    napisać, jaka jest konkretna potrzeba przeprowadzenia takich właśnie zajęć). 
 
 We wsi Gostkowo funkcjonują dwie jednostki o charakterze kulturalno-wychowawczym. 
Jest to Gminna Biblioteka  dla mieszkańców i klub przedszkolaka dla dzieci od 3do 5 lat. Kilka lat 
temu zlikwidowana została Szkoła Podstawowa wraz z przyległym placem zabaw. Miejscem, gdzie 



spotykają się dzieci i młodzieŜ w czasie wolnym, równieŜ w czasie wakacji jest boisko wiejskie o 
podłoŜu trawiastym, jednak wokół niezadbane. Jedynym ciekawym akcentem spędzania wolnego 
czasu są przygotowania do gminnych zawodów straŜackich organizowanych przez OSP Gostkowo. 
Dlatego zdecydowanie moŜna stwierdzić, iŜ dla dzieci i młodzieŜy sołectwa Gostkowo nie ma 
Ŝadnych ciekawych ofert spędzania wolnego czasu, szczególnie podczas wakacji. Władze gminne 
deklarują potrzebę powstania świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia, ale są to plany na 
przyszłość, a wakacje 2008 są tuŜ, tuŜ. Zorganizowanie w sposób ciekawy wolnego czasu dla dzieci 
i młodzieŜy poprzez aktywną  edukację oraz rozrywkę byłoby korzystne nie tylko dla tych  
młodych ludzi, ale równieŜ dla wszystkich mieszkańców, poniewaŜ poŜyteczna praca dzieci i  
młodzieŜy wraz z opiekunami i rodzicami, którzy deklarują udział i pomoc w programie, 
przyczyniłaby się do upiększenia naszej wioski teraz i na przyszłe lata. Byłby to dobry pierwszy 
krok ku rozwojowi naszej małej ojczyzny, w której mieszkamy. 
 
 
7. Krótka charakterystyka uczestników. 
 
 Uczestnikami programu będą dzieci i młodzieŜ w wieku od 10 do 16 lat ze wsi Gostkowo z 
rodzin o róŜnym statusie społecznym, to znaczy dzieci z rodzin średnio zamoŜnych i rodzin 
biednych oraz rodzin wielodzietnych. Uczestnikami programu będą równieŜ młodzi ludzie, którzy 
wraz ze swoimi rodzinami przybyli do naszej wsi i stanowią nową społeczność lokalną tzw. ludność 
napływową. Uczestnikami programu będą teŜ dorośli: prezes OSP, naczelnik OSP, członkowie OSP,   
rodzice, mieszkańcy Gostkowa, pracownik Urzędu Gminy. 
 
 
8. Harmonogram dzienny realizacji projektu z podaniem osób prowadzących zajęcia. 
 
Program prowadzony będzie w terminie od 04/08/2008 do 14/08/2008  
w godzinach od 15.30 do 19.30. 
1 dzień   Powitanie, omówienie ogólnej idei programu, przedstawienie harmonogramu programu, 
               część edukacyjna – sadzenie roślin wokół boiska wiejskiego, część rozrywkowa -  
               pieczenie kiełbasek, ziemniaków i chleba przy ognisku. Osobą prowadzącą zajęcia będzie  
               Teresa Przybyszewska – miłośniczka przyrody i ogrodnictwa ze wsi Gostkowo,  
               Lidia Zwierowicz – osoba odpowiedzialna za projekt, Marian Błaszkiewicz – prezes OSP.          
2 dzień  Część edukacyjna - sadzenie roślin wokół boiska, część rozrywkowa – mini konkurs  
               przyrodniczy z  nagrodami związany z wcześniejszą częścią edukacyjną. Osobą  
               prowadzącą  zajęcia będzie Teresa Przybyszewska – miłośniczka przyrody i ogrodnictwa z   
             Gostkowa, Lidia Zwierowicz – osoba odpowiedzialna za projekt, Kazimierz Wrzesiński –   
              naczelnik OSP.   
3 dzień  Część edukacyjna - sadzenie roślin wokół OSP oraz przy tablicy pamiątkowej, część   
              rozrywkowa poczęstunek ciastkami i napojami, następnie gra w podchody. Osobą  
              prowadzącą zajęcia będzie Teresa Przybyszewska – miłośniczka przyrody i ogrodnictwa z   
              Gostkowa, Lidia  Zwierowicz osoba odpowiedzialna za projekt, Anna Kowalewska rodzic,   
              mieszkanka wsi Gostkowo. 
4 dzień – część edukacyjna -  piesza wycieczka po wsi ze wskazaniem miejsc świadczących o   
                znakach historii, część rozrywkowa – pieczenie kiełbasek na grillu. Osoba prowadząca  
                projekt Lidia Zwierowicz mieszkanka wsi Gostkowo, osoba odpowiedzialna za projekt,  
              Agnieszka Wawszkiewicz mieszkanka wsi Gostkowo, Wiesław Litkowski mieszkaniec wsi  
                Gostkowo. 
5 dzień – część edukacyjna - przedstawienie przez prezesa OSP Gostkowo pracy straŜaka,  
               przejaŜdŜka wozem straŜackim, prezentacja ratownictwa drogowego,część rozrywkowa –   
               mini konkurs z nagrodami związany z wcześniejszą częścią edukacyjną. Osoba  
               prowadząca zajęcia prezes OSP  Marian Błaszkiewicz, naczelnik OSP  



               Kazimierz Wrzesiński, Lidia Zwierowicz osoba odpowiedzialna za projekt,  
               Anna Kowalewska rodzic, mieszkanka wsi Gostkowo. 
6 dzień – część edukacyjna -  obserwacja ptaków w naszym najbliŜszym otoczeniu, wycieczka w   
                plener, część rozrywkowa – pieczenie kiełbasek, chleba i ziemniaków przy ognisku.    
                Osoba prowadząca zajęcia Kazimierz Wrzesiński, naczelnik OSP Gostkowo,   
                miłośnik przyrody, Lidia Zwierowicz osoba odpowiedzialna za projekt,  
               Wiesław Litkowski mieszkaniec wsi Gostkowo. 
7 dzień -  część edukacyjna - sadzenie roślin, robienie skalniaka przed budynkiem OSP, część  
                rozrywkowa – poczęstunek słodyczami i napojami oraz malowanie farbami plakatowymi   
                w plenerze. Osobą prowadzącą zajęcia będzie Teresa Przybyszewska –  miłośniczka  
                przyrody i  ogrodnictwa  ze wsi Gostkowo, Lidia Zwierowicz osoba odpowiedzialna za  
                projekt, Michał Kowalewski mieszkaniec wsi Gostkowo. 
8 dzień – część edukacyjna – aktywnie poprzez malowanie przystanku autobusowego – I etap,  
               część rozrywkowa -  mini konkurs przyrodniczy z nagrodami. Osoba prowadząca zajęcia   
               Agnieszka Wawszkiewicz mieszkanka wsi Gostkowo Lidia Zwierowicz osoba  
               odpowiedzialna za projekt.  
9dzień -  część edukacyjna – aktywnie poprzez malowanie przystanku autobusowego – II etap,   
               część     rozrywkowa - mini konkurs przyrodniczy z nagrodami. Osoba prowadząca zajęcia   
            Anna Kowalewska rodzic, Agnieszka Wawszkiewicz mieszkanka wsi Gostkowo mieszkanka  
               wsi Gostkowo oraz Lidia Zwierowicz osoba odpowiedzialna za projekt.  
10 dzień – podsumowanie projektu, rozmowa na temat efektów wspólnej pracy dzieci i młodzieŜy  
                  wraz z opiekunami, wręczenie dyplomów dla wszystkich uczestników programu oraz   
                  wręczenie nagród dla dzieci i młodzieŜy najbardziej zaangaŜowanej w projekt, będą teŜ   
                  nagrody pocieszenia, na zakończenie pieczenie kiełbasek na ognisku. Osoby prowadzące   
                  zajęcia to: Lidia Zwierowicz osoba odpowiedzialna za projekt, Marian Błaszkiewicz –  
                  prezes OSP, Kazimierz Wrzesiński – naczelnik OSP.  
W kaŜdym dniu programu dzieci częstowane będą słodyczami i napojami. 
 
9. Sposób promocji projektu. 
 
Przygotowanie materiałów promocyjnych mających na celu zainteresowanie dzieci i młodzieŜy do 
wzięcia udziału w zajęciach w ramach projektu ,,Nasza wieś najpiękniejsza”. Materiały 
promocyjne: 
a). plakaty informacyjne - zostaną umieszczone w wiejskiej gablocie informacyjnej,  na   
     drzwiach OSP Gostkowo oraz widocznych miejscach w sklepach we wsi i na przystanku   
     autobusowym.  
b). ulotki informacyjne będą dostępne w sklepach wiejskich i Gminnej Bibliotece. 
c). informacja o programie zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice. 
 
10. Sposób oceny efektów projektu. 
 
 Jednym z efektów projektu, stanowiącym trwały element, będą drzewka i krzewy 
posadzone w centralnym miejscu we wsi, to jest wokół boiska wiejskiego , gdzie spotykają się 
dzieci i młodzieŜ, przy obiekcie OSP oraz wokół budynku gminnego, który w przyszłości ma zostać 
odnowiony i przeznaczony na świetlicę wiejską. Obecnie teren ten jest niezadrzewiony, więc efekt 
po realizacji projektu, to duŜo zieleni posadzonej w ładnych kompozycjach z pięknym skalniakiem. 
Będzie to duma wsi, przykuwająca uwagę wszystkich mieszkańców i ich gości.  
 Następne efekty projektu to : 
− poszerzenie wiedzy przez młodych ludzi biorących udział w projekcie na temat środowiska 

przyrodniczego, historii wsi, wiedzy na temat pracy straŜy poŜarnej nie tylko w zakresie 
gaszenia poŜarów, ale równieŜ wiedzy na temat udzielania pomocy po wszelkich klęskach 
Ŝywiołowych (wichury, burze itp.), a takŜe ratownictwa drogowego; 



− zaszczepienie młodym ludziom poczucia współodpowiedzialności za najbliŜsze środowisko, 
poszanowanie miejsc takich jak tablice pamiątkowe, nagrobki, a takŜe zaszczepienie 
patriotyzmu lokalnego; 

− uwraŜliwienie dzieci i młodzieŜy na otaczający świat, na piękno przyrody, dbanie o własne 
zagrody, własne podwórko. 

 Kolejnym efektem projektu będzie zyskanie narzędzi tj, szpadli, grabi, konewki, 
noŜyc,taczki, które pozostaną w OSP Gostkowo i będą słuŜyły do przyszłych celów pielęgnacji 
posadzonych roślin ze środków dotacji. Poza tym organizowanie spotkań obywatelskich w celu 
sezonowej pielęgnacji roślin, będzie dobrym początkiem do dalszej współpracy mieszkańców we 
wspólnych przedsięwzięciach lokalnych. 
 Efektem projektu będzie równieŜ wymalowany przez dzieci przystanek autobusowy. 
Mieszkańcy czekający na autobus, będą mogli podziwiać piękne rysunki, takie jak wschód słońca, 
wędrowca z plecakiem oraz piękny pejzaŜ i ptaki. Tak odnowiony przystanek umili czas 
czekającym podróŜnym.  
 Ostatnim istotnym efektem projektu będzie fakt zaangaŜowania się w projekt zarządu 
OSP Gostkowo , rodziców, mieszkańców wsi oraz pracownika Urzędu Gminy Łysomice, co da 
dobry przykład pozostałym mieszkańcom wioski w angaŜowanie się w przyszłości w róŜne akcje 
społeczne, przyczyniające się do rozwoju naszej wioski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. BudŜet w projekcie ,, Nasza wieś najpiękniejsza” 
 
 

PLAN BUDśETU 
Wyszczególnienie kosztów Ilość  x   cena w zł  =   wartość w zł 
I. ŚRODKI WŁASNE  
  A. Środki z budŜetu Rady Sołeckiej 
       Gostkowa 

 

     1. szpadel 2szt. x 82 =164 zł 
     2. szpadel 3 szt. x 40 = 120 zł 
     3. noŜyce do cięcia Ŝywopłotu  1 szt. x 35 = 35 
     4. sekator 1 szt. x 17  = 17 zł 
     5. konewka 4 szt. x 10 = 40 zł 
     6. węgiel drzewny 1 pacz. 93kg) x 10 zł = 10 zł 
     7. naczynia jednorazowe (tacki,     
         kubki, widelce) 

30 zł 

     8. grabie 4 szt. x 16 = 64 zł 
     9. taczka 1szt. x 190 = 190 zł 

Razem                                                     670 zł 
  B. Środki z Urzędu Gminy    
      Łysomice  

 

    1. dyplomy 15 szt. x 8 = 120 zł 
    2. ulotki promocyjne                        50 zł 
    3. plakaty informacyjne                        50 zł 
    4. rozmowy telefoniczne                        50 zł 
                                                  Razem                                                     270 zł 
  C. Środki własne od mieszkańców  
        Gostkowa 

 

     1. Lidia Zwierowicz ( robienie       
      zakupów własnym samochodem) 

120 km x 0,8358- kilometrówka = 
100,3 = 100 zł 

     2. Kazimierz Wrzesiński 
         ( dostarczenie własnych     
           ziemniaków na pieczenie przy    
           ognisku) 

20 kg x 1 zł = 20 zł 

     3. Marian Błaszkiewicz   
         ( dostarczenie własnego    
            drewna na ognisko)  

20 zł 

                                                 Razem                                                    140 zł 
Ogółem środki własne 
   A + B + C  

     
         670 + 270 + 140 = 1.080 zł 

 
 
 
II. ŚRODKI Z DOTACJI 

 



    A. Rośliny   
     1). Tuja Danika (kulista)  6 szt. x 25 = 150 zł 
     2). Bukszpan 50 szt. x 6 = 300 zł 
     3). Brzoza hakuro-sischiki 5 szt. x 25 = 125 zł 
     4). Brzoza szczepiona Ytongi 1szt. x 60 = 60 zł 
     5). Klony ozdobne palmowe 3 szt. x 50 = 150 zł 
     6). Leszczyna pogięta 1 szt. x 45 = 45 zł 
 7). Judaszowiec 1szt. x 25 = 25 zł 
      8). Grujecznik 1 szt. x 20 = 20 zł 
      9). Daglezja 1szt. x 20 = 20 zł 
      10 ). Jarzębina  6 szt. x 15 = 90 zł 

      11). Tuja Whipcord (forma zwisła) 1szt. x 30 = 30 zł  
     12. Jałowiec nakrapiany 1 szt. x 15 = 15 zł 
     13. Cyprysik niebieski 1szt. x 25 = 25 zł 
      14). Dąb 2 szt. x 20 = 40 zł 
     15). Buk 2szt. x 25 = 50 zł 
     16). Klon 2 szt. x 20 zł = 40 zł 
      17. Brzoza 8 x 20 = 160 zł 
      18). Sosna górska 1 szt. x 15 = 15 zł 
      19). Sosna bośniacka 1 szt. x 20 = 20 zł 
       20) Sosna śółta 1 szt. x 20 = 20 zł 
       21). Hojna kanadyjska 1 szt. x 20 = 20 zł 
       22) Modrzew 1 szt. x 15 = 15 zł 
      23 ). Jodła Kalifornijska 1 szt. x 20 = 20 zł 
       24). Oliwnik  1 szt. x 20 = 20 zł 

Razem                                                  1.475 zł 
    B. Materiały ogrodnicze  

      1). Ziemia do iglaków 2 worki (50 l.) x 16 zł = 32 zł 
       2) ziemia uniwersalna 2 worki (50 l.) x 16 zł = 32zł 
       3) nawóz 1 worek (50 l. ) x 30 zł = 30 zł 
       4). rękawice 20 par x 1,50 = 30 zł 
        5). sznurek 1 op. X 2 = 2 zł 
        6). Siatka osłonowa wokół roślin 35 m.b. x 8 = 280 zł 
        7). Paliki do roślin 60 szt. x 4 = 240 zł 

Razem 646 zł 
  C. śywność  
      1).Kiełbasa na ogniska i grill 
          (3 kg  x 4 spotkania = 12 kg) 

12 kg x 10 zł = 120 zł 

      2). musztarda 4 szt. x 3,50 = 14 zł 
      3). chleb 8 szt. x 2 = 16 zł 
      4). Ciastka róŜne 50 zł 
      5). Cukierki róŜne 50 zł 



      6). napoje 130 zł 
Razem 380 zł 

    D. Materiały do pracy w terenie i 
         na nagrody  

 

       1). Bloki rysunkowe ( format A-3) 2 szt. x 7 = 14 zł 
       2). Farby plakatowe 6 paczek x 15 = 90 zł 
       3). Farba emulsyjna biała  
          ( do pomalowania przystanku) 

                                           10 l. = 59 zł 

       4 ) kredki 5 pacz. X 3 = 13 zł 
       5). kredki 5 pacz. X 8 = 40 zł 
       6). ołówki 20 szt. x 0,20= 4 zł 
       7). globus   1 szt. x 15 = 15 zł 
       8). Globus  2 szt. x 11 = 22 zł 
       9). globus 1 szt. x 8 = 8 zł 
      10). piórniki 5 szt. x 6 zł = 30 zł 
      11). Piórnik  2 szt. x 15 = 30 zł 
      12). Albumy do zdjęć 5 szt. x 5 = 25 zł 
      13). Brulion – notatnik 5 szt. x 4  = 20 zł 
      14). Teczki  papierowe 15 szt. x 2 = 30 zł 
      15). pisaki 5 pacz. X 9 = 45 zł 
      16) pędzle duŜe (ławkowce) 2 szt. x 9 = 18 zł 
      17). Pędzle mniejsze 3 kpl. X 7 = 21 zł 
      18). Wałek do malowania z kuwetą 1 kpl. X 9 = 9zł 
      19). Guma do skakania 3 kpl. X 2 = 6 zł 

Razem 499 zł 
Ogółem środki z dotacji  
          A+ B + C + D  

 
1475 + 646 + 380 + 499 = 3.000 zł 

  
 III. Ogółem budŜet projektu: środki własne 1.080  
                                          + środki z dotacji 3.000  
                                           ----------------------------- 
                Ogółem projekt  =                         4.080 
 
 
 
 
 
12. Załączniki:  
      a. zdjęcie budynku OSP w Gostkowie, 
      b. zdjęcie OSP i budynku gminnego w Gostkowie, 
      c. zdjęcie boiska wiejskiego w Gostkowie, 
      d. zdjęcie przystanku autobusowego w Gostkowie. 



      e. metryczka do wniosku ,,PoŜyteczne wakacje 2008”. 
 
 
13. Projekt sporządziła Lidia Zwierowicz, pracownik Urzędu Gminy Łysomice  
      w porozumieniu z zarządem OSP Gostkowo. 
 
 
 

                                                                          
  
 
 
 
Marian Błaszkiewicz         Kazimierz Wrzesiński         Lidia Zwierowicz 
Prezes OSP Gostkowo      Naczelnik OSP Gostkowo   Osoba odpowiedzialna za    
                                                                                        projekt 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       



Metryczka do wniosku „PoŜyteczne wakacje 2008” 
Pełna nazwa: 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Gostkowie 
Adres: (miejscowość, ulica nr ) 

Gostkowo  
Poczta          Łysomice Kod pocztowy 87-148 
Gmina: Łysomice 
 

Powiat 
toruński 

Województwo 
kujawsko-pomorskie 

Tel. stacjonarny.__ ___ __ __ Tel. kom. ___ ___ ___ 

Organizacja/instytucja 
składająca wniosek 

 Adres e-mail: 
Nazwa banku:  BRAK 
 

Konto bankowe 
(wypełnia organizacja 
posiadająca konto bankowe) 

Nr konta: _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  
Imię i nazwisko: Osoby upowaŜnione 

do podpisania umowy 
Stanowisko: 
Imię i nazwisko: Osoby upowaŜnione 

do podpisania umowy 
Stanowisko: 

Tytuł projektu PoŜyteczne wakacje 2008,  ,,Nasza wieś najpiękniejsza” 
 

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 04.08.2008 14.08.2008 
Wnioskowana kwota dotacji zgodna z budŜetem projektu 3.000 zł. 
Liczba dzieci i młodzieŜy uczestnicząca bezpośrednio w realizacji projektu 15 osób 
Nazwa miejscowości, w której będzie realizowany projekt Gostkowo 
Miejsce realizowania projektu 
(np.: świetlica, lokal OSP, szkoła) 

Lokal Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Gostkowie 

Imię i nazwisko: Lidia Zwierowicz 
Adres: Gostkowo 89  
Poczta   Łysomice Kod pocztowy 87-148 
Tel. stacjonarny 056/6377724 Tel. komórkowy0507-430-416 

Osoba   
odpowiedzialna  
za projekt 

Do pracy 056/6784872, 
056/ 6783222 

Adres e-mail:marika3@autograf.pl 

W przypadku nie posiadania własnego konta przez organizację składającą wniosek 
prosimy wypełnić poniŜsze: 

Pełna nazwa: 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice 
Adres: (miejscowość, ulica nr ) 

ul. Warszawska 8 
Poczta  Łysomice Kod pocztowy 87-148 

Organizacja/instytucja 
uŜyczająca konto 
bankowe na prośbę 
wnioskodawcy 

Tel. stacjonarny056/6783505 Tel. komórkowy 
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Toruniu, oddział Łysomice 
 

Konto bankowe 

Nr konta: 62-9511-0000-2002-0034-3019-0001  
Imię i nazwisko: Violetta Rucińska Osoba upowaŜniona 

do podpisania umowy Stanowisko - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łysomice 
Imię i nazwisko: Marek Komuda Osoba upowaŜniona 

do podpisania umowy Stanowisko - Skarbnik Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łysomice 
 
………………………………………………………. 
  (podpis i pieczątka org. uŜyczającej konta bankowego) 


