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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA                      
,,BUD-UJ RAZEM’’



Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’

NABÓR 2/2019/G
„Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

Projekty  zrealizowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.



Projekt: Organizacja imprezy pn."Kultywowanie tradycji ludowych w miejscowości Dmenin".
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dmeninie
Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb 
społeczno-kulturalnych mieszkańców 
poprzez organizację imprezy pn
"Kultywowanie tradycji ludowych w 
miejscowości Dmenin„
Opis projektu: Planowana impreza 
odbyła się w dniu 8 września 2019 
roku, w miejscowości Dmenin.
Podczas imprezy zapewniono -
atrakcje dla dzieci: w ilości 3 szt. w 
godz. 15:00-20:00 , występ lokalnego 
zespołu "Widawianki", występ 
gwiazdy wieczoru oraz zabawę 
ludową. Dodatkową atrakcją była 
możliwość bezpłatnej degustacji 
lokalnych potraw przygotowanych 
przez mieszkańców wszystkich 
sołectw na terenie gminy. Impreza 
miała charakter ogólnodostępny a 
udział w niej był bezpłatny. 



Projekt: Gomunickie Ostatki Dziecięce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gomuniach
Beneficjent: Anna Łuczak
Dofinansowanie: 7 000,00 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społeczno-
kulturowych mieszkańców obszaru LGD „BUD-UJ 
RAZEM” oraz kultywowanie lokalnych tradycji 
ostatkowych poprzez zorganizowanie imprezy 
„Gomunickie Ostatki Dziecięce w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Gomunicach”
Opis projektu: Przedmiotowe zadanie odbyło się w 
dniu 10.01.2020r.na hali sportowej ZSP w 
Gomunicach przy ul. Słowackiego 8a. Harmonogram 
imprezy:16:00 Rozpoczęcie imprezy, 16:10 
Ogłoszenie konkursu na Króla i Królową (na 
przebranie ostatkowe), 16:15 Występy dzieci z 
miejscowych szkół (taniec i piosenki kultywujące 
tradycje), 17:00 Zabawa taneczna ok 19:00 
Rozstrzygnięcie konkursu na Króla i Królową (na 
przebranie ostatkowe)20:00 Zakończenie imprezy. 
Przez cały czas trwania imprezy tj. przez 4 godz. do 
zabawy zachęcał wynajęty animator ponadto każde 
dziecko mogło skorzystać z bezpłatnego 
poczęstunku- pączków. Impreza miała charakter 
ogólnodostępny, a udział w niej był bezpłatny.



Projekt: Noworoczne spotkanie integracyjne w OSP Wola Zaradzyńska
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zaradzyńskiej
Dofinansowanie: 5 500,00 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społeczno-
kulturalnych oraz integracja społeczności lokalnej 
miejscowości Wola Zaradzyńska oraz miejscowości 
ościennych poprzez organizację "Noworocznego 
spotkania integracyjnego w OSP Wola Zaradzyńska".

Opis projektu: Spotkanie integracyjne odbyło się 
11 stycznia 2020 r. na terenie świetlicy wiejskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej.
Harmonogram :16:00 - Rozpoczęcie i powitanie 
przybyłych gości 16:15 - przedstawienie tradycji 
kulinarnych regionu łódzkiego (omówienie 
tradycyjnych przepisów, przedstawienie dań do 
degustacji) 17:15 przedstawienie rysu historycznego 
działalności kulturalnej OSP w Woli Zaradzyńskiej 
(prezentacja multimedialna- pokaz zdjęć, pokaz 
sprzętu strażackiego)18:00 - integracyjna zabawa 
taneczna 20:00 - zakończenie wydarzenia. Impreza 
miała charakter ogólnodostępny, a udział w niej był 
bezpłatny.



Projekt:  „Święto miodu z folklorem w tle”
Beneficjent: Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Moszczenica”
Dofinansowanie: 23 750,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja 
mieszkańców obszaru LGD BUD-UJ 
Razem i kultywowanie tradycji 
muzycznych poprzez organizacje 
imprezy ogólnodostępnej pn. "Święto 
miodu z folklorem w tle"

Opis projektu: Impreza odbyła się 8 

września 2019r. w amfiteatrze przy 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu im. 
Jana Justyny w Moszczenicy. Plan imprezy:  
15:00 – Otwarcie – powitanie gości, 15:15 
– 16:00 – występ zespołu „Jacy Tacy 
Moszczenicy”; 16:00 - 16:15 – Wykład na 
temat: "Rola pszczół w życiu człowieka" -
wykład poprowadzi doświadczony 
pszczelarz; 16:15 - 17:15 - Zespół ludowy z 
Gorzkowic; 17:15 - 18:00 – Kapela 
„Tkacze”;18:00 - 18:15 – Wykład na temat: 
"Miód żywi i leczy" - wykład poprowadzi 
doświadczony pszczelarz; 18:15 - 19:45 –
występ gwiazdy wieczoru zespół OREADA; 
19:45 - 20:00 – Zakończenie wydarzenia;
Impreza miała charakter ogólnodostępny, 
a udział w niej był bezpłatny.



Projekt: Organizacja pikniku "Lato z tradycją kulinarną"
Beneficjent: Gminne Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Łękach Szlacheckich
Dofinansowanie: 15 000,00 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb społeczno -
kulturowych mieszkańców LGD BUD-UJ RAZEM poprzez 
zorganizowanie pikniku pn. ,,Lato z tradycją kulinarną„

Opis projektu:. Piknik został zrealizowany w dniu 8 
września 2019 roku w godzinach15.00 – 20.00 na 
terenie boiska sportowego w miejscowości Łęki 
Szlacheckie. Plan pikniku – rozpoczęcie o godz. 15.00:-
powitanie gości,- prelekcja na temat tradycji 
kulinarnych,- występ uczniów ze szkoły podstawowej,-
występ zespołu coverowego,- wręczenie upominków w 
pokazie kulinarnym,- dyskoteka prowadzona przez DJ –
zakończenie o godz. 20.00,- poza sceną:- atrakcje dla 
dzieci - dmuchany zamek, zjeżdżalnia (w godz. 15.00 –
19.00) oraz zabawy ruchowe z upominkami (w godz. 
16.00 –18.00), malowanie twarzy (w godz. 15.00 –
17.00),- warsztaty kulinarne (w godz. 15.30 – 17.00),-
darmowy poczęstunek dla uczestników pikniku (bigos, 
pieczywo),- pokaz kulinarny „Tradycyjna kuchnia” (w 
godz. 16.00-17.00). Impreza miała charakter 
ogólnodostępny, a udział w niej był bezpłatny.



Projekt: Festyn Wielopokoleniowy "Zatańczmy Razem„
Beneficjent: GMINA BUDZISZEWICE
Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja 
społeczności lokalnej Gminy 
Budziszewice oraz wspólne 
kultywowanie tradycji ludowych i 
tanecznych poprzez organizację 
Festynu Wielopokoleniowego 
"Zatańczmy Razem".

Opis projektu: Festyn został 

zrealizowany w dniu 25 sierpnia 2019 
roku, w godzinach od 14.00 do 20.00, w 
miejscowości Budziszewice. 14.00-
powitanie gości przez Wójt Gminy;14.10 
- występ formacji tanecznej 
prezentującej różnorodne rodzaje tańca: 
narodowe, 15.30 - animacje i zabawy,
17.00 - zabawa przy muzyce DJ, 20.00 -
zakończenie festynu. Impreza miała 
charakter ogólnodostępny, a udział w 
niej był bezpłatny.



Projekt: "Święto Rolników Gminy Czarnocin"
Beneficjent: Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Szynczyckich
Dofinansowanie: 20 000,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej oraz 
integracja międzypokoleniowa społeczności wiejskiej 
poprzez organizację imprezy plenerowej pt. "Święto 
Rolników Gminy Czarnocin"

Opis projektu: Impreza odbyła się w dniu 01 września 

2019r. na terenie w pobliżu zalewu w Czarnocinie w 
godzinach 14.00-22.00. Harmonogram imprezy :13.30 -
zebranie przedstawicieli wszystkich sołectw Gminy 
Czarnocin i KGW w centrum Czarnocina po uroczystej mszy 
świętej i przemarsz na teren nad zalewem w Czarnocinie 
14.00 - oficjalne rozpoczęcie imprezy i powitanie 
przybyłych gości 14.30 - Występ członków zespołu 
"Ludowa Biesiada" którzy zaprezentują widowisko pt. 
"Omłoty„ 15.15 - Występ zespołu dziecięcego "Koraliki„ 
15.45 - Koncert orkiestry Dętej przy OSP w Czarnocinie 
16.15 - Występy członkiń KGW z terenu Gminy Czarnocin 
17.15 - Występy zespołów ludowego z sąsiednich Gmin 
18.00 - Występ Gwiazdy Wieczoru zespołu/wykonawcy 
DISCO POLO 19.00 - Zabawa taneczna przy muzyce DJ 
20.30 - Widowisko laserowo - multimedialne.22.30 -
Zakończenie imprezy. Impreza miała charakter 
ogólnodostępny, a udział w niej był bezpłatny. 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM
Siedziba: Osiedle Niewiadów 43  

97-225 Ujazd                        
Biuro: Plac Kościuszki 5

97-225 Ujazd

tel.44 719 22 29
e-mail: biuro@buduj.eu


