
Program mikrograntów w Gminie Sokolniki zakończony. 

Przy dużym udziale i zaangażowaniu mieszkańców zrealizowano 22 projekty o łącznej wartości 
38 000 zł 

Nazwa projektu:           Promocja wędkarstwa w Gminie Sokolniki 

Kwota grantu:                 1170,00 zł

Działania realizowane w ramach projektu:   
-organizacja  wydarzenia integracyjnego pn. „Wędkarstwo dla każdego”, które odbyło się przy gminnym stawie w
Gumniskach dla całej społeczności lokalnej, a w szczególności dla wędkarzy 
- w ramach projektu zorganizowano zwody wędkarskie
- ognisko integracyjne dla wszystkich uczestników pikniku połączone z rozdaniem nagród
                                                                                                                      



Nazwa projektu:           MEGA-Piaskownica w Sokolnikach 
                                                                  
Kwota grantu:                 2000,00 zł

Działania realizowane w ramach projektu:   
-w ramach projektu  utworzono piaskownicę przy GOKSiT w Sokolnikach, zorganizowano stoliki, krzesła, parasole
dla opiekunów i dzieci korzystających z piaskownicy, 
-zabawie towarzyszyło wiele atrakcji m.in.: zajęcia z animatorem kultury, zamki dmuchane, kurtyna wodna, 
konkursy z nagrodami czy malowanie twarzy 

                   

Nazwa projektu:      Regionalny pokaz i parada bryczek
                 
 Kwota grantu:         2000,00 zł                    
          
Działania realizowane w ramach projektu:
 -  regionalny pokaz i parada zaprzęgów  konnych
 - pokazy kaskaderskie  oraz damskiej sekcji jeździeckiej 
- wręczenie nagród, pucharów

                                                                                                                      



Nazwa projektu:       Integracja rolników z Gminy Sokolniki- Konkurs na najcięższy kłos
     
 Kwota grantu:           2 000,00 zł
                      
 Działania realizowane w ramach projektu:
 -  zorganizowano konkurs na najcięższy kłos wybranych zbóż, który zrealizowany został podczas Dożynek 
powiatowo-gminno-parafalnych Walichnowy 2017 
 -  wręczenie nagród w postaci nawozów do roślin za udział w konkursie 

Nazwa projektu:   Integracyjno-sportowo-edukacyjna impreza plenerowa                                                                    

 Kwota grantu:            2 000,00 zł

 Działania realizowane w ramach projektu:
 -  turniej piłki siatkowej dla mieszkańców miejscowości Wiktorówek
 - pokaz ratownictwa medycznego:  udzielenie  pierwszej pomocy 
 -  ognisko integracyjne mieszkańców oraz wspólne biesiadowanie 



Nazwa projektu:           Podnosimy społeczną świadomość ekologiczną 
 
Kwota grantu:                2 000,00 zł              

Działania realizowane w ramach projektu:
- opracowanie i zakup informatorów ekologicznych dla mieszkańców
- zakup koszy na śmieci ( montaż na terenie osiedla w Sokolnikach)

  

Nazwa projektu:     Renowacja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kwota grantu:         2 000,00 zł           
              
Działania realizowane w ramach projektu:
- renowacja granitowego cokołu 
- montaż podestów pod znicze i kwiaty
- odnowa wizerunku pomnika, powstałego w hołdzie Marszałka Józefa Piłsudskiego 



Nazwa projektu:     Wygodniej na „Miasteczku”
        
 Kwota grantu:         2 000,00 zł
                  
 Działania realizowane w ramach projektu:
- zakup i montaż 2 ławek na terenie  Miasteczka w Sokolnikach 
- stworzenie elementu małej architektury 

Nazwa projektu:      Spotkanie i wyjazd integracyjny dla strażaków z OSP Sokolniki 
 
Kwota grantu:           2 000,00 zł
                   
Działania realizowane w ramach projektu:
- spotkanie integracyjne strażaków z OSP  Sokolniki zorganizowane w agroturystyce                                                     
- Przedstawienie informacji nt. działalności  jednostki
                                                                                                                        
 



Nazwa projektu:          Angielski na wesoło
     
  Kwota grantu:             1900,00 zł
                      
  Działania realizowane w ramach projektu
 - przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego (6 grup wiekowych od 1,5 roku do 12 lat) dla dzieci i młodzieży 
 - w projekcie wzięło udział 65 osób, zajęcia w wymiarze 36 godzin 
- warsztaty przeprowadzone w formie zabawy, swobodnej konwersacji
- zajęcia prowadzone były  przez studentkę z certyfkatem znajomości języka angielskiego i rekomendacją ze 
szkoły językowej, w której pracuje 
- w ramach projektu zakupiono poczęstunek dla uczestników  

Nazwa projektu:   Z muzyką za pan brat

 Kwota grantu:     1 600,00 zł            
                
  Działania realizowane w ramach projektu:
- warsztaty rytmiczno- muzyczne podczas których dzieci poznały zalety muzyki, nauczyły się budowania 
wrażliwości oraz kształtowanie więzi 
- zajęcia odbywały się dla 2 grup wiekowych: 1 rok- 1,5 roku, 3 lata wzwyż 
-w ramach projektu zorganizowano 6 spotkań warsztatowych, prowadzonych przez muzykologa 
- w wydarzeniu wzięło udział 40 dzieci wraz z rodzicami
-na zakończenie projektu wykupiono poczęstunek 



 Nazwa projektu:     Integracyjny wieczór w sołectwie Bagatelka 

 Kwota grantu:         2 000,00 zł

 Działania realizowane w ramach projektu:
- spotkanie integracyjne mieszkańców Bagatelki
- w ramach projektu wnioskodawcy przygotowali dla mieszkańców gar żuru i grochówki oraz kiełbaski z grilla, 
które mieszkańcy mieli możliwość skosztować podczas wieczorku integracyjnego
- poczęstunkowi towarzyszyła zabawa przy muzyce dj’a do późnych godzin wieczornych  

Nazwa projektu:            Historia łączy pokolenia 

Kwota grantu:                 2 000,00 zł
                        
Działania realizowane w ramach projektu:
-  ogłoszono konkurs „Śladami historii mojej małej Ojczyzny” na stare fotografe i dokumenty do 1950 r. 
Informacja o konkursie przesłana została do wszystkich szkół z terenu gminy Sokolniki, do lokalnej prasy, jak
również zamieszczona została na stronie internetowej gminy Sokolniki. Konkurs skierowany był do 
wszystkich grup wiekowych. Wpłynęło ponad 200 zdjęć oraz kilka dokumentów. 
- Przeprowadzono 3 wywiady z żyjącymi świadkami wydarzeń września 1939 r.
- Wykonano 2 zdjęcia nagrobne poległych żołnierzy.
- Zredagowano i wydrukowano folder z informacją o poległych 2 września 1939 r. w Starym Ochędzynie. 
Foldery przekazano również do szkół, na ręce nauczycieli historii. 12 października zorganizowano 
uroczystość kończąca projekt w Zespole Szkół w Starym Ochędzynie. Podczas uroczystości dokonano 
odsłonięcia tablicy ze zdjęciami oraz nazwiskami poległych żołnierzy 2 września 1939 r. w Starym 
Ochędzynie, złożono kwiaty oraz znicze, - odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów, - odbyły się
2 prelekcje - Pana Jana Juszczaka, który jest świadkiem wydarzeń września 1939 r. oraz Pana Marka Gogoli- 
pracownika Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a jednocześnie członka Stowarzyszenia Historycznego Bataliony 
Obrony Narodowej Wieluń. Przygotowano wystawę fotografi i pamiątek związanych z Wieluńskimi 
Batalionami Obrony Narodowej. Rozstrzygnięto konkurs pt. "Śladami historii mojej Małej Ojczyzny" – 
wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci pamiątkowych, patriotycznych kubków. 



Nazwa projektu:          Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem 

 Kwota grantu:          1 100,00 zł    
                  
 Działania realizowane w ramach projektu:
-spotkanie autorskie przeprowadzone przez Michała Rusinka dla uczniów klas 4-7 z  Zespołu Szkół w Starym 
Ochędzynie na temat  tajemnic języka polskiego
- spotkanie przeprowadzone w ramach projekty „Nasze sprawy nasz czas”
-  Stworzenie opowiadania o „fascynujących Sokolnikach” przy współpracy z wykładowcą

                                                                                                                            

Nazwa projektu:                Kreatywność zostaje nagrodzona
        
 Kwota grantu:                    2 000,00 zł
             
 Działania realizowane w ramach projektu:                                                                               
 - organizacja konkursu czytelniczego dla mieszkańców
 - zorganizowano konkurs na reklamę książki,  czytelnictwa, biblioteki i samej gminy, 
 - projekt  skierowany do 4 grup wiekowych od dzieci w wieku przedszkolnym aż do dorosłych. 



                                                                                                                          

Nazwa projektu:    Wyjazd UKS Piłkarz Sokolniki na mecz                                                                                       

 Kwota grantu:         2 000,00 zł                         

Działania realizowane w ramach projektu:
- wyjazd młodych piłkarzy na stadion do  Wrocławia na mecz Śląsk Wrocław- Legia Warszawa,  
- grill i spotkanie integracyjne 
                                                                                                                      



Nazwa projektu:    Spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią 
         
Kwota grantu:         800,00 zł       
                 
Działania realizowane w ramach projektu:
- organizacja spotkania i przeprowadzenie rozmowy na temat działalności Fundacji Dobra Fabryka m. in. o  
dożywianiu ludzi  w Ntamugendze w Kongo, wiosce    trędowatych w Togo czy hospicjum w Rwandzie

                  

Nazwa projektu:     Spotkanie autorskie                                                                                     

 Kwota grantu:         900,00 zł

Działania realizowane w ramach projektu:
Pani Anna Onichimowska przybliżyła  młodym słuchaczom tematykę swoich książek (Hera, moja miłość, Lot 
Komety, Demony na smyczy, Koniec gry, Dziesięć  stron świata), w których porusza niełatwe problemy 
współczesnego świata jakimi są m.in. uzależnienia, przemoc, brak tolerancji, samotność, przyjaźń, choroby 
cywilizacyjne, jak np. hikikomori, a także  ważne życiowe wybory, przed którymi stają  młodzi ludzie. 
Podczas spotkania autorka przeczytała kilka fragmentów ze swoich  książek, zachęcając tym samym do 
lektury. Spotkanie zrealizowane w ramach projektu „Nasze sprawy nasz czas” 



Nazwa projektu:     Wyjazd uczniów z Zespołu  Szkół w Tyblach  do Hydropolis      

Kwota grantu:          2 000,00 zł                                  

Działania realizowane w ramach projektu:
- Zorganizowanie wyjazdu dla uczniów z Zespołu Szkół w Tyblach do Hydropolis  i do kina we Wrocławiu 

gg

Nazwa projektu:       Integracja z książką w tle

Kwota grantu:            1 600,00 zł

Działania realizowane w ramach projektu:
W ramach projektu zrealizowano czytanie fragmentów  „Wesela” przez aktorów teatru im. Stefana Jaracza w 
Łodzi, czytanie połączone z akcją narodowego czytania, które rok rocznie odbywa się pod patronatem pary 
prezydenckiej RP , dla uczestników spotkania zakupiono poczęstunek. 



Nazwa projektu:      Warsztaty gry na bębnach

Kwota grantu:          930,00 zł

Działania realizowane w ramach projektu:

-prowadzący opowiedział o instrumentach afrykańskich oraz przekazał uwagi techniczne dotyczące gry na 
djembe 
- warsztaty przeprowadzone dla wszystkich grup wiekowych
- udowodniono zarówno dzieciom jak i dorosłym, że gra na bębnach wpływa pozytywnie na nasze 
samopoczucie, daje radość ducha oraz pobudza kreatywność i wrażliwość muzyczną

Nazwa projektu:      Aktywni razem

Kwota grantu:          2 000,00 zł 

Działania realizowane w ramach projektu:

W ramach projektu zrealizowane zostały  dwa spotkania integracyjne dla społeczności lokalnej w celu 
propagowania aktywności fzycznej poprzez zorganizowanie meczów w piłkę nożną. Miały one charakter 
międzypokoleniowy, ponieważ udział w wydarzeniu wzięły udział osoby z różnych przedziałów wiekowych. Dla 
zwycięskich drużyn zakupiono nagrody w postaci piłek oraz koszulek sportowych. Przygotowano także 
poczęstunek dla gości. 


