Spotkajmy się nad stawem
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kurowice
Nazwa realizatora: OSP Modła nasz dom
Cel projektu (Jaki cel i jakie dobro wspólne było przedmiotem
tego projektu?)
Celem projektu było zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych, rozwój tożsamości społeczności wiejskiej
mieszkańców wsi Modła, podniesienie atrakcyjności wsi, a także
stworzenie miejsca do wspólnego spędzania wolnego czasu.
Działania zrealizowane w ramach projektu (O co chodziło w
projekcie i jakie główne działania były realizowane w ramach
tego projektu?)
Projekt pn. Spotkajmy się nad stawem polegał na
zagospodarowaniu wolnego terenu przy zbiorniku małej retencji
we wsi Modła, położonego na terenie Gminy Jerzmanowa. Dzięki
wspólnej pracy wielu wolontariuszy została wybudowana
drewniana altana oraz miejsce na ognisko. Nowo wybudowana
altana i miejsce na ognisko sprzyja warunkom do nawiązywania
kontaktów społecznych. Altana stała się nieodzownym elementem
architektury krajobrazowej. Pobyt w tym miejscu pozwolił
mieszkańcom w pełni się zrelaksować oraz spędzić czas w sposób
przyjemny i pożyteczny. Dzięki tej inicjatywie zwiększyła się
aktywność społeczna mieszkańców, poprawiła się jakość relacji
międzysąsiedzkich oraz poprzez wspólną pracę zostało utworzone
miejsce spotkań całej rzeszy ludzi – dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów ze wsi Modła jak i całej Gminy
Jerzmanowa.
Rezultaty projektu (Jaka zmianę społeczną/efekty przyniósł
projekt?)
Poprzez realizację projektu wielu ludzi zaangażowało się w
dobro wioski. Wspólnymi siłami mieszkańców został
uporządkowany teren dookoła stawu, dzięki czemu społeczność
lokalna wspólnie uczestniczyła w powstawaniu altany i

tworzenia miejsca na ognisko, co stanowi dobro wspólne
miejscowości. W powstałym miejscu są i będą w przyszłości
realizowane cykliczne spotkania tj. majówki, pikniki z okazji
dnia dziecka, spotkania dożynkowe, pieczony ziemniak, itp.
Pierwsze z nich już się odbyło, tj. spotkanie z zaproszonym
gościem, który przybliżył mieszkańcom wsi Modła relacje z
wydarzeń z 1989r. Efekt został osiągnięty w 100%, gdyż
mieszkańcy Modłej są zadowoleni i dumni z efektów swojej
pracy. Ponadto poprawiła się architektura krajobrazu i
podniosła się atrakcyjność turystyczna wsi.
Odbiorcy projektu:
Odbiorcami projektu była społeczność wsi Modła. Dorośli
młodzież i dzieci, którzy uczestniczyli w spotkaniach,
piknikach i warsztatach organizowanych przez mieszkańców wsi
Modła. Łącznie grupę odbiorców stanowiło 20 osób.
Partnerzy projektu:
Gmina Jerzmanowa, Sołectwo Modła, lokalne przedsiębiorstwa

