Projekt pn. „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo”
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu: 944.652,04 zł, dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości:
500.000,00 zł tj. 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.
W ramach projektu został ukształtowany obszar w centrum wsi Łęg Probostwo
o szczególnym znaczeniu, który ma sprzyjać nawiązywaniu kontaktów społecznych. Projekt
polegał na urządzeniu centrum wsi Łęg Probostwo poprzez poprawę jakości życia
mieszkańców, co w efekcie przełoży się na ożywienie wsi. W ramach projektu pn.
„Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo” został odnowiony budynek strażnicy wraz
z chodnikiem przed budynkiem oraz placem, który został urządzony jako parking. Projekt
przewidywał utwardzenie głównych placów we wsi oraz wybudowanie chodników
i parkingu. W ramach projektu został wyremontowany budynek strażnicy oraz utwardzony
plac i chodnik przed budynkiem staży na działce 109 o pow. 210 m². Na działce o numerze
ewidencyjnym 95 o pow. 110 m² została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, a także
pobudowana nowa wiata przystankowa. Na działce nr 93 o pow. 507 m² został wykonany
parking o pow. 284 m² oraz chodnik przy ogrodzeniu kościoła parafialnego o pow. 106 m² .
Działki te znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła wpisanego do rejestru zabytków.
W centrum miejscowości Łęg Probostwo nie było chodników, ani utwardzonych
placów, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać na różnego rodzaju imprezach, co nie
sprzyjałoby nawiązywaniu kontaktów społecznych. Przez co miejscowość tak piękna
turystycznie i kulturowo traci na swojej atrakcyjności. Nie było tu również miejsca do
wypoczynku i obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne. Inwestycja miała na celu
kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy

funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez remont budynku straży wraz
z zagospodarowaniem przyległego terenu. Powstały w latach 50 – tych XX wieku budynek
posiadał salę widowiskową wraz ze sceną stanowiąc jedyną we wsi świetlicę. Znajdowało się
tam też zaplecze socjalne, garaż, na piętrze pomieszczenie dla straży. Budynek straży jako
jedyny w miejscowości Łęg Probostwo pełni funkcje kulturalno – oświatowe, to tu odbywają
się spotkania m.in. lokalnej społeczności, strażaków, rady parafialnej, szkolenia, odbywają się
zabawy taneczne. Dlatego, żeby budynek nadal pełnił taką funkcję należało go
wyremontować. Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły ceramicznej, które nie spełniają
normy cieplnej.
W ramach projektu docieplono budynek styropianem 12 cm oraz wymieniono dach na
dachówkę blacho podobną, drewniane okna i drzwi – wymieniono na PCV. Wewnątrz
budynku poddano remontowi wyłącznie części służącej społeczności lokalnej tj. sali
widowiskowej ze sceną, zaplecze sceny, ciągi komunikacyjne i wiatrołap. W ramach remontu
wewnętrznego wymieniono istniejącą drewnianą podłogę na terakotę, naprawiono tynki
wewnątrz, zmieniono istniejącą scenę. Powyższe czynności pozwoliły przywrócić budynek do
funkcji używalności.
Wieś polska zawsze była otwarta na działanie kultury i chętnie brała w niej udział.
Dawała temu wyraz w organizowaniu różnych imprez, kół i zespołów. Tak było również w
Łęgu Probostwie, gdzie powstał Zespół Ludowy „Łężaki” z siedzibą w OSP Łęg Probostwo.
Pierwszy zespół działał w latach 60 –tych. Po wielu latach chcąc powrócić do chlubnych
tradycji z początkiem lat 80-tych powstał nowy zespół Łężaki. Bardziej zorganizowaną formą
działań kulturalno-oświatową było otwarcie w styczniu 1983 r. Klubu Rolnika. Odbywały się
w nim zebrania związku Młodzieży Wiejskiej, który działał od 1981 r. Omawiano tam sprawy
wyposażenia klubu w instrumenty muzyczne oraz sposób organizowania imprez z udziałem
młodzieży i lokalnego społeczeństwa. W klubie organizowane były zabawy taneczne, kulig,
projekcje filmowe, omawiano plan pracy na następne miesiące. Była też praca z młodzieżą
i dziećmi w kółku muzycznym, słuchanie nagrań magnetofonowych, nauka tańców ludowych,
przygotowanie do takich imprez jak dożynki, andrzejki, dyngus, wianki i inne formy
kulturalnego spędzania czasu. Odbywały się też wieczory poetyckie, inscenizacje
okolicznościowe imprezy czy bale sylwestrowe.

Członkowie zespołu w ramach wymiany zespołów ludowych wyjeżdżali z występami,
a także przyjmowali różnych gości krajowych i zagranicznych. W 1988 r. Zespół Łężaki brał
udział w przeglądzie zespołów ludowych województwa płockiego i otrzymał nagrodę
specjalną. Członkowie zespołu chętnie uczestniczyli w uroczystościach parafialnych biorąc
udział w procesjach, odpustach i innych okolicznościowych spotkaniach.
Ta różnorodna działalność młodych ludzi świadczy, że tradycje regionalne są dla tej
wsi ważne i żywe. Podczas 14-letniej działalności zespół ludowy opierał się na tradycji.
Zespół ludowy powoli stawał się dla ludzi pretekstem, bazą, wokół której zaczęli tworzyć
własne życie. Poza działalnością kulturalno-oświatową aktywnie uczestniczyli w życiu
społecznym m.in. przy budowie drugiego skrzydła szkoły oraz sali gimnastycznej. Działanie
te nie były nikomu narzucane, ale wynikały z ich wewnętrznych potrzeb.
Przedsięwzięcie przyczynia się zarówno do poprawy wyglądu centrum wsi, poprawy
standardu życia ludności wiejskiej oraz podniesienia atrakcyjności danego terenu. Należy
pamiętać, że odnowa wsi, to nie tylko odnowione budynki czy uporządkowana przestrzeń, ale
przede wszystkim zachowana tożsamość, integralność i tradycja wsi, którą należy
pielęgnować i jednocześnie pobudzać do działania oraz ciągłego wychodzenia z nową
inicjatywą społeczną.
Należy uważać, że przebudowa centrum wsi podkreśliła walory historyczne
miejscowości, co za tym idzie bezpośrednio przyczynia się do poprawy życia mieszkańców,
którzy mogą się ze sobą integrować.
Utwardzone główne place w centrum wsi w wyniku realizacji projektu staną się
miejscem lokalnych imprez kulturalnych typu: dożynki, odpusty, festyny, pikniki itp. W
wyniku realizacji projektu zostaną zaspokojone potrzeby społeczne i kulturalne lokalnej
społeczności, co przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, promowania
obszarów wiejskich oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
obszarów wiejskich.
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