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Szanowni Państwo,
Niniejsza publikacja zawiera tylko niektóre przykłady operacji zrealizowanych
na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”,
obejmującego swym zasięgiem gminy z woj. świętokrzyskiego: Bliżyn, Gowarczów,
Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Końskie; z woj. łódzkiego: Białaczów, Paradyż,
Żarnów.
Wybór operacji do wsparcia finansowego odbywał się przede wszystkim według
kryterium zgodności z zapisami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2009-2015 sporządzonej przez Stowarzyszenie.
W minionym okresie programowania 2007-2013 zainwestowanych zostało ponad
7 mln zł na różne przedsięwzięcia, których pomysłodawcami byli członkowie naszej
społeczności lokalnej.
Publikacja składa się z trzech części.
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Pierwsza dotyczy przykładów projektów wykonanych w ramach działań: „Odnowa
i rozwój wsi”, „Male projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz
„Rożnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. To krótkie opisy zawierające
określenie beneficjenta, tytuł projektu i jego wartość z kwotą dofinansowania, termin
zrealizowania operacji oraz jej cel i wykonane działania/otrzymane produkty. Treść
wzbogacona została o kolorowe fotografie będące dowodem aktywności lokalnej.
Druga część publikacji opisuje i ilustruje zrealizowane w ramach działania „Wdrażanie
projektów współpracy” projekty wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy
międzyregionalnej. „LGD – U ŹRÓDEŁ” była liderem projektów, czyli koordynowała
i nadzorowała prawidłowość ich wykonania. Trzecia część natomiast dotyczy markowego
produktu turystycznego – pieszego szlaku turystycznego z Piekła do Nieba, zwanego
„Piekielnym Szlakiem”.
Zapraszam do zapoznania się z publikacją. Wierzę, że zainspiruje ona Państwa do
zaangażowania się w rozwój własnej miejscowości, zasugeruje, co można zrobić dla wzrostu
jakości życia, a tym samym wzrostu własnego zadowolenia z faktu zamieszkiwania właśnie
w tym miejscu, w którym teraz żyjemy.

Prezes Zarządu
Emilia Kupis
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Beneficjent: Gmina Końskie
Tytuł operacji:
Budowa obiektów małej architektury oraz zagospodarowanie
przestrzeni publicznej na terenie gminy Końskie.
Całkowita wartość projektu – 196 030,44 zł
Kwota dofinansowania – 122 653,28 zł
Termin zakończenia operacji – wrzesień 2012 r.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI
Działanie wpływające na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie
obszarów wiejskich, umożliwiające rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz mające wpływ na wzrost
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Kategorie przedsięwzięć z tego działania określone w naszej Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2009-2015:

Bedlno, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Cel operacji:
Podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności poprzez
propagowanie różnych form aktywności fizycznej oraz
wspieranie inicjatyw z zakresu rozwoju wychowania
fizycznego, a także integracja mieszkańców miejscowości.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- budowa czterech placów zabaw w miejscowościach:
Bedlno, Wincentów, Młynek Nieświński,
- przebudowa placu zabaw w miejscowości Bedlenko,
- przebudowa placu zabaw w miejscowości Drutarnia wraz
z zagospodarowaniem terenu,
- budowa boisk trawiastych wraz z zakupem i montażem
w y p os a żen ia ora z za g osp o d a rowa n iem t erenu
w miejscowościach Gatniki, Sworzyce, Sokołów Stary.

1. Opracowanie dokumentacji, wytyczenie, oznakowanie i budowa małej infrastruktury
turystycznej przy „Piekielnym Szlaku”.
2. Rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji
zabytków oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych
pomników historycznych i miejsc pamięci.
3. Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych.
4. Budowa, remont i wyposażenie domów kultury i świetlic wiejskich.
5. Budowa, przebudowa lub remont placów zabaw dla dzieci na terenach wiejskich.

Młynek Nieświński, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Gatniki, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Drutarnia, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

5

Beneficjent: Gmina Końskie

Beneficjent: Gmina Białaczów

Tytuł operacji:
Rewitalizacja loklalnych pomników historycznych
i miejsc pamięci na terenie gminy Końskie.

Tytuł operacji:
Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Skroninie.
Całkowita wartość projektu – 49 401,53 zł
Kwota dofinansowania – 26 639,00 zł
Termin zakończenia operacji – czerwiec 2010 r.

Całkowita wartość projektu – 66 827,00 zł
Kwota dofinansowania – 41 844,00 zł
Termin zakończenia operacji – czerwiec 2014 r.

Cel operacji:
Podniesienie poziomu świadczonych usług kulturalnych
dla młodzieży wiejskiej oraz mieszkańców wsi, poprzez
doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt niezbędny do
prowadzenia działalności kulturowej, jak również dla
podtrzymania tradycji ludowych.

Cel operacji:
Rozwój kulturalny mieszkańców wsi poprzez zachowanie
dziedzictwa kulturowego, co w konsekwencji wpłynie na
promocję obszaru wiejskiego i podniesie jego atrakcyjność
turystyczną.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- wykonano konserwację: kapliczki św. Antoniego
w Poraju, cmentarza ewangelickiego w Pomykowie,
kamienia granicznego w Bedlnie, krzyża wotywnego
w Wąsoszu, krzyża przydrożnego w Rogowie, cmentarza
epidemicznego w Stadnickiej Woli,
- rozbudowano pomnik ofiar 1940 roku w Niebie.

Kapliczka w Poraju przed odnową, fot. Wojciech Pasek
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Wykonane działania/uzyskane produkty:
zakup wyposażenia.
Wąsosz - Stara Wieś, fot. Wojciech Pasek

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Krzyż w Wąsoszu przed odnową, fot. Wojciech Pasek

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Kapliczka w Poraju po rewitalizacji, fot. Wojciech Pasek

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Paradyż

Beneficjent: Gmina Bliżyn

Tytuł operacji:
Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach
Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk.

Tytuł operacji:
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wołów i Nowy Odrowążek oraz budowa boisk sportowych
i placów zabaw w miejscowościach Płaczków i Ubyszów.

Całkowita wartość projektu – 716 558,41 zł
Kwota dofinansowania – 387 775,40 zł
Termin zakończenia operacji – grudzień 2012 r.

Całkowita wartość projektu – 573 781,07 zł
Kwota dofinansowania – 342 104,00 zł
Termin zakończenia operacji – październik 2010 r.
Przyłęk, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Cel operacji:
Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez stworzenie
warunków do programowania życia bez uzależnień
i kultywowania lokalnych tradycji kulturalnych.

Cel operacji:
Remont świetlic wiejskich, budowa boisk sportowych oraz placów zabaw przyczyni się do podniesienia
atrakcyjności turystycznej miejscowości, do stworzenia miejsc integracji i odpoczynku dla lokalnych
społeczności oraz poprawi jakość świadczonych usług kulturalnych, świetlicowych i sportowych.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- roboty rozbiórkowe,
- prace remontowe świetlic wiejskich (dachu, okien,
drzwi, tynki wewnętrzne, podłogi, posadzki, malowanie),
- ogrodzenie placu,
- uporządkowanie nawierzchni placu.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- prace remontowe świetlic wiejskich (naprawa dachu, okien, drzwi, tynków wewnętrznych, podłóg,
posadzek, malowanie, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej),
- zagospodarowanie placu przy budynku,
- budowa ogólnodostępnego boiska (wyrównanie terenu, humusowanie oraz obsianie trawą, osadzenie słupków
i bramek),
- budowa placów zabaw (wykonanie prac polegających na przygotowaniu podłoża, montaż urządzeń
placu zabaw, budowa obiektów małej architektury).

Popławy Kolonia - fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Bliżyn, plac zabaw nad rozlewiskiem

Wołów

Ubyszów

Nowy Odrowążek

Ubyszów

Płaczków - altana,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Honoratów, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Żarnów
Tytuł operacji:
Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
w Gminie Żarnów.

Zdyszewice, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Całkowita wartość projektu – 313 552,53 zł
Kwota dofinansowania – 134 377,00 zł
Termin zakończenia operacji – wrzesień 2010 r.
Cel operacji:
Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości życia
na wsi, a także znacznie poprawi funkcjonalność
i estetykę przestrzeni w miejscowościach oraz ograniczy
dysproporcje w dostępie do infrastruktury sportowej
dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Uaktywni
i zintegruje mieszkańców poprzez wspólne spędzanie
czasu.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- przebudowa placu zabaw w Żarnowie i budowa placu
zabaw w Zdyszewicach,
- budowa 2 ogólnodostępnych boisk sportowych
w miejscowości Żarnów (konstrukcja nawierzchni
boiska, zamontowanie urządzeń, roboty porządkowe
i przygotowawcze).

Boisko sportowe w Żarnowie, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Żarnów, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Drugie boisko sportowe w Żarnowie, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
Żarnów, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

Tytuł operacji:
Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych
do w ykorzysta nia przez lok a lną społecznoś ć
w miejscowościach Ruda Maleniecka, Wyszyna
Fałkowska, Lipa, Młotkowice i Dęba.

Tytuł operacji:
Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko,
Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyna Fałkowska,
Młotkowice, Szkucin oraz zamontowanie piłkochwytu na
boisku sportowym w miejscowości Kołoniec.

Całkowita wartość projektu – 113 708,17 zł
Kwota dofinansowania – 69 902,00 zł
Termin zakończenia operacji – grudzień 2010 r.

Całkowita wartość projektu – 121 269,00 zł
Kwota dofinansowania – 72 972,00 zł
Termin zakończenia operacji – grudzień 2012 r.

Cel operacji:
Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy poprzez
wyposażenie miejsc pełniących funkcję rekreacyjno–
sportową, społeczno–kulturalną. Projekt daje szansę
rozwoju młodego pokolenia oraz przyczynia się do budowy
pozytywnego wizerunku gminy poprzez kultywowanie
tradycji, podnoszenie walorów dziedzictwa kulturowego,
historycznego, przyrodniczego i promocję regionu.

Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców z terenu gminy Ruda
Maleniecka poprzez zaspokojenie ich potrzeb społecznych
i kulturalnych oraz w zakresie sportu i rekreacji.
Kołoniec, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Wykonane działania/uzyskane produkty:
zakup wyposażenia do świetlic w miejscowościach: Ruda
Maleniecka, Wyszyna Fałkowska, Lipa, Młotkowice,
Dęba.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko,
Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyna Fałkowska,
Młotkowice i Szkucin,
- zamontowanie piłkochwytu na boisku sportowym
w miejscowości Kołoniec.

Młotkowice, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Młotkowice, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Koliszowy, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
Ruda Malenicka, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Kołoniec, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Św. Ludwika w Bliżynie

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Zwiastowania NMP w Nowym Kazanowie

Tytuł operacji:
Rewitalizacja Kościoła Św. Ludwika w Bliżynie, polegająca
na wykonaniu prac konserwatorskich elewacji zewnętrznej
kościoła.

Tytuł operacji:
Remont kościoła i klasztoru w Nowym Kazanowie.
Całkowita wartość projektu – 157 998,10 zł
Kwota dofinansowania – 126 398,00 zł
Termin zakończenia operacji – październik 2014 r.

Całkowita wartość projektu – 236 863,34 zł
Kwota dofinansowania – 189 490,00 zł
Termin zakończenia operacji – wrzesień 2014 r.

Cel operacji:
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego
poprzez remont obiektów.

Cel operacji:
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, uchronienie przed
postępującą degradacją kościoła oraz przywrócenie mu
dawnej świetności.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
wykonano prace konserwatorskie elewacji kościoła
polegające na: usunięciu wtórnych ingerencji renowacyjnych
w postaci cementowych uzupełnień oraz spoin, czyszczeniu
elewacji z ciemnych nawarstwień sprężonym powietrzem
ze ścierniwem piasku szklarskiego, nasączeniu środkiem
likwidującym mikroflorę, uzupełnieniu ubytków spoin oraz
zabezpieczenia powierzchni kamiennych odpowiednim
środkiem o właściwościach hydrofobowych.

Fot. ks. Stanisław Wlazło

Fot. ks. Stanisław Wlazło

Fot. Wiesław Malicki

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- wykonano remont dachu kościoła i klasztoru,
- wykonano remont obróbek blacharskich oraz rynien,
- naprawiono ściany zewnętrzne przy obróbkach blacharskich
oraz pomalowano dachy.

Fot. ks. Stanisław Wlazło

Fot. Wiesław Malicki
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MAŁE PROJEKTY

Beneficjent: Stajnia Artystyczna Marcinków
Marzena Michałowska-Kowalik

Działanie oferujące wsparcie finansowe drobnych, lokalnych inicjatyw, aby wzbudzać większe
zainteresowanie własnym obszarem, wzmacniać lokalną tożsamość, wpływać na większą aktywizację
mieszkańców, organizacji i innych podmiotów.

Tytuł operacji:
Muzyka i poezja na romańskim szlaku – festiwal
poetycko-muzyczny i warsztaty artystyczne dla
młodzieży i dorosłych.

Kategorie przedsięwzięć z tego działania określone w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2009-2015:
1. Oznakowanie infrastruktury turystycznej i około turystycznej.
2. Wydanie materiałów promocyjnych produktów turystycznych.
3. Organizowanie wydarzeń turystycznych lub kulturalnych przy „Piekielnym Szlaku”.
4. Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła.
5. Warsztaty i szkolenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności.
6. Mała Liga Sportowa.
7. Promowanie trybu życia bez uzależnień.
8. Konkursy proekologiczne.
9. Wydarzenia propagujące zdrowy tryb życia.
10. Efektywne wykorzystanie walorów środowiskowych do celów rekreacyjnych, edukacyjnych,
promocyjnych.
11. Wspieranie działań mających na celu zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
12. Działania edukacyjne w zakresie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego.

Całkowita wartość projektu – 29 857,00 zł
Kwota dofinansowania – 20 000,00 zł
Termin zakończenia operacji – listopad 2010 r.
Cel operacji:
Projekt miał na celu zainteresowanie dziedzictwem
kulturalno-historycznym regionu. Działania warsztatowe mają za zadanie promocję wśród młodzieży
i dorosłych lokalnej twórczości, zagospodarowanie czasu
wolnego, a także możliwość integracji i identyfikacji
z miejscem pochodzenia. Część „festiwalowa” projektu wpłynie na podniesienie jakości życia kulturalnego
obszaru.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- odbyły się trzy koncerty: w Kolegiacie Św. Mikołaja
w Końskich, w Kościele Św. Mikołaja w Żarnowie oraz
w Kościele Św. Idziego w Inowłodzu,
- zosta ły zorganizowane wa rsztaty woka lnorecytatorskie dla młodzieży i dorosłych, które
zakończyły się rajdem pieszym przez Żarnów Marcinków zakończony ogniskiem podsumowującym
warsztaty.

Fot. Wojciech Purtak
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Fot. Wojciech Purtak

Fot. Wojciech Purtak
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Fot. Wojciech Purtak

Fot. Wojciech Purtak

Beneficjent: Stajnia Artystyczna Marcinków
Marzena Michałowska-Kowalik

Beneficjent: Stajnia Artystyczna Marcinków
Marzena Michałowska-Kowalik

Tytuł operacji:
Stajnia Artystyczna Marcinków miejscem aktywnego
wypoczynku - utworzenie artystyczno-przyrodniczej
ścieżki edukacyjnej i organizacja imprezy „Wiosna w Stajni
Artystycznej Marcinków”.

Tytuł operacji:
Pakiet turystyki aktywnej na terenie gminy Żarnów
(utworzenie bulodromu, przygotowanie trasy
questingu i organizacja imprezy integracyjnej w Stajni
Artystycznej Marcinków).

Całkowita wartość projektu – 34 736,37 zł
Kwota dofinansowania – 23 856,49 zł
Termin zakończenia operacji – lipiec 2013 r.

Całkowita wartość projektu – 10 214,50 zł
Kwota dofinansowania – 6 140,00 zł
Termin zakończenia operacji – lipiec 2014 r.

Cel operacji:
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych obszaru do
utworzenia unikalnej w skali gminy ścieżki edukacyjnej
oraz przybliżenie mieszkańcom terenu i okolicznym gościom
zagadnienia z dziedziny kultury i sztuki, jak również
przyrody.

Cel operacji:
Utworzenie bulodromu i trasy questingu oraz integracja
społeczności gmin z obszaru „LGD - U ŹRÓDEŁ”
poprzez organizacje imprez i wizyt studyjnych pod
hasłem „Dobrodziejstwo dobrosąsiedztwa”.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zagospodarowano teren, przez który przebiega ścieżka
dydaktyczna (odmulenie rowu oraz wykopanie stawu),
- utworzono artystyczno-przyrodniczą ścieżkę edukacyjną,
- podjęto działania promocyjne i organizacyjne przygotowujące cykl imprez „Wiosna w Stajni Artystycnej Marcinków”,
zaplanowano warsztaty artystyczne i psychologiczne.

Aleja grabowa w Marcinkowie,
fot. Wojciech Purtak

Staw, fot. Wojciech Purtak
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Wykonane działania/uzyskane produkty:
- przygotowano teren oraz wykonano bulodrom do gry
w pentankę (boule),
- wytyczono trasę quetingu, przygotowano wierszowane
zagadki oraz wydano druk planu sytuacyjnego Questu,
- zorganizowano imprezę integracyjną pod nazwą
„Dobrodziejstwa dobrosąsiedztwa”, poprzedzoną
reklamą medialną oraz spotkaniami w sąsiednich
gminach.

Fot. Wojciech Purtak

Fot. Wojciech Purtak

Fot. Wojciech Purtak
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Beneficjent: Gmina Stąporków

Beneficjent: Gmina Smyków

Tytuł operacji:
EKO-WYPRAWA

Tytuł operacji:
Kultywowanie tradycji poprzez organizację Dożynek.

Całkowita wartość projektu – 3 298,63 zł
Kwota dofinansowania – 1 776,30 zł
Termin zakończenia operacji – sierpień 2010 r.

Całkowita wartość projektu – 32 317,68 zł
Kwota dofinansowania – 21 550,46 zł
Termin zakończenia operacji – sierpień 2010 r.

Cel operacji:
Głównym celem operacji jest zakorzenienie w świadomości
dzieci z gminy Stąporków potrzeby dbania o środowisko
naturalne.

Cel operacji:
Kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego
wsi, integracja społeczna mieszkańców gminy
Smyków oraz miejscowości objętych Lokalną
Strategią Rozwoju.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- działania informacyjne (plakaty informacyjnopromocyjne),
- warsztaty wokalne,
- konkursy.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- odbyły się wycieczki do rezerwatów przyrody, na których
uczestnicy poznawali walory bogactw naturalnych tych
terenów, zwiedzaniu towarzyszyły mini wykłady dotyczące
ochrony środowiska naturalnego,
- zajęcia w Domu Kultury w Stąporkowie w pracowni
plastycznej i teatralnej (malowanie na płótnie zebranymi
podczas wypraw glinami, prace nad wymyśleniem sztuki
traktującej o rezerwacie przyrody jakim jest „Piekło
Niekłańskie”).
Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Smyków

Beneficjent: Gmina Smyków

Tytuł operacji:
Święto plonów okazją do integracji - Dożynki Gminne
2011.

Tytuł operacji:
Sportowe lato - Smyków 2011.
Całkowita wartość projektu – 19 168,62 zł
Kwota dofinansowania – 11 603,72 zł
Termin zakończenia operacji – październik 2011 r.

Całkowita wartość projektu – 35 976,20 zł
Kwota dofinansowania – 22 367,88 zł
Termin zakończenia operacji – wrzesień 2011 r.

Cel operacji:
Zorganizowanie rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców całego
obszaru działania LGD.

Cel operacji:
Kultywowanie tradycji dożynkow ych o charakterze
religijno-folklorystycznym, integracja społeczności lokalnej,
prezentacja dorobku i walorów gminy oraz promocja regionu.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- wykonanie plakatów promocyjnych i informacyjnych,
zaproszeń,
- przygotowanie placu i zaplecza technicznego (wynajem
sceny, nagłośnienia, oświetlenia),
- występy zespołów muzycznych,
- przeprowadzenie konkursów.

Korowód dożynkowy,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Poczty sztandarowe,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Wykonane działania/uzyskane produkty:
- przygotowanie techniczne boisk sportowych do realizacji operacji,
- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do przeprowadzenia rozgrywek
sportowych,
- zakup strojów sportowych dla drużyn biorących udział w rozgrywkach,
- zakup nagród i dyplomów,
- zapewnienie opieki medycznej,
- ubezpieczenie imprezy.

Wręczenie nagród,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Smyków

Beneficjent: Powiat konecki

Tytuł operacji:
Tradycja święta plonów - Dożynki Gminne
2012.

Tytuł operacji:
Tradycje, obrzędy, zwyczaje ludowe - „Dożynki
Powiatowe”.

Całkowita wartość projektu – 40 815,34 zł
Kwota dofinansowania – 25 000,00 zł
Termin zakończenia operacji – wrzesień 2012 r.

Całkowita wartość projektu – 21 428,71 zł
Kwota dofinansowania – 14 627,41 zł
Termin zakończenia operacji – wrzesień 2010 r.

Cel operacji:
Kultywowanie tradycji święta plonów (dożynek)
o charakterze religijno-folklorystycznym,
integracja społeczności lokalnej, prezentacja
dorobku i walorów oraz tradycji gminy oraz
promocja regionu poprzez zorganizowanie
dożynek.

Cel operacji:
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców
wsi, a przy tym kultywowanie i popularyzacja
tradycji i obrzędów ludowych inspirujących
młodzież do nabywania umiejętności w zakresie
ginących zawodów.

Zespół SMYKOVIA, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- organizacja konferencji naukowej poświęconej
dzia łalności zwią zanej z produkcją r yb
słodkowodnych,
- organizacja dożynek (konkurs na
najładniejszy wieniec),
- promocja produktów naturalnych
i regionalnych.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- działania informacyjno-promocyjne (plakaty,
zaproszenia),
- przygotowanie placu i zaplecza technicznego
niezbędnego do prawidłowej realizacji dożynek,
- występy zespołów muzycznych, artystów,
- przeprowadzenie konkursu na potrawę
regionalną oraz na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy.
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Zespół MILKY BOYS, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Zwycięski wieniec, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Bliżyn

Beneficjent: Gmina Bliżyn

Tytuł operacji:
Utworzenie małej ligi piłki nożnej.

Tytuł operacji:
Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Bliżyn poprzez
montaż tablic informacyjnych i wydanie folderu.

Całkowita wartość projektu – 23 181,48 zł
Kwota dofinansowania – 14 352,64 zł
Termin zakończenia operacji – listopad 2010 r.
Cel operacji:
Stworzenie oferty rozgrywek sportowych w piłce nożnej dla
mieszkańców z gmin należących do obszaru działania „LGD –
U ŹRÓDEŁ”.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- przeprowadzono rozgrywki sportowe w piłce nożnej dla
mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD,
- zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, promowanie
zdrowego trybu życia, uczenie zdrowej rywalizacji oraz
aktywne wykorzystanie nowo powstałego boiska.

Całkowita wartość projektu – 18 731,62 zł
Kwota dofinansowania – 10 912,11 zł
Termin zakończenia operacji – grudzień 2011 r.
Cel operacji:
Poprawa atrakcyjności turystycznej g miny Bliżyn
poprzez oznakowanie tablicami informacyjnymi miejsc,
w których kultywowane są dawne, ginące zawody, tradycje
rękodzielnicze, oraz wykorzystywane są zasoby kulturowe.
Ponadto celem projektu jest poprawa wizerunku lokalnej
twórczości kulturowej i lokalnego dziedzictwa.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- sporządzenie ewidencji obiektów do oznakowania,
- przeprowadzenie konkursu na opracowanie logotypu,
- zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic,
- wykonanie folderu promocyjnego.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
wsi Komorów

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna
w Białaczowie

Tytuł operacji:
Festyn rodzinny Grzybobranie 2010 – promowanie
zdrowego i aktywnego wypoczynku wśród natury.

Tytuł operacji:
Dzień ekologii w gminie Białaczów - ”Poczuj klimat”.
Całkowita wartość projektu – 20 747,69 zł
Kwota dofinansowania – 14 520,58 zł
Termin zakończenia operacji – październik 2010 r.

Całkowita wartość projektu – 15 154,99 zł
Kwota dofinansowania – 10 580,51 zł
Termin zakończenia operacji – październik 2010 r.

Cel operacji:
Wzrost świadomości ekologicznej oraz wypracowanie
właściwych postaw i zachowań wobec środowiska
naturalnego wśród społeczności lokalnej.

Cel operacji:
Projekt służy promocji, podtrzymaniu tradycji lokalnych,
zwiększeniu aktywności młodzieży w życiu lokalnej
społeczności. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności
oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej
obszaru.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- działania informacyjno-organizacyjne,
- zakup nagród dla uczestników konkursu.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zakup materiałów dekoracyjnych i reklamowych,
- zakup nagród dla uczestników konkursów,
- zabawa integracyjna.
Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Białaczów
Tytuł operacji:
Kultywowanie i promowanie tradycji ludowych
poprzez działalność młodzieżowego zespołu
ludowego.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna
w Białaczowie

Całkowita wartość projektu – 33 850,00 zł
Kwota dofinansowania – 23 625,00 zł
Termin zakończenia operacji – sierpień 2011 r.

Tytuł operacji:
Dzień Strażaka - promowanie życia bez uzależnień.
Całkowita wartość projektu – 14 276,00 zł
Kwota dofinansowania – 9 875,39 zł
Termin zakończenia operacji – maj 2011 r.
Cel operacji:
Kultywowanie lokalnego dorobku kulturowego poprzez
organizację wydarzenia masowego, które wpłynie na
wyrównanie szans rozwojowych młodzieży z terenów
wiejskich poprzez promowanie trybu życia bez
uzależnień, poprawi jakość życia lokalnej społeczności
i wpłynie na wzrost poziomu integracji wśród lokalnej
społeczności.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Cel operacji:
Umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy
Białaczów kultywowania lokalnego dziedzictwa
poprzez sf inansowanie działalności zespołu
ludowego działającego przy świetlicy wiejskiej
w Białaczowie, jak również zapewnienie dzieciom
i młodzieży możliwości rozwoju artystycznego
i aktywnego wypoczynku.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zakup 20 strojów dla młodzieży z zespołu ludowego,
- zakup akordeonu,
- kurs tańca ludowego.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- działania informacyjno-promocyjne (plakaty, ulotki,
informacja na stronie internetowej UG Białaczów,
ogłoszenia w lokalnej prasie),
- występ dziecięco-młodzieżowej orkiestry dętej,
- prezentacja KGW z terenu gminy Białaczów.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Białaczów

Beneficjent: Gmina Białaczów

Tytuł operacji:
Organizacja integracyjnego pikniku rodzinnego
„Dni Białaczowa”.

Tytuł operacji:
Warsztaty wokalne członkiń Koła Gospodyń Wiejskich
z terenu gminy Białaczów oraz doposażenie zespołu
promującego muzykę i kulturę ludową.

Całkowita wartość projektu – 13 819,75 zł
Kwota dofinansowania – 9 223,06 zł
Termin zakończenia operacji – sierpień 2011 r.

Całkowita wartość projektu – 25 259,00 zł
Kwota dofinansowania – 16 285,36 zł
Termin zakończenia operacji – czerwiec 2012 r.

Cel operacji:
Prezentacja oraz kultywowanie lokalnego dorobku
kulturowego poprzez organizację wydarzenia
masowego, które wpłynie również na wzrost
aktywności mieszkańców gminy Białaczów.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- działania informacyjno-promocyjne (plakaty,
ulotki, banery, informacja na stronie internetowej
UG Białaczów, ogłoszenia w lokalnej prasie),
- zakup materiałów dekoracyjnych,
- przygotowanie zaplecza technicznego (wynajem
sceny, nagłośnienia, oświetlenia),
- występy zespołów muzycznych,
- zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom
pikniku.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Cel operacji:
Rozwój organizacji wiejskich poprzez kultywowanie
tradycji ludowych.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- wynagrodzenie instruktora śpiewu,
- zakup strojów ludowych,
- zakup akordeonu,
- wycieczka do Teatru Narodowego w Warszawie.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Paradyż
Tytuł operacji:
Dożynki gminne formą ekologicznej edukacji.

Beneficjent: Gmina Paradyż

Całkowita wartość projektu – 42 290,87 zł
Kwota dofinansowania – 25 000,00 zł
Termin zakończenia operacji – kwiecień 2010 r.

Tytuł operacji:
Festyn rodzinny „Noc świętojańska” w Przyłęku sportowy tryb życia społeczności lokalnej.

Cel operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez
kultywowanie tradycji i obrzędów związanych
z dożynkami, podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologicznego stylu życia.

Całkowita wartość projektu – 18 437,76 zł
Kwota dofinansowania – 11 650,61 zł
Termin zakończenia operacji – lipiec 2010 r.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- przygotowania do festiwalu (wynajem sceny,
nagłośnienia, oświetlenia, namiotów, itp.),
- zakup nagród dla wykonawców wieńców
dożynkowych,
- zakup składników na potrawy,
- występy zespołów muzycznych.

Cel operacji:
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej przez
organizację imprez rekreacyjnych lub sportowych.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- działania informacyjno-organizacyjne,
- występy dzieci i młodzieży.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Gmina Paradyż

Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

Tytuł operacji:
Święto plonów - kultywowanie tradycji i promowanie
zdrowego stylu życia.

Tytuł operacji:
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne
i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka.

Całkowita wartość projektu – 44 217,63 zł
Kwota dofinansowania – 24 958,26 zł
Termin zakończenia operacji – grudzień 2011 r.

Całkowita wartość projektu – 9 046,42 zł
Kwota dofinansowania – 5 300,64 zł
Termin zakończenia operacji – lipiec 2010 r.

Cel operacji:
Kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, a także
zapoznanie dzieci i młodzieży z wymierającymi
zawodami i obrzędami ludowymi.

Cel operacji:
Ułatwienie turystom identyfikację atrakcji turystycznych gminy oraz przybliżenie im
wartości kulturowych oraz przyrodniczych obszaru.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- działania informacyjno-promocyjne (plakaty,
zaproszenia),
- prezentacja potraw regionalnych przygotowanych
przez Koła Gospodyń Wwiejskich z terenu gminy
Paradyż,
- prezentacja ludowego rzemiosła,
- przygotowanie zaplecza technicznego (wynajem
sceny, nagłośnienia, oświetlenia),
- występ zespołu muzycznego i kabaretu.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych,
- wykonanie gabloty,
- wykonanie broszury informacyjnej promującej gminę.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Przemienienia Pańskiego w Odrowążku

Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

Tytuł operacji:
Muzyka kształtuje i integruje – organizacja
warsztatów muzycznych oraz zakup nagłośnienia.

Tytuł operacji:
Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości
Młotkowice.

Całkowita wartość projektu – 21 357,68 zł
Kwota dofinansowania – 21 357,68 zł
Termin zakończenia realizacji – grudzień 2013 r.

Całkowita wartość projektu – 30 033,40 zł
Kwota dofinansowania – 17 092,18 zł
Termin zakończenia operacji – grudzień 2012 r.

Cel operacji:
Aktywizacja dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich
poprzez organizację warsztatów muzycznych.
W operacji uczestniczyło 29 osób: dzieci i młodzież
mieszkająca na terenach wiejskich.

Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost
atra kc y jności tur ystycznej g m iny poprzez
zagospodarowanie zbiornika wodnego.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości
Młotkowice,
- zakup i montaż urządzeń przy zbiorniku (ławki,
stojak na rowery).

Fot. Jacenty Kita

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Wykonane działania/uzyskane produkty:
- warsztaty muzyczne poświęcone nauce śpiewu, gry
na gitarze, bongosach, instrumencie klawiszowym
(keyboard) oraz klarnecie, trąbce, saksofonie, bębnie
i flecie poprzecznym,
- zakupiony nowy sprzęt nagłośnieniowy.

Fot. ks. Wincenty Chodowicz

39

Beneficjent: Gmina Gowarczów

Beneficjent: Gmina Żarnów

Tytuł operacji:
Zdrowo i aktywnie - organizowanie aerobiku oraz
wydarzenia turystycznego rajdu pieszego po odcinku
„Piekielnego Szlaku”.

Tytuł operacji:
Rewitalizacja historycznego rynku Żarnowa
oraz centrum miejscowości Miedzna Murowana
i Skórkowice, jako bazy wypadowej do poznawania
zabytków regionu.

Całkowita wartość projektu – 19 545,81 zł
Kwota dofinansowania – 14 729,60 zł
Termin zakończenia realizacji – grudzień 2013 r.

Całkowita wartość projektu – 34 335,45 zł
Kwota dofinansowania – 22 332,00 zł
Termin zakończenia realizacji – lipiec 2013 r.

Fot. gm. Gowarczów

Cel operacji:
Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia
oraz promocja „Piekielnego Szlaku” poprzez
zorganizowanie aerobiku oraz rajdu pieszego.

Cel operacji:
Ułatwienie mieszkańcom i turystom identyfikacji
atra kcji tur ystycznych g miny, przybliżenie
wartości historycznych oraz przyrodniczych
obszaru, stworzenie elementów małej architektury,
powstanie miejsc odpoczynku dla turystów
w dwóch miejscowościach gm. Żarnów, jak również
umieszczenie tablic informacyjnych na żarnowskim
rynku.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zorganizowanie aerobiku w dwóch miejscowościach
gm. Gowarczów: w Gowarczowie oraz Bębnowie,
- zorganizowanie i przeprowadzenie rajdu pieszego
na odcinku 9 km „Piekielnego Szlaku” biegnącego
przez miejscowości w gm. Gowarczów.
Fot. gm. Gowarczów

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. gm. Gowarczów
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Wykonane działania/uzyskane produkty:
- rewitalizacja r ynku w centrum Żarnowa
poprzez stworzenie elementów małej architektury
i usytuowanie tablic informacyjnych na żarnowskim
rynku,
- w miejscowości Miedzna Murowana stworzenie
lokalnej Izby Tradycji oraz miejsc odpoczynku dla
turystów,
- stworzenie miejsc odpoczynku w miejscowości
Skórkowice.

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

41

Beneficjent: Gabriela Król

Beneficjent: P.P.H.U Ekogaj Stanisław Krauze

Tytuł operacji:
Oznakowanie bazy noclegowej w „Zag rodzie
K rólów” oraz wykonanie instalacji solarnej
i mikroinstalacji fotowoltaicznej wykorzystującej
zieloną odnawialną energię.

Tytuł operacji:
„Ekogaj” – gospodarstwo korzystające z odnawialnych źródeł
energii.
Całkowita wartość projektu – 23 990,01 zł
Kwota dofinansowania – 13 652,84 zł
Termin zakończenia realizacji – czerwiec 2012 r.

Całkowita wartość projektu – 39 118,92 zł
Kwota dofinansowania – 25 443,20 zł
Termin zakończenia realizacji – październik 2014 r.

Cel operacji:
Poprawa standardu pobytu w gospodarstwie „Ekogaj” poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej
i biomasy) do ogrzewania wody.

Cel operacji:
Wypromowanie i poprawa warunków prowadzenia
działalności gospodarczej w „Zagrodzie Królów”
p oprzez jej ozn a kowa n ie i za st o s owa n ie
nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących energię
odnawialną.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- monta ż tablic informacy jnych w terenie,
umożliwiających lepszą identyfikację „Zagrody
Królów”,
- zakup i montaż instalacji do grzania wody
(kolektorów słonecznych) oraz do produkcji energii
(mikroinstalacji fotowoltaicznej).
Fot. Gabriela Król

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Fot. Gabriela Król
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Beneficjent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
miasta Końskie
Tytuł operacji:
Wyznaczenie przy „Piekielnym Szlaku” Nordic
Walking Park, zakup kijów do nordic walking oraz
organizacja rajdu inauguracyjnego.
Całkowita wartość projektu – 38 675,09 zł
Kwota dofinansowania – 25 338,07 zł
Termin zakończenia realizacji – wrzesień 2014 r.

Beneficjent: WD Consulting i Usługi
Wioletta Dziwok
Fot. Marzena Kądziela
Fot. Wioletta Dziwok

Cel operacji:
Wzbogacenie oferty turystyki aktywnej przy wykorzystaniu walorów środowiskowych o innowacyjny
produkt turystyczny Nordic Walking Park.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- wytyczono trzy trasy do nordic walking,
- podjęto działania informacyjne (artykuł w gazecie,
wykonano mapniki z trasami),
- zorganizowano rajd inauguracyjny.

Tytuł operacji:
Zorganizowanie warsztatów nauki jazdy konnej
promujących zdrowy, aktywny tryb życia w oparciu
o efektywne korzystanie z walorów środowiskowych,
przyrodniczych, a zarazem upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru „LGD
– U ŹRÓDEŁ”.
Całkowita wartość projektu – 31 250,00 zł
Kwota dofinansowania – 24 999,33 zł
Termin zakończenia realizacji – październik 2013 r.

Fot. Marzena Kądziela

Fot. Wioletta Dziwok

Cel operacji:
Podnoszenie jakości życia mieszkańców obszaru
„LGD – U ŹRÓDEŁ” poprzez promowanie turystyki
jeździeckiej jako formy aktywnego, zdrowego
trybu życia z wykorzystaniem lokalnych walorów
przyrodniczych, kulturowych i historycznych.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zebrano 15 uczestników warsztatów członków
Jeździeckiej Mini Ligi Sportowej w stylu western,
- przeprowadzono 6-miesięczny kurs jeździecki,
- zorganizowano zawody oraz egzamin na brązową
odznakę jeździecką przyznawaną przez Polski
Związek Jeździecki, uprawniającą do udziału
w zawodach i konkursach jeździeckich na poziomie
regionalnym.

Fot. Wioletta Dziwok

Fot. Marzena Kądziela
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Beneficjent: Renata Stępień
Tytuł operacji:
Budowa nowego budynku w celu uruchomienia
opieki całodobowej dla osób wymagających stałej
opieki.
Całkowita wartość projektu – 924 859,47 zł
Kwota dofinansowania – 300 000,00 zł
Termin zakończenia realizacji – marzec 2015 r.
Cel operacji:
Rozbudowa istniejącego budynku szkoły na
placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom
w podeszłym wieku.

TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
Działanie wpływające na wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich,
rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a konsekwencji na wzrost zatrudnienia na
obszarach wiejskich.

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- rozbudowa budynku szkolnego wraz
z przystosowaniem do przyjęcia pensjonariuszy
z różnym stopniem niepełnosprawności,
- zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.
Fot. Renata Chwaścińska

Kategorie przedsięwzięć z tego działania określone w naszej Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2009-2015:
1. Wspieranie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i około turystycznym.
2. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18-45 lat.
3. Działania przedsiębiorstw mające na celu poprawę wpływu swojej działalności na
środowisko naturalne.

Fot. Renata Chwaścińska
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Beneficjent: Cezary Wrona
Tytuł operacji:
Budowa 10 domków letniskowych na wynajem.
Całkowita wartość projektu – 691 200,00 zł
Kwota dofinansowania – 300 000,00 zł
Termin zakończenia realizacji – grudzień 2013 r.
Cel operacji:
Wybudowanie dziesięciu domków letniskowych na
wynajem.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
wybudowano 10 domków letniskowych na wynajem,
co poprawiło ofertę usług noclegowych dla turystów
przybywających do powiatu koneckiego.
Fot. Cezary Wrona

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ
Działanie to ma za zadanie promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Kategorie przedsięwzięć z tego działania określone w naszej Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2009-2015:
1. Wsparcie działalności gospodarczej w obszarze turystycznym i okołoturystycznym.
2. Wsparcie działalności gospodarczej osób w wieku 18–45 lat.
3. Wsparcie istniejących i nowopowstałych gospodarstw ekologicznych i ekoturystycznych.
Fot. Cezary Wrona

Fot. Cezary Wrona

Fot. Cezary Wrona
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Beneficjent: Joanna Smołuch
Tytuł operacji:
Zakup maszyn i urządzeń do uruchomienia działalności gospodarczej.
Całkowita wartość projektu – 195 340,00 zł
Kwota dofinansowania – 45 671,00 zł
Termin zakończenia realizacji – grudzień 2013 r.
Cel operacji:
Zakup maszyn i urządzeń do działalności gospodarczej celem uzyskania dodatkowego
dochodu.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zakupiono piec próżniowy do przetapiania szkła płaskiego i jego laminowania,
- zakupiono urządzenia do wytwarzania elementów zdobniczych i artystycznych, tj.
wkrętarka, zszywacz pneumatyczny, kopiarko-frezarka, szlifierko-polerka, wiertarka
pneumatyczna, ukośnica, wkrętarka, odkurzacz, zagłębiarka, pochłaniacz wiórów,
strug elektryczny, wyrzynarka.

II. ZREALIZOWANE
PROJEKTY WSPÓŁPRACY

Fot. Joanna Smołuch
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Beneficjent: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” - LGD
koordynująca
Partnerzy projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”.
Tytuł operacji: „Co Kraj To Obyczaj”
Całkowity koszt projektu 321377,39 zł, w tym udział partnerów wynosił:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” – 137 423,86 zł
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 85 132,81 zł
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju – 29 658,57 zł
Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” – 69 762,15 zł
Kwota dofinansowania – 320 709,50 zł
Realizacja projektu od czerwca 2012 roku do października 2012 roku.
Cel operacji:
Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego oraz kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów,
zwyczajów każdego z obszarów.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- zorganizowano dwudniowy festiwal folklorystyczny, w którym zaangażowane były zespoły ludowe,
rękodzielnicy, artyści, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z czterech partnerskich LGD (dzień
pierwszy w Ruścu – „Scena rozśpiewana”, dzień drugi w Sielpi – „Scena rozgadana”).

Zespół pieśni i tańca Raciborsko, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Zespół ludowy Mietniowiacy,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Rusiec, I dzień festiwalu,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Rusiec, I dzień festiwalu,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Rusiec, I dzień festiwalu. Zespół ludowy Smykovia,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

„Scena rozgadana”, Sielpia - II dzień festiwalu.
Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Zespół ludowy Kuźniczanki,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
„Scena rozgadana”, Sielpia - II dzień festiwalu.
Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Obrzęd kiszenia kapusty, Zespół Pieśni i Tańca
Sorbin. II dzień festiwalu - Sielpia.
Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Sielpia, II dzień festiwalu,
Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Zespół Smykovia, obrzęd pieczenia chleba.
Sielpia, II dzień festiwalu, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Sielpia, II dzień festiwalu,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Pani Leokadia Okła - krosna.
Sielpia, II dzień festiwalu, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Wioska rękodzielnicza, Sielpia, II dzień festiwalu.
Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Zespół Sybirak z Lidy (Słowenia).
Sielpia, II dzień festiwalu,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
– U ŹRÓDEŁ” - LGD koordynująca
Partner projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
Tytuł operacji: ”Aktywna Turystyka i Wypoczynek”
Całkowity koszt projektu – 172 864,91 zł
w tym udział partnerów wynosił:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” - 70 789,10 zł
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” – 102 075,81 zł

Fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

Kwota dofinansowania – 172 864,91 zł
Realizacja projektu od lipca 2014 roku do października 2014 roku.
Cel operacji:
W ramach projektu „Aktywna Turystyka i Wypoczynek” finansowanego z działania
„Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007 - 2013 przygotowała
oraz wykonała 5 certyfikowanych Parków do Nordic Walking. Dwa na terenie ,,LGD
– U ŹRÓDEŁ” oraz trzy na terenie LGD „Region Włoszczowski”.
Wykonane działania/uzyskane produkty:
- wykonano Nordic Walking Park w gm. Ruda Maleniecka składający się z trzech tras:
• Trasa zielona o długości 5,3 km
• Trasa czerwona o długości 11,7 km
• Trasa czarna o długości 13 km

Podziękowanie za udany rajd NW,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

NWP Bliżyn, fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”

- drugi Nordic Walking Park na terenie gm. Bliżyn również złożony z trzech tras:
• Trasa zielona o długości 2,6 km
• Trasa czerwona o długości 10,4 km
• Trasa czarna o długości 15,8 km

Rajd inauguracyjny Bliżyn,
fot. archiwum „LGD - U ŹRÓDEŁ”
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Beneficjent: Dziewięć gmin będących członkami
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –
U ŹRÓDEŁ” w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”
Przedsięwzięcie:
Opracowanie dokumentacji, wytyczenie, oznakowanie
i budowa małej infrastruktury turystycznej przy
„Piekielnym Szlaku”.
Całkowity koszt projektu – 1 092 941,55 zł
Kwota dofinansowania – 679 977,44 zł
Realizacja projektu 2011 – 2015 r.
Przedsięwzięcie przyczyniło się do osiągnięcia celu
szczegółowego: „Piekielny szlak” – markowym produktem
turystycznym określonym w celu ogólnym: „LGD –
U ŹRÓDEŁ” regionem turystycznym.

Paradyż, fot. gm. Paradyż

III. MARKOWY PRODUKT TURYSTYCZNY
„PIEKIELNY SZLAK”

Paradyż, fot. gm. Paradyż
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IDEA POWSTANIA SZLAKU

Zanim do tego doszło Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące czynności:

Idea powstania szlaku zrodziła się w trakcie prac nad sporządzaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2009-2015. Po określeniu uwarunkowań przyrodniczych zauważyliśmy, że na całym obszarze działania
LGD znajdują się miejsca, w tym rezerwaty przyrody nieożywionej, posiadające w swej nazwie coś
„piekielnego”, np. Skałki Piekło pod Niekłaniem, Piekło Dalejowskie z Bramą Piekielną, Piekło Szkuckie,
Piekło Gatniki czy Diabla Góra. W trakcie formułowania celów szczegółowych zdaliśmy sobie sprawę,
że utworzenie szlaku turystycznego łączącego te miejsca to wspaniały pomysł i propozycja turystyczna,
a także jedno duże przedsięwzięcie zrealizowane na całym obszarze działania LGD.

1. Ze środków z działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja” (również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś.
LEADER, pozom pomocy wynosił 100% kosztów kwalifikowalnych) zlecił PTTK o/Końskie sporządzenie
koncepcji przebiegu Piekielnego Szlaku. Przebieg został uzgodniony z włodarzami każdej z gmin
z obszaru naszego działania. Chodziło przede wszystkim o to, aby szlak był jednym ciągłym odcinkiem,
aby obejmował węzły, był dostępny terenowo i stanowił całość, a nie jakieś odcinki na obszarach gmin
rozmijające się ze sobą.

Realizacja szlaku została przypisana do działania „Odnowa i rozwój wsi”, którego beneficjentem były
samorządy gminne. W ramach ogłoszonego konkursu na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji,
wytyczenie, oznakowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej przy Piekielnym Szlaku”
wszystkie gminy złożyły wnioski i otrzymały dofinansowanie na realizację swoich odcinków szlaku.

2. Z własnych środków przeznaczone zostały kwoty na nagrody w konkursach na logo szlaku i opracowanie
architektoniczne różnych elementów małej infrastruktury turystycznej do obowiązkowego zastosowania
przy projektowaniu miejsc odpoczynku na szlaku. Chodziło o jednorodność wizualizacyjną, jak
i zastosowanego materiału czy sposobu wykonania poszczególnych elementów zagospodarowania. Została
przyjęta dowolność jedynie w sposobie i formie zagospodarowania wspomnianych miejsc odpoczynku.

Kwota dofinansowania – 679 977,44 zł

Schemat przebiegu „Piekielnego Szlaku”

Wykonane działania/uzyskane produkty:
- wytyczono, oznakowano pieszy szlak pn. „Piekielny Szlak” o długości łącznej 258,5 km.
- stworzono małą infrastukturę turystyczną przy „Piekielnym Szlaku”, tj. powstało 39 miejsc odpoczynku,
drogowskazy oraz tablice informacyjne,
- przygotowano stosowną dokumentację do zaewidencjonowania szlaku i uznania jego nazwy w Centralnej
Kartotece Szlaków PTTK w Zarządzie Głównym PTTK.

Żarnów, fot. gm. Żarnów
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Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ”
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tel./fax: 41 375 95 33
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Znajdź nas na Facebook’u

Cisownik, fot. Elżbieta Sosnowska

Nadole, fot. gm. Żarnów
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„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Zadanie jest współfinansowane jest ze środków Uni Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER,
działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

