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JAROSŁAW KUBA

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania 
„Krzemienny Krąg”: 
pomysłodawca,  inicjator, 
twórca, rzeczywisty lider i dobry 
duch „Krzemiennego Kręgu”.  

Za nami pierwszy okres finansowania 
projektów, których realizacja służyła 
rozwojowi naszego regionu od Chotczy 
przez Solec, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, 
Bałtów, Ćmielów i  Bodzechów aż po 
Kunów i Sadowie. Na dalszych kartach 
niniejszej publikacji znajdziecie tego 
świadectwo. Jestem dumny z Waszych 
pomysłów, inicjatyw i determinacji 
w dążeniu do zmiany swego otoczenia 
na lepsze. Najbardziej jednak jestem 
dumny z Was, mieszkańców „Krze-
miennego Kręgu”, którzy potrafiliście 
wziąć sprawy w swoje ręce. Potrafili-
ście także zjednoczyć wysiłki i znaleźć 
porozumienie ponad granicami admi-
nistracyjnymi, niemożnością i uprze-
dzeniami. W sytuacji, gdy polską men-
talnością jest wynajdywanie różnic 
i problemów, Wy doszukiwaliście się 
podobieństw oraz wspólnych intere-
sów i odpowiadających im rozwiązań. 

Wy łączyliście bieguny „Krzemiennego 
Kręgu”, Wy wydeptywaliście krętą ale 
wspólną ścieżkę rozwoju i cieszyliście 
się sukcesami sąsiadów. Dobre wzorce 
nie były obiektem zawiści, tylko naśla-
dowania, a wzajemna życzliwość stała 
się stylem komunikowania i współpra-
cy. Dlatego zewnętrzne opinie dotyczą-
ce Lokalnej Grupy Działania „Krze-
mienny Krąg”, a mówiące o tym, że 
jest jedną z najlepiej funkcjonujących 
w Polsce, brzmią na tym tle banalnie. 
W tym wypadku rzeczywistość prze-
rosła kryteria zewnętrznych ocen. Ta 
rzeczywistość, której Wy jesteście twór-
cami, stała się wartością samą w sobie. 
Pozyskanej świadomości, poczucia 
wartości, pobudzonej aktywności, zdo-
bytych doświadczeń i zawartych przy-
jaźni nie da się opisać jakąkolwiek, na-
wet najwyższą skalą wartości. Jesteśmy 
bowiem jedną wielką rodziną, której 

udało się być razem nie tylko na wspól-
nej fotografii. 
Dlatego z perspektywy już minionego, 
pierwszego etapu finansowania  projek-
tów wyrażam nie tylko dumę i satysfak-
cję z osiągnięć, ale także optymizm na 
przyszłość. Przed nami kolejne etapy 
sięgania po pieniądze, które pozwala-
ją zmieniać nasz „Krzemienny Krąg”. 
Wierzę, że wykorzystamy je jeszcze le-
piej aniżeli te, o których możemy już 
mówić w kategoriach podsumowania.

Jarosław Kuba
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Agrotravel

Najbardziej prestiżowa, 
międzynarodowa impreza 
targowa w Polsce promująca 
turystykę uprawianą na terenach 
wiejskich, organizowana od 
siedmiu lat w Kielcach gromadzi 
półtorej setki wystawców 
z całego świata.

Wyjazdy studyjne

Organizowane dla członków 
„Krzemiennego Kręgu” wyjazdy 
szkoleniowe do Lokalnych Grup 
Działania na terenie całej Polski, 
a także wizyty przedstawicieli 
LGD nad Kamienną, celem 
wymiany doświadczeń.

„Krzemienny Krąg” roz-
począł karierę wysta-
wienniczą od poznań-
skiej imprezy FARMA 
2007. Na Agrotravel 
jest od pierwszej edy-
cji (2009) i zbiera re-
gularnie wyróżnienia 
za oryginalność stoiska 
i atrakcyjność oferty. 
LDG „Krzemienny Krąg” 
w kolejnych edycjach kieleckich tar-
gów reprezentowali m.in. Fabryka 
Porcelany AS, Muzeum Historyczno-
-Archeologiczne „Krzemionki”, Koła 
Gospodyń Wiejskich z Krzyżanówki 
i Kochanówki, Stowarzyszenie „Se-
nior” z Rzeczniowa, Stowarzyszenie 
„Rżuchów i Kropka”, Koło Kobiet 
Aktywnych z Sadowia, twórcy ludo-

Kilkanaście wizyt studyjnych w różne 
rejony Polski oraz tych odbytych w roli 
gospodarza przybliżyło przedstawicie-
lom „Krzemiennego Kręgu” wiedzę na 
temat tworzenia Lokalnych Strategii 
Rozwoju na bazie posiadanych atrakcji 

wi Mieczysław Siepietowski, Andrzej 
Boberek i Grzegorz Tyrała, a także 
Gospodarstwo Ekologiczne p. Boj-
ków z Jacentowa, czy Klub Pojazdów 
Dawnych „Singiel”, które corocznie 
z ogromnym powodzeniem promowa-
ły wypoczynek „pod gruszą” i atrakcje 
„Krzemiennego Kręgu”.

oraz ich wdrażania w życie w różnych 
środowiskach społecznych, a także 
skutecznego sięgania po pieniądze 
z programów unijnych. Jako „Krze-
mienny Krąg” byliśmy m.in. w Biesz-
czadach, u Ciuchci Krasińskich na 

Mazowszu, w Lanckoronie, Gorcach 
– Pieninach, na Ziemi Cieszyńskiej, 
a także tam, gdzie działają Naszyj-
nik Północy i Nasza Sejneńszczyzna. 
Gościliśmy natomiast m.in. przed-
stawicieli LGD z Inowrocławia, 
Opolszczyzny, Suchej Beskidzkiej 
i Suwalszczyzny.      

„KRZEMIENNY KRĄG” TURYSTYCZNIE I WYJAZDOWO
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Turnieje piłki siatkowej

Organizowane od 2010 
roku coroczne turnieje 
piłki siatkowej gromadzą 
drużyny reprezentujące 
wszystkie gminy wchodzące 
w skład „Krzemiennego Kręgu”, 
integrując obszar LGD także 
w ramach rywalizacji sportowej.

Szlak Przygody

Inicjatywa kilku Lokalnych Grup 
Działania z terenu województwa 
świętokrzyskiego, w tym 
„Krzemiennego Kręgu”, której 
celem jest wspólna promocja 
oraz oferta posiadanych atrakcji 
turystycznych.

Emocjonujące mecze, kipiące radością 
trybuny i niesamowite zaangażowa-
nie wszystkich uczestników sporto-
wych spotkań, sprawiły, że turniej 

1000 kilometrów tras, 100 opisanych 
obiektów turystycznych i ujednolicone 
oznakowanie, które prowadzi turystę 

siatkarski należy 
do imprez nieza-
pomnianych. O za-
ciętości rywalizacji 
świadczy fakt, że 
w każdym z turnie-
jów zwyciężała inna 
drużyna: w Kuno-
wie w 2010 r. wygra-
ła Chotcza, w Solcu 
w 2011 r. Kunów, 
w Ćmielowie w 2012 

r. gospodarz Ćmielów, w Ostrowcu 
w 2013 r. Powiat Ostrowiecki i w Ku-
nowie w 2014 r. Bałtów. Do sukcesów 
sportowych należy doliczyć także do-

od Gór Świętokrzyskich po Powiśle, 
to oferta przygotowana z udziałem 80 
partnerów. Wędrując Szlakiem Przy-
gody turyści zbierają punkty za zaku-
piony bilet, skonsumowany obiad czy 
wynajęty nocleg, za co w dowolnym 
punkcie szlaku mogą odbierać zachę-
cające do dalszego korzystania z usług 
turystycznych rabaty. Tak zwana oferta 
sieciowa Szlaku Przygody została do-
ceniona, otrzymując na VII Międzyna-
rodowych Targach Turystyki Wiejskiej 

datkowe walory, jak zaangażowanie 
lokalnych władz samorządowych we 
wsparcie dla swoich drużyn oraz zor-
ganizowane, barwne grupy kibiców, 
wśród których dominował Bałtów.

i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 
wyróżnienie za najlepszy produkt, 
a na ostatniej edycji tychże targów III 
miejsce w konkursie na najciekawszy 
pakiet turystyki wiejskiej.

„KRZEMIENNY KRĄG” AKTYWNIE I SPORTOWO
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Baw się z nami LGD-ami

Cykliczna impreza promująca 
turystykę wiejską, która 
pod patronatem marszałka 
województwa świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa odbywa się 
w centrum Kielc z udziałem 
wszystkich 18 Lokalnych Grup 
Działania z terenu województwa 
świętokrzyskiego.

Questing

Rodzaj aktywnego poznawania 
tradycji, historii i walorów 
przyrodniczych regionu za 
sprawą rozwiązywania w terenie 
wierszowanych zagadek. 
Opracowana w USA zabawa 
przypomina znane z harcerstwa 
polskie podchody i jest popularną 
na świecie formą turystyki 
aktywnej. 

Organizatorem imprezy jest Departa-
ment Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskie-

Twórca questingu Steven Glazer zapre-
zentował swój pomysł nad Kamienną 
w lipcu 2009 roku. Rok później Bałtów 
już aspirował do miana polskiej stolicy 

go. „Krzemienny Krąg” od początku 
inicjatywy jest jej uczestnikiem, pre-
zentując ofertę turystyczną oraz re-
gionalne tradycje i kulinaria. Podczas 
ostatniej edycji  pikniku na naszym 
stoisku można było podziwiać biżute-
rię i witraże wykonywane ręcznie przez 

questingu, organizując kolejne warsz-
taty i konkursy. Obecnie na terenie 
„Krzemiennego Kręgu” funkcjonuje 
kilkadziesiąt questów, czyli wędrówek 
prowadzących uczestnika zabawy tak, 
by mógł korzystać z emocji i geniuszu 
wyjątkowych miejsc  i pobudzać swoją 
ciekawość na zasadzie osobistego od-
krywania danego obszaru. Każdy Quest 
jest spójną tematycznie historią złożoną 
z detali, do których odkrywania zachę-
ca mapka z rysunkami oraz wierszowa-
na instrukcja zawarta w przewodniku. 
Kierując się nią turysta sam odkrywa 
punkty na trasie, zbiera informacje 
i ukryte liczby, wyrazy a nawet poje-
dyncze litery. Na zakończenie odkrywa 
tajemnicę, hasło lub skarb. Przybija pie-
czątkę i zbiera punkty, za których odpo-

wiednią ilość może otrzymać na przy-
kład naszywkę czy czapeczkę. Questing 
jest bardzo popularną formą turystyki 
w USA, a Bałtów i Krzemienny Krąg li-
derem w jego wdrażaniu w Polsce.

Jadwigę Grys oraz drewniane obrazy 
i rzeźby Grzegorza Tyrały. Natomiast 
mistrzynie smaku ze Stowarzyszenia 
„Senior” z Rzeczniowa przygotowały: 
pierogi, kapustę z grochem, chleb ze 
smalcem i ogórkiem kiszonym, pasz-
teciki z grzybami, czy oponki.

„KRZEMIENNY KRĄG” BAWI SIĘ I QUESTUJE



9

ANDRZEJ JABŁOŃSKI

Wójt Gminy Bałtów, w LGD 
„Krzemienny Krąg” reprezentuje 
sektor publiczny (samorząd) 
i pełni funkcję przewodniczącego 
Rady Stowarzyszenia. Do 
wyłącznej kompetencji Rady 
należał wybór operacji, które 
mogły być realizowane w ramach 
lokalnej strategii rozwoju.

U podstaw tworzenia LGD „Krze-
mienny Krąg” znalazła się potrzeba 
wskazania wspólnego mianownika dla 
mnogości działań w zakresie turystyki, 
kultury, rozwoju i promocji regionu. 
Przed powstaniem partnerstwa brako-
wało „platformy” porozumienia, koor-
dynacji działań poszczególnych part-
nerów oraz wsparcia instytucjonalnego 
w zakresie realizacji projektów. „Krze-
mienny Krąg” stworzył szansę na roz-
wiązanie problemów, z którymi dotych-
czas sobie nie radziliśmy. Wynikający 
z tego dostęp do programów i środków 
rozwojowych, otworzył drogę do wpro-
wadzenia rozwiązań, które umożliwiły 
trwały i zrównoważony rozwój gminy. 
Pozyskanie dofinansowania przez sa-
morząd, stowarzyszenia, organizacje 

nieformalne oraz osoby prowadzące 
działalność gospodarczą, wpłynęło 
w sposób szczególny na rozwój tury-
styki – główny kierunek działań LGD. 
Ponadto realizacja projektów przyczy-
niła się do poprawy estetyki i wyglądu 
naszego otoczenia. Funkcjonowanie 
LGD „Krzemienny Krąg” przyczyniło 
się do budowy społeczeństwa obywa-
telskiego. Podejście Leader to sposób 
na mobilizowanie i realizowanie roz-
woju wsi wśród lokalnych społeczności 
wiejskich. Odegrało ono ważną rolę 
w kształtowaniu postaw w reakcji na 
stare i nowe problemy gminy oraz stało 
się rodzajem „laboratorium” do budo-
wania zdolności lokalnych oraz testo-
wania nowych sposobów na rozwiązy-
wanie problemów. 

Gdy wójt nie może, „Krzemienny Krąg” pomoże

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Gmina Bałtów 

Tytuł projektu: „Tradycyjne 
rzemiosła – warsztaty i wyjazdy 
edukacyjne dla dzieci  
i młodzieży z terenu Gminy 
Bałtów”

Całkowita wartość projektu: 
4 634,18 zł

Kwota dofinansowania: 
3 206,29zł 

Termin realizacji: 
luty – grudzień 2013

GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Gmina Bałtów 

Tytuł projektu: „Remont 
budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Wólka Bałtowska 
Kolonia”

Całkowita wartość projektu: 
43 906,24 zł

Kwota dofinansowania: 
24 987,29 zł 

Termin realizacji: 
listopad 2010 – grudzień 2011

W ramach projektu zorganizowany 
został wyjazd do Żywego Muzeum 
Porcelany w Ćmielowie i Ekomuzeum 
w Starachowicach, a 5-cio dniowe 
warsztaty edukacyjne przypomniały 
o dawnych tradycjach rzemieślniczych 

W ramach projektu został przeprowa-
dzony remont elewacji, dachu oraz po-
mieszczeń świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Wólka Bałtowska Kolonia. 
Zakres prac remontowych obejmował 
docieplenie budynku płytami styro-
pianowymi, wymianę pokrycia da-
chowego, uszkodzonych elementów 
konstrukcji dachu oraz uzupełnienie 
tynków, montaż ościeżnic drzwio-
wych, licowanie ścian płytkami, ma-
lowanie, wymianę armatury wod-
no - kanalizacyjnej, wymianę opraw 
oświetleniowych. 

regionu, w tym o garncarstwie, z któ-
rego przed wiekami słynęła Dolina 
Kamiennej od Denkowa po Bałtów 
i Tarłów. Osiągnięcia projektu zostały 
podsumowane podczas pikniku edu-
kacyjno-artystycznego.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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        GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Gmina Bałtów 

Tytuł projektu: „Wsparcie 
i promocja twórczości ludowej 
i folklorystycznej w Gminie 
Bałtów”

Całkowita wartość projektu: 
11 295,24 zł

Kwota dofinansowania: 
10 700,20 zł 

Termin realizacji: 
listopad 2010 – listopad 2011

GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Gmina Bałtów 

Tytuł projektu: „Zakup strojów 
ludowych dla Małych Bałtowian”

Całkowita wartość projektu: 
6 484,32 zł

Kwota dofinansowania: 
4 199,91 zł 

Termin realizacji: 
lipiec 2011 – listopad 2012

W ramach realizacji projektu zespół 
„Bałtowianie” został doposażony 
w niezbędne do dalszej działalności in-
strumenty muzyczne: kontrabas, klar-
net, trąbkę oraz trzy kompletne stroje 
męskie. Zorganizowano także piknik 
folklorystyczny z udziałem zespołu, 
który jest wizytówką gminy i regionu, 
promując lokalny folklor miejscowości 
i artystyczne talenty jej mieszkańców.

W ramach projektu dziecięcy zespół ludowy „Mali Bałtowianie” został doposażo-
ny w 16 szt. kompletnych strojów dziecięcych. Zorganizowano także piknik folk-
lorystyczny z udziałem zespołu, który łączy pokolenia i udanie reprezentuje gminę 
na przeglądach twórczości ludowej, promując tradycje folklorystyczne regionu.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Gmina Bałtów 

Tytuł projektu: „Moje miejsce-
zagospodarowanie placu pod 
kątem rekreacyjno- sportowym 
w miejscowości Okół”

Całkowita wartość projektu: 
28 651,45 zł

Kwota dofinansowania: 
16 638,41 zł 

Termin realizacji: 
listopad 2011 – październik 2012

W ramach projektu zagospodarowano 
pod kątem rekreacyjno-sportowym 
zaniedbany plac przylegający do Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej im. Le-
gionów Polskich w Okole. Teren został 
wyrównany, uporządkowany i obsa-
dzony krzewami i trawą. Zamontowa-
ne zostały urządzenia zabawowe dla 

dzieci (młynek, urządzenie ruchowe 
żółw ) oraz ławki. Dodatkowo na ca-
łej długości i szerokości placu został 
wykonany chodnik z kostki brukowej. 
Obecnie plac stanowi estetyczne miej-
sce spotkań i wypoczynku mieszkań-
ców.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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        GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Gmina Bałtów 

Tytuł projektu: „Zakup 
strojów ludowych i instrumentu 
muzycznego dla zespołu 
ludowego Bałtowianie”

Całkowita wartość projektu: 
24 105,63 zł

Kwota dofinansowania: 
14 999,20 zł 

Termin realizacji: 
grudzień 2009 – sierpień 2010

W ramach projektu zespół „Bałtowia-
nie” został doposażony w niezbędne 
do dalszej działalności instrumenty 
muzyczne: akordeony – 2 szt. oraz 
19 szt. kompletnych strojów ludowych 
Zorganizowano także piknik folklory-
styczny z udziałem zespołu, który zdo-
bywa laury na przeglądach twórczości 
ludowej, promując gminę i lokalne tra-
dycje folklorystyczne.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Gmina Bałtów 

Tytuł projektu: „Remont 
budynku remizy strażackiej 
w Lemierzach, remont świetlicy 
wiejskiej w Rudce Bałtowskiej 
oraz zagospodarowanie 
pod kątem  pełnienia funkcji 
rekreacyjnych i sportowych placu 
wiejskiego w Wólce Bałtowskiej”.

Całkowita wartość projektu: 
317 895,81 zł

Kwota dofinansowania: 
197 728,53 zł 

Termin realizacji: 
październik - grudzień 2014

Realizacja projektu polegającego na 
remoncie obiektów miała na celu stwo-
rzenie mieszkańcom dogodnych wa-
runków do integracji społecznej oraz 
wykorzystania potencjału ludzkiego 
do pielęgnowania i kultywowania tra-
dycji wiejskiej. Ponadto przyczyniła 
się do zapewnienia odpowiednich wa-
runków realizacji działań w zakresie 
działalności kulturalnej, wzbogaciła 
formy spędzania wolnego czasu.
Zakres rzeczowy obejmował między 

innymi docieplenie i malowanie ele-
wacji (Lemierze), wymianę uszko-
dzonej stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie gładzi gipsowych i malo-
wanie pomieszczeń, wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami, wymianę instalacji 
wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, 
wydzielenie sanitariatów i kuchni. 
Zagospodarowanie placu wiejskiego 
w Wólce Bałtowskiej przyczyni się do 
wzrostu aktywności fizycznej dzieci 
i dorosłych. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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        GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie „Delta”

Tytuł projektu: „Bałtowskie 
spotkanie z historią – Rok 1812”

Całkowita wartość projektu: 
32 917,50 zł

Kwota dofinansowania: 
25 000,00 zł 

Termin realizacji: 
lipiec 2012 – styczeń 2013

Celem projektu była aktywizacja lo-
kalnej społeczności, zainteresowanie 

widzów dziejami państwa polskiego 
oraz poszerzenie oferty turystycznej 
Bałtowskiego Kompleksu Turystycz-
nego poprzez organizację widowiska 
historyczno - plenerowego mającego 
na celu odtwarzanie wydarzeń histo-

rycznych z roku 1812.  Inscenizacja 
była bezpośrednio związana z 200-
tną rocznicą Kampanii Napoleońskiej 
przeciwko wojskom rosyjskim, kiedy 
mieszkańcy regionu masowo wstępo-
wali  w szeregi wojska Księstwa War-
szawskiego. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie „Delta”

Tytuł projektu: „Bałtowski 
Wrzesień – historyczne 
widowisko plenerowe” - 
inscenizacja wydarzeń z września 
1939 roku

Kwota dofinansowania: 
21 792,23  zł 

Termin realizacji: 
listopad 2010 – lipiec 2011

W ramach projektu na bałtowskich 
błoniach odbyła się inscenizacja wy-
darzeń z września 1939 roku. W wi-
dowisku plenerowym udział wzięło 20 
żołnierzy niemieckich, w tym zmoto-
ryzowany pluton motocyklistów, ob-
sługa działa i moździerza oraz samo-
lot, a po stronie polskiej 20 ułanów na 
koniach, taczanka oraz działo z obsłu-
gą. Mieszkańców wioski odtwarzała 
grupa 30 osób, w tym 10 dzieci. Insce-
nizacja nawiązała do krwawych epizo-
dów tragicznej kampanii wrześniowej, 
które przed laty rozegrały się w rejonie 
Puszczy Iłżeckiej i Bałtowa.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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        GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie „Delta”

Tytuł projektu: „Bałtowskie 
Spotkania z Historią - 
Średniowieczny Turniej Rycerski 
o Miecz Warsza z Bałtowa”

Kwota dofinansowania: 
25 000,00  zł 

Termin realizacji: 
czerwiec 2013

Zorganizowane w ramach projektu 
widowisko historyczno - plenerowe 
składało się z  dwóch części: turnieju 
rycerskiego o miecz Warsza z Bałto-
wa, gonitw husarskich oraz insceniza-
cji bitwy z Tatarami. Celem projektu 

było podkreślenie etosu rycerskiego 
jednego z pierwszych właścicieli Bał-
towa oraz przypomnienia jego zasług 
dla tej miejscowości, a także średnio-
wiecznych korzeni osadnictwa nad 
Kamienną.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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         GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie „Delta”

Tytuł projektu:  „Wzniesienie 
Pomnika Pszczoły Robotnicy 
wraz z zagospodarowaniem 
otaczającego terenu”

Całkowita wartość projektu: 
43 929,45 zł

Kwota dofinansowania: 
25 000,00  zł 

Termin realizacji: 
lipiec 2012

W ramach projektu 
w Bałtowie, który nazy-
wany jest pszczelarską 
stolicą województwa 
świętokrzyskiego, sta-
nął pomnik Pszczoły 
Robotnicy, by na trwałe 
upamiętnić tradycyjne 
dla regionu rzemiosło. 
Pomnik został wykona-
ny z żywicy epoksydowej 
i usytuowany na zago-
spodarowanym skwerze.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW

GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: DLF INVEST 
Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „Uatrakcyjnienie 
nowego stoku narciarskiego 
systemem przeszkód dla 
narciarzy i snowboardzistów 
w postaci Snowparku”

Całkowita wartość projektu: 
70 306,80 zł

Kwota dofinansowania: 
45 728,00 zł 

Termin realizacji: 
listopad 2013 – maj 2014

W ramach projektu zwiększono atrak-
cyjność ośrodka narciarskiego oraz 
uzupełniono ofertę turystyczną Stacji 
Narciarskiej, która stała się bardziej 
konkurencyjna wobec innych tego 
typu ośrodków w Polsce. Snowpark 
składa się z systemu przeszkód, które 
są mobilnymi, wolno stojącymi kon-
strukcjami. Nie wymagają one żadnych 
pozwoleń związanych z ich montowa-
niem. W skład snowparku wchodzi 
siedem głównych elementów, wykona-
nych z profili stalowych, aluminium, 
sklejki wodoodpornej laminowanej 
oraz PCV, czasowo posadowionych na 
podłożu. Są to różnego rodzaju rury, 
murki, poręcze, które stanowią imita-
cję skateparku przeniesioną na stok. 
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        GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: 
Przedsiębiorstwo Społeczne 
„ALLOZAUR” Sp. z o.o.

Tytuł projektu: „VI 
Świętokrzyskie Święto Pszczoły – 
Ogólnopolski Piknik Pszczelarski”

Całkowita wartość projektu: 
34 868,34 zł

Kwota dofinansowania: 
24 107,86  zł 

Termin realizacji: 
marzec – październik 2013

Organizowane w ramach projektu 
Świętokrzyskie Święto Pszczoły jest 
imprezą cykliczną, która przyciąga 
rzesze pszczelarzy i miłośników mio-
du z całego kraju i Europy: Słowacji, 
Ukrainy, Białorusi, Rumunii, Bułgarii, 
Niemiec i Szwecji. Jako impreza o cha-
rakterze wystawienniczo – targowym 
oferuje możliwość zakupu najnowo-
cześniejszych sprzętów pszczelarskich 
bezpośrednio od producentów, a także 
miodów, kosmetyków produkowanych 
na bazie miodu lub mleczka pszczele-
go oraz służy wymianie wiedzy i do-
świadczeń z zakresu hodowli pszczół 
w ramach tradycyjnej sesji naukowej. 
Świętokrzyskie Święto Pszczoły jest 
urozmaicone bogatym programem ar-
tystycznym.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

Tytuł projektu: „Przygotowanie 
i dystrybucja pakietów 
promujących usługę lokalną jaką 
są wizyty studyjne”

Całkowita wartość projektu: 
33 571,29 zł

Kwota dofinansowania: 
22 705,55 zł 

Termin realizacji: 
lipiec 2012 – grudzień 2014

GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”

Tytuł projektu: „Przebudowa 
i remont budynku Klubu „Bałtek” 
w Bałtowie” 

Całkowita wartość projektu: 
772 641,49 zł

Kwota dofinansowania: 
500 000,00 zł 

Termin realizacji: 
luty 2013 – marzec 2015

Głównym założeniem projektu była 
promocja usługi lokalnej poprzez 
opracowanie i wydanie profesjonalnej 
oferty organizacji wizyt studyjnych.   
Stworzono pakiety informacyjno – 
promocyjne składające się z: koperty, 
teczki A4, folderu ofertowego, kalen-
darza autorskiego, sześciu prezenta-
cji multimedialnych podejmujących 
kluczowe zagadnienia związane z roz-
wojem Gminy Bałtów  oraz spotu pro-
mocyjnego. Teczka ofertowa została 
przygotowana w nakładzie 2 000 szt., 
w tym 1 000 szt. pakietów zostało ro-
zesłanych listownie do potencjalnych 
adresatów z całej Polski. 

Projekt polegał na przebudowie i roz-
budowie budynku administracyjno – 
usługowego i obejmował: dobudowę 
części dla pomieszczeń małej gastro-
nomii, pomieszczenia kotłowni na olej 
opałowy, pomieszczenia szatni, zmianę 
konstrukcji i przykrycia 
dachu, ocieplenie ścian 
zewnętrznych i stropu 
budynku, wymianę sto-
larki drzwiowej i okien-
nej, wykonanie nowych 
obróbek blacharskich 
(parapety, rynny i rury 
spustowe); kolorysty-
ki elewacji budynku; 
nowych ciągów komu-
nikacyjnych pomiędzy 

segmentami budynku (przebicia oraz 
schody), wymianę instalacji wodno – 
kanalizacyjnej, elektrycznej i central-
nego ogrzewania, montaż wentylacji 
mechanicznej oraz klimatyzacji.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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       GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Damian 
Lichota Sabat Tour Usługi 
Turystyczne

Tytuł projektu: „Adaptacja 
Paleontologicznego Placu Zabaw 
w okresie zimowym na Wioskę 
Świętego Mikołaja”

Całkowita wartość projektu: 
38 130,00 zł

Kwota dofinansowania: 
24 800,00 zł 

Termin realizacji: 
marzec – listopad 2013

Do realizacji projektu wykorzystano 
zlokalizowany na terenie Bałtowskie-
go Kompleksu Turystycznego Paleon-
tologiczny Plac Zabaw „Sabathówkę”, 
który został zaadoptowany na Wio-
skę Świętego Mikołaja. Umożliwiło 
to wykorzystanie obiektu w okresie 
zimowym. Zakupiono i zamontowa-
no iluminację świetlną na wszystkich 
obiektach Wioski Czarownic. Zaku-
piono również scenografię Wioski 
Świętego Mikołaja. Chata Czarownicy, 
w której jesienią odbywają się warsz-
taty tematyczne i zabawy dla dzieci 
związane z tradycją Halloween staje 
się w grudniu Chatą Świętego Mikoła-
ja, gdzie Mikołaj mieszka i pracuje. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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        GMINA BAŁTÓW

Wnioskodawca: Grzegorz 
Rdzonek – Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Na Wzgórzu”

Tytuł projektu: „Doposażenie 
gospodarstwa agroturystycznego 
„Na Wzgórzu” oraz 
zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego dostępnego dla 
turystów”

Całkowita wartość projektu: 
30 038,00 zł

Kwota dofinansowania: 
24 030,40 zł 

Termin realizacji: 
luty - grudzień 2013

W ramach projektu zostało zakupione:  
sprzęt TV, AGD (telewizor, uchwyt do 
telewizora, zmywarka, kuchnia gazo-
wa, pralka, odkurzacz, antena DVBT 
oraz dwa dekodery DVBT), rolety 
wewnętrzne wraz z montażem, meble 
(krzesła 12 sztuk, komplet mebli sy-
pialnianych (szafa, stoliki – 2 sztuki, 

łóżko, komoda) oraz meble ogrodowe 
– 2 komplety (2 stoły, 4 ławki, 4 krze-
sła). W ramach operacji zostały rów-
nież wybudowane dwie altany, w tym 
jedna z grillem.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BAŁTÓW
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GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Bodzechów

Tytuł projektu: “Utworzenie 
i zagospodarowanie miejsca 
wypoczynku - budowa placu 
zabaw” 

Całkowita wartość projektu: 
22 398,79 zł

Kwota dofinansowania: 
14 568,32 zł

Termin realizacji: 
luty 2013 – czerwiec 2014

GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca:  Gminne 
Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Gminie Bodzechów

Tytuł projektu: “Kultywowanie 
tradycji lokalnych poprzez zakup 
strojów ludowych dla Gminnego 
Stowarzyszenia Gospodyń 
Wiejskich w Gminie Bodzechów” 

Całkowita wartość projektu: 
20 183,59 zł

Kwota dofinansowania: 
14 128,44 zł

Termin realizacji: 
czerwiec 2010 – czerwiec 2011

W ramach projektu powstał nowocze-
sny plac zabaw dla dzieci zlokalizo-
wany w miejscowości Szewna, w bez-
pośrednim sąsiedztwie  istniejącego 
już  obiektu „Moje Boisko Orlik 2012”, 
dzięki czemu powstało komplekso-
we miejsce rekreacji i wypoczynku. 
W ramach projektu zostały zakupione 
huśtawki wahadłowe, huśtawki wago-
we, karuzela, huśtawki sprężynowe, 
duży zestaw rekreacyjny z dwiema 
zjeżdżalniami, tunelem i sznurowym 
łącznikiem oraz ławki z ławostołem, 
stwarzającymi komfortowe warunki 
do spędzania czasu przez rodziców 
z dziećmi.

W ramach projektu  zostały zakupione 34 pary butów dla pań, 10 gorsetów, 10 spód-
nic, 3 bluzki wzorcowe dla kół gospodyń Szewna , Bodzechów i Chmielów oraz 2 ko-
szule dla panów akompaniujących zespołom śpiewaczym stowarzyszenia. Pozostałe 
31 bluzek panie uszyły i wyhaftowały samodzielnie  po zakupieniu  kanwy i nici.
Zrealizowanym celem operacji było podniesienie świadomości znaczenia 
dziedzictwa kulturowego w zrównoważonym rozwoju oraz 
wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez  kul-
tywowanie tradycji, rozwój kultury  i pobudzenie  aktywności 
społecznej.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BODZECHÓW
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GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Bodzechów 

Tytuł projektu: Budowa 
świetlicy w miejscowości Mychów

Całkowita wartość projektu: 
437 613,16 zł

Kwota dofinansowania: 
250 000,00 zł

Termin realizacji: 
sierpień 2014 – marzec 2015

Projekt miał na celu wybudowanie 
świetlicy w miejscowości Mychów, by 
zaspokoić potrzeby społeczne i kultu-
ralne mieszkańców. W efekcie przy-
niósł także wzrost aktywności spo-
łecznej oraz podniósł standard jakości 
życia. Stworzone centrum kulturalne 
wsi działa na rzecz świadomości i inte-
gracji społeczności lokalnej, kształtuje 
tożsamość i wizerunek wsi oraz służąc 
jej promocji, sprzyja tym samym roz-
wojowi turystyki.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BODZECHÓW
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     GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Bodzechowie

Tytuł projektu: Organizacja 
Festynu „Łączymy się 
w Krzemiennym Kręgu - X Święto 
Pieczonego Ziemniaka” 

Całkowita wartość projektu: 
19 408,11 zł

Kwota dofinansowania: 
13 100,44 zł

Termin realizacji: 
wrzesień 2012

Festyn miał na celu zachowa-
nie lokalnego dziedzictwa kultu-

rowego, którego ważnym elementem 
są miejscowe tradycje, obrzędy i zwy-
czaje związane z uprawą i przetwa-
rzaniem ziemniaków. Przypominały 
o tym konkursy związane tematycznie 
z ziemniakami dla dzieci, rodziny i do-
rosłych, m.in. na „Króla Ziemniaków 
2012”. Towarzyszyły temu wystawy rę-
kodzieła, kulinaria, np. „Osobliwości 
ziemniaczanego stołu” oraz wystawa 
różnych odmian ziemniaków upra-
wianych w regionie. W trakcie impre-
zy wystąpiły amatorskie zespoły śpie-
wacze z terenu gminy Bodzechów: 
„Bodzechowianki”, „Chmielowianki”, 

„Jędrzejowiczanki” „Magonian-
ki”, „Sarnówczanki”, „Szewnian-
ki”, ”Szwarszowianki”, dziecięcy 
zespół „Bławatki” z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bodzechowie oraz lu-
dowe zespoły śpiewacze z terenu LGD 
„Krzemienny Krąg”: „Bałtowianie” 
i „Biesiada” z gminy Bałtów, „Borian-
ki” z gminy Ćmielów. Wystąpił rów-
nież gościnnie zespół „Mirowianki” 
z gminy Mirów; solistki Dominika Ro-
siak, Patrycja Śmigała, a do łez bawili 
artyści kabaretu TRUTEŃ. W ramach 
promocji imprezy oraz regionu rozda-
wano okolicznościowe wydawnictwo 
„Stare potrawy z ziemniaka w nowej 
kuchni”.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BODZECHÓW
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GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Dziedzictwa Kulturowego Gminy 
Bodzechów „Kurhan”

Tytuł projektu: „Opracowanie 
publikacji na temat zasobów 
kulturowych gminy Bodzechów 
oraz zorganizowanie wyjazdu 
studyjnego do gminy Mrągowo 
połączonego z warsztatami 
wikliniarskimi dla  grupy 50 osób”

Całkowita wartość projektu: 
8 747,01 zł

Kwota dofinansowania: 
6 000,00 zł

Termin realizacji: 
grudzień 2009 - październik 2010

W ramach projektu został zorganizowa-
ny wyjazd studyjny do gminy Mrągowo, 
w którym uczestniczyło 50 osób z te-
renu gminy Bodzechów oraz  wydano 
400 sztuk broszur opisujących dziedzic-
two kulturowe, przyrodnicze, a przede 
wszystkim kulinarne gminy Bodze-
chów. Zorganizowane zostały również 

sześciogodzinne warsztaty wikliniar-
skie,  których uczestnicy współpracują 
dziś z dziećmi w szkołach gminy Bodze-
chów, gdzie przekazują  zdobytą wiedzę 
i umiejętności bądź zajmują się wykony-
waniem przedmiotów z wikliny wysta-
wiając je  na jarmarkach odbywających 
się na terenie powiatu ostrowieckiego. 

GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Bodzechów

Tytuł projektu: „Utworzenie  
punktu informacji turystycznej 
w Sarnówku Dużym  i wyposażenie 
interaktywny sprzęt„ 

Całkowita wartość projektu: 
10 799,60 zł

Kwota dofinansowania: 
6 146,00 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2011 – czerwiec 2012

W ramach projektu został urucho-
miony punkt informacji turystycznej 
w Sarnówku Dużym, wyposażony 
w zestaw interaktywny, na który skła-
dają się m.in. tablica interaktywna do-
tykowa z oprogramowaniem, projek-
tor i laptop. Sala, w której znajduje się 
punkt informacji turystycznej została 
ponadto wyposażona w komputery 
z dostępem do internetu, materia-
ły promujące teren turystyczny LGD 
,,Krzemienny Krag”, filmy na płytach 
DVD z terenu Sarnówka Dużego oraz 
gminy Bodzechów. Punkt, który został 
oznakowany zgodnie z wymogami tu-
rystyki, jest chroniony monitoringiem. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY BODZECHÓW
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GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chmielowie

Tytuł projektu: „Zagospodarowanie terenu 
wokół strażnicy, wyposażenie sali wiejskiej 
w niezbędne meble oraz przygotowanie 
i przeprowadzenie imprezy związanej z 85- 
leciem OSP w Chmielowie”

Całkowita wartość projektu: 
20 653,87 zł

Kwota dofinansowania: 
14 456,96 zł

Termin realizacji: 
grudzień 2009 – grudzień 2010

        GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Bodzechów

Tytuł projektu: „Budowa 
Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
w miejscowości Goździelin” 

Całkowita wartość projektu: 
428 760,30 zł

Kwota dofinansowania: 
200 000,00 zł

Termin realizacji zadania: 
grudzień 2009 – listopad 2010

W ramach projektu zo-
stały przeprowadzone 
prace porządkowe wo-
kół remizy i sali wiej-
skiej (nieodpłatnie) 
oraz zorganizowano 
i przeprowadzono ob-
chody 85-lecia OSP. 
Na wyposażenie Sali 
wiejskiej mieszczącej 
się w remizie zakupio-
no także 8 stołów skła-
danych, 60 składanych 
krzesełek oraz 3 szafy.

Projekt polegał na budowie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w miejscowości 
Goździelin. W ramach projektu powstały plac zabaw, boisko trawiaste o po-
wierzchni 636,9 m2 oraz drogi i chodniki o łącznej powierzchni 537,73 m2. Plac 
zabaw dla dzieci wyposażony został w urządzenia do zabawy: zestaw zabawowy 
„Krzyś”, huśtawki wagowe, huśtawki podwójne, element typu mrowisko; elementy 
typu sprężynowce oraz ławki metalowe bez oparcia i kosze na śmieci. Projekt za-
spokaja potrzeby społeczne w zakresie sportu i rekreacji.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BODZECHÓW
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GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Bodzechów 

Tytuł projektu: „Punkt informacji 
turystycznej z interaktywnym 
sprzętem w Chmielowie”

Całkowita wartość projektu: 
10 799,60 zł

Kwota dofinansowania: 
6 146,00 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2011 – czerwiec 2012

GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Bodzechów

Tytuł projektu: „Utworzenie 
ścieżki dydaktycznej 
w Chmielowie”

Całkowita wartość projektu: 
10 968,40 zł

Kwota dofinansowania: 
7 683,84 zł

Termin realizacji: 
czerwiec 2011 – grudzień 2012

W ramach projektu uruchomiony 
został punkt informacji turystycznej 
w Chmielowie, na którego potrzeby 
zakupiono zestaw interaktywny skła-
dający się m.in. z tablicy interaktyw-

W ramach projektu została przygoto-
wana ścieżka dydaktyczna w Chmie-
lowie , na którą składa się 5 tablic in-
formacyjnych o treści krajoznawczej 
zamontowanych na  drewnianych 
podstawach.  Trzy trasy oznakowane 
zostały za pomocą tabliczek, a reali-

nej dotykowej z oprogramowaniem, 
projektora i laptopa. Salę, której znaj-
duje się punkt informacji turystycznej 
wyposażono w komputery z dostępem 
do internetu oraz materiały promujące 
teren turystyczny LGD ,, Krzemienny 
Krąg”, filmy na płytach DVD z terenu 
Chmielowa oraz gmin Bodzechów, 
Bałtów i Kunów. Punkt został oznako-
wany zgodnie z wymogami turystyki 
oraz zabezpieczony systemem moni-
torowania. W okresie realizacji pro-
jektu z punktu skorzystało ponad pół 
tysiąca osób.

zacji ścieżek towarzyszyło wydawnic-
two: 1500 sztuk folderów( broszur), 
w których zamieszczono ryciny wyko-
nane przez dzieci oraz opisy wykonane 
przez nauczycieli.  Ważnym elemen-
tem projektu było uroczyste otwarcie 
ścieżki,  połączone z jej promocją.  

INICJATYWY Z TERENU GMINY BODZECHÓW
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        GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Muzeum 
Historyczno – Archeologiczne 
w Ostrowcu Św.

Tytuł projektu: Organizacja 
wydarzeń plenerowych- 
rekonstrukcji historycznej „Na 
partyzancki poszli bój 1864-
1994” oraz III Krzemionkowskich 
Spotkań z Epoką Kamienia, 
bazujących na dziedzictwie 
archeologicznym i historycznym 
regionu.

Całkowita wartość projektu: 
77 119,68 zł

Kwota dofinansowania: 
48 944,00 zł

Termin realizacji zadania: 
19.11.2013 – 30.11.2014  

W ramach projektu zrealizowano insce-
nizacje historyczne. Jednym z wydarzeń 
było widowisko historyczne „Na party-
zancki poszli bój 1864-1944” zorgani-
zowane w 150 rocznicę ostatnich walk 
Powstania Styczniowego i 70 rocznicę 
walk Armii Krajowej w ramach Planu 
„Burza”. Inscenizacja połączona została 
z wystawą eksponatów historycznych 
oraz koncertem zespołu Gloria Victis 
Project. Kolejnym elementem projektu 
stały się Krzemionkowskie Spotkania 
z Epoką Kamienia, które przybliżały ży-
cie codzienne ludzi neolitu oraz szeroką 
wiedzę na temat pradziejów. W ramach 
projektu sfinansowano również zakup 
stoiska promocyjnego Muzeum Arche-
ologicznego i Rezerwatu Krzemionki, 
dzięki któremu Muzeum może prezen-
tować swoją ofertę edukacyjną i tury-

styczną podczas wydarzeń plenerowych 
oraz targów i imprez branżowych.

INICJATYWY Z TERENU GMINY BODZECHÓW
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INICJATYWY Z TERENU GMINY BODZECHÓW

GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Muzeum Historyczno 
– Archeologiczne w Ostrowcu Św.

Tytuł projektu: Remont i doposażenie 
Muzeum Archeologicznego 
i Rezerwatu Krzemionki w nowe obiekty 
zrekonstruowanej „prahistorycznej 
osady”.

Całkowita wartość projektu: 
30 930,60 zł

Kwota dofinansowania: 
22 547,32 zł

Termin realizacji zadania: 
12.02.2013 – 31.10.2014

            GMINA BODZECHÓW

Wnioskodawca: Muzeum Historyczno 
– Archeologiczne w Ostrowcu Św.

Tytuł projektu: Przygotowanie 
i wydanie monografii Krzemionek oraz 
wydawnictwa pokonferencyjnego 
związanego z dziedzictwem 
neolitycznych kopalń krzemienia 
pasiastego w Krzemionkach

Całkowita wartość projektu: 
69.498,50  zł

Kwota dofinansowania: 
48 830,00  zł

Termin realizacji zadania: 
18.12.2013 – 31.03.2015

Projekt pozwolił na wzboga-
cenie oferty edukacyjnej Mu-
zeum Archeologicznego i Re-
zerwatu w Krzemionkach oraz 
powiększył ofertę tematów lekcji 
muzealnych dla grup zorgani-
zowanych, a także możliwość 
poszerzania wiedzy o epoce neo-
litycznych górników krzemienia 
dla turystów indywidualnych. 
Ramach projektu wyremonto-
wano lub położoną nową polepę 
na ścianach zrekonstruowanych 
chat, wykonano poletka uprawne 
i eksperymentalne z roślinnością 
użytkową, zorganizowano wy-
kop archeologiczny wraz z wypo-

W ramach projektu wydane zostały 
dwie bardzo ważne pozycje – mono-
grafię Krzemionek oraz wydawnictwo, 
będące pokłosiem konferencji naukowej 
poświęconej neolitycznym kopalniom 
krzemienia. Projekt obejmował zarówno 
działania dotyczące opracowania tekstu 
(prace redakcyjne, autorskie, tłuma-
czenia) jak i koszt składu, opracowania 
graficznego oraz druku obu publikacji. 
Dzięki realizacji tego zadania Muzeum 
poszczycić się może długo wyczekiwa-
ną unikatową monografią (pierwsza 
powstała w latach 20. XX wieku) jak 
również pokonferencyjną publikacją 
naukową, będącą początkiem pierwszej 
serii wydawniczej SILEX ET FERRUM. 
Wydanie monografii, czyli komplekso-

sażeniem, stanowisko „miedziownika” 
wraz ze zrekonstruowaniem wszystkich 
sprzętów do tego potrzebnych, takich 
jak palenisko, miechy, dysze, tygle itp.. 
Ponadto wykonano warsztat tkacza, a na 
terenie samej wioski ustawiono system 
tablic informacyjnych.

wego opracowania naukowego, jest 
również bardzo ważne z punktu 
widzenia starań o wpisanie Krze-
mionek na listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO.
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       GMINA ĆMIELÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Ćmielów 

Tytuł projektu: „Wykonanie 
placu zabaw w Ćmielowie” 

Całkowita wartość projektu: 
27 321,36 zł

Kwota dofinansowania: 
12 463,64 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2011 – lipiec 2012

GMINA ĆMIELÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Ćmielów 

Tytuł projektu: „Remont 
zabytkowej kapliczki przy ul. 
Zamkowej w Ćmielowie” 

Całkowita wartość projektu: 
14 399,79 zł

Kwota dofinansowania: 
9 365,72 zł

Termin realizacji: 
luty – listopad 2013

Plac zabaw został usytuowany 
w centrum dużego osiedla Ko-
chanowskiego w Ćmielowie. 
W skład placu zabaw weszły: 
huśtawka typu ważka, huśtaw-
ka podwójna oraz karuzela. 
Ponadto zostały zainstalowane 
ławki parkowe i kosz na śmie-
ci, a cały teren został ogrodzo-
ny. Zrealizowany projekt wpły-
nął pozytywnie na zwiększenie 
atrakcyjności regionu dzięki 
możliwości odpoczynku oraz 
organizowania czasu wolnego 
dla dzieci.

Kapliczka, która wedle tra-
dycji chroniła mieszkańców 
Ćmielowa przed żywiołem 
rzeki Kamiennej, ma swoje 
miejsce w patriotycznej tra-
dycji regionu. Projekt objął 
remont więźby dachowej 
wraz z remontem tynków 
oraz wymianę dachu z za-
stosowaniem nowego gontu 
łupanego. Remont zabezpie-
czył cenny obiekt, przywrócił 
mu świetność, by przypomi-
nał o dziedzictwie kulturo-
wym pozostawionym przez 
kolejne pokolenia.

INICJATYWY Z TERENU GMINY ĆMIELÓW
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GMINA ĆMIELÓW

Wnioskodawca: Dom Kultury 
im. Witolda Gombrowicza 
w Ćmielowie 

Tytuł projektu: „Dzień 
Ceramika – organizacja 
imprezy promującej dziedzictwo 
kulturowe Ćmielowa” 

Całkowita wartość projektu: 
39 606,00 zł

Kwota dofinansowania: 
17 786,00 zł

Termin realizacji: 
sierpień 2014

Głównym celem  realizacji projektu 
była promocja dziedzictwa kulturowe-
go Ćmielowa, którymi są garncarstwo 
i ceramika. Coroczne święto cerami-
ków to okazja  do dobrej zabawy, pre-
zentacji tradycji garncarskich i cera-
micznych oraz znakomita reklama dla 
funkcjonujących w mieście Polskich 
Fabryk Porcelany „Ćmielów” i „Cho-
dzież” SA oraz Fabryki Porcelany AS 
i unikalnego, Żywego Muzeum Porce-
lany. W trakcie zorganizowanej na Sta-

dionie Miejskim w Ćmielowie imprezy 
plenerowej można było uczestniczyć 
w odwołujących się do tradycji warsz-
tatach garncarskich i ceramicznych. 
Nie zabrakło również programu arty-
stycznego  dla dzieci i dorosłych w wy-
konaniu grupy teatralnej z Krakowa,  
Kabaretu 44 – 200 z Rybnika oraz 
„gwiazdy wieczoru” Alicji Majewskiej 
i Włodzimierza Korcza. Imprezę za-
kończyła zabawa taneczna.

INICJATYWY Z TERENU GMINY ĆMIELÓW
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GMINA CHOTCZA

Wnioskodawca: Gmina 
Chotcza  

Tytuł projektu: „Impreza 
Kulturalna – Piknik Nadwiślański 
– Bliżej natury”.

Całkowita wartość projektu: 
29 766,00 zł

Kwota dofinansowania: 
19 360,00 zł

Termin realizacji: 
sierpień 2013

Pierwsza ogólnodostępna impreza 
plenerowa nad Iłżanką „rozruszała” 
mieszkańców gminy Chotcza i zaowo-
cowała integracją społeczności, kul-
turalnym rozwojem mieszkańców 
całej gminy oraz stanowiła zachętę 
do czynnego odpoczynku i pozytyw-
nego zagospodarowania czasu wol-
nego. Wpłynęła także pozytywnie na 

poprawę życia mieszkańców gminy, 
zaspokajając ich potrzeby rozrywki 
i rekreacji. Piknik osiągnął także cel, 
którym było: podniesienie świadomo-
ści dziedzictwa kulturowego, wzmoc-
nienia poczucia tożsamości, pobudze-
nie aktywności społecznej i integracji 
międzypokoleniowej mieszkańców.

INICJATYWY Z TERENU GMINY CHOTCZA
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        GMINA CHOTCZA

Wnioskodawca: Parafia 
Rzymsko – Katolicka p.w. św. 
Tekli w Tymienicy Nowej  

Tytuł projektu: „„Prace 
konserwatorskie przy 
kamiennej kolumnie z figurką 
Niepokalanego Poczęcia N.P. 
Marii z Dzieciątkiem”

Całkowita wartość projektu: 
35 490, 43 zł

Kwota dofinansowania: 
24 990, 00 zł

Termin realizacji zadania: 
luty - listopad 2013

Zabytkowa figurka N.P. Marii z Dzie-
ciątkiem wymagała niezwłocznej inter-
wencji konserwatorskiej i konstrukcyj-
nej, gdyż fatalny stan mógł prowadzić do 
dalszych zniszczeń. Forma rzeźbiarska 
kompozycji posiadająca wysokie wa-
lory artystyczne, w wyniku warunków 
atmosferycznych uległa postępującej de-
gradacji i utracie substancji zabytkowej. 
W celu poprawy stateczności kolumny 
obiekt został zdemontowany, a podłoże 
ustabilizowane. Zdemontowane elemen-
ty kamienne poddane zostały konser-
wacji, natomiast ubytki prostych ciosów 
schodowego cokołu i profili uzupełnio-
no odpowiednim gatunkiem natural-
nego kamienia. Kamieniarkę zabezpie-
czono, aby ograniczyć niszczący wpływ 
wody opadowej.

GMINA CHOTCZA

Wnioskodawca: Parafia 
Rzymsko – Katolicka p.w. św. 
Tekli w Tymienicy Nowej

Tytuł projektu: „Odwodnienie 
kościoła metodą iniekcji 
krystalicznej w Tymienicy Nowej”

Całkowita wartość projektu: 
35 532,24 zł

Kwota dofinansowania: 
24 872,00 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2012 - marzec 2013

Celem projektu była renowacja kościo-
ła poprzez usunięcie wilgoci z murów 
kościoła w Tymienicy Nowej. Przy-
czyniła się do zachowania dziedzictwa 
kulturowego dla przyszłych pokoleń, 
podnosząc świadomość znaczenia 
środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego w zrównoważonym roz-
woju oraz wzmocniła poczucie toż-
samości mieszkańców poprzez kul-
tywowanie tradycji, rozwoju kultury 
i pobudzenie aktywności publicznej. 
W praktycznym wymiarze przedłu-
żyła żywotność świątyni. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY CHOTCZA
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GMINA CHOTCZA

Wnioskodawca: Gmina 
Chotcza  

Tytuł projektu: „Doposażenie 
klubu – świetlicy we wsi Chotcza 
– Józefów”

Całkowita wartość projektu: 
19 830,00 zł

Kwota dofinansowania: 
13 881,00 zł

Termin realizacji: 
kwiecień - listopad 2010

        GMINA CHOTCZA

Wnioskodawca: Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Choteckiej  

Tytuł projektu: „Promocja 
lokalnego dziedzictwa 
kulturowego poprzez wydanie 
publikacji Chotcza – dawna 
i współczesna”

Całkowita wartość projektu: 
30 975,00 zł

Kwota dofinansowania: 
24 780,00 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2012 - wrzesień 2013

Dzięki do-
p o s a ż e n i u 
klubu łatwiej-
szym stał 
się przekaz 
sk ierowany 
do młodych 
pokoleń, a do-
tyczący wiedzy o miejscowych zwycza-
jach, potrawach, strojach oraz posze-
rzania szczegółowej wiedzy o historii 
Ziemi Choteckiej. Starania o zachowa-
nie ciągłości dziedzictwa kulturowego 
i historycznego zwiększyły aktywność 
mieszkańców na rzecz poprawy warun-
ków życia społecznego i gospodarczego 

Celem projektu były: wzrost świado-
mości dziedzictwa kulturowego i spo-
łecznego, wspieranie procesu identy-
fikacji mieszkańców z ich miejscem 
zamieszkania oraz promocja obszaru 
gminy. Publikację wydano w nakła-
dzie 1400 egzemplarzy, zamieszczając 
w niej opracowania poświęcone histo-
rii gminy z uwzględnieniem historii 
pochodzących stąd osób, które zdoby-
ły nie tylko lokalną sławę. Treść publi-
kacji zawiera też m.in. opis lokalnych 
obyczajów, tradycyjnych zajęć i sprzę-
tów oraz obszary bogactwa geogra-
ficznego i przyrodniczego gminy.

wsi oraz ułatwiło zrozumienie faktu, że 
dziedzictwo uczuć moralnych, zwycza-
jów wiejskich, tradycyjnych przejawów 
kultury to powód do dumy, a nie wsty-
du, co zaowocowało nie tylko wzrostem 
pewności siebie, a także poprawą wize-
runku tutejszych wiosek, a nawet wzro-
stem ich zamożności. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY CHOTCZA
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JUSTYNA CHAMERA

Koordynator Gminy Ćmielów, 
członek Rady Decyzyjnej Lokalnej 
Grupy Działania „Krzemienny 
Krąg”. Dyrektor samorządowej 
Instytucji Kultury Dom Kultury im. 
W. Gombrowicza w Ćmielowie.

Mieszkańcy borykali się z narastają-
cym bezrobociem. Wiele osób podjęło 
decyzję o migracji za granicę. Nowo-
powstałe Żywe Muzeum Porcelany AS 
w Ćmielowie stawiało pierwsze kroki 
i dopiero zabiegało o turystów. Pierw-
szy okres finansowania postanowili-
śmy więc wykorzystać na promocję 
walorów naszej gminy, której znacz-
ne obszary zostały objęte programem 
Natura 2000. Przykładem jest „Dzień 
Ceramika” -cykliczna impreza plene-
rowa podkreślająca wagę dziedzictwa 
ceramicznego, wsparcie dla zespołów 
ludowych, a także szczególna dbałość 
o zabytki i miejsca spotkań oraz wypo-
czynku mieszkańców. Zmiany w oto-
czeniu zostały zauważone przez lokalne 
społeczności i skojarzone ze wsparciem 
inicjatyw pieniędzmi unijnymi. Dziś 
można się pokusić o stwierdzenie, że 
mieszkańcy gminy przyzwyczaili się 

do faktu, że tak wiele można zdziałać 
w ramach projektów unijnych, choć 
z drugiej strony pozostaje niedosyt 
w przypadku beneficjentów indywidu-
alnych, którzy podchodzili z rezerwą. 
Zmiana sposobu myślenia w tej kwe-
stii oraz realna pomoc dla podmiotów 
i osób zainteresowanych własnym roz-
wojem przy pomocy środków z LGD, 
to zadanie którego należy podjąć się 
w najbliższym okresie finansowania. 
„Krzemienny Krąg” to most łączący 
mieszkańców terenu LGD z perspek-
tywą lepszego jutra, dający możliwości, 
wytyczający nowe kierunki, pozwalają-
cy na realizację pomysłów przy wyko-
rzystaniu potencjału, dziedzictwa oraz 
tożsamości  i historii naszych „małych 
ojczyzn”. Powinniśmy także pomyśleć 
o sieciowaniu usług i wspólnej polityce 
marketingowej, mając pod szczególną 
opieką młode firmy i stowarzyszenia. 

Nasza Lokalna Grupa Działania dała poczucie przynależności do 
ważnego przedsięwzięcia i możliwość wykazania się kreatywnością.

INICJATYWY Z TERENU GMINY ĆMIELÓW
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GMINA ĆMIELÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Ćmielów 

Tytuł projektu: Utwardzenie 
terenu przy zbiorniku wodnym 
„Topiołki” 

Całkowita wartość projektu: 
27 145,68 zł

Kwota dofinansowania: 
15 448,76 zł

Termin realizacji: 
listopad 2010 – sierpień 2011

         GMINA ĆMIELÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Ćmielów 

Tytuł projektu: „Remont 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Stoki Małe” 

Całkowita wartość projektu: 
29 298,53 zł

Kwota dofinansowania: 
16 673,96 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2011 – wrzesień 2012

W ramach projektu wykonano chod-
nik z kostki betonowej brukowej 
w otoczeniu zbiornika „Topiołki”. Jego 
realizacja wpłynęła pozytywnie na 
rozwój ruchu turystycznego i upra-
wianie turystyki aktywnej na tym tere-

W ramach projektu przeprowadzono 
remont budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Stoki Małe polegający 
na wymianie dachu wraz z wykona-
niem obróbek  blacharskich, wymianą 

nie. W konsekwencji przedsięwzięcie 
zwiększyło atrakcyjność gospodarczą, 
turystyczną i inwestycyjną terenów 
przyległych do zbiornika wodnego 
„Topiołki”.

rynien oraz rur spusto-
wych. Ponadto ocieplo-
no styropianem elewację 
zewnętrzną oraz wyko-
nano odcinek chodnika 
z kostki betonowej bru-
kowej. Realizacja projek-
tu wpłynęła pozytywnie 
na pobudzenie aktywno-
ści środowiska lokalne-
go i współpracy na rzecz 
rozwoju i promocji lokal-
nych wartości i tradycji 
kulturowych, co w efek-

cie zaowocowało rozwojem tożsamo-
ści społeczności wiejskiej.
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GMINA ĆMIELÓW

Wnioskodawca: Dom 
Kultury im. W. Gombrowicza 
w Ćmielowie 

Tytuł projektu: „Biesiada 
Ludowa” organizacja imprezy 
promującej sztukę ludową 
i dziedzictwo przyrodnicze. 

Kwota dofinansowania: 
22 140,00 zł

Termin realizacji: 
czerwiec 2014

Głównym celem projektu była orga-
nizacja imprezy plenerowej opartej 
o dziedzictwo przyrodnicze i sztukę 
ludową nad zbiornikiem Retencyjnym 
TOPIOŁKI w Piaskach Brzóstow-
skich. Podczas pikniku można było 
zobaczyć występy zespołów ludowych 
z terenu gminy: „Borianki” i „Stoca-
neczka”, Chóru Środowiskowego „Ju-
trzenka”, grupy przedszkolnej z Filii 
Samorządowego Przedszkola w Ćmie-

lowie. W części drugiej imprezy został 
przeprowadzony IV Gminny Turniej 
Sołecki Ćmielów 2014. Trzyosobo-
we zespoły zmagały się z zadaniami 
w 8 konkurencjach krajoznawczych, 
a w godzinach porannych zostały 
przeprowadzone zawody wędkarskie. 
Podczas imprezy nie zabrakło gwiazdy 
wieczoru- grupy NO TO CO. Piknik 
zakończyła zabawa taneczna.
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      GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: Gmina Kunów 

Tytuł projektu: „Zakup sceny 
przenośnej wraz z zadaszeniem 
oraz organizacja imprez 
plenerowych”

Całkowita wartość projektu: 
72 001,31 zł

Kwota dofinansowania: 
38 613,29 zł

Termin realizacji: 
czerwiec – wrzesień 2014

W ramach projektu zorganizowanych 
zostało 5 imprez plenerowych w pię-
ciu miejscowościach gminy Kunów: 
Janiku pod nazwą „Leśna Biesiada, 
Kunowie „Festiwal Lokalnej Twór-
czości”, Chocimowie „Spotkanie pod 
Lipami”, Bukowiu „Festyn Wsi Świę-
tokrzyskiej”, oraz Nietulisku Dużym 
„Wariacje Żniwne”, w których wystę-

powały zespoły ludowe, a uczestnicy 
mogli wziąć udział w licznych konkur-
sach i skosztować regionalnego poczę-
stunku. Finałem projektu był zakup 
profesjonalnej sceny przenośnej wraz 
z zadaszeniem (marzec 2015), dzięki 
której kolejne imprezy plenerowe or-
ganizowane będą na jeszcze wyższym 
poziomie.

INICJATYWY Z TERENU GMINY KUNÓW
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GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: Gmina Kunów 

Tytuł projektu: „Remont 
budynku świetlicy w Chocimowie 
- szansą na rozwój turystyki 
i zachowania dziedzictwa 
przyrodniczo - historycznego”

Całkowita wartość projektu: 
29 294,47 zł

Kwota dofinansowania: 
19 651,79 zł

Termin realizacji: 
listopad 2013 -  marzec 2014

Projekt objął generalny remont świe-
tlicy w Chocimowie oraz organizację 
imprezy plenerowej promującej re-
gion oraz tradycje lokalne. W ramach 
remontu wymienione zostały okna 
i drzwi balkonowe oraz odrestaurowa-
na stolarka drzwiowa i szafki. Napra-

wiono także drewniane podokienniki. 
W promującej region imprezie wzięły 
udział zespoły ludowe, a obok konkur-
sów z nagrodami do odwiedzania uro-
kliwych okolic Chocimowa zachęcały 
regionalne potrawy.

        GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: Gmina Kunów 

Tytuł projektu: „Remont 
i wyposażenie świetlicy 
środowiskowej w Dołach 
Biskupich”

Całkowita wartość projektu: 
36 673,93 zł

Kwota dofinansowania: 
23 350,14 zł

Termin realizacji: 
czerwiec - sierpień 2014

Projekt obejmował kapitalny remont 
pomieszczeń oraz zakup wyposażenia 
świetlicy w miejscowości Doły Biskupie. 
W ramach remontu wykonane zostały 
m.in. modernizacja posadzki, malowa-
nie ścian i sufitu w kuchni, wydzielenie 
części pod WC, wykonanie zbiornika 
na ścieki z przykanalikiem oraz in-
stalacji elektrycznej. Do odnowionych 
pomieszczeń trafiło nowe wyposażenie 
do kuchni (lodówka, kuchenka gazowa 
z butlą, zlew dwukomorowy z baterią, 
meble kuchenne) oraz świetlicy (krze-
sełka, stoliki, stół do tenisa, telewizor, 
odtwarzacz DVD).
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GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: Gmina Kunów 

Tytuł projektu: „Przystosowanie 
remizy OSP w Nietulisku Małym 
do pełnienia roli świetlicy 
wiejskiej”

Całkowita wartość projektu: 
25 136,16 zł

Kwota dofinansowania: 
16 348,72 zł

Termin realizacji: 
listopad 2013  styczeń 2014 

Projekt polegał na modernizacji posadz-
ki w świetlicy (ułożenie izolacji i paneli 
podłogowych), wykonaniu ogrzewania, 
kuchni i zaplecza (zakup i montaż pieca 
wraz  z armaturą i grzejnikami); ułoże-
niu terakoty w kuchni i zapleczu; glazu-

ry w kuchni oraz modernizacji posadzki 
w pomieszczeniu Koła Gospodyń Wiej-
skich. Dostosowaniu obiektu do funkcji 
świetlicy wiejskiej towarzyszył zakup 
map, przewodników, turystycznych, 
ulotek.

INICJATYWY Z TERENU GMINY KUNÓW
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GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: Gmina Kunów 

Tytuł projektu: „Urządzenie  
placu  zabaw  w  Kunowie” 

Całkowita wartość projektu: 
301 626,49 zł

Kwota dofinansowania: 
185 407,00 zł

Termin realizacji: 
wrzesień - listopad 2010

       GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: Gmina Kunów 

Tytuł projektu: „Gminne 
Centrum Sportu – remont bloku 
sportowego w Kunowie”

Całkowita wartość projektu: 
168 488,29 zł

Kwota dofinansowania: 
105 442,76 zł

Termin realizacji: 
wrzesień - listopad 2014

Realizacja projektu objęła roboty ogól-
nobudowlane związane m.in. z budową 
chodnika z kostki, parkingów, urządze-
nie zieleni oraz zakup i montaż wyposa-
żenia stałego placu zabaw. Do dyspozy-
cji mieszkańców oddane zostały ławki, 
altanka, karuzela tarczowa, huśtawka 
„Konik”, sześciokąt wielofunkcyjny, 
wieża z dachem, zjeżdżalnia głęboka, 
przeplotnia ze słupkiem, drabinka krzy-
żakowa, trap ruchomy, ścianka gimna-
styczna, drabinka pozioma, huśtawka 
ważka, zestaw „Przedszkolak”, wieża 
z dachem, podest, trap-drabinka krótka, 

Zakres prac budowlanych obejmował  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wy-
mianę wykładziny sportowej w sali gimnastycznej, roboty murarskie, malowanie 
ścian i sufitów, roboty elektryczne, wymianę grzejników, Na sali gimnastycznej za-
montowano nowe elementy wyposażenia sportowego: drabinki gimnastyczne, ko-
sze do koszykówki, szyny do siatkówki.

wieża mała, huśtawka podwójna, pia-
skownica z bali, stół pingpongowy stały. 
Całość jest wyjątkowo estetyczna i ogro-
dzona.

INICJATYWY Z TERENU GMINY KUNÓW



WŁODZIMIERZ 
SZCZAŁUBA

Dyrektor Muzeum Historyczno – 
Archeologicznego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, przewodnik 
świętokrzyski. Uczestnik procesu 
tworzenia LGD „Krzemienny 
Krąg” jako przedstawiciel 
Gminy Kunów oraz Fundacji im. 
Witolda Gombrowicza WITULIN 
i Stowarzyszenia „Nietulisko nad 
Świśliną”.

Moim zdaniem: Przed powstaniem 
„Krzemiennego Kręgu” działania na 
rzecz rozwoju społeczności lokalnej 
miały charakter rozproszony i często 
nieprofesjonalny. Najczęściej z powo-
du braku wiedzy dotyczącej źródeł oraz 
umiejętności przygotowywania wnio-
sków tylko część  inicjatyw organiza-
cji pozarządowych, grup społecznych 
wchodziła w fazę realizacji. Nierzadko 
ciekawe inicjatywy kończyły się na po-
myśle. Brak współpracy między orga-
nizacjami pozarządowymi w obrębie 
gmin, powiatów, a często wręcz nie-
zdrowa rywalizacja również przyczy-
niały się do  nieskuteczności działań. 

„Krzemienny Krąg” pokazał, że można 
i warto współpracować w jednej miej-
scowości, gminie, powiecie,  a nawet 
ponad granicami województw,  między 
powiatami.  Tak trzymać.

„Krzemienny Krąg” to kreator wspólnych działań 
dla rozwoju tych małych i większych

43
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GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie ,,Nietulisko nad 
Świśliną’’

Tytuł projektu: ,Przystosowanie 
remizy OSP w Nietulisku Dużym 
do pełnienia roli wiejskiego 
centrum aktywności’’

Całkowita wartość projektu: 
25 957,05 zł

Kwota dofinansowania: 
17 484,46  zł

Termin realizacji zadania: 
grudzień 2011 – lipiec 2012

W ramach projektu w remizie OSP prze-
prowadzono remont i modernizację cen-
tralnego ogrzewania. Dużą i małą salę 
wyposażono w podstawowy sprzęt, nie-
zbędny do organizacji zebrań wiejskich 
i spotkań integracyjnych. Zakupiono 

12 stołów świetlicowych 6-osobowych, 
składanych i 80 krzeseł oraz sprzęt re-
kreacyjno-sportowy: stół do bilardu 
i stół do tenisa. Dzięki temu organizo-
wane są rozgrywki i turnieje wśród mło-
dzieży Nietuliska i okolic. Zakupiona 
została także kuchnia gazowa. Przepro-
wadzony remont i wyposażenie remi-
zy OSP w Nietulisku Dużym poprawił 
warunki bytowe uczestników pikników 
i festynów oraz umożliwił organizowa-
nie spotkań integracyjnych, rekreacyj-
nych i pobudził działalność społeczną na 
rzecz realizacji wspólnych celów.

GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: Miejsko 
-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kunowie

Tytuł projektu: „Zakup butów 
ludowych”

Całkowita wartość projektu: 
15 335,07 zł

Kwota dofinansowania: 
8 798,65 zł

Termin realizacji zadania: 
październik 2010

Celem operacji było kultywowanie 
miejscowych tradycji i zwyczajów po-
przez zakup butów ludowych. Projekt 
obejmował doposażenie w buty ludowe 
czterech zespołów ludowych działający 
na terenie gminy Kunów: w Bukowiu, 
Chocimowie, Nietulisku Małym i Ku-

nowie. W ramach projektu zakupiono 
39 par butów ludowych damskich i 7 par 
butów ludowych męskich. Ten element 
stroju niezwykle zwiększył autentycz-
ność przekazu dziedzictwa kulturowego 
naszego regionu świętokrzyskiego.
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GMINA KUNÓW

Wnioskodawca: Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kunowie

Tytuł projektu: „Utworzenie 
przy Gminnym Centrum Informacji 
Młodzieżowego Centrum 
Wolontariatu wraz z organizacją 
warsztatów” 

Całkowita wartość projektu: 
33 997,35 zł

Kwota dofinansowania: 
22 915,25 zł

Termin realizacji: 
styczeń – czerwiec 2013

Przy Gminnym Centrum Informacji 
w Kunowie zostało utworzone „Mło-
dzieżowe Centrum wolontariatu”, 
w którym  uczestniczyła 30 osobowa 
grupa młodzieży szkół gimnazjalnych 
lub ponadgimnazjalnych z gminy Ku-
nów. Podzielona na 2 grupy projekto-
we tworzyła własne projekty na temat 
związany z lokalnym dziedzictwem 
historycznym lub kulturowym, ko-
rzystając z takich metod jak budowa-
nie zespołu i inicjowanie współpracy,  
diagnozowanie potrzeb społeczności 

lokalnej czy debata oksfordzka, któ-
ra podsumowała realizację projektu. 
Poza praktyką w zakresie wolontariatu 
efektem realizacji projektu były zakupy 
czterech komputerów z oprogramowa-
niem, cztery biurka , cztery obrotowe 
fotele, drukarkę kolorową, dwa aparaty 
fotograficzne, flipchart, stojak na ulot-
ki a także stół i sześć krzeseł. Zakupio-
ne przedmioty były wykorzystywa-
ne  przez cały okres trwania projektu  
a także w dalszej działalności Młodzie-
żowego Centrum Wolontariatu.
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GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: Powiat Lipski

Tytuł projektu: „I Piknik 
Organizacji Pozarządowych 
Powiatu Lipskiego”

Całkowita wartość projektu: 
32 221,22 zł

Kwota dofinansowania: 
23 420,00 zł

Termin realizacji: 
sierpień 2013

Zorganizowany w Siennie Piknik był 
wielogodzinną imprezą o charakterze 
plenerowym, połączoną z prezentacją 
dokonań kilkunastu organizacji po-
zarządowych, występami artystów, 
ogródkiem zabaw dla dzieci. W trak-
cie pikniku odbyła się nieodpłatna 
degustacja  produktów o charakterze 
regionalnym: chruściel z miodem i ro-
dzynkami, grochówki po siennieńsku 
oraz pierogów - „kapuśnioków”. Na 
zakończenie Pikniku wystąpił znany 
i lubiany zespół disco polo ŁUKASH. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY LIPSKO
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         GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: Powiat Lipski

Tytuł projektu: „Powiat 
lipski atrakcją turystyczno - 
przyrodniczą LGD Krzemienny 
Krąg”

Całkowita wartość projektu: 
31 066,66 zł

Kwota dofinansowania: 
20 148,38 zł

Termin realizacji:  
grudzień 2013

      GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: Polskie 
Towarzystwo  Turystyczno – 
Krajoznawcze Oddział w Lipsku

Tytuł projektu: „Utworzenie 
Lokalnego Centrum Informacji 
Turystycznej w Lipsku”

Całkowita wartość projektu: 
21 916,43 zł

Kwota dofinansowania: 
14 068,29 zł

Termin realizacji: 
grudzień 2013

W ramach projektu wydany został 
Przewodnik w wersji polsko - angiel-
skiej w ilości 3000 szt., oraz Informator 
w formie kart do gry  w ilości 500 szt. 
Przewodnik zawiera mapę, ciekawost-
ki tematyczne dotyczące regionu, in-
formacje na temat przyrody, geografii 
i kultury regionu,  informacje na temat 
najciekawszych atrakcji powiatu lipskie-
go obejmujących środowisko przyrod-
nicze, walory antropogeniczne, wyda-
rzenia kulturalne, historię, legendy oraz 
informacje przydatne każdemu odwie-
dzającemu, dotyczące: bazy noclegowej 
i gastronomicznej, szlaków turystycz-
nych i ciekawych miejsc do zwiedzania.

W ramach projektu utworzone zosta-
ło Lokalne Centrum Informacji Tu-
rystycznej działające na rzecz regionu 
lipskiego w gminach: Chotcza, Lipsko, 
Sienno, Solec, Rzeczniów oraz innych, 
zrzeszonych w LGD „Krzemienny 
Krąg” poprzez udzielanie informacji 
o dziedzictwie historycznym, kultu-
rowym, przyrodniczym i krajoznaw-
czym, rozpowszechnianie publikacji, 
rozpowszechnianie w mediach lokal-
nych informacji o produktach tury-
stycznych oraz współpracę ze szko-
łami w zakresie edukacji regionalnej. 
Punkt Informacji Turystycznej zloka-
lizowany został w Lipsku przy ul. Ry-
nek 16 wspólnie z siedzibą PTTK i jest 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 9.00 - 16.00. 
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GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: Lipskie 
Centrum Kultury 

Tytuł projektu: Program 
kulturalno - edukacyjny „Ocalić 
od zapomnienia”

Całkowita wartość projektu: 
51 920,16 zł

Kwota dofinansowania: 
38 725,76  zł

Termin realizacji: 
18 maja 2014 - Folklor 
29 czerwca 2014 - Festyn

W ramach projektu zorganizowa-
ne zostały dwie imprezy plenerowe,  
z których pierwsza miała   charakter 
konkursowy, a druga rekreacyjny. Fe-
stiwal Folkloru i Twórczości Nieprofe-
sjonalnej „Powiśle” zaowocował pre-
zentacją i promocją dorobku kultury 
ludowej Powiśla. Udział wzięło około 
340 wykonawców. Imprezie towarzy-
szyła wystawa fotograficzna „Zatrzy-
mane w kadrze” podsumowująca 20 

letnia historię festiwalu. Festyn ro-
dzinny „Smak tradycji” postawił na-
tomiast na przekazywanie tradycji, 
których przedstawicielami było pięć 
Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas fe-
stynu można było spróbować kapusty 
z grochem, gołąbków z czterech kasz, 
pierogów z kapustą i grzybami, pa-
rzybrody, drożdżowych kapuśniaków, 
miodowych chruścieli, ciast droż-
dżowych oraz tradycyjnego chleba 
ze smalcem i ogórkiem kwaszonym 
i barszczu z kapustą. Gwiazdą festy-
nu był zespół „Redlin” oraz kabarety 
„K2” i „Świerszczychrząszcz”. 
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    GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: Polskie 
Towarzystwo  Turystyczno – 
Krajoznawcze Oddział w Lipsku

Tytuł projektu: „Rajd rowerowy 
i pieszy „Na szlakach przygody” 
wraz z prezentacją turystyczną 
gmin LGD Krzemienny Krąg 
(regionalne Targi Turystyczne 
Krzemiennego Kręgu)” 
Targi Turystyczne i rajd na 25 
lecie PTTK w Lipsku”

Całkowita wartość projektu: 
15 605,85 zł

Kwota dofinansowania: 
10 713,84  zł

Termin realizacji: 
czerwiec 2014

Zorganizowane w ramach projektu 
rajd i Targi Turystyczne zbiegły się 
z obchodami jubileuszu 25-lecia Od-
działu PTTK w Lipsku. Na część kon-
ferencyjną złożyły się wystąpienia do-
tyczące: projektu „Decydujmy Razem” 
oraz rozwiązań partycypacyjnych na 
terenie LGD „Krzemienny Krąg”, pre-
zentacji gminy Rzeczniów oraz Miasta 
i Gminy Lipsko w sferze działań tury-
stycznych, a także prezentacja dorob-
ku PTTK przez okres ćwierćwiecza.
W trakcie trwania konferencji do Lip-
ska zjeżdżali się uczestnicy (blisko 
200) rajdu „Na  szlakach przygody”, 

a na placu „herbowym” rozstawiali 
się zaproszeni wystawcy – przedstawi-
ciele gmin skupionych w LGD „Krze-
mienny Krąg”: Bałtów, Bodzechów, 
Chotcza, Sadowie, Sienno, Rzeczniów 
oraz miast i gmin: Ćmielów i Kunów. 
Barwne stoiska Targów Turystycz-
nych do późnych godzin popołudnio-
wych zapraszały mieszkańców powia-
tu do pozyskania informacji na temat 
regionu, do czego zachęcały dźwięki 
piosenek turystycznych, a następnie 
muzyki biesiadnej granej „na żywo” 
przez Kapelę Podwórkową „U Maxa” 
z Sienna. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY LIPSKO
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GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie Wspierania 
Aktywności Społecznej „WINDA”

Tytuł projektu: II Piknik 
rodzinny „Miodowe lato”

Całkowita wartość projektu: 
27 765,86 zł

Kwota dofinansowania: 
22 210,25  zł

Termin realizacji: 
20 lipca  2014

II Piknik rodzinny „Miodowe lato” 
zwrócił uwagę lokalnej społeczności 
na pszczelarstwo. Uczestnicy pikni-
ku mogli poznać życie pszczół, zasa-
dy pracy w pasiece, obejrzeć sprzęt 
pszczelarski, pszczelą matkę, ule oraz 
uświadomić sobie walory 
miodu i jego pochodnych 
m.in. w kosmetyce. Oprawę 
artystyczną pikniku sta-
nowił występ  cygańskiego 
zespołu Don Wasyl & Cy-
gańskie Gwiazdy, koncert 
lokalnego zespołu muzycz-
nego KASTA oraz popisy 
wokalne solistów z Lipskie-
go Centrum Kultury. Du-

żym zainteresowaniem wśród  uczest-
ników pikniku cieszyło się stoisko 
degustacyjne, na którym można było 
poczęstować się wypiekami cukier-
niczymi oraz potrawami do przygo-
towania których wykorzystany został 
miód.

GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: Powiat Lipski

Tytuł projektu: „Oznakowanie 
najcenniejszych walorów 
kulturowych, przyrodniczych 
i krajobrazowych powiatu 
lipskiego”

Całkowita wartość projektu: 
12 053,58 zł

Kwota dofinansowania: 
9 100,00 zł

Termin realizacji: 
marzec 2015

W ramach projektu wykonano ozna-
kowanie najcenniejszych walorów 
kulturowych (obiektów), przyrod-
niczych i krajobrazowych powiatu 
lipskiego tablicami informacyjnymi, 
które zawierają pod-
stawowe informacje 
dotyczące najatrakcyj-
niejszych miejsc, krajo-
brazu, obiektu, jego rys 
historyczny, ciekawost-
ki dotyczące miejsca. 
Wymiary tablic i ich es-
tetyka są nie tylko prze-
kazem informacji, ale 
także podkreśleniem 
ważności prezentowa-
nych walorów. Projekt 

zrealizowany został w partnerstwie z: 
Polskim Towarzystwem Turystyczno - 
Krajoznawczym Oddział Lipsko i To-
warzystwem Przyjaciół Ziemi Lipskiej 
„Powiśle”.

INICJATYWY Z TERENU GMINY LIPSKO
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GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: Foto-Video-
Studio Zbigniew Kopciński 

Tytuł projektu: „Wydanie 
albumu promującego Szlak 
Żółwia i Dinozaura. „

Całkowita wartość projektu: 
18 958,59 zł

Kwota dofinansowania: 
14 520,04 zł

Termin realizacji: 
luty 2012 - czerwiec 2013

W ramach projektu zrealizowane zo-
stało wydawnictwo albumowe w ilo-
ści 250 szt., p t. „Szlak Żółwia i Di-
nozaura w Fotografii i Poezji”, które 
jest pierwszym opracowaniem uka-
zującym uroki drugiego co do dłu-
gości szlaku turystycznego w Polsce. 
Fotografie Zbigniewa Kopcińskiego 
wsparte wierszami Czesława Gerarda 
Młynarskiego tworzą obraz zróżnico-
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         GMINA LIPSKO

Wnioskodawca: Foto-Video-
Studio Zbigniew Kopciński

Tytuł projektu: 
„Wyprodukowanie 2000 szt. 
filmu promującego turystyczne 
i inwestycyjne walory Chotczy 
i regionu lipskiego”

Całkowita wartość projektu: 
27 669,86 zł

Kwota dofinansowania: 
20 844,02 zł

Termin realizacji:  
październik 2014 - grudzień 2014

Celem projektu było wzmocnienie pro-
mocji gminy Chotcza i regionu lipskiego, 
jako obszaru atrakcyjnego turystycznie 
i rekreacyjnie poprzez wyprodukowa-
nie i rozpropagowanie krótkometrażo-
wego filmu DVD prezentującego zale-
ty obszaru Szlaku Żółwia i Dinozaura  
w kontekście przyrodniczym, geogra-
ficznym i historycznym. Film trafił do 
każdego siedliska w Gminie Chotcza, 
członków organizacji pozarządowych 
działających na Szlaku, bibliotek i tury-
stów.

wanego krajobrazowo i przyrodniczo, 
atrakcyjnego turystycznie obszaru.  
Obszar ten, dzięki szeregu walorom 
krajoznawczym może  predestynować 
do miana odrębnego Regionu. 
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JUSTYNA NIEDZIELA-
GAWLIK

Inspektor w Urzędzie Gminy 
w Rzeczniowie, na samodzielnym 
stanowisku ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, promocji gminy 
oraz realizacji zadań ze środków 
unii europejskiej, Członek 
Rady „Krzemiennego Kręgu” – 
reprezentujący Gminę Rzeczniów. 
Animator partycypacji 
publicznej i koordynator projektu 
„Decydujmy razem”.

Moja opinia: Mieszkańcy gminy 
Rzeczniów, utrzymujący się głównie 
z rolnictwa, przejawiali małą aktywność 
społeczną, co przy braku integracji po-
między poszczególnymi środowiskami 
i grupami mieszkańców powodowało, 
że posiadane zasoby były słabo wyko-
rzystane i niezagospodarowane. Przy-
stąpienie do „Krzemiennego Kręgu” 
ujawniło potencjał materialny i ludzki. 
Opracowany został „Program rozwoju 
turystyki rowerowej”, powstały 2 szlaki 
rowerowe, wykreowano cykliczną  im-
prezę „ Rajd rowerowy – Ty i Ja, rowery 

dwa”, a gmina już trzykrotnie otrzy-
mała wyróżnienie w konkursie „Gmi-
na przyjazna rowerzystom” oraz tytuł 
„Samorządowy lider zarządzania 2013 
– usługi społeczne” w dziedzinie: sport 
i rekreacja. Wizytówką gminy stał się 
Festiwal Promocji i Lansu „Ściernisko”, 
ale najważniejsze, że zaktywizowani 
i zintegrowani mieszkańcy zaczęli od-
krywać wokół siebie walory turystycz-
ne oraz patrzeć na swoje otoczenie, jak 
na szczególne miejsce, o które należy 
dbać i promować.

Wstąpienie do „Krzemiennego Kręgu” otworzyło nowy 
rozdział w naszej gminie
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GMINA RZECZNIÓW 
Wnioskodawca: Gmina 
Rzeczniów 

Tytuł projektu: „Stworzenie 
miejsc do wypoczynku na szlaku 
rowerowym oraz ustawienie 
tablic informacyjnych”

Całkowita wartość projektu: 
20 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 
14 828,00 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2012 - sierpień 2013

W ramach projektu utworzone zosta-
ły miejsca do wypoczynku na szla-
ku rowerowym. Powstały 4 punkty 
w miejscowościach: Rzeczniów, Rze-
chów - Kolonia, Podkońce, Wólka 
Modrzejowa. Umieszczone w są-
siedztwie wiat przystankowych tabli-
ce zawierają informacje o szlakach, 
atrakcjach i zabytkach gminy. Wiaty 
wykorzystywane są przez mieszkań-
ców oraz turystów i stanowią miej-
sce wypoczynku podczas organizo-
wanych przedsięwzięć rowerowych: 
„Rzeczniowski rajd rowerowy - Ty i ja. 
Rowery dwa”, czy „Odjazdowy biblio-
tekarz”.
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      GMINA RZECZNIÓW

Wnioskodawca: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Rybiczyźnie

Tytuł projektu: „Remont 
i wyposażenie budynku OSP 
w Rybiczyźnie, w którym znajduje 
się świetlica wiejska”

Całkowita wartość projektu: 
18 182,41 zł

Kwota dofinansowania: 
14 523,00 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2012 – czerwiec 2013

      GMINA RZECZNIÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Rzeczniów

Tytuł projektu: „Promocja 
Gminy Rzeczniów

Całkowita wartość projektu: 
14 772,05 zł

Kwota dofinansowania: 
10 172,00 zł

Termin realizacji: 
listopad 2010 – listopad 2011 

W ramach kolejnych etapów projektu 
dokonano remontu obiektu: położono 
strukturę na wyremontowaną elewa-
cję, wewnątrz ułożono płytki podło-
gowe, pomalowano ściany i odnowio-
no zaplecze kuchenne, które zostało 

Głównym celem projektu było wypra-
cowanie narzędzi promocji działań 
i zasobów gminy. W tym celu doko-
nano inwentaryzacji walorów i prze-
prowadzono warsztaty szkoleniowe 
dla osób zaangażowanych w pracę na 

odpowiednio wyposażone. Zakupio-
no również stoliki i krzesła oraz płyty 
grzewcze do budynku. Obecnie oka-
zała świetlica służy zarówno człon-
kom OSP jak i mieszkańcom.

rzecz gminy oraz lokalnej społeczno-
ści. Utworzono także stronę interne-
tową www.rzeczniow.info i wydano 
foldery (2000 szt.) promujące gminę 
Rzeczniów.

INICJATYWY Z TERENU GMINY RZECZNIÓW
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GMINA RZECZNIÓW 
Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie Tworzyć 
Edukować Rozwijać 
w partnerstwie z Gminą 
Rzeczniów i Zespołem Szkół 
w Rzeczniowie

Tytuł projektu: „Wyposażenie 
placu zabaw przy kompleksie 
rekreacyjno – sportowym 
w Rzeczniowie”

Całkowita wartość projektu: 
37 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 
25 000,00 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2012 – sierpień 2013

Plac zabaw, usytuowany jest w cen-
trum miejscowości Rzeczniów przy 
istniejącym kompleksie rekreacyjno-
-sportowym i  tworzy doskonałe miej-
sce do zabawy na świeżym powietrzu, 
niezbędne do prawidłowego rozwoju 
każdego dziecka. Plac zabaw wyposa-
żony został w trzy zestawy zabawowe, 
huśtawki wagowe i wahadłowe, buja-
ki, karuzelę i piaskownicę dostosowa-
ne do wieku i możliwości ruchowych 
dzieci. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY RZECZNIÓW
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GMINA RZECZNIÓW 
Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie „SENIOR” 
w Rzeczniowie

Tytuł projektu: „Senior wczoraj 
i dziś”

Całkowita wartość projektu: 
15 367,00 zł

Kwota dofinansowania: 
10 756,00 zł

Termin realizacji: 
listopad 2010 – sierpień 2011

Celem projektu było umożliwienie 
mieszkańcom Gminy Rzeczniów 
kultywowania tradycji i zwyczajów 
ludowych. Zakupiono 5 kompletów 
strojów ludowych oraz wyposażenie 
kuchenne składające się z kuchni ga-
zowej 4-palnikowej, chłodziarko-za-
mrażarki, czajnika bezprzewodowego 
oraz 20 kompletów zastawy stołowej 
z obrusami, garnkami. Dzięki projek-
towi członkowie stowarzyszenia mogą 
skutecznie promować region w czasie 
obrzędów oraz imprez organizowa-
nych na terenie gminy i poza nią, pro-
mować lokalne wytwory i wyroby ku-

      GMINA RZECZNIÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie Tworzyć 
Edukować Rozwijać 
w partnerstwie z Gminą 
Rzeczniów i Gminną i Powiatową 
Biblioteką Publiczną 
w Rzeczniowie

Tytuł projektu: „Rowerem przez 
Rzeczniów”

Całkowita wartość projektu: 
10 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 
7 349,00 zł

Termin realizacji: 
wrzesień 2011 – wrzesień 2012

W ramach projektu wytyczono 
i oznakowano szlak rowerowy na te-
renie gmin Rzeczniów i Sienno. Szlak 
poprowadzono tak, aby ukazywać 
największe atrakcje regionu i umoż-
liwić połączenie go z Bursztynowym 
Szlakiem. Trasa, która biegnie przez 
miejscowości: Sienno – Kochanówka 
– Krzyżanówka – Wólka Modrzejo-
wa Kolonia – Wólka Modrzejowa - 
Grabowiec – Aleksandrów – Kaniosy 
– Podkońce - Płósy – Rzechów Kolo-
nia – Stary Rzechów – Rzeczniówek 
– Rzeczniów została wyznakowana 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi.

linarne szczególnie na bazie kapusty 
będącej warzywem identyfikowanym 
z Rzeczniowem.
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GMINA RZECZNIÓW 
Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie „SENIOR” 
w Rzeczniowie

Tytuł projektu: Doposażenie 
Chóru „Rzeczniowiacy”

Całkowita wartość projektu: 
12 408,00 zł

Kwota dofinansowania: 
9 926,40 zł

Termin realizacji: 
lipiec 2012 – październik 2013

W ramach projektu zakupiono stroje 
dla 22 osób. Strój damski składa się ze 
spódnicy długiej, dwóch bluzek czar-
nej i białej oraz apaszki, zaś strój mę-
ski to garnitur, dwie koszule 
czarna i biała oraz krawat. 
Zakupiono również szafę, 
w której przechowywane są 
stroje, żelazko elektryczne 
i deskę do prasowania oraz 
organy elektryczne. Dopo-
sażenie Chóru pomaga jego 
członkom kultywować re-
gionalne tradycje i zwyczaje 
w czasie obrzędów i imprez 

      GMINA RZECZNIÓW

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie Tworzyć Edukować 
Rozwijać w partnerstwie z Gminą 
Rzeczniów i Gminną i Powiatową 
Biblioteką Publiczną w Rzeczniowie

Tytuł projektu: „Kartki z historii 
gminy Rzeczniów. Tradycje 
i współczesność”

Całkowita wartość projektu: 
30 455,49 zł

Kwota dofinansowania: 
 24 384,00 zł

Termin realizacji: 
 lipiec 2012 – grudzień 2013

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy 
gminy Rzeczniów otrzymali publika-
cję  zatytułowaną „Kartki z historii 
gminy Rzeczniów. Tradycje i współ-
czesność”. Układ i zawartość książki 
jest wynikiem stworzenia swoistego 

organizowanych na terenie gminy 
i poza nią ,urozmaicać spędzanie wol-
nego czasu lokalnej społeczności, pro-
mować lokalną twórczość ludową.

pomostu między przeszłością a teraź-
niejszością gminy. Obok informacji 
ogólnych o gminie Rzeczniów, jej hi-
storii, znajdują się rozdziały poświęco-
ne dziejom samorządu i dziedzictwu 
kulturowemu. Nie zabrakło wspo-

mnień miesz-
kańców oraz 
i n f o r m a c j i 
o działalności in-
stytucji publicz-
nych i organizacji 
społecznokultu-
ralnych w XX 
i XXI w.

INICJATYWY Z TERENU GMINY RZECZNIÓW
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      GMINA RZECZNIÓW

Wnioskodawca: Gmina 
Rzeczniów

Tytuł projektu: Festiwal 
Promocji i Lansu „Ściernisko” – 
Rzeczniów 2014

Całkowita wartość projektu: 
63 378,00 zł

Kwota dofinansowania: 
50 000,00 zł

Termin realizacji: 
listopad 2013 – sierpień 2014

Festiwal Promocji i Lansu „Ścier-
nisko”, wpisany w przedsięwzięcia 
Lokalnej Strategii Rozwoju „Krze-
miennego Kręgu” jako impreza, która 
wywiera znaczący wpływ na rozwój 
życia kulturalnego i rekreacyjnego 
mieszkańców całego obszaru Lokal-
nej Grupy Działania, zgromadził kil-
kutysięczną widownię. Nie zabrakło 
gwiazd, konkursów kulinarnych w ka-
tegorii potrawy i wypieki regionalne, 
widowisk ukazujących ludowe obrzę-
dy m.in. kiszenia kapusty, przeprowa-
dzanych z humorem gier i konkursów 
np. „rzut głąbem do kapuścianej gło-
wy”,  prezentacji rękodzieła twórców 
ludowych, koncertów konkursowych 
„Lansatornia Ścierniska”, czy trady-
cyjnych wyborów „Talentu Gminy 
Rzeczniów”. 

INICJATYWY Z TERENU GMINY RZECZNIÓW
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HENRYKA KIEPAS

Prezes Stowarzyszenia ,,Senior’’ 
w Rzeczniowie, które jest 
członkiem „Krzemiennego Kręgu” 
od  stycznia 2010 r i dzięki 
realizowanym projektom mogło 
rozwinąć swoją działalność. 

„Krzemienny Krąg” to Bałtów, miej-
scowość gminna taka, jaką jest również 
Rzeczniów, więc stanowił przykład ,że 
zawsze można zmieniać rzeczywistość, 
pokonywać nowe wyzwania. Przekonał 
nas również, że jeśli jest grupa wizjo-
nerów , która z uporem dąży do osią-
gnięcia celu, potrafi pozyskać środki na  
jego realizację, to wówczas sukces jest 
możliwy do osiągnięcia. Nasze projek-
ty przyniosły wspaniałe stroje dla chó-
rzystów oraz ludowe, w których panie 
ze Stowarzyszenia noszą wieńce do-
żynkowe, promują lokalne potrawy na 
kiermaszach, targach, festynach w Kiel-
cach, Lipsku, Rzeczniowie, a ostatnio 
nawet na Jarmarku Zygmuntowskim 
w Warszawie. Pozyskaliśmy tą drogą  
wyposażenie kuchenne oraz sprzęt na-
głaśniający, telewizor, laptop, rzutnik 

i aparat fotograficzny, dzięki któremu 
nasz  nieżyjący już przyjaciel, Zenon 
Ciucias –wiceprezes Stowarzyszenia, 
utrwalał niezapomniane chwile z życia 
Stowarzyszenia. Z uwagi na wiek na-
szych członków, z których większość to 
osoby w wieku 70+ ,80+ zdajemy sobie 
sprawę, że te fotografie  mogą być ostat-
nimi zdjęciami w ich życiu.

„Krzemienny Krąg” to wspaniali ludzie, mili, uczynni, 
zawsze chętni do pomocy. 
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MARZENA URBAN – 
ŻELAZOWSKA

Wójt Gminy Sadowie. 
Uczestnik procesu tworzenia 
„Krzemiennego Kręgu” jeszcze 
w ramach działania LAEDER+ 
jako koordynator ds. lidera. 
Do dnia podjęcia przez Radę 
Gminy Sadowie decyzji 
o zmianie przynależności do 
LGD Powiatu Opatowskiego 
w Radzie Programowej 
„Krzemiennego Kręgu” jako 
Wiceprzewodnicząca.

Przynależność do „Krzemiennego 
Kręgu” przyniosła wymierne korzy-
ści materialne nie tylko dla gminy, ale 
również dla organizacji pozarządowych 
z jej terenu. W ramach Odnowy Wsi 
wybudowana została świetlica wiejska 
w miejscowości Rżuchów oraz boisko 
wielofunkcyjne przy Zespole Szkół 
w Sadowiu. Teren całej gminy został 
oznakowany turystycznie wraz z tara-
sami widokowymi w miejscach szcze-
gólnie atrakcyjnych. Dzieci wyjeżdżały 
na kolonie i obozy sportowe, jak rów-

nież powstała młodzieżowa drużyna 
pożarniczo – medyczna, która aktyw-
nie włącza się we wszystkie działania 
społeczne. Odbył się szereg imprez 
o charakterze kulturowym, wspierający 
poziom tożsamości mieszkańców jak 
również możliwość poznawania na-
szych tradycji i historii. Wzrósł odczu-
walnie poziom postrzegania gminy jako 
miejsca atrakcyjnego do rozwoju tury-
styki i tworzenia nowych miejsc pracy, 
promocji regionu oraz całego terenu 
„Krzemiennego Kręgu”. Największe 
korzyści w wymiarze społecznym sta-
nowi wzrost aktywności mieszkańców, 
poprzez pokazanie nowych dróg do po-
zyskiwania środków zewnętrznych, po-
przez pikniki integracyjne i możliwość 
działania dla wspólnego dobra i popra-
wy jakości życia. Uważam, że nie nale-
ży zmieniać specyfiki funkcjonowania, 
rozwijać jak dotąd, czerpać kolejne in-
nowacyjne pomysły i je wdrażać, pozo-
stawać partnerami i dalej być mistrzem 
dialogu społecznego.

„Krzemienny Krąg” to kuźnia rozwoju potencjału społecznego, 
którego kowalami są jego liderzy.
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GMINA SADOWIE

Wnioskodawca: Ochotnicza 
Straż Pożarna w Sadowiu 

Tytuł projektu: „Stworzenie 
i wyszkolenie młodzieżowej 
drużyny pożarniczo - medycznej 
i integracja jej w społeczeństwie 
lokalnym” 

Całkowita wartość projektu: 
13 150,00 zł

Kwota dofinansowania: 
9 205,00 zł

Termin realizacji: 
28.07.2010 r. - 31.12.2010 r.

Realizacja projektu polegała na zor-
ganizowaniu młodzieżowej drużyny 
pożarniczo – medycznej. Uczestniczą-
ca w projekcie młodzież przeszła nie-
zbędne szkolenia oraz została wyposa-
żona w sprzęt ratowniczo – medyczny 
i stroje ratowników. Powstała w ramach 
projektu Drużyna zaspokoiła potrzebę 
samorealizacji młodzieży poprzez po-
zyskanie dodatkowych kompetencji 

oraz formę aktywnego udziału w życiu 
społeczno – kulturalnym, która po-
lega m.in. na pomocy w organizacji 
i zabezpieczeniu medyczno – pożar-
niczym imprez i wydarzeń na terenie 
gminy. Członkowie drużyny stanowią 
w swoim środowisku rówieśniczym 
wzór do naśladowania.
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GMINA SADOWIE

Wnioskodawca: Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu 
w Sadowiu 

Tytuł projektu: „Wyposażenie 
świetlicy i remont  budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Sadowiu” 

Całkowita wartość projektu: 
27 364,50 zł

Kwota dofinansowania: 
12 586,79 zł

Termin realizacji: 
27.09.2010 r. - 31.05.2011 r.

Dzięki realizacji projektu udało się 
wyremontować korytarz i ubikacje 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Sadowiu, zakupiono również atrak-
cyjny sprzęt świetlicowy (stół do pin-
g-ponga, „michały”, stół do bilardu) 
i meble (stoły i krzesła świetlicowe). 
Remont budynku polegał na pracach 
murarsko - malarskich, ułożeniu pane-

li podłogowych i ściennych, ułożeniu 
glazury, montażu urządzeń sanitar-
nych, wymianie oświetlenia, wymia-
nie drzwi wewnętrznych, wymianie 
poręczy schodowych, których efekt 
znacznie podniósł standard świadczo-
nych usług, a mieszkańcom zapewnił 
komfortowe warunki do korzystania 
z zajęć w GOKiS.
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    GMINA SADOWIE

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”

Tytuł projektu: “Budowa 
i zagospodarowanie miejsca 
wypoczynku w miejscowości 
Jacentów” 

Całkowita wartość projektu: 
33 798,81 zł

Kwota dofinansowania: 
23 659,00 zł

Termin realizacji: 
02.09.2010 r. - 30.11.2010 r.

Dzięki realizacji projektu na działce 
użyczonej stowarzyszeniu przez Gminę 
Sadowie powstało nowoczesne i bez-
pieczne miejsce wypoczynku wyposażo-
ne w urządzenia zabawowe, rekreacyjne 
i wypoczynkowe. W przygotowaniu i za-
gospodarowaniu miejsca aktywnie brali 
udział mieszkańcy wsi Jacentów. W ra-

mach projektu zamontowano: huśtawki, 
karuzelę, piaskownicę, przeplotnię, ze-
staw zabawowy ze zjeżdżalnią, kosze na 
śmieci. Całość terenu zagospodarowano 
sadzonkami krzewów i trawą. Obecnie 
zagospodarowany teren stanowi miej-
sce spotkań i wypoczynku wszystkich 
mieszkańców.

GMINA SADOWIE

Wnioskodawca: Gmina 
Sadowie

Tytuł projektu: „Remont 
Świetlicy Wiejskiej w Biskupicach 
oraz zagospodarowanie terenu 
wokół” 

Całkowita wartość projektu: 
21 338,15 zł

Kwota dofinansowania: 
13 970,15 zł

Termin realizacji: 
18.02.2013 r. - 30.09.2013 r.

Realizacja projektu polegała na re-
moncie pomieszczeń świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Biskupice, do 
której zakupiono sprzęt kuchenny 
i świetlicowy. W ramach remontu 
udało się odnowić pomieszczenie 
kuchni, łazienki oraz sali świetlicowej 
– wykonano prace murarskie i malar-
skie, ułożono glazurę. Przy świetlicy 
nasadzono rośliny oraz zamontowa-
no altanę ogniskową oraz huśtawki. 
W ramach pracy własnej uporządko-
wano teren wokół świetlicy oraz wy-
konano skalniak z roślinami ozdob-
nymi.
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GMINA SADOWIE

Wnioskodawca: Gmina 
Sadowie

Tytuł projektu: „Budowa 
oznakowania turystycznego 
i miejsc widokowych” 

Całkowita wartość projektu: 
31 461,05 zł

Kwota dofinansowania: 
17 904,00 zł

Termin realizacji: 
21.06.2012 r. - 31.12.2012 r.

Realizacja projektu polegała na kom-
pleksowym oznakowaniu turystycz-
nym Gminy Sadowie, aby ułatwić 
turystom dotarcie do wspaniałych, 
a nierzadko ukrytych na obrzeżach 
głównych szlaków komunikacyjnych 
atrakcji regionu: zabytkowych kościo-
łów we Wszechświętych i Ruszkowie, 
miejscowości Małoszyce, w której 
urodził się Witold Gombrowicz czy 
urokliwych pomników przyrody. 
W słynących z panoram Gór Święto-
krzyskich miejscach ustawione zosta-
ły również wygodne i zadaszone miej-
sca wypoczynku.

Dzięki realizacji dwu projektów usta-
wionych zostało w sumie 70 estetycz-
nych i czytelnych tablic informujących 
o atrakcjach Gminy Sadowie. Każda 
atrakcja turystyczna jest obecnie pre-
cyzyjnie wskazana i oznakowana, co 
sprawia, że nie ma problemu z dojaz-
dem, a gmina Sadowie stała się miej-

GMINA SADOWIE

Wnioskodawca: Gmina 
Sadowie 

Tytuł projektu: „Oznakowanie 
turystyczno - widokowe 
wschodniej części Gminy 
Sadowie” 

Całkowita wartość projektu: 
17 284,03 zł

Kwota dofinansowania: 
11 241,64 zł

scem dla turystów, którzy mogą w peł-
ni korzystać z atrakcyjnych miejsc na 
jej terenie. Wybudowano  ponadto 5 
tarasów widokowych, z których odpo-
czywając można podziwiać panoramy 
okolic, w tym widoków na najwyższe 
pasma Gór Świętokrzyskich.
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        GMINA SADOWIE

Wnioskodawca: Parafia 
Rzymsko - Katolicka pw. Wszystkich 
Świętych we Wszechświętych 

Tytuł projektu: „Renowacja 
nagrobków zabytkowego 
cmentarza znajdującego się 
przy kościele parafialnym we 
Wszechświętych” 

Całkowita wartość projektu: 
30 928,00 zł

Kwota dofinansowania: 
21 649,73 zł

Termin realizacji: 
01.07.2012 r. - 31.12.2012 r.

Realizacja projektu polegała na re-
nowacji  historycznych nagrobków 
zabytkowego cmentarza przykościel-
nego. W jego trakcie dokonano także 
wycinki drzew zagrażających zabytko-
wej nekropolii oraz zbudowano alejkę 
żwirową, która dopełniła wykonanych 

prac renowacyjnych. Odnowieniu 
poddano 3 najpiękniejsze nagrobki, 
zawierające również łacińskie sen-
tencje. Prace zostały wykonane przy 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków i pozwoliły wyeks-
ponować wspaniałe pomniki kultury.
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GMINA SADOWIE

Wnioskodawca: 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Sadowie „RoSa”.

Tytuł projektu:  „Organizacja 
pikniku rodzinnego „Święto 
Chleba - Łączymy się 
w Krzemiennym Kręgu”  
skierowanego do mieszkańców 
LGD „Krzemienny Krąg” 
i turystów odwiedzających Gminę 
Sadowie” 

Całkowita wartość projektu: 
37 422,75 zł

Kwota dofinansowania: 
29 938,00 zł

Termin realizacji: 20.07.2014 r. 

W ramach projektu zorganizowana 
została największa w historii Gminy 
Sadowie impreza o charakterze re-
gionalno-kulturalnym. Kilka tysięcy 
osób z całego regionu spędzało ak-
tywnie czas, poznając m.in. tradycje 
piekarnictwa na terenie gminy Sado-
wie, które dokumentowała wydana 
z tej okazji publikacja „Tradycje rol-
nicze i piekarnicze Gminy Sadowie”. 
W ramach realizacji projektu zorga-
nizowano również kiermasz tradycji 

piekarniczych całego LGD „Krze-
mienny Krąg” oraz konkurs na najcie-
kawsze stoisko związane tematycznie 
z obchodzonym świętem. Na scenie 
zaprezentowały się zespoły muzy-
ki ludowej i folklorystycznej, a także 
gwiazdy muzyki rozrywkowej. Nie za-
brakło stoisk z ludową biżuterią, sma-
kołykami Kół Gospodyń Wiejskich 
oraz rękodziełem. W trakcie imprezy 
funkcjonowało bezpłatne wesołe mia-
steczko dla dzieci.
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        GMINA SIENNO

Wnioskodawca: Gmina Sienno

Tytuł projektu: „Budowa 
ośrodka sportowo- rekreacyjnego 
w Siennie”

Całkowita wartość projektu: 
649 818,16 zł

Kwota dofinansowania: 
200 000,00 zł

Termin realizacji:  
15.10.2010 - 30.01.2013

W ramach dofinansowania  do pro-
jektu zrealizowano: budowę płyty 
boiskowej trawiastej, wyposażenie 
boiska , budowę ogrodzenia  i  piłko 
chwytaków, instalację zraszaczy– sys-
temu nawadniającego. W efekcie uzy-
skano zaspokojenie potrzeb sportowo- 
rekreacyjnych mieszkańców gminy 
Sienno. W wybudowanym  Ośrodku 
Sportowo- Rekreacyjnym  organizo-
wane są przedsięwzięcia o charakterze 
kulturalnym, rozrywkowym, które 
integrują społeczność  lokalną. 
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GMINA SIENNO

Wnioskodawca: Gmina Sienno

Tytuł projektu: „Remont 
i wyposażenie budynku świetlicy 
w Kochanówce”

Całkowita wartość projektu: 
102 420,68 zł

Kwota dofinansowania: 
46 810,00zł

Termin realizacji:  
05.11.2014 - 31.03.2015

W ramach projektu wykonano re-
mont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
oraz zakupiono wyposażenie kuchni 
i sali. W efekcie uzyskano podniesie-
nie atrakcyjności wsi oraz poprawę 
jakości życia mieszkańców poprzez 
stworzenie miejsca do aktywnego 
wypoczynku, wspólnego spędzania 
czasu wolnego i organizacji imprez. 
Inwestycja zaspokoiła potrzeby spo-
łeczne i kulturalne na obszarze wiej-
skim gminy oraz wpłynęła na odbu-
dowę więzi  międzyludzkich. 
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        GMINA SOLEC NAD 
        WISŁĄ

Wnioskodawca: Gminny 
Ośrodek Kultury w Solcu nad 
Wisłą

Tytuł projektu: „Rozkwit 
Folkloru w Gminie Solec nad 
Wisłą”

Całkowita wartość projektu: 
46 919,90 zł

Kwota dofinansowania: 
31 605,73 zł

Termin realizacji zadania: 
grudzień 2013 – sierpień 2014

Celem projektu było uratowanie od 
zapomnienia dawnych pieśni i obycza-
jów poprzez jak najszybsze ich utrwa-
lenie i usystematyzowanie.  Powołany 
do życia Zespół Śpiewaczy „Powiśle”, 
wyposażony w starannie odtworzone 
stroje regionalne oraz instrumenty, 
podjął się tego zadania począwszy od 
debiutu, którego tematem stały się ko-
lendy i pastorałki z kantyczek. Następ-
nie artyści sięgali m.in. po motywy 
patriotyczne, świętojańskie i regional-
ne, uczestnicząc w świętach ludowych, 
dożynkach, obchodach rocznicowych 
oraz z sukcesami w przeglądach twór-
czości ludowej, prezentując tradycyjne 
pieśni i obyczaje regionu powiśla. 
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GMINA SOLEC NAD 
WISŁĄ

Wnioskodawca: Gmina Solec 
nad Wisłą 

Tytuł projektu: „Modernizacja 
parku zlokalizowanego przy 
Placu Bolesława Śmiałego 
w Solcu nad Wisłą”

Całkowita wartość projektu: 
361 459,05 zł

Kwota dofinansowania: 
221 509,00 zł

Termin realizacji zadania: 
2009 - 2011 

W ramach projektu wycięto drzewa, 
które stwarzały niebezpieczeństwo 
dla korzystających z parku, ułożono 
chodniki z kostki brukowej, prze-
prowadzono renowację pomnika, 
odrestaurowano studnię, urządzo-
no plac zabaw, zamontowano stoliki 
z ławkami oraz altanę i zainstalowano 
oświetlenie parku, które dodaje uroku 
wieczorną porą. Dzięki modernizacji 
poprawił się wygląd centrum Solca 
nad Wisłą, a mieszkańcy chętnie ko-
rzystają z niego jako miejsca spotkań 
i wypoczynku.
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        GMINA SOLEC NAD 
        WISŁĄ

Wnioskodawca: Parafia 
Rzymsko-katolicka w Solcu nad 
Wisłą  

Tytuł projektu: „Solec nad 
Wisłą - prace konserwatorskie 
w zespole Klasztoru oo. 
Reformatorów z XVII wieku. Etap 
I osuszanie murów przyziemnych”

Całkowita wartość projektu: 
104 000, 00 zł

Kwota dofinansowania: 
49 900, 00 zł

Termin realizacji zadania: 
czerwiec 2013

GMINA SOLEC NAD 
WISŁĄ

Wnioskodawca: Gmina Solec 
nad Wisłą

Tytuł projektu: „Przystanek 
Solec - parking dla turystów”

Całkowita wartość projektu: 
26 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 
12 042,11 zł

Termin realizacji zadania: 
lipiec 2012 – sierpień 2013

W ramach projektu zostały przepro-
wadzone niezbędne prace przy koście-
le poklasztornym z XVII w. dotyczące 
izolacji fundamentów. Jej brak spowo-
dował znaczne zawilgocenie murów 
i niszczenie ich struktury budowlanej. 
Izolację wykonano metodą iniekcji 
krystalicznej za pomocą wierconych 
w murach otworów.  Następnie otwory 

W centrum Solca nad Wisłą 
powstał parking, na którym 
wyznaczono 10 stanowisk 
dla samochodów osobowych 
oraz ustawiono stojak dla 
rowerów. W ramach projek-
tu zagospodarowano plac 
w centrum miejscowości, 
wyrównano go i ułożono 
kostkę brukową, co stwo-
rzyło dodatkowe możliwości 
parkowania samochodów 
oraz poprawiło estetykę cen-
trum miejscowości.  

te zostały zalane specjalną substancją 
w celu uzyskania tzw. ogniwa galwa-
nicznego, który zatrzymuje penetrację 
wilgoci w wyższe partie muru. Podjęte 
działania miały na celu ratowanie mu-
rów zabytkowego kościoła oraz w dal-
szej perspektywie czasowej umożli-
wienie prawidłowej renowacji całego 
zabytkowego obiektu sakralnego.
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Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,  
Działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – rok 2015

LGD „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55, 27-423 Bałtów

tel./fax: 41 252 72 33

biuro@krzemiennykrag.info

www.krzemiennykrag.info


