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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”  

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Słowo wstępne 

Szanowni Państwo, 

Niniejsza broszura jest opisem różnych podmiotów – organizacji pozarządowych –

w ramach projektu pt. „Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji projektów 

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” realizowanego w ramach KSOW. 

Zarząd i Rada Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego od początku 

swojej działalności badawczej i edukacyjnej zwracali  uwagę na działalność organizacji po-

zarządowych na terenie Polski. Dowodem na to były i są liczne publikacje naukowe 

i popularno-naukowe członków Stowarzyszenia z tej problematyki, organizowane konfe-

rencje naukowo-techniczne, a także realizowane projekty badawcze. Niniejsza broszura 

opisuje organizacje pozarządowe, pochodzące z terenu województwa świętokrzyskiego 

oraz działające na terenie całej Polski. Ich opisy, mają na celu uświadomienie uczestnikom 

szkolenia, jaką rolę i znaczenia mają NGO działające na obszarach wiejskich.  

Zarząd MSDR 
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Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego 

 Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie z siedzibą w Uniwersyte-

cie Rolniczym (w skrócie MSDR) działa od 

25.05.1993. Posiada osobowość prawną (jest zareje-

strowane w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie pod nr 

928) i zrzesza osoby fizyczne oraz prawne. Stowarzy-

szenie jest również zarejestrowane w Central Consu-

tancy Register of DG1A w Brukseli.  

Celami Stowarzyszenia są: 

 Inicjowanie sprzyjających warunków dla rozwoju doradztwa rolniczego i edukacji rolni-

czej. 

 Ułatwienie aktywnego oddziaływania ośrodków naukowo-badawczych, w tym Uniwersy-

tetu Rolniczego w Krakowie, jednostek doradztwa rolniczego i branżowych instytutów nau-

kowo-badawczych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, a także na szeroko pojętą 

ochronę i kształtowanie środowiska naturalnego.  

 Wykorzystywanie potencjału intelektualnego i badawczego uczelni i jednostek naukowo-

badawczych w realizacji zadań zgłaszanych przez praktykę rolniczą. 13 

 Rozwój doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego, prawnego i finansowego dotyczące-

go infrastruktury gospodarczej wsi, gminy i regionu. 

 Inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających do przyspieszania przemian

w środowiskach wiejskich, podnoszenia poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, 

rozwoju technologii produkcji rolniczej i rynku rolnego, a także doskonalenie w tym zakre-

sie.  

 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej w środowisku wiejskim.

 Popularyzowanie problematyki ochrony środowiska naturalnego i ekologicznych metod

gospodarowania oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich.  
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 Aktywny udział w transferze wiedzy i innowacji oraz ułatwianie przepływu informacji  

o najnowszych zdobyczach nauki i techniki nadających się do zastosowania w praktyce 

rolniczej.  

 Doskonalenie działalności zawodowej pracowników doradztwa rolniczego i edukacji rol-

niczej.  

 Dążenie do podnoszenia poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz aktywiza-

cji młodzieży wiejskiej i seniorów.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 Współdziałanie z jednostkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi, szkołami rolni-

czymi, organami władzy i administracji państwowej oraz samorządami terytorialnymi.  

 Współdziałanie z właściwymi organizacjami w rozwijaniu przedsiębiorczości, spółdziel-

czości i pozaszkolnej oświaty rolniczej oraz współpracę z organizacjami społecznymi, jed-

nostkami naukowo-badawczymi i produkcyjnymi, producentami i przedstawicielami agro-

biznesu w kraju.  

 Promowanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i eko-

nomicznych dla potrzeb wsi i rolnictwa.  

 Prowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych przeciwstawiającym się procesom 

degradacji środowiska rolniczego, zjednywanie zwolenników zwalczania różnych form 

zanieczyszczania środowiska.  

 Przygotowywanie i wydawanie materia-

łów informacyjnych, dokumentacyjnych, 

szkoleniowych i innych dla potrzeb dzia-

łalności członków Stowarzyszenia.  

 Inicjowanie, organizowanie i prowadze-

nie szkoleń, konferencji, warsztatów, se-

minariów i wizyt studyjnych.  

 Inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej o charakterze utylitarnym.  

Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie ze statutem i ogólnie obowiązującymi prze-

pisami.  
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 Tworzenie wspólnych programów wdrożeniowych i upowszechnieniowych z innymi 

podmiotami.  

 Współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, badawczymi, doradczymi, przedsta-

wicielami agrobiznesu i fundacjami.  

 Organizowanie praktyk i wizyt krajowych i zagranicznych oraz wymiany specjalistów 

doradztwa, producentów, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji okołorolniczych.  

 Promocję działalności Stowarzyszenia w środkach społecznego przekazu oraz wobec 

podmiotów życia publicznego.  

 Integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień rolnictwa, gospodarki 

żywnościowej i ochrony środowiska.  

Działalnością Stowarzyszenia kieruje 4-osobowy Zarząd. Za ustalanie kierunków 

działalności odpowiedzialna jest 8-osobowa Rada Stowarzyszenia, która sprawuje również 

nadzór nad realizacją zadań. Gospodarka finansowa jest pod kontrolą Komisji rewizyjnej. 

Członkowie Stowarzyszenia to specjaliści z różnych dziedzin: ekonomii, zarządzania, 

przedsiębiorczości, rolnictwa, ogrodnictwa, agroturystyki, leśnictwa, techniki rolniczej, 

technologii żywności, kształtowania środowiska i innych. Stowarzyszenie korzysta z zaple-

cza technicznego UR w Krakowie, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i gmin 

biorących udział w projektach oraz posiada środki finansowe pozwalające na sprawną ad-

ministrację i zarządzanie projektami. Stowarzyszenie było organizatorem i realizatorem 

kilkudziesięciu kursów oraz projektów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości, marke-

tingu, agroturystyki, badań rynku, zarządzania firmą, metodyki budowania strategii rozwoju 

lokalnego, kształcenia umiejętności komunikowania, WPR, Funduszy Strukturalnych Unii 

Europejskiej we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 15 Kursy te kierowa-

ne były do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w średnich szkołach rolniczych, rolni-

ków prowadzących gospodarstwa rolne i gospodarstwa agroturystyczne, osób zajmujących 

się dodatkową działalnością pozarolniczą, liderów wiejskich, właścicieli małych firm, do-

radców ośrodków doradztwa rolniczego i izb rolniczych, przedstawicieli samorządów lo-

kalnych, pracowników Oddziałów Regionalnych ARiMR, osób pozostających bez pracy 

oraz młodzieży wiejskiej. Działalność Stowarzyszenia ma na celu integrację środowiska 

naukowego z praktyką rolniczą poprzez edukacyjne działania innowacyjne wspomagające 
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rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie Polski południowo-wschodniej,  

a w szczególności na obszarze województwa małopolskiego. W realizacji swych celów 

Stowarzyszenie współpracuje z szeregiem instytucji krajowych i zagranicznych. Będąc lide-

rem  

w projektach Unii Europejskiej. do chwili obecnej zrealizowało około 40 dużych projektów 

oraz ponad 20 kursów i szkoleń, których beneficjentami były różne grupy zawodowe i spo-

łeczne mieszkające na obszarach wiejskich. 

Stowarzyszenie zajmuje się również działalnością wydawniczą, przygotowując  

i publikując własne czasopismo (kwartalnik „Wieś i Doradztwo”, 95 numerów w wersji 

papierowej i elektronicznej), książki i podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczestni-

ków programów szkoleniowych organizowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie.  

Stowarzyszenie organizuje także konferencje i seminaria. Ich tematyka jest zbliżona do 

tematyki programów edukacyjnych, jednakże uczestniczy w nich o wiele szersza grupa 

osób, w tym także pracownicy naukowi - wykładowcy z kraju i zagranicy, przedstawiciele 

administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzyści. W okresie 25 letniej działalno-

ści Stowarzyszenie było organizatorem ponad 60 konferencji i seminariów. Stowarzyszenie 

specjalizuje się również w opracowywaniu strategii lokalnego rozwoju gospodarczego i 

społecznego (przy wykorzystaniu metody uczestnictwa). Do chwili obecnej opracowanych 

zostało 31 takich strategii dla gmin, miast i powiatów (m.in. dla: Borzęcina, Drwini, Jasie-

nicy, Kłomnic, Lanckorony, Popowej, Porąbki, Przeciszowa, Wilamowic, Zarzecza, Łęka-

wicy, Świątnik Górnych, Szczurowej, Stryszowa, Tuchowa). Pod kierunkiem członków 

Stowarzyszenia opracowany został Małopolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa (1997). 

Więcej informacji o działalności MSDR można znaleźć na stronie internetowej: 

www.msdr.edu.pl . 

 

 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 

 

Stowarzyszenie Wiosna  

Polska organizacja charytatywna, powstała w Krakowie w 2001 roku. Od 2004 roku 

jest organizacją pożytku publicznego. 

Główne założenie Stowarzyszenia to 

propagowanie solidarności z potrzebują-

cymi, pośredniczenie w organizowaniu 

pomocy i współtworzenie społeczeństwa 

obywatelskiego. W projektach stowarzy-

szenia najważniejsze jest łączenie osób 

potrzebujących z darczyńcami i wolonta-

riuszami. Akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia – Stowarzyszenie tworzy struk-

tury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebują-

cymi. W roku 2010 ze Stowarzyszeniem współpracowało ponad 7000 wolontariuszy.  

Główne projekty realizowane przez Stowa-

rzyszenie: 

Szlachetna Paczka – to ogólnopolska 

akcja świątecznej pomocy – realizowana 

od 2001 roku, do 2009 jako Świąteczna 

Paczka. Głównym jej założeniem jest idea 

przekazywania bezpośredniej pomocy – by 

była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W „Szlachetnej Paczce” prywatni darczyńcy 

odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy.  

 

Akademia Przyszłości – to całoroczny program indywidualnych spotkań edukacyjnych dla 

dzieci, które wychowują się w trudnych warunkach i mają przez to problemy w nauce. 

Główną dewizą akcji jest hasło Inspirujemy do wzrastania!. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_po%C5%BCytku_publicznego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_obywatelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_obywatelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachetna_Paczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Przysz%C5%82o%C5%9Bci
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Główne cele statutowe:  

 działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

 promocja i organizacja wolontariatu, 

 tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i oso-

bom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym 

osób niepełnosprawnych), 

 organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczegól-

ności z rodzin wieloproblemowych, 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; 

promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy 

lub osób zagrożonych jej utratą, 

 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo or-

ganizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego, 

 działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patolo-

giom społecznym, 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz 

integracji europejskiej, 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie 

działalności charytatywnej. 

 

Misja 

Pomagamy ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. 

 

Wizja 

Tworzymy i doskonalimy systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, 

wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka. 



~ 10 ~ 

 

 

Profil 

Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy, 

jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mo-

gą dzielić się z potrzebującymi. Poprzez to chcemy tworzyć nowe modele zachowań spo-

łecznych. 

WIOSNA jako filozofia życiowa zrodziła się z poszukiwań i przemyśleń. W dużym skrócie, 

można tę filozofię oprzeć na trzech tekstach, które mają dla mnie fundamentalne znaczenie. 

Są one jakby mitami – podstawowymi 

obrazami, na których zbudowana jest 

cała koncepcja WIOSNY. WIOSNA 

zrodziła się z pragnienia życia zgod-

nego z ideałami. Razem z gronem 

moich wychowanków z Duszpaster-

stwa Akademickiego św. Anny szuka-

liśmy sposobu na to, jak zamienić 

ideały w czyn. Był rok 2001 i zadawaliśmy sobie pytanie, kim chcemy być jako grupa zaan-

gażowana społecznie. Organizując akcje pomocowe, często przypomina się, że nie należy 

dawać ryby, ale wędkę. W praktyce okazuję się, że ofiarowana wędka zostaje sprzedana, by 

kupić ryby. Bo żeby skutecznie pomóc sobie i innym, trzeba mieć nie tylko narzędzia, ale 

odpowiedni sposób myślenia. Rozwój WIOSNY, to przede wszystkim rozwój ludzi WIO-

SNY. Jak w przypowieści o ziarnku gorczycy, wyjątkowi ludzi potrafią wszystko świetnie 

zorganizować i przyciągnąć innych. Również nasze doświadczenie mówi nam, że same 

szkolenia nie przygotowują odpowiednio do akcji WIOSNY. Dopiero formacja, kształtowa-

nie (w ramach miłości wzajemnej) przynosi owoce. Każdy może stać się KIMŚ – to hasło 

najlepiej oddaje cel działania WIOSNY. Słowo „szlachetny” dołączyło do WIOSNY  

w 2008 roku. Więcej informacji o Naszym Stowarzyszeniu można znaleźć na stronie inter-

netowej: www.wiosna.org.pl .  
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin  

 

Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się na początku 2006 r. Grupa pomysłodaw-

ców składająca się z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, samorządów oraz przedsiębior-

ców doszła    

do wniosku, że utworzenie na tym terenie Lo-

kalnej Grupy Działania pozwoli efektywniej 

wykorzystać zasoby krajobrazowe, kulturowe i 

historyczne regionu. LGD z założenia miała 

skupiać liderów miejscowych społeczności i 

stać się „kuźnią” pomysłów i dobrych praktyk 

umożliwiających zrównoważony rozwój całego 

regionu. Początkowo wsparcia procesowi tworzenia nowej LGD udzieliły trzy gminy Rop-

czyce, Sędziszów Młp. i Iwierzyce. Powstała w ten sposób grupa inicjatywna złożona z 

przedstawicieli trzech gmin wywodzących się z sektorów publicznego, społecznego i go-

spodarczego, która przystąpiła do prac nad utworzeniem Lokalnej Grupy Działania. Podjęto 

działania mające na celu rozpropagowanie idei tworzenia nowego partnerstwa. Efektem 

tych prac było pozyskanie nowych partnerów, wśród których znaleźli się między innymi 

przedstawiciele gminy Czarna.  

7 kwietnia 2006 r. w Ropczycach zwołane zostało zebranie założycielskie LGD. Na spotka-

niu uznano, że najkorzystniejszą formą prawną funkcjonowania LGD będzie – stowarzysze-

nie. Podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Rozwoju Re-

gionów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego”, przyjęto statut stowarzyszenia i wyło-

niono sześcioosobowy zarząd. Na siedzibę LGD przyjęto miasto Ropczyce. Pod listą zało-

życielską Stowarzyszenia podpisało się 17 osób z powiatu ropczycko – sędziszowskiego  

i dębickiego. Stowarzyszenie było partnerstwem trójsektorowym, zrzeszającym przedstawi-

cieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego. W dalszym okresie przystąpiono 

do prac nad przygotowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla 

obszaru gmin Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Czarna i Iwierzyce. Intensywne prace od-



~ 12 ~ 

 

bywały się w grupach roboczych, które za zadanie miały wypracowanie celów strategicz-

nych i szczegółowych opracowywanej ZSROW oraz wybór przedsięwzięć umożliwiających 

realizację określonych celów. Efektem tych działań była opracowana a następnie przyjęta 

23 maja 2006 r. przez Walne Zebranie Członków – Zintegrowana Strategia Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich Regionów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego. „Stowarzyszenie Roz-

woju Regionów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego 

  

Doświadczenie LGD 

14 czerwca 2006 r. złożono wniosek na dofinansowanie projektu „Wzmacnianie potencjału 

regionów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego poprzez realizację wspólnych przedsię-

wzięć społecznych, kulturowych i sportowo-

rekreacyjnych” finansowanego w ramach Pilotażowego 

Programu Leader+. Projekt uzyskał dofinansowanie po 

przyznaniu dodatkowej puli środków. Realizowany był  

w okresie od 1 marca 2007 r. do 7 kwietnia 2008 r. Kwota 

dofinansowania wynosiła 733 125,00. W tym czasie przygo-

towano dokumentacje techniczne na modernizację lokalnych 

dróg, opracowano projekty remontu niektórych budynków 

użyteczności publicznej, dokumentację tras widokowych, 

inwentaryzację zabytków, wykonano oznaczenia tablic szla-

ków turystycznych i miejsc zabytkowych 

W ramach projektu zrealizowano imprezy promujące produkty regionalne, warsztaty i tur-

nieje w zakresie rozwoju sportu szachowego i brydżowego, rajdy rowerowe, warsztaty flo-

rystyczne i z zakresu produktów rękodzielniczych, kursy języka angielskiego i kulinarne. 

Prowadzono też szereg działań na rzecz promocji regionu w tym imprezy kulturalne. Wy-

mieniano się doświadczeniami z innymi LGD poprzez wyjazdy do partnerskich LGD  

w kraju i zagranicą. Wszystkie te działania doczekały się kontynuacji w kolejnym okresie 

programowania 2007-2013.  
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Równolegle z realizacją Pilotażowego Programu Leader Plus podjęto szereg działań, które 

w znacznym stopniu przyczyniły się do wzmocnienia trójsektorowego partnerstwa. Włą-

czono do nich lokalnych liderów, przedstawicieli sektorów społecznego, publicznego i go-

spodarczego. Efektem było pozyskanie nowych członków i partnerów takich jak koła go-

spodyń wiejskich, kluby sportowe, OSP, instytucje kultury, osoby fizyczne. Członkowie 

reprezentowali wszystkie wchodzące w skład stowarzyszenia gminy. Wśród sektora spo-

łecznego znaczące stały się organizacje pozarządowe działające na rzecz swoich lokalnych 

społeczności. Przystąpiło też kilka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Liczba członków od 2006 zwiększyła się trzykrotnie. Łącznie w omawianym okresie  

w sektorze społeczno-gospodarczym było 52 członków. W trakcie realizacji projektu z ini-

cjatywy Zarządu nawiązane zostały kontakty z gminą Dębica, mające na celu poszerzenie 

partnerstwa poprzez włączenie kolejnej gminy do sektora publicznego w LGD. 

W dniu 8 kwietnia 2008 r. w Ropczycach odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym 

przyjęto nowych członków, powiększając równocześnie obszar działania o gminę Dębica. 

Przyjęty został nowy statut stowarzyszeni i zmieniono nazwę na: Lokalna Grupa Działania 

Partnerstwo 5 Gmin.  Wybrany został nowy ośmioosobowy Zarząd na czele, którego stanął 

Prezes Robert Kuraszkiewicz. 

W dalszej kolejności przystąpiono do prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2009 – 2015. Efektem starań było uzyskanie dofinansowania na kolejne lata działal-

ności Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin. 

Dnia 21.05.2009 r. podpisano umowę nr 6933-UM0900013/09 o warunkach i sposobie rea-

lizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowany budżet na realizację LSR wynosił 13 776 

580,00 zł. 

LGD wybierała i finansowała projekty, których realizacja przyczyniała się do osiągnięcia 

następujących celów: 

 Kultywowanie i zachowanie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego 

 Wzrost atrakcyjności rekreacyjno-sportowej i turystycznej regionu 

 Poprawa, jakości życia na obszarach wiejskich 
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LGD realizowała wszystkie założenia LSR na zaplanowanym poziomie, a także zainwesto-

wała niemal wszystkie udostępnione jej środki finansowe. 

W ramach wszystkich konkursów przeprowadzonych przez LGD Partnerstwo 5 Gmin po-

tencjalni beneficjenci złożyli 203 wnioski o przyznanie pomocy o łącznej wartości 13 738 

284,27 zł. Spośród nich LGD wybrała do dofinansowania 169 wniosków, z czego zrealizo-

wano 167 o wartości 12 779 439,48 zł. 

W ramach realizacji projektu ogłoszono 17 konkursów, w których beneficjentami były jed-

nostki samorządu terytorialnego, domy kultury, organizacje pozarządowe, parafie, rolnicy, 

przedsiębiorcy, osoby fizyczne. 

Najwięcej wniosków złożono w odpowiedzi na konkursy organizowane w ramach działa-

nia 413 małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  

w ramach działań osi 3, najmniej na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej oraz Tworzenie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw były działaniami w ramach, których Rada LGD wybrała do 

dofinansowania 100% złożonych projektów. 

Lokalna Grupa Działania prowadziła ciągłą akcję doradczą świadcząc wnioskodawcom 

stałą pomoc z zakresu przygotowania, realizacji, monitoringu, rozliczenia i sprawozdawczo-

ści wniosków w biurze oraz poza nim. Niezwykle istotna okazała się także adekwatna po-

moc przekazywana beneficjentom i odbiorcom działań LGD w postaci indywidualnego 

doradztwa czy szkoleń; elastyczny sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych, a także dosto-

sowanie ich do indywidualnych potrzeb zainteresowanych. Beneficjentami złożonych wnio-

sków były JST, domy kultury, organizacje pozarządowe, parafie, kluby sportowe, przedsię-

biorcy, rolnicy i osoby fizyczne. Łącznie zrealizowali oni 167 projektów, z których naj-

większe projekty inwestycyjne realizowano w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 

Zrealizowane projekty w widoczny sposób podniosły, jakość życia mieszkańców, wpłynęły 

na polepszenie standardu ich życia, podniosły atrakcyjność gmin, wpłynęły na zaspokojenie 

potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, poprawiły, jakość ogólnodostępnej infra-

struktury technicznej i sportowo-rekreacyjnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 

małe projekty. 
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Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin równocześnie z prowadzoną działalnością 

grantodawczą prowadziła szereg działań aktywizujących, promocyjnych, szkoleniowych, 

warsztatowych, wydawniczych. Zorganizowanych zostało blisko 200 wydarzeń promocyj-

nych i aktywizujących. Wszystkie wydarzenia ukierunkowane były na aktywizację środowi-

ska lokalnego, wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz promocję walorów lokalnych. 

Partnerstwo otworzyło nowe możliwości dla mieszkańców i rozwoju naszego regionu, które 

na przestrzeni 8 lat są widoczne w różnych sektorach. Więcej informacji na temat LGD 

można znaleźć na stronie internetowej: www.partnerstwo5gmin.pl.  

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, 

samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne 

osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów 

statutowych. 

Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się  

w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. 

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony prze-

ciwpożarowej, wspiera różnorodne 

formy pracy kulturalno-oświatowej, 

popularyzuje dorobek historyczny ru-

chu strażackiego, rozwija działalność 

artystyczną i sportową w Ochotniczych 

Strażach Pożarnych. Związek działa na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpoża-

rowej (Dz. U. Nr 81, poz 351 ze zm.) oraz własnego statutu.  

http://www.partnerstwo5gmin.pl/
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Jednym z frontów działania ochotniczych straży pożarnych było budzenie postaw narodo-

wych. Jej uczestnicy wzięli udział m.in. w manifestacjach w październiku i grudniu 1905 r. 

wymierzonych przeciwko rosyjskiemu zaborcy, które odbywały się na placu przed strażacką 

remizą po patriotycznych nabożeństwach w kościele w Turku. W listopadzie 1906 r. na 

wiadomość, iż rosyjskie wojsko ma zamiar aresztować miejscowego księdza Grabowskiego, 

strażacy zgromadzili się w mundurach przed plebanią. Wojsko rosyjskie zaczęło strzelać do 

zgromadzonych, w wyniku czego zginęło dwóch mieszkańców Turku, w tym jeden strażak, 

a 15 osób zostało rannych. Kilku mieszkańców zostało aresztowanych i osadzonych na kilka 

miesięcy w kaliskim więzieniu. 

Po odzyskaniu niepodległości, we wrześniu 1921 związki strażackie połączyły się 

w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na koniec 1923 w skład 

Związku Głównego wchodziły następujące związki wojewódzkie lub związki o charakterze 

ponadwojewódzkim: Floriański (koordynował straże z terenu trzech województw –

 warszawskiego, wołyńskiego i poleskiego), Małopolski, Wielkopolski, Pomorski, Cieszyń-

ski, Krakowski, Wileński, Lubelski, Nowogródzki, Łódzki, Białostocki i Kielecki. W 1949 

związek ten został przez ówczesne władze rozwiązany, po czym reaktywowany w 1956.  

W 1992 zmienił nazwę na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej 

 

Celem Związku jest w szczególności: 

- działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowy-

mi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 

- rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicz-

nej, 

- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy admini-

stracji publicznej, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_warszawskie_(II_Rzeczpospolita)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wo%C5%82y%C5%84skie_(II_Rzeczpospolita)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_poleskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Ochotniczych_Stra%C5%BCy_Po%C5%BCarnych_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Ochotniczych_Stra%C5%BCy_Po%C5%BCarnych_Rzeczypospolitej_Polskiej


~ 17 ~ 

 

- współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpoża-

rowej, 

- działanie na rzecz ochrony środowiska, 

- informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejsco-

wych oraz sposobach im zapobiegania, 

- rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, 

- rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, 

- organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. 

Zapewnieniem ciągłości szeregów OSP są młodzieżowe i harcerskie drużyny pożarnicze,  

w których młodzież poznaje tajniki strażackiej służby, zasady zapobiegania pożarom oraz 

zachowania w wypadku zagrożenia. Ogółem działa w kraju blisko dziewięć i pół tysiąca 

drużyn młodzieżowych, zrzeszających około 90 tysięcy dziewcząt i chłopców w wieku 12-

18 lat.  

Ochotnicze Straże Pożarne użytkują 

około 16,5 tysiąca strażnic, najczę-

ściej wybudowanych własnymi si-

łami, w połowie są to obiekty wielo-

funkcyjne służące całej społeczno-

ści. Wokół nich skupia się życie 

społeczne wsi i miasteczek. Były i są 

one miejscem kultywowania tradycji 

narodowej, kultury i sztuki. Pod patronatem OSP funkcjonuje około 800 orkiestr, 300 ze-

społów artystycznych, ponad 600 drużyn sportowych. 

Ważna dla środowiska strażackiego jest troska o własne tradycje, sztandar, zachowanie 

wiedzy o ich dorobku dla przyszłych pokoleń. 
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Prawie co trzecia OSP w kraju prowadzi na bieżąco własną kronikę. Blisko tysiąc izb trady-

cji gromadzi eksponaty dokumentujące życie strażaków i środowiska. Są one cennym źró-

dłem informacji dla 

dokumentowania 

historii pożarnictwa i 

życia tych środowisk. 

Proponowanie różno-

rodnych form aktyw-

ności, docieranie do 

wszystkich grup spo-

łecznych to podstawa funkcjonowania ochotniczego pożarnictwa, napływu do jego szere-

gów ludzi młodych, aktywności i rangi we wszystkich dziedzinach życia swych środowisk. 

Te wszystkie formy działania są przede wszystkim efektem zaangażowania członków, 

umiejętności radzenia sobie nawet w trudnych sytuacjach.  

Z tych też zagadnień składa się program Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej, który preferuje przede wszystkim aktywną i skuteczną pomoc w wypeł-

nianiu przez OSP ich społecznej roli - zgodnie z przesłaniem Bolesława Chomicza - pierw-

szego prezesa odrodzonego Związku. 
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Związek Centralny Dzieła Kolpinga 

 

Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzysze-

nia zwane Rodzinami Kolpinga. 

  

Misja Dzieła Kolpinga w Polsce brzmi: 

 

Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość  

i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom. Dzieło Kolpinga prowadzi sze-

roką działalność na rzecz lokalnych środowisk,  

a w szczególności osób najbardziej potrzebują-

cych wsparcia m.in. bezrobotnych, młodzieży  

i dzieci, seniorów. Działania nasze opierają się na 

zasadzie „pomocy dla samopomocy”. Oznacza to, 

że nie tylko staramy się zaspokoić najpilniejsze 

potrzeby, ale chcemy, by udzielane przez nas 

wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie własnych problemów, wyzwalało 

ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania.  

  

Kolping to sposób na życie i działanie. Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie 

w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny i odpowiedzialny. 

Dlatego nasi członkowie rozwijają swoje zdolności, by móc realizować się w różnych dzie-

dzinach życia oraz przyczyniać do rozwiązywania konkretnych problemów społeczności,  

w których żyją. Podstawą duchowości stowarzyszeń Rodzina Kolpinga i Dzieła Kolpinga 

jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, Katolicka Nauka Społeczna oraz życie bł. Adolpha Kol-

pinga i jego dzieło. 

  

Opiekunem duchowym Rodziny Kolpinga jest kapłan katolicki noszący tytuł prezesa. Naj-

częściej jest to proboszcz parafii, przy której działa stowarzyszenie lub wyznaczony przez 

niego wikary. Pozostali członkowie Zarządu - wybieranego w sposób demokratyczny  

z grona członków stowarzyszenia - są osobami świeckimi. 
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Duchowość kolpingowska wyrasta z ogólnej duchowości chrześcijańskiej. Poprzez zaintere-

sowanie człowiekiem oraz współczesnymi problemami i wyzwaniami społecznymi posiada 

specyficzny charakter konkretyzując się w wierze poszczególnych członków, w pracy para-

fialnej Rodziny Kolpinga i zaangażowaniu Dzieła Kolpinga w ważne sprawy społeczne  

i polityczne. Jest częścią zbawczej odpowiedzi Kościoła na poszukiwania i pytania dzisiej-

szego człowieka. 

 

Wspólnota towarzysząca życiu 

“Wspólnota towarzysząca życiu” oznacza, że w naszym stowarzyszeniu możliwe jest doży-

wotnie członkostwo ludzi wszystkich grup wiekowych. Zawiera ona ponadto element cało-

ściowy, który ks. Adolph Kolping sam ciągle podkreślał jako element charakteryzujący 

pracę związkową. Wspólnota towarzysząca życiu wymaga otwartości wobec wszystkich 

grup i warstw społecznych. Stąd działalność w Dziele Kolpinga nie powinna ograniczać się 

do określonych obszarów, jakkolwiek w ramach możliwości i z konieczności należy okre-

ślić najważniejsze obszary działania. 

  

Wspólnota drogi 

Do wymienionych podstawowych cech duchowości Rodzin Kolpinga i Dzieła Kolpinga 

należy też “wspólnota drogi”. Jako lud Boży 

razem z Kościołem jesteśmy w drodze z Jezu-

sem Chrystusem, który mówi: “Jestem Drogą, 

Prawdą i Życiem” ( J 14,6). Jako “wspólnota 

drogi” Rodzina Kolpinga musi towarzyszyć i 

pomagać swym członkom i innych ludziom w 

tej drodze. “Wspólnota drogi” polega na part-

nerstwie oraz uwzględnianiu potrzeb pojedynczych osób i grup i wymaga szczególnie od 

kadry kierowniczej Rodziny Kolpinga i Dzieła Kolpinga wysokiego stopnia odpowiedzial-

ności i partnerskiej współpracy. 
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Wspólnota kształceniowa i wspólnota akcji 

 

“Wspólnota kształceniowa oraz wspólnota akcji” oznacza, że życie i działanie Rodziny 

Kolpinga i Dzieła Kolpinga dokonuje się poprzez różnorodne formy. W istocie chodzi tu o 3 

dziedziny, które ks. Adolph Kolping podał w swoim programie pedagogicznym: działalność 

kształceniowa, codzienna aktywność i praca  oraz życie towarzyskie. 

 

 

Dzieło Kolpinga w Polsce jako wspólnota życia troszczy się o rodziny: 

 pomagamy rodzinom i osobom w wyrównywaniu szans życiowych 

 organizujemy aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży 

 animujemy w świetlicach zajęcia edukacyjne i sportowe, kółka zainteresowań oraz 

pomoc w nauce 

 wspieramy patriotyczne wychowanie młodzieży i dzieci 

  

Rezultaty: 

 800 dzieci otoczonych opieką  

 67 międzynarodowych spotkań młodzieży 

 12 działających kolpingowskich świetlic  

  

Dzieło Kolpinga w Polsce jako wspólnota czynu docenia wartość pracy: 

 pomagamy osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy 

 prowadzimy pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 

 wspomagamy dialog między sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym 

 domagamy się godnych warunków pracy dla wszystkich 

  

Rezultaty 

 9340 osób skorzystało z pośrednictwa pracy 

 5200 osób wzięło udział kursach zawodowych 

 1830 osób znalazło pracę 
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Dzieło Kolpinga w Polsce jako wspólnota narodowa kształtuje prawych obywateli: 

 kształtujmy społeczeństwo obywatelskie, upowszechniając wiedzę o prawach 

i obowiązkach obywatelskich 

 pomagamy społecznościom lokalnym i organizacjom pozarządowym 

 zajmujemy stanowisko w ważnych kwestiach społecznych 

 dbamy o dziedzictwo i kulturę narodową 

 inicjujemy współpracę i partnerstwo między narodami 

  

Rezultaty 

 35 000 porad prawnych i obywatelskich 

 1200 przeszkolonych osób z organizacji pozarządowych 

 820 organizacji non profit objętych wsparciem 

 

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej: 

www.kolping.pl .  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisły: 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły 

działa na terenie Miasta i Gminy Połaniec Miasta i Gminy 

Oleśnica oraz Miasta i Gminy Osiek, a także gmin 

Łubnice i Rytwiany. Obszar działalności jest spoiny 

terytorialnie, łączą go tradycje kulturowe i przyrodni-

cze, a także chęć do współpracy oraz wspólny pomysł 

na rozwój. Przyrodniczym elementem dominującym 

w krajobrazie jest Wisła wraz z dopływami rzekami wijącymi się wśród pagórkowatych 

terenów pokrytych polami i lasami Jest to więc są dla wędkarzy i grzybiarzy, amatorów 

spacerów, wędrówek pieszych i rowerowych. Czyste ekologicznie tereny LGD sprzyjają 

rozwojowi rolnictwa sadownictwa, dlatego też pola uprawne sady są tak charakterystyczne 

dla tego obszaru, a miejscowe dożynki wciąż obchodzone zakorzenione w świadomości 

ludzi zamieszkujących tę okolicę malowniczymi Na te pięknego krajobrazu toczyła swe 

kola wielka historia tu bowiem Tadeusz Kościuszko wydal Uniwersal Połaniecki dający 
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chłopom pańszczyźnianym zalążki wolności osobiste. Historyczne świadectwo temu obsza-

rowi dają zabytkowe obiekty zwłaszcza sakralne, takie jak klasztor pokamedulski w Ry-

twianach. Walory historyczne i krajobrazowe tej części ziemi świętokrzyskiej wykorzystali 

sami jej mieszkańcy, tworząc gospodarstwa agroturystyczne (Rejterówka), które są wspa-

niała alternatywą spędzenia wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miast.  

             

Obszar działalności LGD Dorzecze Wisty obejmuje 5 gmin, w jego skład wchodzi 

ok 34 tys. mieszkańców i leży na południowy wschód od stolicy województwa świętokrzy-

skiego - Kielc. Gminy wchodzące w skład LGD administracyjnie przynależą do powiatu 

ziemskiego staszowskiego - Miasto i gmina Połaniec i Osiek. Gmina Lubnice Oleśnica  

i Rytwiany. Teren LGD Dorzecze 

Wisty graniczy od północy z Mia-

stem i Gminą Staszów, a także gmi-

ną Szydłów, od zachodu z Miastem 

i Gminą Busko - Zdrój, od połu-

dniowego zachodu z Gminą Paca-

nów od południa ze znajdującą się 

w województwie małopolskim Gminą Szczucin, od południowego wschodu ze znajdujący-

mi się w województwie podkarpackim Gminami Czermin, Borowa i Padew, od wschodu  

z Gminamı Baranów Sandomierski oraz Łoniów. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Dorzecze Wisły w Połańcu zostało utworzone w oparciu o art 15 ustawy z dnia 7 marca 

2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z EFROW na rzecz PROW (Dz U Nr 

64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634).   LGD Dorzecze Wisły Stowarzyszenie prowa-

dzi działalność jako Lokalna Grupa Działania (LGD), stanowiąca formę współpracy partne-

rów z sektora administracji publicznej, sektora organizacji pozarządowych i sektora gospo-

darczego. LGD powstała w 2008 roku w celu wykorzystania możliwości finansowania roz-

woju obszarów wiejskich w ramach programu Unii Europejskiej LEADER. Celem LGD jest 

wprowadzenie w życie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i złożenie wniosku o środki 

finansowe w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego budże-

tu Stowarzyszenie udziela pomocy finansowej na działania Osi PROW – Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikro-
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przedsiębiorstw, oraz na inne działania przyczyniające się do poprawy jakości życia lub 

zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze naszego działania – Małe projekty 

LEADER. 

 

 

Statut LGD - Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania jest: 1. Opra-

cowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 2. Podejmowanie inicjatyw i działań 

mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, 3. Upowszechnianie  

i wymiana informacji o inicjaty-

wach związanych z aktywizacją 

społeczności lokalnych, 4. Propa-

gowanie działań na rzecz realizacji 

LSR. Stowarzyszenie działając na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

uwzględnia ochronę środowiska 

naturalnego, krajobrazu i zasobów 

historyczno – kulturowych, rozwój 

i popularyzację turystyki oraz infrastruktury turystycznej, sportu i produkcji wyrobów re-

gionalnych, a także wzbogacanie i promocję ofert turystycznych, krajoznawczych, sporto-

wych i kulturalnych. Misja LGD Dorzecze Wisły Lokalna Grupa Działania inicjuje i reali-

zuje na swoim terenie nowatorskie projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych 

walorów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawę jakości życia mieszkań-

ców. Realizacja misji LGD Misja realizowana jest przez konkretne działania: Wykorzysta-

nie zasobów naturalnych i kulturowych, Tworzenie w regionie, kraju i za granicą wizerunku 

LGD jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego inwestycyjnie i mieszkaniowo, Budowa spo-

łeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy. Więcej informacji o LGD można znaleźć 

na stronie internetowej: www.dorzeczezwisly.pl.  

 

 

 

http://www.dorzeczezwisly.pl/
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu”  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Razem na Piaskowcu” jest organizacją, 

która w ramach europejskiego programu LEADER – działa na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich ośmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych na styku województw mazowiec-

kiego i świętokrzyskiego: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skar-

żysko Kościelne, Szydłowiec i Powiat Szydłowiecki.  

Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności 

i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wyko-

rzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.  

Bodźcem do utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” stały się 

doświadczenia zdobyte w perspektywie 2007-2013 przez gminy: Borkowice, Chlewiska, 

Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec oraz Powiat Szydłowiecki z województwa mazo-

wieckiego (tworzące w latach 2009-2013 LGD „Na Piaskowcu”) oraz Mirzec i Skarżysko 

Kościelne z województwa świętokrzyskiego (tworzące w latach 2009-2013 LGD „Razem 

Na Rzecz Rozwoju”). 

Zasięg działania nowej grupy obejmuje obszar rozdzielony administracyjnie, lecz 

spójny terytorialnie, który połączony jest wspólnymi tradycjami. Połączenie to występuje na 

płaszczyźnie przyrodniczej, historycznej i kulturowej. Zgodnie ze statutem siedziba Stowa-

rzyszenia mieści się w miejscowości Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec. Stowarzyszenie swoim 

działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może być członkiem krajowych  

i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 

Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważone-

go rozwoju obszarów wiejskich. Do celów pośrednich należą m. in.: realizacja Lokalnej 

Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-

ków EFRROW, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów PROW 2014-2020 

dla obszaru gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko 

Kościelne, Szydłowiec oraz Powiatu Szydłowieckiego; aktywizowanie i działalność wspo-

magająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocja obszarów wiejskich,  
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w szczególności objętych LSR; pomoc społeczna, działalność na rzecz integracji i reinte-

gracji społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób; wspieranie u upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, 

agroturystyki i krajoznawstwa; wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury  

i tradycji; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczo-

ści; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego; wspieranie nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania młodzieży; promowanie bogactw naturalnych regionu; 

wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania świadomości proekologicz-

nej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii; udzielenie wsparcia osobom fizycznym 

i prawnym z obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania 

środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych. 

Szczególnie istotnym jest, iż LGD współtworzone było i jest kierowane, przez 

mieszkańców obszaru LGD „Razem na Piaskowcu”- osoby istotnie zaangażowane w dzia-

łania związane z poprawą jakości życia lokalnej społeczności. W nowej perspektywie fun-

duszy strukturalnych, a w szczególności: PROW na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Województwa Mazowieckiego 

na lata 2016-2022 LGD „Razem na Piaskowcu” będzie kontynuować politykę prowadzoną 

w ramach osi Leader w PROW 2007-2013, ukierunkowując się na promowanie aktywności 

mieszkańców w kształtowaniu rozwoju obszaru objętego LSR z wykorzystaniem jego zaso-

bów (m.in. bogatego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tradycji,  

a także bazy i oferty czasu wolnego), a także wdrażać nową politykę związaną w ramach 

RPO na lata 2014-2020. Więcej informacji o LGD na stronie internetowej: 

www.razemnapiaskowcu.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.razemna/
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Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach 
 

Historia LZS na Ziemi Świętokrzyskiej 

 

                Pierwsze ogniwa Ludowych Zespołów Sportowych na ziemi kieleckiej zaczęły 

powstawać w 1946 roku w powiatach: buskim, kieleckim, sandomierskim. To wtedy po-

wstały: LZS Ludwików w powiecie Opoczno, LZS Wiślica, Pacanów, Stopnica, Radoszyce. 

W dwa lata później, w 1948 r. na 

Kielecczyźnie działało 67 Ludo-

wych Zespołów Sportowych w 8 

powiatach. W tym samym roku w 

grudniu rozpoczęto powoływanie 

Rad Sportu Wiejskiego. Ich głów-

nym zadaniem było powoływanie 

nowych kół LZS.   Wojewódzka Rada Sportu Wiejskiego w Kielcach  za podstawowe dys-

cypliny sportowe uprawiane w LZS uznała: piłkę nożną, piłkę siatkową  i tenis stołowy. 

Pierwszym przewodniczącym Rady był Jan Kejwan, następnie do kwietnia 1955 r. funkcję 

społecznego przewodniczące-

go LZS, pełnił Wacław 

Barszcz. 3 kwietnia 1955 r. na 

II Konferencji Sprawozdaw-

czo-Wyborczej Zrzeszenia 

LZS, na stanowisko etatowego 

przewodniczącego powołano 

Juliana Jaworza-Dutkę.  W lipcu tego roku stan organizacyjny Zrzeszenia LZS w woje-

wództwie kieleckim liczył 942 ogniwa.  

 

                Nowy etap w działalności Ludowych Zespołów Sportowych rozpoczął rok 1956. 

Poszerzył się znacznie zakres uprawianych dyscyplin sportowych, sporo uwagi poświęcono 

rozwojowi sportu wyczynowego, który jednak, pomijając znaczące rezultaty łuczników  
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i kolarzy nie zaowocował wybitnymi osiągnięciami krajowymi czy międzynarodowymi.  

W latach 1962-1970 nastąpił bardzo gwałtowny wzrost stanu organizacyjnego Zrzeszenia 

LZS w województwie kieleckim. Nastąpiło to między innymi dzięki znacznemu rozszerze-

niu ofert imprez sportowych, wprowadzeniu do programu pracy nowych atrakcyjnych dys-

cyplin sportowych (kolarstwo, łucznictwo, zapasy). Ale jak też wiemy, w tamtych latach na 

,,rozkaz” władz wojewódzkich i centralnych zawyżano statystyki. W 1973 r., w związku  

z przygotowanym nowym podziałem administracyjnym kraju, przystąpiono do powoływa-

nia Rad Gminnych Zrzeszenia LZS, które miały zastąpić Rady Powiatowe. Pod koniec 1974 

r. na terenie Kielecczyzny działały 154 Rady Gminne LZS. W tym samym roku po blisko 

20-letnim szefowaniu Radzie Wojewódzkiej, z funkcji przewodniczącego zrezygnował Ju-

lian Jaworz-Dutka, którego miejsce zajął najpierw Leszek Puchała, a  po nim w 1978 r. Jó-

zef Doliński. Od 1978 r. pojawiła się nowa funkcja w strukturach władz wojewódzkich 

LZS, a mianowicie społeczny przewodniczący Rady Wojewódzkiej, jakim w tym czasie 

został Henryk Wrona. Na X Wojewódzkim Zjeździe LZS  (1984) nowym przewodniczącym 

został Tadeusz Bartos, który funkcję tę pełnił do 2008 r., kiedy to na XVI Wojewódzkim 

Zjeździe został Honorowym Przewodniczącym. Na stanowisko przewodniczącego Święto-

krzyskiego Zrzeszenia LZS wybrany został Jerzy Kula (od 1985 roku wiceprzewodniczący) 

pełniący tę funkcję do dnia dzisiejszego.  

Świętokrzyskie Zrzeszenie było organizatorem wielu wspaniałych imprez sporto-

wych, igrzysk wojewódzkich, Mistrzostw Polski LZS w wielu dyscyplinach, w których 

przedstawiciele miejscowych klubów odnosili największe sukcesy, jak w kolarstwie, łucz-

nictwie, podnoszeniu ciężarów, zapasach. Dużym sukcesem organizacyjnym były Ogólno-

polskie Igrzyska LZS  przeprowadzone w Kielcach i okolicach stolicy woj. świętokrzyskie-

go w 1999, 2005 oraz 2010 roku.  Do najważniejszych imprez sportowo-turystycznych na-

leżą: Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Wojewódzkiego Zrzeszenia, Woje-

wódzkie Ligi LZS w siatkówce kobiet i mężczyzn, Memoriał im. Zdzisława Stawiarza  

w biegach przełajowych (od 1997 roku), Zimowe i Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne, 

od 30 lat Zrzeszenie jest organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu „Szlakami kultury – Szla-

kami Cystersów”.  

Dane statystyczne 
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                Obecnie do Świętokrzyskie Zrzeszenia LZS należy ponad 8 000 osób, 5,5 tys. 

członków to osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Zrzeszenie ma 191 jednostek organi-

zacyjnych, z czego ok. 160 to kluby, 

UKS i ULKS. Organizuje co roku oko-

ło 3200 imprez sportowych i turystycz-

nych. Uczestniczy w nich 110 tysięcy 

osób. Do wiodących dyscyplin sportu 

w tej wojewódzkiej organizacji należą: 

łucznictwo, podnoszenie ciężarów, 

zapasy, lekkoatletyka, narciarstwo klasyczne, siatkówka a ostatnio także boks. 

Najbardziej znani zawodnicy w historii Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS: 

 

Rafał Dobrowolski – łucznik Stelli Kielce, dwukrotny olimpijczyk Pekin (1/8 finału)  

i Londyn 9 miejsce, najlepsze w historii indywidualnych występów mężczyzn na igrzy-

skach. Największy sukces odniósł w 2009 roku zdobywając tytuł halowego wicemistrza 

świata. W 2008 roku ,,wystrzelał” brąz na ME. 

Zbigniew Grudzień – zapaśnik, wychowanek Znicza Podzamcze Chęcińskie, mistrz Polski 

juniorów i seniorów, obecnie szef Świętokrzyskiego Związku Zapaśniczego i wiceprzewod-

niczący Polskiego Związku Zapaśniczego odpowiadający za rozwój zapasów kobiet. 

Bartosz Kizierowski – pływak, wychowanek Polonii Warszawa, ale w latach 2001-2004 

reprezentował barwy KS Delfin Połaniec, potrójny olimpijczyk (1996, 2000, 2004), dwu-

krotnie brązowy medalista Mistrzostw Świata,  4 medale Mistrzostw Europy (2 złote, 2 

brązowe), wielokrotny mistrz Polski. 

Karolina Kołeczek – lekkoatletka, specjalizuje się biegu na 100 m przez płotki, zawod-

niczka UKS Wisła Junior Sandomierz. W 2013 i 2015 roku zdobyła srebrny medal na Mło-

dzieżowych Mistrzostwach Europy, mistrzyni Polski w hali i na otwartym stadionie. 

Jakub Szałankiewicz – znakomity siatkarz plażowy ze Stokolo Staszów. Wraz z Michałem 

Kądziołą zdobył tytuły: mistrza Uniwersjady w 2011, mistrza świata do lat 19 i 21, mistrz 

Europy do lat 23 (2010). 
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Ryszard Zapała – kolarz szosowy, uczestnik mistrzostw świata, Wyścigu Pokoju i Tour de 

Pologne, reprezentował m.in. barwy Piasta Chęciny, zmarł w 2011 roku.  

Więcej informacji na stronie internetowej: www.wzlzs.kielce.pl.  

 
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Farma  

Fundacja aktywizacji i rozwoju farma została założona przez bardzo młodych ludzi i działa 

od 2005 roku. Przez pierwsze 10 lat swojego istnienia realizowała wiele ciekawych projek-

tów, w całości wymyślonych przez młodzież i adresowanych do młodzieży. Głównie były 

to: wymiany międzynarodowe, festiwale, szkolenia, warsztaty, wystawy, cykliczne plene-

rowe kino i wiele innych mniejszych akcji, głównie kulturalnych.  Od 2015 roku, 

gdy zmienił się Zarząd Fundacji, FARMA zaczęła działać z myślą o szerszym gronie od-

biorców. Swoje działania ukierunkowałyśmy na organizacje pozarządowe, grupy niefor-

malne dorosłych i młodzież. Cele jakie nam przyświecają, to przede wszystkim: 

 

-wspieranie rozwoju lokalnego, regionalnego, wspoma-

ganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

– wspomaganie rozwoju demokracji, rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego; 

– kształtowanie świadomości obywatelskiej 

oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa 

w życiu publicznym; 

– wspieranie organizacji pozarządowych oraz promocja 

i organizacja wolontariatu, oraz  wsi i małych miaste-

czek. 

http://www.wzlzs.kielce.pl/
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Atutem fundacji farma jest prężnie działający zarząd, otwarty na  ludzi. Każdy z nas jest 

inny, każdy wnosi coś innego, ale cel przyświeca nam jeden – chcemy aby NGO, grupy 

nieformalne, młodzież w powiecie staszowskim mogły działać i potrafiły tworzyć do tego 

przestrzeń, aby rozwijały swoje organizacje. Chcemy im pomagać, uczyć ich gdzie szukać 

pieniędzy, jak stać się partnerem np. swojej gminy.  Pasjonuje nas praca z  ludźmi, któ-

rzy dzięki realizacji swoich inicjatyw rozwijają siebie, tym samym wpływają na pozytywne 

zmiany swojego otoczenia, swoich miast i gmin. 

To dzięki naszym i swoim działaniom zmieniają sposób postrzegania otoczenia i stają 

się sojusznikami w procesie społecznej aktywizacji. 

 

 

Główne projekty to: 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany 

od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest 

aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych zagadnień o charakterze dobra 

wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach 

których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. 

Poprzez projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, któ-

rzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności. 

 

Lokalna Szkoła Fundraisingu . Celem tego Funduszu jest wspieranie rozwoju partnerstw, 

które mają potencjał do kontynuacji, wznowienia lub budowania trwałości działań podję-

tych w dotychczasowych edycjach programu. Naszym, głównym działaniem jest wzmoc-

nienie i uniezależnienie od grantów istniejącego partnerstwa i zaproszonych organizacji 

pozarządowych, poprzez stworzenie lokalnej szkoły fundraisingu. Wśród najczęstszych 

problemów organizacji pozarządowych poza związanych z pozyskiwaniem środków można 

wskazać brak wiedzy, doświadczenia i świadomości jak trwale pozyskiwać partnerów 

do działania oraz długofalowego wspierania. Wiele organizacji nie zdaje sobie sprawy, jak 

wykorzystać fundraising i jakie niesie za sobą korzyści np.: stabilna sytuacja finansowa, 
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rozwój organizacji, większa skala działania, większa skuteczność, budowanie relacji, dy-

wersyfikacja źródeł finansowania, uniezależnienie się od jednej instytucji finansującej. 

Nasze działania zaczęliśmy od września 2020 - odbyło się spotkanie organizacyjne partne-

rów oraz przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb zaproszonych organizacji. Tak aby mieć 

obraz faktyczny problemów i potrzeb lokalnych ngosów. Do prowadzenia warsztatów za-

prosiliśmy wspaniałe trenerki Zuzę Komornicką i Kingę Bielec. Obie, jak o sobie mówią 

społecznikostwo wyssały z mlekiem matki. To bardzo doświadczone trenerki, doradczynie, 

inspiratorki, menadżerki od zadań specjalnych. 

 

Stowarzyszenie Turystyczno-Agroturystyczne "Ponidzie"  

Stowarzyszenie jest niezależną i dobrowolną organizacją zrzeszającą osoby fizycz-

ne i prawne zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinie turystyki  

i agroturystyki na wsi.Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw 

społecznych, gospodarczych, kulturowych, naukowych, ekologicznych, rekreacyjnych  

i innych służących rozwojowi regionu poprzez turystykę oraz pomoc członkom w organi-

zowaniu i prowadzeniu usług turystycznych. 

 

Ponidzie to wyjątkowy region w krajobrazie Polski. Ten stosunkowo niewielki obszar poło-

żony jest pomiędzy doliną Wisły, Wyżyną Krakowsko-Częstochowską i Wyżyną Kielecko-

Sandomierską. Jego teren jest odwadniany siecią rzeczną w kierunku Wisły, a główna rzeka 

to Nida, od której wzięło nazwę Ponidzie. Krajobraz jest tu bardzo zróżnicowany. 

Występują niezwykle rzadkie, gipsowe formacje geologiczne ze zjawiskami krasowymi, 

mineralne źródła, ciepłe wzgórza charakteryzujące się wyjątkową w skali kraju roślinnością. 

Ponidzie pełne jest zabytków - począwszy od starożytnych grodzisk, przez liczne gotyckie 

budowle, a na dziełach XIX-wiecznych kamieniarzy skończywszy. Obszar Ponidzia pod 

względem walorów przyrodniczych i kulturowych przewyższa wiele spośród istniejących  

w Polsce parków narodowych. Z tego względu na terenie Ponidzia, powołano Zespół Par-
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ków Krajobrazowych Ponidzia, obejmujący trzy parki krajobrazowe różniące się znacznie 

fizjografią i walorami przyrody ożywionej. Są to: 

 Nadnidziański Park Krajobrazowy, chroni różnorodne elementy krasu gipsowego, 

naturalną doliną Nidy oraz obszary porośnięte cenną roślinnością kserotermiczną. 

 Szaniecki Park Krajobrazowy, chroni oryginalny krajobraz wzgórz wapiennych  

i gipsowych z wieloma ciekawymi formatami krasu gipsowego oraz ciepłolubnymi 

zbiornikom roślin. 

 Kozubowski Park Krajobrazowy, chroni krajobraz wzgórz lessowych z interesują-

cymi formatami erozyjnymi oraz dużymi powierzchniami bardzo ciekawych lasów 

grądowych z niemałym udziałem ciepłolubnych gatunków roślin. 

Obecnie na obszarze Parków Krajobrazowych Ponidzia powstaje coraz więcej gospodarstw 

agroturystycznych, które nastawione są głównie na całoroczne przyjmowanie turystów. 

Dowodem na to jest powstanie Stowarzyszenia Turystyczno-Agroturystycznego PONI-

DZIE, które funkcjonuje na terenie powiatu pińczowskiego, województwa świętokrzyskiego 

i zajmuje się zrzeszaniem właścicieli gospodarstw agroturystycznych lub osób pragnących 

założyć takie gospodarstwo. 

 

Gospodarstwa posiadają własne ujęcia wody, bądź czerpią wodę z wodociągów, każde jest 

skanalizowane, wyposażone w łazienkę, a często także w kuchnię do użytku do wypoczy-

wających. Gospodarze oferują zazwyczaj pełne wyżywienie, używają produktów pochodzą-

cych z własnych gospodarstw rolnych-ekologicznych. Ponadto dominuje tradycyjny sposób 

uprawy pól i chowu zwierząt. Turyści mogą wypoczywając uczestniczyć w prostych pra-

cach polowych lub przy obsłudze zwierząt. Aby zwiększyć atrakcyjność oferty niektórzy 

gospodarze utrzymują takie zwierzęta jak: owce, kozy, króliki, ptactwo domowe, konie czy 

kuce. Właściciele gospodarstw na Ponidziu organizują własne siłownie, place zabaw dla 

dzieci, altanki, trawniki, miejsca na ognisko, kominki, a także sanie, bryczki, wozy konne, 

rowery, kajaki. Tak więc właściciele gospodarstw agroturystycznych nastawieni są na za-
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pewnienie jak najlepszego wypoczynku swoim gościom. W gospodarstwach jest miła ro-

dzinna atmosfera.  
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