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Wędliny z Domowej Spiżarni 

Tytuł projektu: 
Remont i adaptacja pomieszczeń gospodarczych 

pod rozpoczęcie działalności gospodarczej w celu pro-
dukcji wyrobów wędliniarskich, swojskich metodą 
tradycyjną.

1. Beneficjent : Ziółkowska Agnieszka  
2. W jakim okresie był realizowany projekt?
Termin naboru wniosków – 06.03.2017 r. – 

20.03.2017r. 
    Zakres konkursu - podejmowanie działalności 
gospodarczej 
    Umowa podpisana 20 września 2017 r. 
    I etap  zakończony 12.03.2018 r. 
   II etap zakończony 08.06.2018 r.

3. Wysokość dotacji - 100 000,00 zł.
4. Zakres rzeczowy inwestycji- roboty budowlane,  

instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja c o, instalacja 
wentylacji, instalacja elektryczna, wyposażenie i promo-
cja firmy.

Inwestycja realizowana w woj. łódzkim pow. radomsz-
czański gm. Żytno, 97-532 Żytno Barycz 1.   

 Podstawą i fundamentem działalności są sprawdzone 
receptury, wyroby produkowane przy użyciu naturalnych 

przypraw, marynowane w zalewach 
bez korzystania ze środków zwięk-
szających wydajność. Celem jest do-
starczenie konsumentowi produk-
tów zdrowych, naturalnych, wysokiej 
jakości, z zachowaniem powtarzal-
ności smaku i wyglądu. Na rynku 
funkcjonują ponad półtora roku  
i przez ten czas udało się nawiązać 

współpracę z kilkunastoma sklepami jak i wieloma stały-
mi indywidualnymi klientami. W tym roku firma otrzy-
mała CERTYFIKAT Instytutu Badań Konsumenckich -  
’’Przedsiębiorstwo Godne Zaufania’’ .

AnParis

Tytuł projektu:  
AnParis dekoracje

1. Beneficjent:  Anna Cykowska
2. W jakim okresie był realizowany projekt? 

    Termin naboru wniosków  –  21.11.2016 r.– 
05.12.2016 r. 
    Zakres konkursu – Podejmowanie działalności 
gospodarczej 
    Podpisanie umowy data: 22.05.2017 r. 
     I etap- zakończenie:  30.06.2017 r. 
     II etap zakończenie:  24.08.2018 r.

3.Wysokość  dotacji: 100 000,00 zł

 Zrealizowane projekty
Szanowni Państwo, 
Jest nam niezmiernie miło przedstawić kilka kolejnych projektów, które zostały zrealizowane z udzia-

łem środków przyznanych przez Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”.
Poniżej prezentujemy wybrane inwestycje.

Wyróżnienie Konsumenta 2019
dla firmy

WĘDLINY  Z  DOMOWEJ  SPIŻARNI

 AGNIESZKA  ZIÓŁKOWSKA
NIP: 6561326009

Zaświadczamy, że niniejszy uczestnik bierze udział w programie IBK 
- Przedsiębiorca Godny Zaufania. Uczestnik spełnił wszystkie warunki uczestnictwa 

w programie IBK, gdzie wykazał się dużym zaufaniem klientów, nieposzlakowaną opinią, 
jak również ogromnymi kompetencjami i innowacyjnymi rozwiązaniami w swojej specjalizacji.

Po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów biznesowych 
otrzymuje 

Certyfikat Instytutu Badań Konsumenckich

W  i m i e n i u  K a p i t u ł y  p r o g r a m u

19.06.2019 19.06.2020

Przedsiębiorstwo Godne Zaufania
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta będą czasem wyciszenia, 
spędzonym bez trosk i zmartwień. 

Życzymy, aby odbyły się w atmosferze radości, wśród 
Rodziny i najbliższych osób.

Niech nowy, 2020 rok, będzie pełen sukcesów i niezapomnianych chwil.

Życzy Zarząd, Rada 
oraz pracownicy Biura LGD „Region Włoszczowski”
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4. Zakres rzeczowy inwestycji: Zakup auta, foto bud-
ki, świeczników, kandelabry, oświetlenia led, latarenek, 
pokrowców, laptopa, drukarki. 
 
Lokalizacja inwestycji: Brzezinki, gm. Kobiele Wielkie 

AnParis dekoracje to firma zajmująca się wszechstron-
nym i kompleksowym ubiorem różnego rodzaju imprez. 
Wychodzenie poza schematy oznacza większy wachlarz 
możliwości dla klienta. Firma w swojej ofercie posiada 
także  możliwość wynajęcia foto budki na wszelkiego rodza-
ju imprezy okolicznościowe oraz plenerowe. AnParis to nie 
tylko tematyka imprez, ale i firma, która posiada w swej 
ofercie rękodzieło, a co za tym idzie, to możliwość dekoracji 
niepowtarzalnymi dekoracjami  oraz możliwość nauki two-
rzenia własnoręcznie nie tylko ozdób świątecznych, oko-
licznościowych , ale i użytkowych. Firma wychodząca na 
przeciw klientowi, podjęła współpracę z Agencją Evento-
wą z Łodzi oraz wspiera  liczne akcje charytatywne.

Cukiernia Sweet Cake
- Grzegorz Staszczyk 

Tytuł projektu: 
Cukiernia 
1.Beneficjent - Grzegorz Staszczyk
2. W jakim okresie był realizowany projekt? 

     Termin naboru wniosków – 21.11.2016 r. – 
05.12.2016 r.

Zakres konkursu – Podejmowanie działalności 
gospodarczej 
     Podpisanie umowy: 12.05.2017r. 
     I  etap- zakończenie-  31.07.2017r. 
     II etap- zakończenie-  31.05.2018r. 
3. Wysokość  dotacji: 100 000,00 zł.

4.Zakres rzeczowy inwestycji - zakup wyposażenia, 
itp. piec, ubijaczka, zamrażarka, zmywarka, reklamy pro-
jekty, tablice informacyjne, wizytówki, ulotki, projekty lo-
go, strona internetowa, naświetlacz do jaj stół nierdzew-
ny, maszyna do  bitej śmietany, basen  jednokomorowy, 
mikrofalówka, 

Lokalizacja inwestycji – Ko-
lonia Mrowina 10, 29-120 Klu-
czewsko. 

Cukiernia wykonuje torty 
weselne, okazjonalne, słodkie 
stoły, mini torciki dla gości. Roz-
wija się oraz dąży do  zwiększe-
nia asortymentu produkcji swo-
ich wyrobów.  Podnosi  stale ja-
kość i dba o zadowolenie każde-
go klienta. 

BB Diet Clinic

Tytuł projektu:
Poradnia dietetyki klinicznej
1. Beneficjent: Bogna Batko
2. W jakim okresie był realizowany projekt? 

     Termin naboru wniosków: 06.03.2017 r. -20.03.2017 r. 
     Zakres konkursu: Podejmowanie działalności 
gospodarczej 
     Podpisanie umowy: 11.08.2017 r. 
     I  etap- zakończenie - 16.11.2017 r.  
     II etap- zakończenie - 05.02.2019 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
3.Wysokość dotacji: 100.000 zł 

4.Zakres rzeczowy inwestycji - Zakup niezbędnego 
wyposażenia gabinetu dietetycznego w tym zakup anali-
zatora składu ciała wraz z oprogramowaniem, urządzeń 
kompatybilny oraz innych urządzeń elektronicznych nie-
zbędnych do rozpoczęcia działalności. Zakup mebli, pro-
jekt oraz wydruk materiałów promocyjnych.

Lokalizacja inwestycji – ul. Armii Krajowej 2
42-230 Koniecpol
Firma BB Diet Clinic świadczy usługi w zakresie po-

radnictwa dietetyki klinicznej i sportowej. Indywidualne 
plany żywieniowe układane są po uprzedniej analizie 
składu ciała pacjenta na urządzeniu InBody570. Uwzględ-
niają one aktualny stan zdrowia pacjenta, jego aktywność 
fizyczną, preferencje smakowe, umiejętności kulinarne, 
czas jaki może przeznaczyć na przygotowywanie posił-
ków oraz możliwości finansowe. BB Diet Clinic pomoże  w 
redukcji lub zwiększeniu masy ciała, żywieniu w chorobie 
czy alergii pokarmowej, osiągnięciu lepszych rezultatów 
sportowych, zdrowym odżywianiu siebie i maluszka lub 
też na stałe pomoże zmienić nawyki żywieniowe, aby 
można się cieszyć energią i dobrym zdrowiem przez lata. 
Firma prowadzi również warsztaty zdrowego odżywiania 
oraz poradnictwo online, a na swojej stronie internetowej 

udostępnia przepisy na pyszne, wartościowe 
i zbilansowane posiłki.

Stowarzyszenie Wsi Borowa 
- projekt grantowy 

 
Tytuł projektu: Walory gminy szansą rozwoju

1. Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa
2.W jakim okresie by realizowany projekt?
Termin naboru wniosków – 01.03.2018 r. – 

14.03.2018 r.
Zakres konkursu – projekt grantowy „Marke-

ting gospodarczy obszaru”
Umowa podpisana: 05.11.2018 r.
Zakończenie operacji: 22.07.2019 r.
3. Wysokość dotacji: 50 000 zł
4. Zakres rzeczowy operacji: Zorganizowanie kom-

pleksowej akcji społecznej promującej walory  ospodarcze 
obszaru Gminy Gidle, polegającej na przeprowadzeniu 
konferencji związanej z marketingiem gospodarczym, 
szkolenia dla przedsiębiorców i członków organizacji po-
zarządowej, a także wydaniu materiałów promocyjno-in-
formacyjnych.

W ramach grantu zapoznano mieszkańców gminy Gi-
dle z możliwościami wykorzystania walorów i zasobów 
gminy, a także metodami skutecznej promocji. Zorgani-
zowano wydarzenie kulturalne – Noc Świętojańska, połą-
czone z targami ekonomii społecznej i promocji lokalnego 
produktu. Wydano również materiały promujące walory 
gminy: ulotki, mapy i informatory. W trakcie realizacji 
projektu zakupiono niezbędny sprzęt multimedialny, 
dzięki któremu zorganizowano szkolenie i konferencje. 
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ROK 2017

Przedsięwzięcie 1.2.9 Wsparcie rozwoju grup niefor-
malnych i organizacji pozarządowych

Limit środków w naborze: 300 000 zł
Liczba złożonych wniosków: 20
Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 7 
Zakres wsparcia: 

Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 
akcja społeczna itp.,

Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 
niż 50% kosztów,

Wzmocnienie kapitału społecznego.

Wnioski wybrane do wsparcia:
Fundacja „Jesteśmy Blisko” – „ Organizacja trzydnio-

wych warsztatów dla wolontariuszy w ramach Akademii 
Młodzieżowego  Wolontariatu oraz Pikniku z okazji Dnia 
Solidarności Międzypokoleniowej.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasze Miejsce” – 
„Warsztaty – Przysposobienie obronne”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno –  
„ Tysiąc twarzy wolontariatu”

Ochotnicza Straż Pożarna Wola Jedlińska – „Festyn 
Rodzinny „Rozpoczynamy wakacje””

Ostrowska Teresa - Wydanie i promocja książki pt. 
”Warzywa z zagrody babci i dziadka”

Uczniowski Klub Sportowy „UNION” – „ „Siła i sylwet-
ka” – poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD po-
przez uruchomienie nowych stanowisk kształtujących si-
łę mięśni i korygujące złe nawyki postawy”

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu – „Gra i gra-
nie”

ROK 2018

Przedsięwzięcie 1.1.4 Marketing gospodarczy obszaru
Limit środków w naborze: 300 000 zł
Liczba złożonych wniosków: 6
Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 6
Zakres wsparcia: 
Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 

akcja społeczna itp.,

Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych.
Wnioski wybrane do wsparcia: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno – 

„Centrum produktu lokalnego”
Stowarzyszenie Wędkarskie ”Karpik” w Moskorzewie 

-  „Festiwal Przedsiębiorczości w Moskorzewie”
Ochotnicza Straż Pożarna w Pilczycy – „Stworzenie 

bazy do rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa – „Walory gminy 

szansą rozwoju”
Ochotnicza Straż Pożarna w Żelisławicach – „Forum 

Lokalnych Przedsiębiorców”
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Jedlińskiej – „Nie 

ma przyszłości bez przedsiębiorczości”

ROK 2019

Przedsięwzięcie 1.2.5 Poznajmy obszar naszego LGD
Limit środków w naborze: 300 000 zł

Projekty grantowe

Liczba złożonych wniosków: 10
Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 7
Zakres wsparcia:
Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, 

akcja społeczna itp.,
Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej 

niż 50% kosztów,
Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych,
Wzmocnienie kapitału społecznego,
Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Wnioski wybrane do wsparcia:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od po-

mysłu do działania” – „Odkrywamy różnorodność obsza-
ru Lokalnej Grupy Działania “Regionu Włoszczowskiego”

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka 
Hufiec ZHP Szczekocińsko-Włoszczowski -  „Poczuj smak 
harcerskiej przygody”

Ochotnicza Straż Pożarna Stary Koniecpol - „Poznaje-
my obszar Naszej Gminy”

Uczniowski Klub Sportowy „UNION” 
Włoszczowa – „Rowerem przez świat”

Tomasz Olszacki – „DWÓR I WIEŚ. PRZY-
WRACANIE PAMIĘCI”

Stowarzyszenie „Włoszczowa na Obcasach” – „Pozna-
jemy obszar LGD-Region Włoszczowski”

Koło Gospodyń Wiejskich w Silniczce – „Cudze chwali-
cie swego nie znacie”
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W ramach projektu własnego – „Promocja produk-
tów lokalnych” zrealizowano  3 wydarzenia kulturalno 
– promocyjne na obszarze LGD, promujące lokalne pro-
dukty, w miejscowościach Włoszczowa, Gidle i Pławno. 
Wartość całego projektu wyniosła 55 556,00 zł, z czego  
kwota dofinansowania to 50 000,00 zł. Projekt został za-
kończony i rozliczony.

„Promocja obszaru LGD” – to projekt, który zakła-
dał zorganizowanie 5 wydarzeń kulturalno – promocyj-
nych, podczas których promowano lokalne produkty, 
zwyczaje oraz zasoby kulturowe. Realizacja wydarzeń 
miała miejsce we Włoszczowie, Żytnie, Moskorzewie, 
Szczepocicach Rządowych oraz Ładzicach. Wartość całe-
go projektu 55 556,00 zł,  kwota dofinansowania wynio-
sła 50 000,00 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

 „Integracja branż mających kluczowe znaczenie 
dla obszaru LGD”-  projekt zakładał organizację 5 wyda-
rzeń, promujących przedsiębiorczość na obszarze gmin: 
Włoszczowa, Secemin, Kluczewsko, Radków i Koniecpol. 
Kwota całego projektu to 55 556,04 zł, kwota dofinansowa-
nia 50 000,00 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.

„Pobudzamy aktywność gospodarczą mieszkań-
ców obszaru LGD” - Projekt zakłada organizację dwóch 
wydarzeń, pobudzających aktywność gospodarczą miesz-

Projekty własne
 W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” realizuje 

również projekty własne, których celem jest promocja obszaru LGD, produktów lokalnych, wzrost  
aktywności, współpracy i integracji mieszkańców oraz promocja przedsiębiorczości i pobudzenie ak-
tywności gospodarczej wśród osób zamieszkujących na obszarze LGD.

kańców z obszaru LGD. Pierwsze wydarzenie to: Konkurs 
„Lider aktywności gospodarczej regionu włoszczowskie-
go”. Konkurs był skierowany do mieszkańców obszaru, 
którzy dzięki dotacji z LGD „Region Włoszczowski” zało-
żyli działalność gospodarczą. Do realizacji pozostał Kon-
kurs: „ Przyjaciel biznesu lokalnego”, skierowany do orga-
nizacji pozarządowych. Kwota całego projektu 55 739,22 
zł, kwota dofinansowania 50 000,00 zł. Projekt jest obec-
nie w realizacji,  planowany termin zakończenia zadania 
to rok 2020.

„Wspólnie w działaniu - aktywizacja  i integracja 
organizacji pozarządowych”  - celem projektu, który 
będzie realizowany w roku 2020 jest zorganizowanie  
4 wydarzeń - 3 imprez promujących obszar LSR, w tym 
produkty i usługi lokalne, a także gali podsumowującej 
cały projekt. Imprezy promujące zostaną wyłonione pod-
czas konkursu „Wspólnie w działaniu”, skierowanym do 
organizacji pozarządowych z obszaru LSR. Celem konkur-
su będzie nie tylko mobilizowanie organizacji do podej-
mowania aktywności, ale także do kreatywnego, innowa-

cyjnego podejścia do promocji obszaru, na którym działa-
ją. Kwota całego projektu 55 562,96 zł, kwota dofinanso-
wania 50 000,00 zł. 

Na rok 2021 planowana jest realizacja projektu „Sta-
rzejące się społeczeństwo szansą dla rozwoju ob-
szaru”, którego celem będzie promowanie obszaru, pro-
duktów, usług lokalnych oraz  wzmocnienie kapitału spo-
łecznego. 
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Do udziału w konkursie zgłosiło się 10 firm, które po-
wstały w ramach środków pozyskanych od Lokalnej Grupy 
Działania „Region Włoszczowski” od 2016 roku. Były to:
- Damian Stępień -  Usługi rekreacyjne 
- DEKORACJE -  Dominika Flaszka 
- Cukiernia Sweet Cake - Grzegorz Staszczyk 
- Wędliny z domowej spiżarni - Agnieszka Ziółkowska 
- PPHU FROS Zajazd „Mnich” -  Anna Franków 
- Rolma- agro - Anna Pasoń 
-„Ideal Front” - Kamil Załóg 
- AnParis dekoracje - Anna Cykowska 
- Biuro Rachunkowe- Robert Dudziński 
- BB Diet Clinic - Bogna Batko

Zgłoszenia uczestników odnosiły się do następujących 
aspektów: zastosowanie rozwiązań innowacyjnych  
w przedsiębiorstwie, opis rynków zbytu, sposób promocji 
przedsiębiorstwa, działania na rzecz podnoszenia kwali-
fikacji pracowników, opis potencjału firmy oraz planów 
na przyszłość.

Jury konkursowe w składzie:
- Małgorzata Suchodolska - przewodnicząca jury –wi-

ceprezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodaw-
ców Prywatnych Lewiatan,

- Jerzy Wiśniewski – współwłaściciel firmy Tacho
-Kontrol z Włoszczowy,

- Grzegorz Kącki – prezes zarządu ZPD „Arbor”  
z Włoszczowy,

- Cezary Huć – wiceprezes Lokalnej Grupy Działania 
„Region Włoszczowski”,

po wnikliwej analizie zgłoszeń konkursowych, posta-
nowiło przyznać tytuł „Lidera aktywności gospodarczej 
regionu włoszczowskiego” w trzech kategoriach:

Kategoria I - Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie – Firma „Ideal Front. Kamil Za-
łóg” z Ciężkowic, gmina Gidle;

Kategoria II - Działania na rzecz podnoszenia kwalifi-
kacji pracowników – BB Diet Clinic Bogna Batko z Ko-
niecpola;

Konkurs „Lider aktywności 
gospodarczej regionu włoszczowskiego”
W ramach projektu własnego „Pobudzamy aktywność gospodarczą mieszkańców obszaru LGD” 

został przeprowadzony  konkurs „Lider aktywności gospodarczej regionu włoszczowskiego”. W dniu 
25 stycznia 2019 r., podczas  ali we włoszczowskim Hotelu Mariage poznaliśmy laureatów konkursu.

Kategoria III – Potencjał firmy, plany na przyszłość – 
Dekoracje. Dominika Flaszka  z miejscowości Dudki, 
gmina Kobiele Wielkie.

Serdecznie gratulujemy laureatom!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w kon-

kursie i życzymy sukcesów w prowadzeniu swojej działal-
ności gospodarczej.

Gośćmi  specjalnymi gali byli Kuba Sienkiewicz, lider 
zespołu Elektryczne Gitary oraz Leszek Bonar, dzienni-
karz TVP Łódź, którzy zaprezentowali recital najwięk-
szych przebojów z repertuaru artysty.

Ostatnia część gali poświęcona była Włoszczowskie-
mu Stowarzyszeniu Opieki Paliatywnej. Prezes Stowarzy-
szenia- Pani Joanna Śpiechowicz – opowiedziała,  jak wy-
gląda działalność włoszczowskiego hospicjum prowadzo-
nego przez stowarzyszenie. Swoją refleksją na temat pra-
cy w obszarze opieki paliatywnej podzielił się również Ku-
ba Sienkiewicz, który czynnie wykonuje zawód lekarza 
neurologa. Po zakończonej rozmowie wyświetlono wzru-
szającą prezentację pokazującą, jak wygląda praca włosz-
czowskiego hospicjum. Uwieńczeniem tej części gali była 
zbiórka pieniężna na rzecz Włoszczowskiego Stowarzy-
szenia Opieki Paliatywnej. Zebrana kwota to 6 390 zł.

Wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazane serce  
i hojność!

Galę zakończyła wspólna integracja zebranych osób  
w rytmie muzyki Dj-a Quadraphonic z Kielc.
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Celem projektu, w którym uczestniczy 21 Lokalnych 
Grup Działania, jest promowanie lokalnej przedsiębior-
czości, poprzez kreowanie warunków do powstawania 
stabilnych mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii 
społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowa-
nie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.  
W ramach projektu, LGD „Region Włoszczowski” realizu-
je działania w dwóch panelach:

1. Laboratorium Przedsiębiorczości
2. Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Na dzień dzisiejszy zostały już zrealizowane wszystkie 

działania w ramach panelu  Laboratorium Przedsię-
biorczości , które  skierowane były do uczniów klas 4-8 
szkół podstawowych oraz wygaszanych gimnazjów, mają-
cych swoją siedzibę na terenie działania Lokalnej Grupy 
Działania „Region Włoszczowski”. Zrealizowano:

-  drużynowy konkurs wiedzy z przedsiębiorczo-
ści – „ABC ekonomii” , zorganizowany we współpracy ze 
Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan. Konkurs zakończył się  wyjazdem 20 uczestni-
ków na 10 dniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad 
morzem  Bałtyckim w sierpniu 2018r.;

- 4 warsztaty z przedsiębiorczości dla dzieci  
i młodzieży, których celem było motywowanie dzieci  
i młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, 
pracy w grupie oraz zapoznanie uczestników z zagadnie-
niami z dziedziny ekonomii.

- indywidualny konkurs wiedzy z przedsiębior-
czości dla dzieci i młodzieży  – „ ABC przedsiębior-
czości”- zakończony wyjazdem 20 dzieci na 10 dniowy 
obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad morzem – realiza-
cja w  czerwcu 2019r. Podczas trwania obozów  w roku 

2018 i 2019 realizowano  60 godzinny  program szkole-
niowy  z zakresu przedsiębiorczości,  jak również zajęcia 
rekreacyjne nad morzem, gry terenowe, dyskoteki oraz 
zajęcia sportowe. W ramach pobytu zorganizowano dla 
dzieci 2 wycieczki: po Wyspie Wolin oraz Kołobrzegu.;

- szkolenie dla 15 nauczycieli z prowadzenia gier 
strategicznych - każda szkoła, której nauczyciel wziął 
udział w szkoleniu, posiada  do dyspozycji szkoły nielimi-
towany, bezpłatny dostęp do symulacyjnej gry decyzyjnej 
on-line, na okres 2 lat.

- warsztaty dla 40 dzieci z gier strategicznych, 
które wyłoniły 15 najlepszych uczestników.

Nagrodą dla nich był wyjazd na 7 dni na Słowację (zre-
alizowano w roku 2019). W ramach pobytu uczestnikom 
zapewniono bezpłatny dostęp do sprzętu narciarskiego, 
fachową opiekę instruktora oraz wyciąg na stok narciar-
ski. W trakcie popołudniowych zajęć dzieci uczestniczyły 

Międzynarodowy projekt współpracy  
„Kreator Przedsiębiorczości”

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” od dnia 10 lipca 2018r. realizuje międzynarodowy 
projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”,  jest również grupą koordynującą całość działań 
projektowych. Wartość całego projektu wynosi 2 971 658 zł, a wartość części realizowanej przez LGD 
„Region Włoszczowski” wynosi 328 074 zł.

w przygotowanych dla nich atrakcjach: wyjazd do Aqu-
aparku i na kręgielnię w miejscowości Preszów, zwiedza-
nie Muzeum Techniki, wspólna zabawa podczas dysko-
tek, gier planszowych i projekcji filmów.

W celu stworzenia Lokalnego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości LGD zrealizowała następujące dzia-
łania:

1. Remont pomieszczeń w celu dostosowania ich do 
potrzeb LCWP.

2. Budowa - utwardzenie parkingu.
3. Zakup wyposażenia pomieszczeń LCWP: biurka, 

szafa, regały oraz zakup urządzeń biurowych:
- 2 komputery z monitorami i klawiaturą oraz laptop 

- wraz z oprogramowaniem;
- urządzenie wielofunkcyjne + tonery;
- niszczarka;
- 2 telefony bezprzewodowe;
- ekspres do parzenia kawy.
W ramach swojej działalności Lokalne Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości prowadziło działania obej-
mujące osoby zainteresowane założeniem własnej dzia-
łalności gospodarczej.

Zrealizowano:
-  60 godzinne szkolenie z zakresu prowadzenia 

firmy i przygotowania biznesplanu oraz doradztwo 
indywidualne dla 15 osób, przeprowadzone przez do-
radcę zawodowego. Celem szkolenia było wyposażenie 
uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie zakłada-
nia i prowadzenia działalności gospodarczej tj. aspek-
tów prawnych (podstaw prawnych prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, form organizacyjnych działalno-
ści gospodarczej, źródeł pozyskiwania informacji go-
spodarczej, rejestracji firmy w centralnej ewidencji  
i informacji o działalności gospodarczej), aspektów 
ekonomicznych działalności gospodarczej (podatków 
w działalności gospodarczej, wyboru formy opodatko-
wania, rozliczeń z ZUS) oraz tworzenia wizerunku przed-
siębiorstwa. Uczestnicy na zakończenie otrzymali za-
świadczenie o ukończeniu szkolenia.

- od miesiąca  sierpnia 2018r. prowadzone jest bez-
płatne doradztwo prawne oraz świadczone są usłu-
gi księgowe dla przedsiębiorców oraz Podmiotów Eko-
nomii Społecznej. Łącznie do końca projektu zostanie 
udzielonych 690 godzin doradztwa, z czego 575 godzin 
doradztwa i usług księgowych i 115 godzin doradztwa 
prawnego.

W ramach działań LCWP odbyły się 3 wy-
jazdy studyjne:  

- do Poronina dla przedsiębiorców  
i członków organizacji pozarządowych., któ-
rego celem  było zapoznanie się ze sposobami rozwijania 
przedsiębiorczości na odwiedzanym obszarze. Uczestnicy 
wizyty mieli okazję wymienić się doświadczeniami z lo-
kalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami. Przedsta-
wiciele naszego regionu mogli w sposób bezpośredni na-
wiązać nowe kontakty biznesowe.

- do Opola Lubelskiego  dla  osób  zainteresowanych  
założeniem własnej działalności gospodarczej. Wizyta 
miała na celu zapoznanie się z produktami turystycznymi 
oraz różnymi formami i zakresem prowadzonych działal-
ności gospodarczych, na terenie obszaru działania nasze-
go Partnera.

-  wyjazd przedsiębiorców  do miejscowości Preszów  
w Słowacji. Najważniejszym celem wyjazdu było  nawiąza-
nie kontaktów biznesowych i porównanie działalności  go-
spodarczych prowadzonych na terenie LGD „Region Włosz-
czowski” oraz  słowackiego Partnera - LGD BACHUREŃ.

Partnerzy projektu:

  1. Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” 
 Włoszczowa 
  2. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Daleszyce 
  3. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”  
 Miedziana Góra 
  4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
 „Krzemienny Krąg” Bałtów 
  5. Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”  
 Łopuszno 
  6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania  
 - Wokół Łysej Góry” Bieliny 
  7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
 „Razem na Piaskowcu” Mirzec 
  8. Stowarzyszenie „Dolina Noteci” Chodzież 
  9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania   
 „Kraina Rawki” Rawa Mazowiecka 
10. Lokalna Grupa Działania Ponidzie Pińczów 
11. Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”  
 Morawica 
12. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej  
 Łoniów 
13. Lokalna Grupa Działania „ Zielony Wierzchołek  
 Śląska” Kłobuck 
14. „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły” Połaniec 
15. Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak Opole  
 Lubelskie 
16. Lider Zielonej Wielkopolski Środa Wielkopolska 
17. Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” Skalbmierz 
18. LGD „Korona Sądecka” Chełmiec 
19. „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”  
 Opatów 
20. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Łoniów 
21. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Bachureń, 
 Jarovnice – Słowacja
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 Projekt zakłada wytyczenie oraz oznakowanie tras  
do uprawiania nordic walking wraz z przeszkoleniem in-
struktorów oraz  przeprowadzenie szerokiej kampanii 
promocyjnej.  Projekt przewiduje zwiększenie mody  
na aktywne spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców 
obszaru  LSR, podniesienie jakości zajęć rekreacyjnych 
oraz promocję turystyczną obszaru. Wytyczone trasy bę-
dą wykorzystywane nie tylko do uprawiania nordic wal-
king, ale także jako ścieżki biegowe, rowerowe.  Ciągle ro-
snący popyt na zdrowy styl życia pozwoli na  efektywniej-
sze wykorzystanie powstałego parku. Poprzez realizację 
tej operacji beneficjenci korzystający z powstałej infra-
struktury, będą mogli podziwiać walory turystyczne znaj-
dujące się na  obszarze LGD. W ramach projektu zostaną 
również wydane przewodniki oraz mapniki dotyczące wy-
znaczonych tras. Powstaną interaktywne mapy projektu  
z elektronicznymi wersjami wytyczonych tras, które bę-
dzie można ściągnąć na smartfony.

W ramach realizacji zadania  1 czerwca 2019 r. w Żyt-
nie odbył się  rajd inauguracyjny projektu, w którym 
uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Marsz po zdro-
wie”.

W miesiącach maj/czerwiec  zostały  przeprowa-
dzone warsztaty kulinarne obejmujące: 

- zajęcia grupowe w postaci prelekcji z dietetykiem na 
temat zdrowego odżywiania dla 48 osób

-  analiza składu ciała  oraz dobór indywidualnej diety 
dla 24 osób

- praktyczne warsztaty kulinarne dla 24 osób

Warsztaty kulinarne skierowane były  do członków or-
ganizacji pozarządowych, osób prowadzących gospodar-
stwa agroturystyczne, działalności gospodarczych o pro-

filu turystycznym i/lub gastronomicznym jak również  
do młodzieży, którzy zamieszkują na obszarze Lokalnej 
Grupy Działania „Region Włoszczowski”. 

Z końcem września 2019r. zostały ukończone prace 
polegające na budowie parku nordic walking w Koniecpo-
lu. W ramach parku wytyczono i oznakowano 3 trasy  
o łącznej szacunkowej długości 30 km (5 km, 10 km, 15 
km). 

Park otrzymał także Certyfikat Tras Polskiej Federacji 
Nordic Wolking.

Projekt współpracy – Marsz po zdrowie
Lokalna  Grupa  Działania „Region Włoszczowski”  w partnerstwie  z 7  grupami z województwa świę-

tokrzyskiego od dnia 1 kwietnia 2019r. realizuje  projekt współpracy pn. „Marsz po zdrowie”.

W Majówce uczestniczyły reprezentacje szkół znajdu-
jących się na obszarze LGD, lokalni włodarze, organizato-
rzy oraz zaproszeni goście.

Piknik poprzedzało uroczyste wciągnięcie na maszt 
flagi państwowej i odegranie hymnu Polski.

Wspólne świętowanie rozpoczynała każdego roku Pa-
rada Schumana – barwny korowód dzieci i młodzieży,  
prezentujących poszczególne państwa Unii Europejskiej  
 i niosących flagi  tych państw. Parada była wspólną mani-
festacją przywiązania do wartości europejskich i wyraże-
nia poparcia dla integracji europejskiej oraz poznanie 
wspólnych elementów historii Polski i innych państw Unii 
Europejskiej przez mieszkańców obszaru LGD „Region 
Włoszczowski”. Uczestnicy prezentowali krótką charak-
terystykę państwa, które wybrali do reprezentowania  
w paradzie. Każda drużyna przedstawiała na scenie  przy-
gotowany przez siebie występ artystyczny dotyczący wy-
branego państwa  Unii Europejskiej.  Pokazy ocenione by-
ły przez jury konkursowe, które oprócz waloru artystycz-
nego brało pod uwagę ukazanie wkładu Polski w historię  
i kulturę wybranego kraju lub wkład wybranego kraju  
w historię i kulturę Polski. Najlepsze występy zostały na-
grodzone.

Dodatkowym punktem programu „Majówki Europej-
skiej” był konkurs kulinarny „Apetyt na... potrawy z gril-
la”, organizowany każdego roku i cieszący się bardzo du-
żym zainteresowaniem wśród biorących udział w wyda-
rzeniu mieszkańców Włoszczowy i  jej okolic.

Zaszczytnym punktem Majówki było wspólne ułoże-
nie flagi Polski przez uczestników pikniku.

Uroczystości uświetnili min. Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Domu Kultury, Ra-
domszczańska Kapela Po-
dwórkowa, Kapela Powia-
towa, Zespół Moskorze-
wianie, odbyła się insceni-
zacja Wesela Boryny. 

Uczestnicy mogli zoba-
czyć  również Terenowy 
Bieg Zwiadowcy Konnego 
im. kpt. Leona Staroszczy-
ka ps. Smolicz, który zor-
ganizowała Fundacja Fol-
wark Podzamcze.

 

 Majówka Europejska z LGD
Lokalna  Grupa Działania „Region Włoszczowski” w latach 2015 - 2018 była współorganizatorem pik-

niku „Majówka Europejska” , który  połączony był z obchodami Święta Flagi. Wydarzenie organizowane 
było na  Placu Wolności we Włoszczowie  oraz Podzamczu Włoszczowskim. 
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W tegorocznej edycji wydarzenia uczestnicy mieli do 
wyboru dwie trasy – o długości 2 km i 9 km. Krótszy bieg 
odbył się pod hasłem „Historia Cię dogoni”, a udział  
w nim wzięło 161 osób. Wystartowały zarówno osoby in-
dywidualne, jak również całe rodziny, a także grupy przy-
jaciół. Najstarszy zawodnik miał 73 lata, a najmłodsza 
uczestniczka - zaledwie rok i 9 miesięcy. Niezwykle cieszy 
nas obecność rodzin z małymi dziećmi, które tak jak  
i w zeszłym roku , kiedy organizowaliśmy po raz pierwszy 
Bieg Rodzinny,  licznie uczestniczyły w wydarzeniu. Poja-
wiły się również osoby ubrane w stroje historyczne oraz 
symbolizujące barwy narodowe.

Bezkonkurencyjny w pokonaniu trasy okazał się Ma-
riusz Bobrowski. Drugie miejsce zajął Jakub Cabana,  
a trzecie Kacper Jamróz. Wśród kobiet najszybciej z trasą 
poradziła sobie Wiktoria Szklarz. Tuż za nią pojawiła się 
Patrycja Kuczera. Trzecie miejsce zajęła Wiktoria Murzy-
nowska. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, statuet-
ki oraz medale.

Wyzwanie pokonania 9-cio kilometrowej trasy podjęło 
61 osób. Podobnie jak w ubiegłym roku, konkurencję zde-
klasował Sylwester Lepiarz. Drugie miejsce zajął Michał 
Jamioł, a ostatnie miejsce na podium wywalczył Mateusz 
Ojrzyński. Wśród kobiet najszybciej trasę pokonała Anna 
Jamioł, a druga na mecie pojawiła się Ewa Wos. Na trze-
cim miejscu uplasowała się Agnieszka Jaszczyk.

Osoby, które znalazły się na podium, otrzymały bony 
podarunkowe, nagrody rzeczowe, pamiątkowe medale 
oraz statuetki. Doceniony został również najstarszy, 
63-letni uczestnik, który pokonał trasę długiego biegu.

Tak jak i w latach ubiegłych wśród wszystkich uczest-
ników biegu rozlosowano  drobne upominki. Każdy bie-
gacz mógł również liczyć na ciepły posiłek.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
jednostkom wspierającym nas każdego roku  w zor-
ganizowaniu biegu . Bez Państwa zaangażowania  
i pomocy finansowej nie byłaby możliwa realizacja 
Biegu Niepodległości we Włoszczowie.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom 
biegów, że  każdego roku bez względu na pogodę  
chcą z nami uczcić Narodowe Święto Niepodległo-
ści. 

Dziękujemy  za wspaniały przykład postawy pa-
triotycznej i ducha sportowej rywalizacji. Wasz 
udział w organizowanych przez nas wydarzeniach 
dodaje nam skrzydeł i motywacji do dalszej pracy.

Do zobaczenia za rok!

 Powiatowy Bieg Niepodległości
 Stało się już tradycją, że z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  Lokalna Grupa 

Działania  „Region Włoszczowski” organizuje lub współorganizuje Powiatowy Bieg Niepodległości  
we Włoszczowie. W tym roku odbył się  już VIII, organizowany przez nas bieg.  Miejsca biegu na przeło-
mie lat ulegały zmianie, a uczestnicy biegali zarówno leśnymi ścieżkami  w miejscowości Belina, jak 
również ulicami miasta Włoszczowa. Od wielu lat Lokalna Grupa Działania ,,Region Włosz-

czowski”  bierze udział w Targach  Agrotravel  organizo-
wanych w Centrum Targowo- Wystawienniczym w Kiel-
cach. W 2017 roku  nasze stoisko wystawiennicze cieszyło 
się ogromnym zainteresowa-
niem ze strony gości targowych. 
Koncepcja stoiska opierała się 
na przedstawieniu inscenizacji 
fragmentów powieści ,,Chłopi” 
Władysława Reymonta. Dzięki 
scenografii, kostiumom wprost 
z początków XX wieku, odwie-
dzający stoisko mieli okazję po-
czuć się jak na tradycyjnym pol-
skim weselu w karczmie. Co więcej, sami mogli uczestni-
czyć we wspólnym biesiadowaniu przy akompaniamencie 
muzyki wykonanej przez Leszka Wawrzyłę. Goście mogli 
również smakować przysmaków regionalnych, a także po-
dziwiać tańce Żyda (w tej roli p. Roman Kaczmarek). Sta-
rania przedstawicieli naszego LGD nie umknęły uwadze 
jury konkursowemu, które nagrodziło nas III miejscem  
w konkursie na najciekawsze stoisko.

Rok później wzięliśmy udział w edycji Targów Agro-
travel poszerzonej o pakiet Active. Wraz z innymi grupa-
mi LGD zorganizowaliśmy stoisko wystawiennicze pod 
nazwą ,, Marsz po zdrowie”.  Zgodnie z ideą targów w na-
szej ofercie turystycznej dla osób odwiedzających stoisko 
mieliśmy zajęcia z jogi,  a także szereg porad dotyczących 
prawidłowego uprawiania  nordic walking. Bogata oferta 
przedstawiająca aktywne formy spędzania czasu, promo-
cja zdrowego stylu życia oraz regionalne, przepyszne po-
trawy i ciasta przygotowane przez nasze lokalne koła go-
spodyń  wiejskich, cieszyły  się ogromnym zainteresowa-
niem odwiedzających stoisko.  Nasze starania zostały 
również  wyróżnione przez jury i w konkursie na najcie-
kawsze stoisko Targów Agrotravel  2018 nagroda główna 
trafiła w nasze ręce.

Tegoroczne Targi  Agrotravel,  w których  również bra-
liśmy udział, oprócz typowo konsumenckiego charakteru, 
pokazały także drugą odsłonę. W tym roku zaprezento-
wano stoiska ukazujące Ideę  Slow Life opartą na zwolnie-
niu tempa życia, rezygnacji z niezdrowego jedzenia czy 
nadmiaru obowiązków. Jest ona  znana na całym świecie 
i coraz częściej doceniana przez Polaków. Idea ta, to nie 
tylko slow food, ale również slow cosmetic, travel czy bu-
siness. Filozofia ta obejmuje coraz to nowsze obszary na-
szego życia. Tysiące osób odwiedzających targi mogło 
przebierać w ofertach coraz bardziej urozmaiconego od-
poczynku na terenach wiejskich, w ośrodkach SPA i uzdro-
wiskach, jak również turystyki aktywnej. Przedstawiono 

szeroką gamę produktów i usług wspierających zdrowy 
styl życia zaprezentowaną przez krajowych i zagranicz-
nych wystawców. Mieliśmy możliwość uczestnictwa  
w konkursach dla wystawców, jarmarku produktów regio-

nalnych i rzemiosła, w spotkaniach stoliko-
wych face to face z ekspertami jednocześnie 
smakując najcenniejszych smaków regional-
nych.

,,TARGI AGROTRAVEL”
Lokalna  Grupa Działania „Region Włoszczowski”   w  latach 2015 - 2018 była  współorganizatorem 

pikniku „Majówka Europejska” , który  połączony był z obchodami Święta Flagi.  Wydarzenie organizo-
wane było na  Placu Wolności we Włoszczowie  oraz Podzamczu Włoszczowskim. 
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„LGD-owskie wsparcie 
w biznesowym starcie”

W roku 2018 zakończono realizację projektu „LGD
-owskie wsparcie w biznesowym starcie”, który był reali-
zowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na pod-
stawie  umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej. Celem 
projektu było pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwięk-
szenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby 
bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz przez osoby od-
chodzące z rolnictwa, na obszarze gmin województwa świę-
tokrzyskiego. Realizatorami projektu było 14 Lokalnych 

Grup Działania. Projekt skierowany był do niezatrudnio-
nych osób fizycznych,  powyżej 29 r. życia, które zamierzały 
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W ra-
mach działań Lokalnej Grupy Działania „Region Włosz-
czowski” wsparcie otrzymało 10 osób, które dzięki temu 
podjęły swoja działalność gospodarczą, korzystając z róż-
nych form wsparcia przewidzianych w projekcie:

1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej;

2. Doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakła-
dania działalności gospodarczej;

3. Wsparcie finansowe na roz-
wój przedsiębiorczości – 21 000 zł;

4. Wsparcie pomostowe –  
6 600 zł dla każdego uczestnika,  
a  4 osoby otrzymały również do-
datkowe wsparcie pomostowe  
w kwocie 660 zł.

Projekt współfinansowany był 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego i budżetu pań-
stwa. Ogólna wartość projektu 
wyniosła  4.759.873,00 zł, w tym 
dofinasowanie z Unii Europej-
skiej wyniosło  4.668.879,33 zł.

1. Szkolenie mentorów -  skierowane  do pedagogów 
szkolnych, nauczycieli, trenerów, opiekunów i osób pra-
cujących z młodzieżą,  zainteresowanych praktyczną re-
alizacją procesów wsparcia dzieci i młodzieży oraz osób 
podopiecznych. W ramach szkolenia pokazane zostały 
psychologiczne aspekty pracy z usamodzielnianą mło-
dzieżą, podstawowe zagadnienia związane z pieczą za-
stępczą, umiejętnościami  interpersonalnymi  i pedago-
gicznymi. Poruszono temat  roli  mentorów w procesie 
usamodzielniania oraz  relacji rodzinnych w procesie usa-
modzielniania, budowania  ścieżki kariery zawodowej wy-
chowanka, współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i in-
stytucjami w wyborze kierunku edukacji i drogi zawodo-
wej wychowanków. 

2. Młodzieżowa Szkoła Liderów  - odbyła się  
w ośrodku w Międzywodziu podczas  10-dniowych warsz-
tatów  szkoleniowo-integracyjnych. Adresowana była  
do młodzieży powyżej 15- tego roku życia przebywającej 
w pieczy zastępczej. Podczas  przeprowadzonych  warsz-
tatów  poruszono tematykę dotyczącą:  poznania poten-
cjału uczestników Młodzieżowej Szkoły Liderów; komu-
nikacji  jako istotnego elementu działania biznesowego  
i współpracy; roli osobowości i temperamentu w przy-
szłym działaniu na polu społecznym i rynku pracy;  zdol-
ności liderskich i pracy dobrego  zespołu jako platformy 
do osiągnięcia sukcesu; 

3. Akademia Twórczego Juniora -  odbyła się   
w Międzywodziu i  adresowana była  dla dzieci w wieku 
7-15 lat. Był to 10-dniowy wyjazd szkoleniowo-integracyj-
ny, podczas którego odbywały się zajęcia w formie uniwersy-
tetu dziecięcego, zrealizowane  poprzez: warsztaty, gry tere-
nowe oraz zabawy sytuacyjne, rozwijające umiejętności dzia-
łania i myślenia; spotkania mające na celu kształtowanie 
przedsiębiorczości; zajęcia różne tj. wyrównawczo-kom-
pensacyjne pozwalające na maksymalne usprawnianie, 
rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych. 
Omówiono temat  organizacji wycieczek, biwaków, raj-
dów, planowania wycieczek po regionie świętokrzyskim. 

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 zrealizowała projekt „Stopień Wyżej”. 

Projekt realizowany był w latach 2016 – 2018 i obejmował  następujące zadania: 

„Stopień Wyżej”

150 lat z Władysławem Reymontem
6 maja 2017 r. Lokalna Grupa Działania „Region 

Włoszczowski” była współorganizatorem 150 rocznicy 
urodzin wielkiego pisarza, noblisty Władysława Stanisła-
wa Reymonta, w rodzinnych Kobielach Wielkich. Podczas 

imprezy odbył się I Ogólnopolski Konkurs na Sobowtóra 
Reymonta, XX Turniej Gmin Reymontowskich, Konkurs 
na Potrawę Regionalną oraz rozstrzygnięcie XI Ogólno-
polskiego Konkursu Literackiego „O Pióro Reymonta”. 

Podczas imprezy wystąpiły lokalne kapele oraz gwiazda 
wieczoru - zespół „Rezerwat”, było mnóstwo innych 
atrakcji dla dzieci i młodzieży, które uświetniły wydarze-
nie.  W stoiskach regionalnych można było skosztować 
m.in. lipieckich pierogów z kapustą, mięsem i grzybami, 
pasztetu z kaczki z grzybami, tradycyjnej zalewajki oraz 
barszczu białego z kiełbaską i jajkiem. 
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4. Wyjazd edukacyjny 
24.09.2016 r. odbył się jednodniowy wyjazd edukacyj-

ny uczestników Akademii Twórczego Juniora. Uczestnicy 
mieli możliwość zapoznania się z twórczością renesanso-
wego poety i prozaika w Muzeum Mikołaja Reja w Nagło-
wicach, a następnie udali się do Państwowego Muzeum 
im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Muzeum posiada sze-
reg, bardzo zróżnicowanych tematycznie, działów. Głów-
ny dział obejmuje zegary słoneczne i inne typy zegarów 
od XVI do XX wieku (np. zegary wodne, klepsydry, świece 
zegarowe), w tym wiele dzieł o dużej wartości artystycz-
nej, pochodzących z najlepszych warsztatów Europy. Na-
stępnym etapem wyjazdu było odwiedzenie Centrum Na-
uki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, gdzie 
uczestnicy mogli poznać, jak za pomocą urządzeń współ-
czesnej techniki działa ciało człowieka. Ostatnim zwie-
dzanym miejscem był zamek królewski z przełomu XIII  
i XIV w. w Chęcinach. Uczestnicy zwiedzili podziemia  

w Chęcinach, Kaplicę św. Leonarda, Podzamcze Chęciń-
skie, skarbiec i zbrojownię. 

 W ramach Akademii Twórczego Juniora odbyły się 
również wycieczki edukacyjne: do Krakowa i do Komplek-
su Leśna Polana w Chrustach k. Zagnańska.

Dzieci uczestniczyły także w wycieczkach edukacyj-
no – warsztatowych, gościły:

15.03.2018 r. – w gospodarstwie Agroturystycznym  
Zofia Szymczyk, gdzie  uczestniczyły w warsztatach tkac-
twa;

22.03.2018 r. – w  gospodarstwie Eko-agroturystycz-
nym „Stokrotka”, Kapkazy gm. Bodzentyn, gdzie odbyły 
się warsztaty rękodzieła wielkanocnego oraz wypieku 
chleba;

12.05.2018 r. - w Zespole Pałacowym w Kurozwękach;
19.05.2018 r. - w Europejskim Centrum Bajki w Paca-

nowie.
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