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LGD w województwie lubelskim 

Leader 2007-2013 

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 2 kwietnia 2009 r. 
odbyło się Forum Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego 
pod nazwą „Produkt regionalny i tradycyjny a działalność Lokalnych Grup 
Działania”. Jego organizatorami byli: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Końskowoli, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Urząd 

Wojewódzki.     → Dokończenie na str. 4 

W tym numerze więcej miejsca chcemy poświęcić najważniejszemu organowi 
decyzyjnemu LGD – Radzie, która  w trakcie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju będzie 
wybierać projekty składane przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje 

pozarządowe oraz gminy.                                  → Dokończenie na str. 2 

KONWENT SOŁTYSÓW 
 Powiatu Puławskiego 
 
W dniu 1 kwietnia br. w Sali 
Pompejańskiej Starostwa Powiatowego 
w Puławach odbyło się drugie 
posiedzenie Konwentu Sołtysów Powiatu 
Puławskiego. Przewodniczącą Prezydium 
Konwentu jest Kazimiera Wójtowicz, 
sołtys wsi Drzewce w gminie Nałęczów. 
Sołtysi przyjęli roczny program pracy 
Konwentu na 2009 r.  
W posiedzeniu uczestniczył także, jako 
zaproszony gość, Zbigniew Pacholik, 
prezes LGD „Zielony Pierścień, który 
przedstawił informację   

                           → Dokończenie na str. 3 
 
 

Rok 1, nr 2 (2)/2009 

Fot. Wieża ariańska w Wojciechowie 

Najlepsze praktyki 

Wojciechów 
Tak jak obiecaliśmy, w tym numerze BI 
rozpoczynamy publikować informacje o 
najciekawszych projektach zrealizowanych 
w ostatnich latach i realizowanych obecnie 
na obszarze, na którym działa LGD „Zielony 
Pierścień”. 
Zaczniemy od mieszkańców gminy 
Wojciechów. Przybliżamy specyfikę tej 
gminy, ciekawe projekty a także inicjatywy  
działających tam organizacji 
pozarządowych. 

                      → Czytaj  na str. 6 

Taka jest nasza Misja: 

Tworzenie i umacnianie partnerstwa na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju i 

promocji obszaru objętego działaniem LGD „Zielony Pierścień”. 
 

Tylko Rada LGD wybiera projekty na podstawie 
lokalnych kryteriów ustalonych w Strategii  
 

W poprzednim numerze BI szeroko informowaliśmy o Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
„Zielony Pierścień” i zachęcaliśmy przyszłych wnioskodawców do zapoznania się z jej treścią 
przed przystąpieniem do przygotowywania projektów o dofinansowanie z Leadera. 

Zdrowych, 
spokojnych i 
radosnych 
Świąt 
Wielkiej 
Nocy 
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2 zapoznania się ze złożonymi projektami 
tylko w Biurze lub na posiedzeniu. 
Projekty nie mogą być więc ani 
kopiowane, ani wysyłane poza Biuro. 

Przed rozpoczęciem oceny wniosków 
Przewodniczący Rady wzywa 
poszczególnych członków do złożenia 
tzw. Deklaracji bezstronności. 

Zasada bezstronności  

Członek Rady będzie musiał wyłączyć się 
z oceny tych projektów, których 
wnioskodawcy pozostają z nim w 
zależności służbowej lub rodzinnej. Taką 
informację na piśmie składa 
Przewodniczącemu Rady. 

Ocena zgodności 
projektu z LSR 

 Pierwszym etapem oceny projektów 
przez członków Rady jest ocena 
zgodności projektu z Lokalną Strategią 
Rozwoju (LSR). Oceny tej dokonuje się 
na piśmie na specjalnym formularzu. 
Projekt uznaje się za zgodny z LSR, jeśli 
większość członków Rady stwierdzi, że 
projekt przyczyni się do osiągnięcia 
przynajmniej jednego celu ogólnego i 
jednego celu szczegółowego strategii 
oraz będzie zgodny z przynajmniej 
jednym przedsięwzięciem planowanym 
w tej strategii. 

                           → Dokończenie na str. 3 
 

Rada LGD „Zielony Pierścień” wybrana 
została przez Walne Zebranie Członków 
i liczy obecnie 34 osoby. W jej składzie 
znajdują się po 3 osoby z każdej gminy 
oraz 1 przedstawiciel Powiatu 
Puławskiego. Projekty składane do 
Biura LGD przez wnioskodawców w 
odpowiedzi na ogłaszane konkursy 
będą rozpatrywane i oceniane pod 
względem zgodności z Lokalną 
Strategią Rozwoju tylko przez Radę. Jej 
członkowie nie będą mieli jednak zbyt 
dużej swobody w ocenie projektów. 
Muszą postępować zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem, który 
przyjęty został przez Walne Zebranie 
Członków oraz lokalnymi kryteriami 
oceny wniosków przyjętymi w Strategii. 
Rozdział 9 Strategii, do którego 
odsyłamy, zawiera całą procedurę 
oceny wniosków, kryteria ich wyboru a 
także procedurę odwoławczą od decyzji 
Rady. 

Przewodniczący Rady LGD niezwłocznie 
po zakończeniu naboru wniosków 
zwołuje posiedzenie informując o tym 
także na stronie internetowej LGD i na 
tablicy ogłoszeń w Biurze LGD. 
Członkowie Rady mają możliwość 

→ Dokończenie ze str. 1  

RADA LGD 
DECYDUJE! 
 

Z KRONIKI LGD 
 

�  

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

W dniu 23 marca br. odbyło się drugie posiedzenie 
Komisji Rewizyjnej LGD, któremu przewodniczył 
Przewodniczący Waldemar Leszek. Głównym 
tematem obrad było omówienie i ocena 
sprawozdania finansowego stowarzyszenia. W 
posiedzeniu  uczestniczył także prezes LGD, który 
przedstawił sprawozdanie z działalności i 
sprawozdanie finansowe LGD za 2008 r. Członkowie 
komisji po zapoznaniu się z dokumentami i 
wyjaśnieniami prezesa wystąpili z wnioskiem do 
Walnego Zebrania Członków o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu LGD.  
 

�  

Walne Zebranie Członków 

Tym razem Walne Zebranie Członków LGD odbyło  się 
w Kurowie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w dniu 24 marca 2009 r. Zebranie miało 
charakter sprawozdawczy. Szerzej piszemy na ten 
temat na dalszych stronach tego numeru. 
 

�  

Składamy kolejne projekty 

W marcu br. Zarząd LGD złożył kolejne 2 projekty o 
wsparcie finansowe ze środków pomocowych a w 
jeszcze jednym był partnerem.  
LGD samodzielnie wystąpiła o dofinansowanie w 
kwocie ponad 130 tys. zł z Programu Operacyjnego 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projektu pt. 
„Liderzy turystyki wiejskiej” a z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - projektu pt. „Liczą się 
Twoje kwalifikacje – szkolenia dla pracujących osób 
dorosłych” (wnioskowana kwota dotacji to ponad 230 
tys. zł).  
Z inicjatywy Zarządu LGD opracowany został także 
zarys projektu pt. „Ochrona i promocja ekosystemów 
obszaru Przełomu Środkowej Wisły i Pradoliny 
Wieprza podstawą zrównoważonego rozwoju 
ekoturystyki na Lubelszczyźnie”, który został złożony 
w konkursie ogłoszonym przez Biuro Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy. Liderem projektu 
jest Powiat Puławski a partnerami LGD i Lubelski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. 
Wnioskowana kwota pomocy wynosi ponad 3,3 mln 
zł. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w ciągu 
najbliższych 2-3 miesięcy. □ 
   

Obszar działania LGD „Zielony Pierścień” najatrakcyjniejszym i najbardziej rozpoznawalnym 

subregionem turystycznym Lubelszczyzny, przyjaznym dla gości i zapewniającym swoim 

mieszkańcom dobrobyt i satysfakcję z podejmowanych przedsięwzięć społecznych i 

gospodarczych.                                                                                           (Wizja sformułowana w Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD „Zielony Pierścień”) 

Fot. Posiedzenie Rady LGD w maju 2008 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury 



   

 

 

 

 

  
 

 
 

 

3 3 

Ocena projektu według lokalnych 
kryteriów 

 
Wszystkie projekty, które przeszły pierwszy etap oceny, oceniane są 
następnie według tzw. kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD w 
strategii i otrzymują punkty.  
Projekty z każdej z czterech kategorii działań mają osobne kryteria 
oceny i inną maksymalną liczbę punktów jaką mogą otrzymać. 
Projekty z działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” oceniane będą według czterech kryteriów i 
maksymalnie mogą otrzymać po 11 pkt. Wnioski składane przez 
przedsiębiorców oceniane będą tylko według trzech kryteriów a 
maksymalna liczba punktów jaką każdy z nich może otrzymać nie 
może być większa niż 12. Wnioski składane w ramach „Odnowy wsi” 
będą oceniane też tylko według trzech kryteriów i maksymalnie 
każdy z nich może dostać 9 pkt. Najbardziej złożona będzie ocena 
tzw. „Małych  projektów”, ponieważ w tym przypadku Rada będzie 
musiała ocenić je stosując pięć kryteriów. Najwięcej będzie można 
dostać 20 pkt. 
Członkowie Rady przyznając punkty będą musieli tego dokonać na 
specjalnych formularzach (tzw. Karta oceny) oddzielnie dla każdego z 
czterech wyżej wymienionych działań. Na podstawie wypełnionych 
formularzy Przewodniczący Rady ogłasza wyniki głosowania i 
sporządza listę rankingową projektów wybranych do 
dofinansowania.   

Lista rankingowa 
Na najwyższych miejscach listy rankingowej w każdej z czterech 
kategorii działań znajdują się te projekty, które otrzymały najwięcej 
punktów. W przypadku projektów, które otrzymały tę samą liczbę 
punktów, o ich kolejności na liście rankingowej decydować będzie 
dodatkowe głosowanie Rady przez podniesienie ręki. Wyższe miejsce 
w rankingu będzie mieć ten projekt, który uzyska zwykłą większość 
głosów. Rada po ustaleniu listy rankingowej przekazuje 
wnioskodawcom informację o wynikach oceny na piśmie i na stronie 
internetowej LGD. 
 

Można się odwołać  
 
Każdy kto złożył projekt może odwołać się od rozstrzygnięcia 
Rady. Musi zrobić to na piśmie w ciągu 5 dni od otrzymania 
informacji od LGD o wynikach oceny projektów, ale nie później 
niż w ciągu 8 dni od ukazania się na stronie internetowej LGD 
listy rankingowej ustalonej przez Radę. Odwołanie musi 
zawierać zwięzłe zarzuty. .Jeśli ktoś złoży odwołanie po 
terminie, to nie może liczyć na pobłażliwość Rady. Spóźnione 
odwołanie Rada musi pozostawić bez rozpatrzenia. 
 

Rada rozpatruje odwołanie 
 
Posiedzenie Rady w sprawie odwołania odbywa się nie później 
niż w 10 dniu licząc od dnia publikacji listy rankingowej. Jeśli 
większość członków Rady w głosowaniu przez podniesienie ręki 
uzna, że odwołanie jest zasadne, dokonuje ponownej oceny 
projektu odwołującego się i to na tym samym posiedzeniu. Jeśli 
Rada uzna, że odwołanie jest niezasadne, wnioskodawca nie ma 
możliwości dalszego odwołania się i może liczyć tylko na kolejny 
nabór wniosków.   
 

... i przekazuje zwycięskie wnioski 
dalej …   
 
Rada po ustaleniu ostatecznej listy rankingowej projektów po 
procedurze odwoławczej przekazuje tę listę wraz z wnioskami 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w 
przypadku małych projektów i projektów z „Odnowy wsi” a 
pozostałe projekty do Lubelskiego Oddziału Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie. Te dwie 
instytucje sprawdzają czy rekomendowane przez LGD projekty 
zostały przygotowane poprawnie pod względem formalnym i 
czy są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013.  
Rada LGD rozpoczyna swoją pracę według tej samej procedury 
w kolejnych naborach projektów ogłaszanych przez LGD.  
Opracował: zp. 
  

Konwent   Sołtysów   Powiatu   Puławskiego 

→ Dokończenie ze str. 1  

o działalności LGD i możliwościach otrzymania wsparcia finansowego z 
Leadera dla mieszkańców z obszarów wiejskich. □ 

 

RADA LGD „Zielony Pierścień” 
 
Niżej prezentujemy pełny skład Rady LGD „Zielony Pierścień”, 
która stoi przed bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem: 
wyborem najlepszych projektów, które będą realizowane w 
najbliższych latach w ramach działania LEADER na terenie 
naszych 11 gmin. Podajemy także funkcje członków Rady oraz 
tam gdzie to możliwe gminy, które reprezentują: 
Sławomir Kamiński – Przewodniczący Rady, Powiat Puławski; 
Anna Matraszek – Furtak – Wiceprzewodnicząca Rady (g. 
Wąwolnica); 
Marcin Sulej – Sekretarz Rady (g. Kurów) 
Barbara Usarek, Lucjan Adamczyk i Sławomir Kuśmicki 
(wszyscy g. Baranów); Tadeusz Kocoń, Joanna Seredyn-
Łyszczarz i Stanisław Bartoś (wszyscy g. Janowiec); Grzegorz 
Dunia, Andrzej Pisula i Zbigniew Bagiński (wszyscy g. 
Kazimierz Dolny); Stanisław Gołębiowski, Arkadiusz Gałązka, 
Małgorzata Suszek (wszyscy g. Końskowola); Stanisław 
Wójcicki i Krzysztof Bolesławski (obaj g. Kurów); Teresa 
Nowaczyk, Sławomir Łowczak i Andrzej Rozwałka (wszyscy g. 
Markuszów); Andrzej Ćwiek, Eryk Cholewiński i Zdzisław 
Wójciak (wszyscy g. Nałęczów); Grzegorz Kowalik, Teresa 
Woszczek i Krzysztof Gowin (wszyscy g. Puławy); Marta 
Zuchniarz i Waldemar Pietrak (oboje g. Wąwolnica); Jan 
Czyżewski, Marek Wojciechowski i Renata Zielonka (wszyscy 
g. Wojciechów) oraz Andrzej Bujek, Beata Osiak i Waldemar 
Krzysztof Gędek (wszyscy g. Żyrzyn).   
 

→ Dokończenie ze str. 2  

RADA LGD 
DECYDUJE! 

Fot. Kazimiera Wójtowicz – Przewodnicząca Konwentu 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adam Puchajda z Departamentu Koordynacji 
Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego przedstawił w formie 
prezentacji informację dotyczącą wdrażania osi 4 
LEADER PROW 2007-2013. Wynika z niej, że do 
konkursu o wybór LGD do wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju w województwie lubelskim 
przystąpiło 26 LGD. 25 grup działa w formie 
stowarzyszenia, zaś 1 jako fundacja. Pod względem 
liczby mieszkańców objętych działaniem LGD w 
naszym województwie LGD „Zielony Pierścień” jest 
na 4 pozycji (73.218 mieszkańców) za LGD „Kraina 
wokół Lublina” (135.475), Bialskopodlaską LGD 
(91.923) i LGD „Razem ku lepszej przyszłości” 
(90.584) z powiatu łukowskiego. Oznacza to także, 
że budżet LGD „Zielony Pierścień” kwotowo będzie 
zawierał jedną z największych dotacji z LEADERA w 
województwie lubelskim.   

Z przedstawionych danych statystycznych wynika, że 
LGD przeciętnie w województwie liczy 62 członków. 
Na listach członków najliczniej reprezentowany jest 
sektor społeczny (63%), następnie sektor publiczny 
(21% - głównie gminy i jednostki kultury), a najmniej 
licznie sektor gospodarczy (16%).  

Dla LGD w naszym województwie na wdrażania 
lokalnych strategii rozwoju w latach 2009-2014 
dostępnych będzie łącznie 149 mln zł. Z tego na 
małe projekty LGD planują wydać 44 mln zł, tj. 
prawie 30% dotacji a na odnowę i rozwój wsi nieco 
ponad 44%, tj. 66 mln zł.  

LGD „Zielony Pierścień” planuje na małe projekty 
kwotę ponad 2,7 mln zł, jest to jedna z wyższych 
kwot w województwie na tego typu działanie (4 
miejsce). 

W następnym numerze w szczegółowej analizie 
przedstawimy naszą LGD na tle innych tego typu 
grup w województwie lubelskim. □ 

Barbara Ścibior z LODR w Końskowoli i jednocześnie członek Zarządu LGD „Zielony 
Pierścień” prowadzi konferencję. 

Podczas konferencji swoją dotychczasową działalność przedstawiły dwie LGD: 
„Polesie” – powstała w czasie wdrażania LEADERA + oraz „Zielony Pierścień”. 
Imprezie towarzyszył Kiermasz Świąteczny Rękodzieła Ludowego oraz 
Produktu Tradycyjnego i Lokalnego.  
Konferencja stała się doskonałą okazją do promocji lubelskiej ekożywności. 
Zaproszeni goście mogli przekonać się o walorach smakowych i zdrowotnych 
potraw regionalnych i tradycyjnych z Lubelszczyzny w czasie zorganizowanej 
specjalnie dla nich degustacji.  
Z obszaru naszej LGD stoiska z potrawami zaprezentowały: Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych Gminy Markuszów oraz Gminna Spółdzielnia w Baranowie.  
Wśród przysmaków znalazły się m.in. „Pieczeń drwala”, podpłomyki, pieróg z 
kaszą gryczaną, barszczyk czerwony z kulebiaczkami, a na deser „Placek 
generałowej Kickiej” i wiele innych. Degustacji towarzyszył koncert kapeli 
ludowej z Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. 

4 

Produkt regionalny  
i tradycyjny … 

→ Dokończenie ze str. 1 

LGD w województwie lubelskim 
Leader 2007-2013 

Stoisko Kobiet Aktywnych z gminy Markuszów a wokół degustatorzy … 

Którą palmę wybrać ….? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt regionalny i tradycyjny … 
 

….fotoreportaż 

Andrzej Rozwałka, wójt gminy Markuszów i członek rady LGD „Zielony Pierścień”  
stoi dumnie przy stoisku gminy Markuszów. 

 

Jedna z naszych koleżanek z Zarządu przed trudnym 
wyborem …. 

Prezentacja świątecznych ozdób.  

 

Świąteczne ciasto  
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• Absolutorium dla Zarządu 

Walne Zebranie Członków LGD 
Ostatnie Walne Zebranie Członków LGD 
„Zielony Pierścień” odbyło się w dniu 24 
marca 2009 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kurowie. Miało ono charakter głównie 
sprawozdawczy. Na Przewodniczącego 
Zebrania wybrany został Stanisław 
Wójcicki, członek Rady LGD i jednocześnie 
wójt gminy Kurów. Sekretarzem Zebrania 
został Andrzej Wenerski.  
Członkowie LGD wysłuchali sprawozdania 
Wiceprzewodniczącej Rady LGD, Anny 
Matraszek-Furtak z działalności Rady za 
2008 r.  
Następnie Prezes LGD Zbigniew Pacholik 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
Zarządu i sprawozdanie finansowe za 
ubiegły rok. W wystąpieniu wskazał, że 
przyjęty przez LGD plan pracy na 2008 r.  

został przez Zarząd zrealizowany. 
Przychody LGD w 2008 r. wyniosły 
35.864,30 zł i pochodziły wyłącznie ze 
składek członkowskich. Koszty zaś 
zamknęły się na poziomie 28.039,21 zł. 
Składały się na nie m.in.: opracowanie 
strony internetowej,  
opracowanie lokalnej strategii rozwoju, 
obsługa księgowa oraz opłaty 
administracyjne i sądowe.  
Na koniec roku 2008 na koncie LGD 
pozostała nadwyżka w kwocie ponad 
9.310 zł.  
Waldemar Leszek, Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej przedstawił członkom 
LGD wniosek Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie Zarządowi absolutorium.  

Walne Zebranie Członków podjęło 
uchwałę o udzieleniu Zarządowi 
absolutorium za 2008 r. 
W dalszej części członkowie LGD 
podjęli dwie uchwały dotyczące 
ustalenia diet w kwocie 50 zł 
stanowiących zwrot kosztów 
podróży dla członków Rady oraz 
Zarządu LGD uczestniczących w 
posiedzeniach tych organów. 
Uchwały wejdą w życie po wyborze 
wniosku LGD do dofinansowania na 
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 
i podpisaniu stosownej umowy z 
Zarządem Województwa 
Lubelskiego. □  
 

Dobre praktyki z Wojciechowa 

 

 

Serwis informacyjny z 
Wojciechowa 
przygotowała Karina 
Kasperek, członek 
Zarządu LGD „Zielony 
Pierścień”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziś jest oczywiste, że Wojciechów to centrum kowalstwa i 

agroturystyki. To w tej miejscowości znajduje się najsłynniejsza kuźnia 

w Polsce, w której Roman Czerniec – Pierwszy Kowal Rzeczypospolitej 

w obecności turystów „na żywo” z żarzącego się żelaza wykuwa dzieła 

sztuki kowalskiej. Organizowane z jego udziałem co 2 lata  

Ogólnopolskie Spotkania Kowali i coroczne Warsztaty Kowalskie oraz 

towarzyszące im Targi Sztuki Kowalskiej przyciągają rzesze turystów. 

To w Wojciechowie powstawały pierwsze na Lubelszczyźnie kwatery 

agroturystyczne i to tu zawiązało się Stowarzyszenie Agroturystyczne. 

Wreszcie Wojciechów włączył się aktywnie we wdrażanie 

pilotażowego programu LEADER + w latach 2005-2007.  

Taki wizerunek Wojciechowa nie jest dziełem przypadku, lecz efektem 

ciężkiej pracy mieszkańców gminy Wojciechów, jej władz, instytucji 

kultury i organizacji pozarządowych.  

W tym numerze przybliżymy tylko niektóre przykłady projektów 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej dla mieszkańców gminy 

Wojciechów. Może będą one inspiracją dla tych, którzy jeszcze 

bardziej chcą pracować na rzecz poprawy jakości życia na obszarach 

wiejskich.   

Red. 

 

 

Roman Czerniec i jego kuźnia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zespół Szkół w Wojciechowie  
 
Europejski Fundusz Społeczny  
Sektorowy Program Operacyjny 
„Rozwój zasobów ludzkich”  
tytuł projektu: „Szkoła dla Ciebie”  
koszt całkowity: 74.990 zł  
kwota dofinansowania z UE: UE - 
74,99%, budżet państwa - 25,01% 
okres realizacji: 2007-2008  
zakres: dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne, wyjazdy do teatru, 
wycieczki krajoznawcze dla uczniów 
Gimnazjum w Wojciechowie. 
 

Szkoła Podstawowa w Palikijach  
 
Europejski Fundusz Społeczny  
Sektorowy Program Operacyjny 
„Rozwój zasobów ludzkich”  
tytuł projektu: „Szkoła marzeń”  
koszt całkowity: 45.584 zł  
kwota dofinansowania z UE: 34.188 
(75%), 11.396 – budżet państwa (25%) 
okres realizacji: 2005-2006  
zakres: dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne, wyjazdy do teatru, 
wycieczki krajoznawcze dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Palikijach. 
 

 
Europejski Fundusz Społeczny  
Sektorowy Program Operacyjny 
„Rozwój zasobów ludzkich”  
tytuł projektu: „Szkoła dla Ciebie”  
koszt całkowity: 60.000 
kwota dofinansowania: UE - 74,99%, 
budżet państwa - 25,01% 
okres realizacji: 2007-2008  
zakres: dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne, wyjazdy do teatru, 
wycieczki krajoznawcze dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Palikijach.  
 

Tytuł projektu: „Alternatywne formy wychowania przedszkolnego 
na terenie Gminy Wojciechów – drogą do kariery życiowej 
człowieka” 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej  

 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie  
Koordynator projektu: Agnieszka Gąska 
 
Koszt całkowity: 518 300,00 PLN 
Kwota dofinansowania z UE: 509 496,50 PLN 
Okres realizacji: 01.07.2008 – 30.06.2011 

Zakres:  
Projekt kierowany jest do dzieci  
w wieku od 3 do 5 lat. Głównym celem projektu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  
w wieku przedszkolnym na terenach wiejskich oraz 
ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego 
potencjałem i możliwościami, w relacji ze 
środowiskiem społeczno – kulturowym i 
przyrodniczym. 
W ramach realizowanego projektu na terenie Gminy 
Wojciechów w roku 2008 zostały powołane nowe 
zespoły edukacji przedszkolnej: Klub Przedszkolaka  
w Palikijach, Miłocinie i Łubkach. Dodatkowo 
utworzone zostały dwie grupy dzieci  
w istniejącym już Klubie w Wojciechowie.  
W okresie 1 marzec 2010 – 30 czerwiec 2011 w 
ramach realizowanego projektu zostaną również 
wsparte dwie istniejące już grupy dzieci w 
Wojciechowie oraz w Maszkach. 
 

Na zdjęciach przykłady działań w ramach projektów „Szkoła marzeń” i „Szkoła dla Ciebie”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zajęcia w klubach odbywają się trzy razy w 
tygodniu po cztery godziny. Zatrudnieni nauczyciele 
(instruktorzy ds. edukacji przedszkolnej) posiadają 
wykształcenie pedagogiczne. Dodatkowo zapewniliśmy 
dzieciom konsultacje psychologa oraz logopedy. 
Uzupełniające zajęcia z jęz. angielskiego oraz zajęcia 
muzyczne wzbogacają ofertę edukacyjną. 

W ramach realizowanego projektu kluby 
zaopatrywane są w materiały piśmiennicze, materiały i 
zabawki edukacyjne.  

Zajęcia w zespołach przedszkolnych 
prowadzone są w oparciu o „Program Pracy Ośrodków 
Przedszkolnych Fundacji Komeńskiego”. Program ten 
przeznaczony jest do realizacji na wsi, a także wszędzie 
tam, gdzie z różnych powodów przedszkoli nie ma.  
 

Program SAPARD 

Tytuł projektu:  "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole 
Podstawowej w Wojciechowie" 
 

Przedakcesyjny Program SAPARD 
Działanie 4 Różnicowanie działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich 
Schemat 4.3 Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach 
wiejskich 
Całkowita wartość projektu: 216 980 PLN;  
Kwota dofinansowania z UE: 106 980 PLN 
Okres realizacji: lipiec-wrzesień 2004r. 
 

 
Zakres: Projekt obejmował wykonanie terenowych 
obiektów sportowych: 1) boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią 1008 m2; 2) boisko 
trawiaste 2128 m2; 3) bieżnia żwirowa 175 m2; 4) 
skocznia w dal z rozbiegiem 49 m2; 5) boisko 
żwirowe do piłki siatkowej 180 m2. 
 

Celem programu jest stworzenie warunków 
umożliwiających dzieciom nabywanie umiejętności i 
wiedzy potrzebnych im do satysfakcjonującego startu w 
szkole i dalszego rozwoju. Projekt oparto na podstawach 
programowych wychowania przedszkolnego przyjętych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 21 maja 
2001r. Uwzględnia się w nim cztery przenikające się 
dziedziny rozwoju i uczenia się: wiedzę, umiejętności, 
dyspozycje i uczucia. Każdy z tych wymiarów wymaga 
innych umiejętności i działań nauczyciela wobec dzieci.  

Dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, 
w ramach realizowanego projektu przygotowaliśmy 
warsztaty, które prowadzone są przez specjalistów. 
Konsultacje logopedy oraz psychologa będą pomocne w 
pokonywaniu barier oraz  trudności wychowawczych. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 

Tytuł projektu: „Modernizacja XVI – wiecznej Wieży Ariańskiej w 
celu wydłużenia sezonu kulturalnego i turystycznego”  

 
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  

Działanie 2.3 Odnowa i rozwój wsi 
 
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie  
 
Koszt całkowity: 110 200 PLN 
Kwota dofinansowania z UE: 72 418 PLN, 80% 
Kwota dofinansowania ze środków Ministra Kultury: 16 873,00 
PLN 
Okres realizacji: maj – wrzesień 2006  
 
Zakres: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 
zabytkowej Wieży Ariańskiej w Wojciechowie – siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Muzeum Kowalstwa 
i Muzeum Regionalnego.  
Stolarka okienna powtarza podziały i materiał okien istniejących, 
pochodzących  
z remontu budynku w latach 60-tych XX wieku i opiera się na 
dokumentacji projektowej Tadeusza Augustynka z 1967 r. Formy 
drzwi wewnętrznych są rozwiązaniem współczesnym, ale 
wpisującym się w stylistykę obiektu. 
Wieża Ariańska góruje nad Wojciechowem. Zachęca turystów swoją 
okazałością do odwiedzin. Nowa stolarka okienna poprawiła 
wizerunek obiektu. Rocznie Wojciechów odwiedza około 10 000 
turystów. Wieża Ariańska gości w swych murach rocznie około 
7 000 odwiedzających. Muzeum Regionalne a także Muzeum 
Kowalstwa, przeprowadzane w nich lekcje regionalne zachęcają do 
odwiedzin wycieczki szkolne jak również turystów indywidualnych. 
Wieża Ariańska skupia w sobie życie kulturalne nie tylko 
miejscowości ale także całej gminy. Tu organizowane są różne 
spotkania, szkolenia, sesje Rady Gminy.  
 

Tytuł projektu: „Kompleksowe 
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 
centrum wsi Wojciechów” 
 
Sektorowy Program Operacyjny 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora 
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006”  
Działanie 2.3 Odnowa i rozwój wsi 
 
Koszt całkowity: 382 262 PLN 
Kwota dofinansowania z UE: 305 809 PLN, 80% 
Okres realizacji: maj – wrzesień 2006  
 
Zakres: Projekt obejmował realizację 3 zadań:  
Przebudowa chodnika w Wojciechowie w stronę 
Kościoła 
Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie – 
wykonanie ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 
wzdłuż rzeki  
Zagospodarowanie strefy rekreacyjno – 
wypoczynkowej w centrum wsi Wojciechów 
A  - skwer wypoczynkowy z placem zabaw 
B  - ogród nadwodny 
C  - ogród roślin wodnych dla osób starszych 
D  - główna aleja 
E  - strefa zaplecza – parkingi 
F  - strefa zieleni izolującej widok w kierunku 
nieuporządkowanych i nieefektownych   
       terenów prywatnych 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pilotażowy Program Leader+” 

Tytuł projektu: „Wisła kolebką i zwornikiem państwa polskiego 
– wszechstronny rozwój gmin w oparciu o krzyżujące się 
historyczne szlaki handlowe” 
 
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej  
Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006”  
Działanie 2.7  „Pilotażowy Program Leader+” Schemat II 
 
koszt całkowity: 750.000 zł  
kwota dofinansowania z UE: 750.000 zł (100%) 
okres realizacji: luty 2007 – marzec 2008  
 
Zakres: szkolenia, analizy, ekspertyzy, przedsięwzięcia o 
charakterze informacyjnym, działania na rzecz promocji regionu, 
w tym imprezy kulturalne, współpraca i wymiana doświadczeń 
na obszarach wiejskich  
Projekt realizowany w partnerstwie gmin: Wojciechów, 
Wąwolnica, Końskowola, Puławy, Janowiec, Stężyca, Przyłęk, 
Sieciechów przez LGD „Lubelsko-Mazowiecka Grupa Działania 
na Rzecz Rozwoju Wsi”  
OBSZAR LGD: 

 Województwo Lubelskie – 7 gmin: 
� Wojciechów 
� Wąwolnica 
� Końskowola 
� Kazimierz Dolny  
� Janowiec 
� Puławy  
� Stężyca  

 Województwo Mazowieckie – 3 gminy: 
� Przyłęk 
� Sieciechów 
� Gniewoszów   

ZSROW – Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
 Cel strategiczny: Aktywizacja ludności obszarów 

wiejskich na rzecz oddolnych inicjatyw rozwojowych  
 Tematy wiodące strategii:  

I Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 
II Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych  
 
 

Wdrażanie Strategii: 
 Umowa dla LGD na realizację projektu w 

ramach schematu II – luty 2007 
 Czas realizacji projektu:  

    marzec 2007 –  marzec 2008  
 Kluczowe zadania projektu: 

1) Analizy, ekspertyzy  
Wykonano profesjonalne analizy sektorowe 
obejmujące obszar LGD: 
� Analiza potrzeb i możliwości 

rozszerzenia oferty turystycznej i 
wypoczynkowo-rekreacyjnej w regionie 

� Analiza zasobów i ocena stanu obiektów 
architektonicznych w regionie oraz 
możliwości restauracji i odbudowy 

� Projekt tras i tablic wyznaczających trasy 
turystyczne, ścieżki rowerowe i konne 
oraz ich oznakowanie i wydanie map  

 
2) Szkolenia 
� Szkolenie z zakresu rozwoju rolnictwa 

ekologicznego i rolnictwa z 
wykorzystaniem programów rolno-
środowiskowych – zrealizowano 5 
szkoleń 

� Szkolenie na temat procedur i ekonomiki 
podejmowania działalności gospodarczej 
oraz różnicowania działalności 
gospodarczej – zrealizowano 5 szkoleń 

� Szkolenie z zakresu kreatywności i 
poszukiwania pracy dla długotrwale 
bezrobotnych – zrealizowano 5 szkoleń 

 
3) Przedsięwzięcia o charakterze 

informacyjnym 

� Wsparcie doradcze – punkty udzielające 

porad dla rolników oraz mieszkańców 

obszarów wiejskich w zakresie korzystania 

ze środków UE w ramach SPO i PROW; 

Zrealizowano ponad 500 porad w 6 

punktach wsparcia. 

� Opracowania i publikacje  

Poradnik na temat poszukiwania 

pracy i działalności gospodarczej 

Informator „Małe biznesy na 

obszarach wiejskich”  

Informator o firmach w regionie  

� Prowadzenie strony www.lgd-leader.pl  
Informacje o obszarze LGD, 
również wielojęzyczne 
Informacje o postępach w realizacji 
projektu  
Informacje o atrakcjach regionu  
Lista obiektów do 
zagospodarowania w regionie  
Publikacje w formie elektronicznej  

� Opracowania i publikacje – wydano w 
nakładach kilku- i kilkunasto- tysięcznych. 
4) Działania na rzecz promocji regionu  

 
� Wystawy rękodzieła – odbyło się 10 wystaw 

promujących sztukę ludową i twórców z 
obszaru LGD organizowanych przy okazji 
otwartych lokalnych i regionalnych imprez np. 
Dożynki Gminne i Powiatowe, Święto Róży, 
Dni Miejscowości.  

 
 

Wizytacja gospodarstwa agroturystycznego na Roztoczu – Zagrody 
Guciów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         Założyciele Stowarzyszenia „U źródeł Ciemięgi”  

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „U Źródeł 
Ciemięgi” 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 5 lipca 2007 r. Powstało w celu zaktywizowania 
społeczności lokalnej do podjęcia działań promujących swoją 
miejscowość – Miłocin. Stowarzyszenie ma zachęcać 
mieszkańców do aktywnego udziału w życiu społeczno 
kulturalnym miejscowości poprzez np. organizowanie spotkań, 
konferencji, debat publicznych o różnorodnej tematyce. 
Mobilizuje ponadto mieszkańców do brania czynnego udziału 
w życiu społecznym i wpływania na otaczającą ich 
rzeczywistość. Celem Stowarzyszenia jest działalność 
publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności 
zamieszkałej miejscowości Miłocin oraz rozwoju Gminy 
Wojciechów. 

Najbardziej spektakularnym przykładem aktywnej działalności 
Stowarzyszenia stała się coroczna organizacja Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin w Miłocinie w czerwcu. Jest to impreza o 
charakterze sportowo-rekreacyjnym skierowana do dzieci i 
młodzieży ze szkół Gminy Wojciechów oraz sąsiednich Gmin 
(Nałęczów, Jastków, Konopnica). Uczestnicy turnieju mają do 
wyboru m.in. turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, przeciąganie 
liny, rzuty do kosza i lotkę. Imprezie towarzyszy piknik rodzinny, 
występy estradowe, wesołe miasteczko, jazdy konne,  loteria i 
wiele innych atrakcji. W 2007 roku Gmina zajęła II lokatę, zaś w 
2008 roku została uhonorowana I miejscem w kategorii gmin 
wiejskich za uczestnictwo w organizowanym w całej Polsce 
Turnieju Miast i Gmin pod patronatem Krajowej Federacji Sportu 
dla Wszystkich.  
 

Stowarzyszenie Rozwoju i 
Promocji Wsi Maszki 

Zostało ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 
sierpnia 2001r. Stowarzyszenie powstało w celu zaktywizowanie 
społeczności lokalnej na rzecz utrzymania i koordynacji funkcjonowania 
placówki szkolnej we wsi Maszki po likwidacji samorządowej szkoły 
podstawowej w wyniku reformy oświatowej z 2000 roku.  
Stowarzyszenie oprócz misji edukacyjnej w swoich celach statutowych 
zobowiązało się również do podjęcia działań rozwojowych i promujących 
swoją miejscowość – Maszki. Mieszkańcy wsi Maszki skupieni w ramach 
Stowarzyszenia stali się gospodarzem budynku szkoły, przeprowadzili w nim 
szereg remontów, od 2000 r. z powodzeniem prowadzą 6-oddziałową 
szkołę podstawową, a od 2005 r. również Klub Przedszkolaka. 
Stowarzyszenie organizuje życie społeczno-kulturalne na terenie wsi Maszki 
i Maszki k/Wojciechowa. Są to pikniki rodzinne, imprezy sportowo-
rekreacyjne, przedsięwzięcia ekologiczne.   

 

Szkoła w Maszkach jest doskonałym dowodem na to, 
że w dzisiejszych czasach lokalna społeczność może 
dokonać czegoś, co na pierwszy rzut oka wydaje się 
niemożliwe. To jedyna tego typu placówka w Gminie. 
Jej twórcy musieli pokonać opór przed tego typu 
nowatorskim przedsięwzięciem i niechęć wobec 
formy stowarzyszenia jako organu prowadzącego. Po 
5 latach funkcjonowania placówki pomysł okazał się 
sukcesem. Fundusze, pozyskiwane przez 
Stowarzyszenie są wystarczające do przetrwania i 
przeprowadzenia drobnych remontów budynku. W 
ostatnich latach szkołę ocieplono, wymieniono okna, 
pomalowano sale i elewację zewnętrzną. Nadrzędny 
cel jakim jest dobro młodego pokolenia i zapewnienie 
mu warunków do nauki i rozwoju zjednoczył 
mieszkańców, władze stowarzyszenia i władze 
lokalne.  

 Inicjatywy szkolne organizowane przez Stowarzyszenie 
Rozwoju i Promocji Wsi Maszki. 


