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Wstęp

          Na terenie Powiatu Białobrzeskiego od ponad 10 lat funkcjonuje Lokalna Grupa
Działania „Zapilicze”, która zasięgiem oddziaływania obejmuje obszar sześciu gmin:
Białobrzegi, Wyśmierzyce, Promna, Radzanów, Stara Błotnica i Stromiec. Na każdym
kroku można dostrzec zmiany, które dzięki aktywności społeczności lokalnej, tworzą
nowy obraz naszej Małej Ojczyzny. LGD podejmuje na terenie swojego działania takie
inicjatywy, które dają ludziom tu mieszkającym realne wsparcie w tworzeniu lepszych
perspektyw życiowych na wielu płaszczyznach. Buduje w mieszkańcach głęboko
potwierdzone przekonanie, że tutaj warto żyć i tworzyć dla przyszłych pokoleń,
realizować swoje marzenia oraz aspiracje z poszanowaniem naturalnego otoczenia          
i tradycji. Oprócz naborów pracownicy biura LGD prowadzą doradztwo, realizują
szereg działań aktywizujących mieszkańców promujących obszar Lokalnej Strategii
Rozwoju (LSR) chcących skorzystać z pomocy pochodzącej z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podejścia LEADER. 
        W niniejszej publikacji chcemy zaprezentować Państwu jakie środki udało nam się
wdrożyć w ramach obecnej perspektywy objętej Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 - 2020. Mamy nadzieję, że przedstawione projekty zainspirują
wiele osób i organizacji do działania, szczególnie w kontekście nowej perspektywy
finansowej na lata 2021 – 2027. 
          Od początku obecnej perspektywy podpisanych zostało 130 umów o przyznanie
pomocy, obejmujących dofinansowanie w wysokości przekraczającej 4 mln złotych.
Dzięki tym środkom realizowane są operacje z zakresu podejmowania i rozwoju
działalności gospodarczej, dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach rolnych,
rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zachowania dziedzictwa lokalnego,
tworzenia i wspierania grup integracji społecznej, podnoszenia świadomości
tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych, organizacji przedsięwzięć kulturalnych
i rekreacyjnych, doskonalenia ogólnodostępnej bazy społecznej oraz promocji
obszarów objętych LSR. Ponad 10 lat funkcjonowania na naszym terenie pozwoliło
nam nawiązać stałą, dobrą współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi,
samorządami i przedsiębiorcami. Życzymy interesującej lektury i zapraszamy Państwa
do budowania kapitału społecznego wsi, aktywizowania mieszkańców, przyczyniając
się tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. 



Wartość operacji: 45 914,00 zł

Wartość operacji: 59 286, 00 zł

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Niedabyl

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności na obszarze objętym LSR poprzez
budowę siłowni zewnętrznej na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego
wypoczynku mieszkańców regionu. 

W ramach projektu została utworzona infrastruktura rekreacyjno-turystyczna - siłownia zewnętrzna, zlokalizowana w miejscowości Niedabyl na
przyległych do Domu Pomocy Społecznej gruntach. Mogą z niej korzystać dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne
zamieszkujące obszar objęty działaniami Lokalnej Grupy Działania "Zapilicze". Urządzenia służą do rehabilitacji i ćwiczeń niemal wszystkich partii
grup mięśni, poprawiając kondycję fizyczną, koordynację ruchową oraz obieg krążenia krwi. Siłownia plenerowa to pomysł na aktywne spędzanie
czasu na świeżym powietrzu, nowoczesne połączenie przyjemnego z pożytecznym oraz szansa na zmianę stylu życia.  W skład urządzeń służacych
do ćwiczeń wchodzą: podciągacz, wypychacz, prasa nożna, wioślarz, twister, wahadło, biegacz, koła tai-chi, orbitrek, ławka do brzuszków oraz dwie
ławki do wypoczynku i kosz na śmieci. Teren wokół stanowisk został odpowiednio zagospodarowany poprzez wysypanie żwirku różnobarwnego 2-
8 mm na wysokość ok. 10 cm., krawężników, włókniny i kraw. 

Zagospodarowanie kąpieliska w mieście Białobrzegi
Nazwa Beneficjenta: Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białobrzegach

Cel: Zwiększenie atrakcyjności Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez
zakup pomostu pływającego i dwóch altanek. 

Przedmiotem operacji był zakup pomostu pływającego, który został umieszczony na terenie należącym do
WOPR oraz dwóch altanek służących do wypoczynku turystów i lokalnych mieszkańców. Długość pomostu
to 15 metrów, umożliwia on wejście nad poziom wody, przejście wzdłuż linii brzegu rzeki i zejście na plażę
drugim zejściem. Po środku pomostu stworzony został całkowicie bezpieczny brodzik dla dzieci.
Postawienie dwóch dodatkowych altanek z drewna składających się z parasola, ławek i stołu umożliwia
wszystkim turystom wygodny wypoczynek. Zakup pomostu pływającego przyczynił się do zwiększenia
atrakcyjności turystycznej regionu a także poprawienia bezpieczeństwa, a zakup dwóch altanek umożliwia
wypoczynek dla turystów i lokalnej społeczności. Projekt skierowany jest do szerokiego odbiorcy, od
młodzieży, która korzysta ze spływów kajakowych, kąpieli w rzece i biwaków poprzez całe rodziny z dziećmi
uprawiających turystykę kajakową. Operacja przyczyniła się do uatrakcyjnienia obszaru Pilicy, podniesienia
jakości życia społeczności lokalnej, rozwijania turystyki i rekreacji na terenie gminy Białobrzegi. Miejsce
stało się atrakcyjne do spędzania wolnego czasu całych rodzin. 

2016



O ojczyźnie na wiele sposobów

Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej

Cel: upamiętnienie bogatej historii i tradycji oraz przekazanie tego bogactwa kolejnym pokoleniom poprzez organizację 2 imprez kulturalnych
100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach oraz 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej zwróciło się do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie oraz do Prezesa Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wyśmierzycach z propozycją wspólnego zorganizowania obchodów 100-lecia powstania tych dwóch instytucji. Głównym
zamiarem TPZW jest integracja członków organizacji pozarządowych, środowiska nauczycielskiego i osób niezrzeszonych wokół tych ważnych
uroczystości. W wyniku rozmów utworzono komitet organizacyjny złożony z nauczycieli, strażaków, seniorów, członków TPZW oraz osób
niezrzeszonych. Podjęto decyzję, by na potrzeby projektu połączyć dwie orkiestry działające w gminie: młodzieżową i strażacką orkiestrę dętą.
Projekt pod nazwą „O Ojczyźnie na wiele sposobów” był dwudniowymi uroczystościami poświęconymi obchodom 100-lecia powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wyśmierzycach oraz 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie. Cześć pierwsza poświęcona OSP          w
Wyśmierzycach została zorganizowana w Wyśmierzycach 28 maja 2017r. a część druga poświęcona PSP w Kostrzynie odbyła się 10 września
2017r w Kostrzynie. Projekt skierowany był do wszystkich mieszkańców powiatu białobrzeskiego. Program uroczystości obejmował: Część I Msza
św. w kościele parafialnym w Wyśmierzycach, uroczysty przemarsz do budynku OSP w Wyśmierzycach, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, musztra
strażacka, wręczenie medali zasłużonym strażakom, prezentacja sztandarów, wystawa starych i nowych wozów strażackich. Prezentacja książki
poświęconej 100-letniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach, koncert orkiestry dętej, zabawy dla dzieci z animatorem, występ 2
zespołów muzycznych, występ kabaretu, zabawa taneczna. Część II: uroczysty przemarsz nauczycieli, uczniów, gości do kościoła parafialnego       w
Kostrzynie - Msza święta, uroczyste powitanie gości, przemówienia, prezentacja dorobku szkoły w Kostrzynie. Otwarcie Gminnej Izby Regionalnej,
występy artystyczne uczniów i orkiestry dętej, finał gminnego turnieju wiedzy pożarniczej oraz wręczenie nagród, występy zespołów ludowych,
zabawa taneczna.

Wartość operacji: 106 406,00 zł

Stromiecki Festiwal Smaku
Nazwa Beneficjenta: Gmina Stromiec

Cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej "Stromiecki
Festiwal Smaku" związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej. 

Operacja dotyczyła zorganizowania imprezy plenerowej pt. "Stromiecki Festiwal Smaku" - impreza
plenerowa organizowana dla potrzeb kultywowania i promocji lokalnych tradycji (głównie kulinarnych),
folkloru a także integrowania społeczności lokalnej, ze względu na swój otwarty charakter zarówno dla
mieszkańców Gminy Stromiec jak i całego obszaru LGD "Zapilicze". Wydarzenie zostało otwarte uroczystą
Mszą Świętą w kościele św. Jana Chrzciciela w Stromcu. Następnie nastąpiło uroczyste otwarcie                  
 i przywitanie gości przez Wójta Gminy, zaprezentowano dania konkursowe oraz podano obiad dla
uczestników imprezy. Pokazano społeczności obrzędy, tradycje i pieśni folklorystyczne przedstawione
przez uczniów z gminnych szkół. Przeprowadzono warsztaty kulinarne przygotowane przez kobiety z kół
gospodyń wiejskich. Popołudniu został rozstrzygnięty konkurs na Najlepsze Danie Stromieckie 2017. Po
wręczeniu nagród nastąpiły występy młodzieży z gimnazjum w Stromcu. Wieczorem można było bawić się
pod chmurką, słuchając i tańcząc do muzyki disco-polo. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni. Przez
Cały czas trwania imprezy dzieci mogły korzystać z urządzeń pneumatycznych (dmuchańców: zjeżdżalni,
kul wodnych, toru przeszkód). Chętni mogli zapoznać i degustować dania przygotowane przez grupy
przygotowujące dania konkursowe. Do realizacji operacji zaproszono lokalnych artystów i umożliwiono im
prezentację swoich pasji. Nad bezpieczeństwem czuwała policja i profesjonalna agencja ochrony. Od
strony medycznej bezpieczeństwo zapewniła wykwalifikowana pielęgniarka przebywająca w punkcie
medycznym. Podczas trwania imprezy prezentowane były lokalne zwyczaje i tradycje. Konferansjer na
scenie między kolejnymi występami opowiadał o lokalnych tradycjach kulturowych, folklorze i rzemiośle
kulinarnym prezentowanym podczas trwania imprezy. 

Wartość operacji: 48 709,73 zł



Wartość operacji: 36 803,40 zł

Wartość operacji: 49 647,97 zł

Tradycyjne Lato w Naszej Gminie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Stara Błotnica

Cel: integracja mieszkańców Gminy Stara Błotnica i powiatu białobrzeskiego, zapewnienie im ogólnodostępnego i bezpłatnego kontaktu              z
kulturą, sportem i rozrywką, kultywowanie tradycji lokalnych, prezentacja obrzędów i przekazywanie tradycji ludowych.

W ramach projektu zorganizowano festyn dożynkowy - zrealizowany w czterech miejscowościach, każda z nich liczy poniżej 5000 mieszkańców.     
W skład operacji wchodziły takie zadania jak: Zawody w Wędkarstwie Spławikowym, do realizacji którego wykorzystany, odnowiony                           
i zagospodarowany został staw w Starej Błotnicy oraz teren wokół niego, impreza Kaszów z Kaszy Niechaj Słynie, odbywała się na terenie
skansenu w Kaszowie, Piknik z jagodami w Pierzchni był pokłosiem zbierania jagód w okolicznych lasach, Sobótka Świętojańska w Starym
Kobylniku -  kultywowanie obrzędu ludowego, Festiwal Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Starej Błotnicy - wniósł ogromny wkład w kultywowanie
muzyki ludowej. Wszystkie te działania wykorzystywały dziedzictwo kulturowe obszaru LGD oraz gminy Stara Błotnica. Operacja wpłynęła na
rozwój lokalny całego obszaru LGD "Zapilicze", dzięki możliwości korzystania z organizowanych imprez przez wszystkich mieszkańców tego
terenu. Festiwal Kapel i Zespołów Śpiewaczych był wydarzeniem na skalę ponad powiatową, dał możliwość zaprezentowania się ludowym
artystom ale również wniósł wartości poznawcze w dziedzinie muzyki ludowej. Podczas święta kaszy w Kaszowie zaprezentowano różnego
rodzaju, mało znane potrawy z kaszy, jak i możliwość nauki tańca ludowego. Turniej i zawody sportowe pobudziły społeczność do aktywnego
trybu życia i zachęciły do uprawiania różnego rodzaju sportów. Aktywność podczas organizowanych imprez, w postaci tańców, śpiewu czy
konkursów ruchowych zaowocowało zwiększoną aktywnością na co dzień, co sprzyja integracji społeczeństwa. 

Najlepsze smaki Radzanowa
Nazwa Beneficjenta: Gmina Radzanów

Cel: kultywowanie i promocja kultury i tradycji regionalnych. 

Projekt składał się z 2 jednodniowych rajdów, które przybliżyły miejsca historyczne, zabytki, pomniki
przyrody i inne ciekawostki gminy Radzanów. W czasie rajdów odbywały się konkursy i quizy z nagrodami,
tematycznie związane z wyznaczoną trasą. Każdy z rajdów zakończył się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
W sierpniu zorganizowano warsztaty kulinarne, które zostały zakończone imprezą plenerową "Najlepsze
smaki Radzanowa". Warsztaty odbywały się przez trzy dni, z tej okazji zakupiono artykuły spożywcze, a do
przeprowadzenia warsztatów kulinarnych zatrudniono kucharza z doświadczeniem. Pokazał on fachowe
tajniki jak przyrządzać paprykę i inne warzywa na różne sposoby, czuwał nad bezpiecznym przebiegiem
warsztatów. W niedzielę na rynku w Radzanowie, na którym stała scena, przygotowano stoiska     
 z ugotowanymi w czasie warsztatów potrawami. Uczestnicy imprezy mogli głosować wybierając
najsmaczniejszą potrawę, wypełniając przygotowane ankiety. Autorzy wyróżnionych potraw otrzymali
nagrody. Była to pierwsza tego typu impreza na terenie Gminy Radzanów. Wielkie biesiadowanie
wzbogacono o występy kapeli ludowej i innych zespołów muzycznych. Dużą atrakcją dla uczestników był
koncert gwiazdy estrady oraz pokaz fajerwerków. 



Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup środków trwałych oraz utworzenie jednego
miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej 

Nazwa Beneficjenta: Mateusz Kamiński

Cel: rozwój działalności gospodarczej poprzez wypracowanie atrakcyjniejszej oferty metalowych elementów ozdobnych, która zapewni
zrównoważony i dynamiczny rozwój warsztatu, w tym wzrost przychodów ze sprzedaży. Przyspieszenie procesu produkcji metalowych elementów
ozdobnych, podniesienie jakości produkowanych metalowych elementów ozdobnych, wzrost uczestnictwa w rynku, wzrost przychodu ze
sprzedaży oraz utworzenie jednego miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej.

Operacja polegała na rozwoju oraz modernizacji linii produkcyjnej metalowych elementów ozdobnych warsztatu, który funkcjonuje na obszarze
działania LGD "Zapilicze" - gmina Stromiec. Dzięki dofinansowaniu zakupiono prasę hydrauliczną poziomą, prasę hydrauliczną bramową oraz
lakiernię proszkową. Prasa umożliwiła zastąpienie m.in. wypalania i wiercenia otworów na rzecz ich wytłaczania oraz znalazła zastosowanie 
w zakuwaniu nitów. Prasa umożliwiła szerokie wykorzystanie m.in. wprowadzenie nowych wzorów. Dopełnieniem linii produkcyjnej była instalacja
lakierni proszkowej. Farby proszkowe chronią powierzchnię metalu przed zadrapaniem, korozją, ścieraniem się, chronią również przed
chemikaliami i detergentami, podnoszą wydajność procesu nakładania powłok lakierniczych. Uzupełnienie potencjału warsztatu o nowe maszyny
oraz zatrudnienie nowej osoby udoskonaliło, w tym przyspieszyło proces produkcji metalowych elementów ozdobnych.

Wartość operacji: 103 605,00 zł

Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Gminy
Promna
Nazwa Beneficjenta: Gmina Promna

Cel:  podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy na temat ważnych elementów tradycji i kultury lokalnej
na terenie Gminy Promna poprzez organizacje trzech imprez. 

Operacja polegająca na organizacji trzech imprez mających na celu kultywowanie i promocje kultury         
 i tradycji lokalnych na terenie gminy Promna - teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Promnie,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Olkowicach oraz Stadion im. Jerzego Łukasiaka w Falęcicach. Były to
imprezy plenerowe, jednodniowe. Grupą docelową odbiorców byli mieszkańcy obszaru LGD, imprezy 
 ogólnodostępne - brak barier uczestnictwa. Przez organizacje imprez wrócono do przeszłości                      
i przypomniano tradycje lokalną panującą na terenie Gminy Promna, aby ważne elementy z historii
zostały niezapomniane i kultywowane przez następne pokolenia. Impreza w miejscowości Falęcice była
poświęcona przypomnieniu pamięci Jerzego Łukasiaka założyciela klubu LKS Promna istniejącego od
1995 roku. W ramach spotkania kulminacyjnym punktem był mecz finałowy rozgrywek o puchar śp.
Jerzego Łukasiaka. W ramach imprezy zaplanowano występ zespołu muzycznego oraz poczęstunek dla
wszystkich uczestników spotkania. Podczas imprezy zostały wręczone komplety dresów
reprezentacyjnych. Zakup pozwolił na ujednolicenie strojów w których reprezentacja klubu występuje na
licznych wyjazdach. Impreza w PSP w Promnie była niezwykłym jubileuszem mającym na celu
zgromadzenie obecnych i dawnych uczniów aby przybliżyć historie szkoły oraz dworu w którym się
znajduje. W ramach spotkania odbyły się liczne występy dzieci, pokazy Muzeum Historycznego z Józefowa
k/Otwocka, występ zespołu muzycznego, oraz poczęstunek dla uczestników. Impreza w PSP w Olkowicach
to także powrót do korzeni po przez święto jubileuszu 80 lat powstania szkoły, uczestnikami byli obecni
oraz dawni uczniowie. Program uwzględniał występy dzieci, koncert zespołu muzycznego, niezwykły pokaz
iluzji oraz poczęstunek dla uczestników imprezy. 

Wartość operacji: 46 086,76 zł



Rozwój przedsiębiorstwa o nowy sektor działalności usługowej
związanej z wyżywieniem, poprzez wykonanie robót budowlanych oraz
zakup wyposażenia lokalu i zatrudnienie dwóch nowych pracowników
Nazwa Beneficjenta: Agnieszka Jeżak

Cel: rozwój przedsiębiorstwa działającego na terenie LGD "Zapilicze" o nową gałąź usługową - działalność
związaną z wyżywieniem oraz wzrost dochodów w firmie, poprzez wykonanie robót budowlanych i zakup
innowacyjnego wyposażenia do loaklu, jak również utworzenie dwóch nowych miejsc pracy, w tym jedno
dla osoby z grupy defaworyzowanej. 

Realizacja operacji dotyczyła wykonania robót budowlanych w zakresie utwardzenia placu kostką brukową
i wykonanie ogrodzenia oraz zakupu środków trwałych i wyposażenia do lokalu usługowego tj. wózek
kelnerski, witryna ekspozycyjna, stoły, zmywarka, kuchnia gazowa, płyta grillowa, frytownica, urządzenie do
gotowania makaronu, szafa, regał, piec do pizzy, ekspres do kawy, automat do lodów włoskich, bar,
talerze, filiżanki, spodki, sztućce, naleśnikarka, gofrownica, krzesła, fotele, stoły. W ramach realizacji
projektu zostały utworzone dwa nowe miejsca pracy dla kucharza i kelnera.

Wartość operacji: 158 554,00 zł

Wartość operacji: 152 414,00 zł

Zakup specjalistycznego wyposażenia do zakładu w Olszamach

Nazwa Beneficjenta: JKW Sp z. o o

Cel: rozwój przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia

Operacja zakładała zakup dwóch sztuk wózków widłowych. Zakup wózków pozwolił na rozwój prowadzonej działalności. Wózki widłowe
usprawniły gospodarkę magazynową, sprawny wyładunek i załadunek produktów, poprawiły transport wewnątrzzakładowy. W wyniku realizacji
operacji utworzone zostały dwa miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej. Zakładany zakres operacji i czas jej realizacji pozwolił na
osiągnięcie założonego celu. 



Podjęcie działalnosci gospodarczej o charakterze usług konstrukcyjno-
projektowych poprzez zakup środków trwałych oraz samozatrudnienie
wnioskodawcy

Nazwa Beneficjenta: Adam Greliak

Cel: utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie konstrukcyjno- projektowym na terenie
objętym LSR poprzez zakup innowacyjnych urządzeń. W ramach realizacji zostanie utworzone 1 miejsce
pracy w postaci zatrudnienia wnioskodawcy.

Przedsiębiorstwo konstrukcyjno- projektowe zajmuje się wykonywaniem dokumentacji technicznej do
maszyn i urządzeń stosując technikę CAD. Widoczne jest zainteresowanie tego typu usługami, ale brakuje
wykonawców. Biuro ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów. Jest to pierwsza działalność w okolicy
świadcząca usługi w tym zakresie. Biuro prowadzi absolwent Wojskowej Akademii Technicznej kierunku
mechaniki i budowy maszyn. Projekty wykonywane są w programach komputerowych do modelowania
części i maszyn, które zwiększają wydajność pracy oraz redukują koszty projektu. Napotkane problemy
można zidentyfikować i poprawić w początkowej fazie. Klient ma otrzymywać projekt, dokumentację
techniczną w ekologicznej wersji komputerowej lub papierowej. Opcjonalnie załącznikiem do wykonanej
dokumentacji może być prototyp wykonany na innowacyjnej drukarce 3D. Odbiorcami usług są
przedsiębiorstwa różnych sektorów zajmujące się obróbką, skrawaniem, wykonywaniem konstrukcji,
elementów z tworzyw sztucznych i inne. W ramach operacji zakupiono laptop - niezbędny do pracy
projektowej w programie, oprogramowanie do tworzenia projektów i symulacji, drukarkę do wydruku
dokumentacji technicznej oraz drukarkę 3D do wydruku prototypów części.

Wartość operacji: 60 000,00 zł
Wartość operacji: 60 000, 00 zł

Podjęcie działalności gospodarczej w dziedzinie mechaniki samochodowej poprzez
samoztrudnienie wnioskodawcy z grupy defaworyzowanej oraz zakup maszyn i urządzeń

Nazwa Beneficjenta: Sławomir Pucek

Cel: utworzenie dochodowego przedsiębiorstwa usługowego, w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych na terenie objętym
LSR "Zapilicze" poprzez zakup innowacyjnego systemu diagnostycznego, niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności gospodarczej
oraz utworzenie miejsca pracy (samozatrudnienie).

Realizacja operacji dotyczyła zakupu innowacyjnego systemu diagnostycznego CDIF/3 oraz nowego wyposażenia do podjęcia i prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, jak również do osiągania dochodów z planowanej
działalności. Interfejs systemu diagnostycznego CDIF/3 jest innowacyjnym urządzeniem, które bez konieczności stosowania dodatkowych
akcesoriów obsługuje wszystkie stosowane w pojazdach standardy komunikacji i diagnozy. Organizacja przedsiębiorstwa oparta jest na pracy
wnioskodawcy (samozatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej). Wnioskodawca wykonuje naprawy mechaniczne, naprawy nadwozia,
przeglądy, instalacje części i akcesoriów w pojazdach. 



Podjęcie działalnosci gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji
poprzez zakup środków trwałych oraz stworzenie miejsca pracy
(samozatrudnienie)

Nazwa Beneficjenta: Karol Kucharski

Cel: podjęcie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu przedsiębiorstwa o charakterze
turystyczno- rekreacyjnym oraz stworzenie miejsca pracy (samozatrudnienie).

Operacja zakładała utworzenie przedsiębiorstwa o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, które                
 w rezultacie swojego powstania zapewniła miejsce pracy (samozatrudnienie) i wpłynęła na rozwój
turystyki na obszarze powiatu. Zakupiono kajaki oraz rowery. Przedsiębiorstwo opiera się na trzech
pionach usługowych: organizacja spływów kajakowych (wypożyczanie kajaków), wypożyczanie rowerów do
aktywnego zwiedzania oraz przewodnictwo turystyczne. Operacja osiąga cele społeczne takie jak m.in.:
edukację różnych grup wiekowych z zakresu przyrody i historii regionu południowego Mazowsza, sprzyja
kontaktom różnych społeczności, wpływa na wzrost świadomości lokalnego dziedzictwa kulturalnego        
 i historycznego. Operacja pozytywnie oddziałuje na środowisko lokalne wymuszając zachowania
proekologiczne i zachęcając do ochrony krajobrazu oraz przyrody, a także zwracając uwagę na
konieczność ochrony zabytków. 

Wartość operacji: 60 000, 00 zł

Wartość operacji: 60 000,00 zł

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez zakup środka trwałego w wyniku czego zostanie
utworzone miejsce pracy dla wnioskodawcy

Nazwa Beneficjenta: Michał Telbuch

Cel: podjęcie działalności w zakresie utworzenia przedsiębiorstwa świadczącego innowacyjne usługi w zakresie profilowania i drasania spodów
obuwniczych, utworzenie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie). 

Realizacja operacji dotyczyła zakupu innowacyjnej maszyny służącej do profilowania i drasania spodów obuwniczych. Profilowanie i drasanie
spodów obuwniczych były usługami niedostępnymi na lokalnym rynku. Przedsięwzięcie przez swoją innowacyjność sprostało wymaganiom
przedsiębiorców z branży obuwniczej działających zarówno na terenie powiatu białobrzeskiego jak i innych części naszego kraju, którzy
operację profilowania i drasania spodów obuwniczych zmuszeni byli zlecać firmom spoza regionu. Operacja przyczyniła się do rozwoju całego
obszaru LGD poprzez wykonywanie usług podmiotom zajmującym się działalnością obuwniczą oraz doprowadziła do rozwoju ekonomicznego
przedsiębiorstw z terenu całego powiatu.



Utworzenie przedsiębiorstwa usługowo- handlowego w zakresie jubilerstwa poprzez
samozatrudnienie i zakup środków trwałych

Cel: podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług jubilerskich na terenie LGD "Zapilicze" poprzez samozatrudnienie wnioskodawcy
oraz zakup wyposażenia i środków trwałych.

Wnioskodawca dzięki dotacji zakupił środki trwałe w postaci nowoczesnych maszyn i technologii dzięki czemu zostało utworzone miejsce
pracy dla osoby długotrwale bezrobotnej z tzw. grupy defaworyzowanej ze względu na rynek pracy. Produkcja wyrobów jubilerskich to
działalność wytwórcza tzn. fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców lub półproduktów. To także przeróbki i renowacje istniejących
już przedmiotów w sposób ręczny. W pracowni jubilerskiej montaż wyrobów odbywa się z własnych lub zakupionych materiałów                a
nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym lub półproduktem, który będzie wykorzystywany jako surowiec w innej produkcji.
Wnioskodawca zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, przeróbką i konserwacją biżuterii oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych z metali
szlachetnych oraz innych materiałów. W ramach operacji zakupiony został sprzęt i wyposażenie niezbędne do uruchomienia nowoczesnej
pracowni opartej na tradycjach i umiejętnościach rzemieślniczych. Jest to innowacyjna pracownia ponieważ wnioskodawca posiada
certyfikat gemmologiczny potwierdzający uprawnienia do wyceny brylantów, które na obszarze LGD do tej pory były niedostępne.
Inwestycja w nowoczesne narzędzia to także możliwość obniżenia ceny produktu końcowego. Nowoczesne maszyny przyczyniły się do
pozyskania nowych klientów i odbiorców ponieważ pozwalają na produkcję biżuterii o wyszukanym wzornictwie, stosunkowo niskiej cenie 
 i w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku. Wnioskodawca dysponując wysokospecjalistycznym sprzętem jest w stanie spełnić
niemal każde oczekiwanie klienta co z kolei przekłada się na zysk oraz budowanie własnej marki. Dotychczasowe umiejętności oparte na
tradycjach rzemieślniczych oraz tradycyjnych metodach pracy w sposób wystarczający pozwalają w pełni wykorzystać wsparcie na rozwój
działalności gospodarczej. Rosnące zainteresowanie biżuterią autorską, tworzenia biżuterii o unikatowym wyglądzie a także dokonywanie
napraw i innych usług, którymi mogą być zainteresowani najbardziej wymagający klienci potwierdza potrzebę zaspokojenia rynku
lokalnego. 

Budowa placu zabaw

Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

Cel: wzrost i rozwój oferty rekreacyjnej i turystycznej obszaru LGD "Zapilicze" poprzez przedsięwzięcia
zmierzające do budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej jaką jest wybudowanie
placu zabaw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej
liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich
członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Rozwój człowieka w spółdzielczym gospodarowaniu
jest celem nadrzędnym. Obszar działania Spółdzielni pokrywa się z obszarem działania LGD "Zapilicze",
Przedmiotem planowanej inwestycji była budowa placu zabaw. Na lokalizację inwestycji został wybrany
teren między budynkami przy ul. Konopnickiej 4 i Rzemieślniczej 43 i 45. Sąsiedztwo przedszkola, sieci
placówek handlowych i usługowych, Urzędu Skarbowego oraz sporego parkingu sprzyja możliwościom
korzystania z placu zabaw mieszkańcom całego obszaru objętego LSR. Plac zabaw jest wyposażony          w
urządzenia posiadające certyfikaty zgodne z obowiązującymi normami oraz z wysoką trwałością              i
odpornością na uszkodzenia. Zakres prac obejmował przygotowanie nawierzchni oraz montaż
nowoczesnych urządzeń. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu liczby osób korzystających            z
obiektów infrastruktury rekreacyjnej, integracji społeczeństwa, nawiązywania kontaktów, budowaniu więzi
społecznych, podejmowania działań dla wspólnego dobra, zwiększyła aktywność społeczną. Zaprojektowany
plac zabaw jest bezpieczny, atrakcyjny, ogólnodostępny, bezpłatny, wszechstronnie rozwijający, eliminujący
ubóstwo i wykluczenie społeczne, jedyny taki w najbliższej okolicy. Dzięki doposażeniu placu zabaw dzieci
zyskają miejsce w którym mogą nie tylko rozwijać się poprzez zabawę      i aktywność fizyczną ale uczą się 
 również współpracy, kreatywności i współzawodnictwa. Miejsce to przyczyniło się do budowania relacji i
więzi między rówieśnikami. Plac zabaw poprawił jakość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
przez dzieci i młodzież jak również jest miejscem spotkań dla ich rodziców i dziadków. Przedmiotowa
inwestycja stała się obiektem integrującym środowiska rodzinne, promującym wspólne i aktywne formy
wypoczynku.

Wartość operacji: 40 522, 00 złNazwa Beneficjenta: Piotr Kokieć

Wartość operacji: 60 000,00 zł

2017



Wartość operacji: 96 180, 00 zł

Rozwój przedsiębiorstwa działającego w branży stolarskiej poprzez zakup maszyn produkcyjnych
oraz wzrost zatrudnienia stolarza z grupy defaworyzowanej

Nazwa Beneficjenta: Zenon Sadzik

Cel: rozwój przedsiębiorstwa działającego na terenie LSR LGD "Zapilicze" poprzez zakup nowych maszyn do produkcji mebli, a także utworzenie
jednego nowego miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej - bezrobotnej.

Realizacja operacji polegała na zakupie nowych maszyn do produkcji mebli (okleiniarka jednostronna - zapewniająca wszechstronność i wysoką
jakość obróbki, jest wyposażona w jednostkę zaokrąglania naroży. Posiada zaawansowane rozwiązania technologiczne mające na celu
zapewnienie optymalnego wykończenia elementów. Głowice wyposażone w "multinarzędzie" z elektronicznym sterowaniem osi pozwalają na
automatyczne ustawienie maszyny pod obróbkę formatek z dwoma różnymi promieniami, doklejkami drewnianymi i cienkim obrzeżem, odciąg 3-
workowy - urządzenie przeznaczone do odciągu wiórów drewnianych, przeznaczony do każdego rodzaj wiórów drewnianych) oraz utworzenia
nowego miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej. Planowany zakup przyczynił się do wzrostu przychodów w przedsiębiorstwie.
Realizacja operacji przyczyniła się do wzrostu przedsiębiorczości na terenie LGD "Zapilicze". 

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji pieczywa
poprzez zakup nowych maszyn i utworzenie jednego miejsca pracy dla
osoby z grupy defaworyzowanej

Nazwa Beneficjenta: Marian Mendra

Cel: rozwój przedsiębiorstwa działającego na terenie LGD "Zapilicze", wzrost dochodów i zwiększenie
konkurencyjności w zakresie produkcji pieczywa poprzez zakup innowacyjnych maszyn i utworzenie 
 jednego nowego miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej. 

Realizacja operacji dotyczyła zakupu innowacyjnych maszyn piekarniczych: dzielarki (uniwersalna dzielarka
do wszystkich rodzajów ciasta, takich jak: pszenne, pszenne-mieszane, żytnie, twarde - jak do pizzy              
 i miękkie - bagietkowe. Wyjątkowo precyzyjna, uniwersalna maszyna o sprawdzonej długiej żywotności)        
i pieca komorowego (przeznaczony jest do wypiekania chleba i bułek pieczonych bezpośrednio na płycie
hertowej, oraz chleba foremkowego i tostowego, jak również wszelkiego rodzaju bułek i wypieków
drobnych, posiada opatentowany system grzania cyklotermicznego umożliwiający równomierny rozkład
temperatury w każdej komorze) oraz utworzenie nowego stanowiska pracy. Maszyny są wykorzystywane
do wypieku chleba. Wdrożenie technologii przyczyniło się do poprawy jakości firmy oraz rozszerzenia
asortymentu. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła zminimalizować straty, poprzez wystandaryzowanie
dzielenia i ważenia ciasta chlebowego.

 

Wartość operacji: 203 000,00 zł



Wartość operacji: 94 936,00 zł

Turystyczno-historyczne elementy Rynku miasta Białobrzegi

Nazwa Beneficjenta: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne

Cel: rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez zagospodarowanie rynku miasta w Białobrzegach w rzeźbę Jeremiego Przybory,
12 historycznych tablic oraz rzeźby gęsi.

Przedmiotem operacji było wykonanie rzeźby w brązie "Jeremi Przybora siedzący na ławce", dwunastu tablic historycznych o wymiarach 40x70cm
zamontowanych na płycie Rynku przedstawiających najważniejsze historyczne wydarzenia w regionie oraz montaż rodziny gęsi kroczących           
 w stronę rynkowej fontanny.  Budowa rzeźby przypomni mieszkańcom miasta kim był Jeremi Przybora. Był polskim poetą, artystą i satyrykiem,
współtwórcą Kabaretu Starszych Panów. Był ściśle związany z naszym miastem, wielokrotnie go odwiedzał, dlatego należy upamiętnić jego
twórczość. Z kolei montaż tablic historycznych i rodziny gęsi odnosi się ściśle do historii miasta Białobrzegi, od początków jego dziejów aż po czasy
współczesne – na tablicach umieszczone są najważniejsze etapy rozwoju miasta. Wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności
turystycznej regionu a także uatrakcyjnienia miasta pod względem kulturowym. Operacja wzbogaciła rynek miasta Białobrzegi o element
historyczny i edukacyjny, przyczyniła się do uatrakcyjnienia regionu, podniesienia jakości życia społeczności lokalnej. Przyczyniła się do rozwijania
turystyki i rekreacji na terenie gminy Białobrzegi, a także do podniesienia świadomości historycznej społeczności. Dzięki tej inwestycji rynek miasta
Białobrzegi stał się miejscem atrakcyjnym do spędzania wolnego czasu dla całych rodzin. Operacja skierowana była do wszystkich grup
defaworyzowanych. 

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń

Nazwa Beneficjenta: Nowacki Zbigniew

Cel: wzrost dochodowości przedsiębiorstwa z tytułu rozwoju firmy w wyniku stworzenia nowej usługi
wykonywanej minikoparką i koparko-ładowarką. Planowane działanie będzie związane z zatrudnieniem
dwóch osób jako operator maszyn. Utworzenie nowych usług umożliwi pozyskanie nowych klientów oraz
oferowanie poszerzonej oferty usług aktualnym klientom firmy.

Operacja związana była z rozwojem istniejącej firmy, która zajmuje się sprzedażą systemów nawodnienia,
sprzedażą węgla oraz nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Dodatkowo firma również zajmuje
się zakupem owoców i warzyw i ich dalszą odsprzedażą. Wnioskodawca w ramach operacji wyposażył
przedsiębiorstwo w zaplecze sprzętowe takie jak minikoparka, koparko-ładowarka oraz przyczepkę do
przewozu minikoparki przeznaczone do wykonywania robót i usług ziemnych takich jak wykopy pod
fundamenty, niwelowanie terenu i usług melioracji. Minikoparka i koparko-ładowarka są również używane
przy wykonywaniu kompleksowych inwestycji związanych systemami nawadniającymi.

Wartość operacji: 203 000, 00 zł



Wartość operacji: 203 000, 00 zł

Zakup systemu odzysku ciepła z magla i składarki rewersyjnej do magla oraz stworzenie dwóch
dodatkowych miejsc pracy szansą rozwoju Firmy Handlowej PRETTY Jolanta Wielgus

Nazwa Beneficjenta: Firma Handlowa PRETTY Jolanta Wielgus

Cel: zwiększenie zatrudnienia o minimum dwa miejsca pracy w pełnym wymiarze godzin, oraz w tym minimum jednej osoby z grupy
defaworyzowanej. Ograniczenie zużycia gazu i energii elektrycznej służącej do podgrzewu wody w maszynach pralniczych poprzez zastosowanie
odzysku ciepła z magla, który jest zasilany gazem służącym do podgrzewu. Poprzez zastosowanie składarki rewersyjnej do magla jesteśmy        
 w stanie zwiększyć wydajność maglowanego asortymentu nawet o 40% co będzie również skutkowało zmniejszeniem zużycia gazu ponieważ
wydajność magla ze 150kg/h może się zwiększyć nawet do 210kg/h. Automatycznie skraca się czas pracy i podgrzewu magla co skutkuje
obniżeniem zużycia gazu. Dzięki tego rodzaju inwestycji jesteśmy w stanie zwiększyć zatrudnienie oraz być bardziej konkurencyjni na rynku
pralniczym. 

Działanie miało na celu zwiększenie zatrudnienia minimum dwóch osób poprzez zakup systemu odzysku ciepła z magla i składarki rewersyjnej
cały ten zestaw pomógł zwiększyć wydajność maszyn. Działanie polegało na zastosowaniu składarki do magla co skutkuje zwiększeniem
wydajności na maglowanym asortymencie poprzez zastosowanie dwóch automatycznych złożeń wzdłużnych. Osoby, które składają rzeczy po
wymaglowaniu maja dwie czynności mniej do zrobienia przez co poprawia im się komfort pracy. Innowacyjnym rozwiązaniem jakie jeszcze
zastosowano jest to odzysk ciepła z komina spalinowego i odprowadzającego wilgoć z magla do wstępnego podgrzewu wody co ma na celu
obniżenie zużycia gazu i energii elektrycznej służącej do podgrzewu wody wykorzystywanej w procesie pralniczym. Obie te czynniki mają na celu
obniżenie emisji dwutlenku węglą do atmosfery i zwiększenie możliwości przerobu godzinowego na praniu i maglowaniu nawet o 40%, a zarazem
zwiększyło się zapotrzebowanie na minimum dwóch pracowników. 

Utworzenie przedsiębiorstwa usługowego oferującego usługi
dekarskie poprzez samozatrudnienie i zakup niezbędnego sprzętu
oraz wyposażenia

Nazwa Beneficjenta: Jan Cłopecki

Cel: rozwój przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze LGD "Zapilicze” poprzez utworzenie nowej firmy
świadczącej usługi dekarskie, samozatrudnienie oraz utrzymanie firmy na rynku przez okres min. dwóch
lat.

Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą opartą na świadczeniu usług dekarskich. Usługi
dekarskie obejmują demontaż, montaż konstrukcji dachowej, prace naprawcze, doradztwo. Firma
powstała w branży budowlanej uznawanej za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się.             
 Z pozyskanej premii zakupiono nowoczesny sprzęt, wykonuje się niezbędne prace remontowe              
 w budynku przeznaczonym do bezpiecznego przechowywania wyposażenia firmy. Działalność firmy
prowadzona sezonowo. Przedsięwzięcie dotyczyło samozatrudnienia Wnioskodawcy, a w późniejszym
okresie także dodatkowego zatrudnienia min. 1 pracownika na podst. umowy cywilno – prawnej. W ten
sposób Wnioskodawca znacząco obniżył koszty bieżące działalności firmy, a tym samym realnie              
 i rentownie obniża cenę swoich usług w stosunku do cen konkurentów. Wnioskodawca w celu
pozyskania jak największej liczby potencjalnych klientów prowadzi szeroko zakrojoną strategię
marketingową wykorzystującą tradycje oraz internetowe kanały dotarcia z ofertą do klienta lokalnego,
regionalnego i ponad regionalnego indywidualnego i instytucjonalnego.  

 

Wartość operacji: 60 000,00 zł



Wartość operacji: 186 900,00 zł

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń

Cel: wzrost dochodowości przedsiębiorstwa z tytułu rozwoju firmy w wyniku stworzenia nowej usługi wykonywanej koparko-ładowarką.
Planowane działanie związane było z zatrudnieniem dwóch osób na pełnym etacie. Utworzenie nowych usług umożliwiło pozyskanie nowych
klientów oraz zaoferowanie poszerzonej oferty usług aktualnym klientom firmy. 

Operacja dotyczyła rozwoju istniejącej firmy, która zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych, wykonywaniem napraw samochodów               
 i pojazdów oraz specjalizuje się w wykonywaniu utwardzeń placów manewrowych kostką brukową. Wnioskodawca w ramach operacji  wyposażył
przedsiębiorstwo w zaplecze sprzętowe takie jak koparko-ładowarka. Nowa maszyna przeznaczona jest do zaoferowania usług ziemnych takich
jak wykopy pod fundamenty, niwelowanie terenu i usługi odwodnień i nawodnień pól uprawnych.

Utworzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie ogrodzeń
aluminiowych poprzez zakup linii produkcyjnej oraz utworzenie
miejsca pracy dla osoby z grupy defaworyzowanej

Nazwa Beneficjenta: Kacper Gruszczyński

Cel: zysk z działalności produkcyjnej polegającej na wytwarzaniu ogrodzeń aluminiowych, zatrudnienie
pracownika oraz zakup specjalistycznych maszyn.

Realizacja operacji dotyczyła zakupu innowacyjnej linii produkcyjnej (spawarki do wykonywania
spawanych słupków, piły jednogłowicowej do cięcia profili na ogrodzenie, frezarki automatycznej do
połączeń słupków, frezarko pilarki do aluminium do frezowania otworów na zamki w bramach oraz
furtkach) ogrodzeń aluminiowych, przeznaczonych do domów jednorodzinnych. Ogrodzenia są
produkowane metodą bez spawową. Wyróżnia je duża wytrzymałość na niekorzystne warunki
atmosferyczne i estetyka wykonania.

Wartość operacji: 60 000, 00 zł

Nazwa Beneficjenta: Krawczyk Kamil PPHUB "FORMAT"



Wartość operacji: 60 000, 00 zł

Założenie działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych, zakup środków trwałych
wraz z aranżacją lokalu

Nazwa Beneficjenta: Urszula Jurczak

Cel: podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług kosmetycznych na terenie całego obszaru LGD "Zapilicze", poprzez
samozatrudnienie wnioskodawcy z grupy defaworyzowanej - osoba bezrobotna. Celem jest również zakup niezbędnego wyposażenia lokalu,
środków trwałych oraz aranżacja pomieszczenia wraz z budową WC. 

Operacja miała na celu otworzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług kosmetycznych oraz samozatrudnienie osoby
należącej do grupy defaworyzowanej - bezrobotnej. Zakup nowych, nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń (autoklaw, frezarka, wapozon, lampa
UV, kombajn do wykonywania zabiegów na twarz, lampa lupa, darsonval, podgrzewacz do wosku, pędzle do makijażu, pochłaniacz pyłu)  
 pozwoliło uzyskać najwyższy poziom wykonywanych usług, jak również skrócił czas wykonywania usług kosmetycznych. Sprzęt taki jak fotel
kosmetyczny, fotel do pedicure, szafka kosmetyczna, biurko kosmetyczne, lampki, parawan, szafka, ekspres do kawy, lodówka, krzesło do
makijażu, komody, czajnik, pochłaniacz pyłu pozwoliły zagospodarować pomieszczenie. Przeprowadzono również roboty budowlane,
poprowadzono instalację elektryczną jak i sanitarną, które były  niezbędne do przystosowania lokalu. Operacja wpływa na rozwój całego obszaru
LGD "Zapilicze", a w szczególności na gminę Stara Błotnica gdzie zlokalizowana jest firma. Jest to pierwszy gabinet kosmetyczny na obszarze
Gminy Stara Błotnica. Rozpoczęcie działalności wpłynęło na zmniejszenie bezrobocia na terenie LGD "Zapilicze" a także na rozwój
przedsiębiorczości na obszarach miejsko - wiejskich. 

Realizacja operacji dotyczyła zakupu innowacyjnych maszyn (maszyny szwalniczej do produkcji obuwia,
szycia skór oraz maszyny do klejenia międzyposzewki) i wyposażenia (notebook, biurko, dwie szafy) do
podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tradycyjnej produkcji obuwia, jak również do
osiągania dochodów z planowanej działalności. Organizacja przedsiębiorstwa oparta jest na pracy
wnioskodawcy (samozatrudnienie osoby z grupy defaworyzowanej). Wnioskodawca wykonuje obuwie,
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta, na jego życzenie, zgodnie z jego zamówieniem, z różnych
kolorów materiałów, w różnych fasonach. 

 

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji obuwia
poprzez samozatrudnienie wnioskodawcy z grupy defaworyzowanej
oraz zakup urządzeń obuwniczych

Nazwa Beneficjenta: Jan Kośla

Cel: utworzenie przedsiębiorstwa w zakresie produkcji obuwia poprzez zakup specjalistycznych maszyn      
i wyposażenia pracowni szewskiej oraz stworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia                        
w miejscowości Białobrzegi. 

Wartość operacji: 60 000,00 zł



Wartość operacji: 60 000,00 zł

Podjęcie działalności gospodarczej o charakterze usług kosmetycznych poprzez
samozatrudnienie oraz zakup środków trwałych

Nazwa Beneficjenta: Agata Tkaczyk

Cel: podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług kosmetycznych na terenie LGD "Zapilicze" poprzez samozatrudnienie
wnioskodacy będącej z grupy defaworyzowanej tj. matki powracajacej na rynek pracy oraz zakup niezbędnego wyposarzenia i środków trwałych. 
Operacja polegała na otwarciu salonu kosmetycznego, w którym wykonywane są różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne.             
 W ramach realizowanej operacji zostało utworzone 1 miejsce pracy - samozatrudnienie dla kobiety powracającej na rynek pracy po urlopie
macierzyńskim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej miało na celu zdywersyfikowanie dochodów w gospodarstwie rolnym poprzez założenie
nowej działalności gospodarczej. W nowo powstałym gabinecie wykonuje się różnego rodzaju zabiegi na twarz takie jak - Peeling Kawitacyjny,
Sonoforeza, Światłoterapia LED, Mezoterapia Bezigłowa, Ultradźwięki, Galwan, Jonoforeza, Mikrodermabrazja Diamentowa, Dermomasaż,
Liposukcja Ultradźwiękowa, Infrared, Laser biostymulujący, Lipo Laser, Mikrodermabrazja Korundowa - są to nowoczesne metody oczyszczania
oraz odmładzania twarzy i ciała. Do wszystkich wyżej wymienionych zabiegów potrzebny był specjalistyczny sprzęt: kombajn kosmetyczny, oraz
fotel który zapewni odpowiedni komfort podczas wykonywanych zabiegów. Kolejną usługą w gabinecie są makijaże okolicznościowe do ich
wykonywania niezbędny był fotel oraz lustra. Następną usługą jest pediciure, do jego wykonania potrzebny był fotel, frezarki, pochłaniacz pyłu
oraz odkurzacz który zapewnia czystość w całym salonie oraz na danym stanowisku. Największa część salonu zagospodarowana została na trzy
części. Pierwsza z nich to poczekalnia, do której zakupiono stolik, expres do kawy i telewizor by zagospodarować oraz umilić czas oczekiwania
i zapewnić wyższy standard niż konkurencja. Druga część to recepcja - niezbędna do prowadzenia działalności.  Trzecią częścią są stanowiska
do maniciure oraz zabiegów na dłonie. Powstały trzy takie stanowiska: na dwóch z nich wykonuje się zabiegi finalne a jedno jest jako stanowisko
przygotowawcze. Niezbędny do pracy był zakup narzędzi takich jak: frezarki, pochłaniacze pyłu, lampki na biurko, lakiery, krzesła dla personelu
oraz klientek. Zagospodarowano również pokój socjalny w czajnik, dwa krzesła oraz lodówkę. Zakupiono również szafę porządkową wraz               
z umywalką dzięki której lokal spełnia wymogi sanepidu odnośnie przechowywania mopa, detegentów oraz wylewania wody po zbiegach
pediciure.

Podjęcie działalności w zakresie usług elektrycznych

Nazwa Beneficjenta: Tomasz Bartuszek

Cel: założenie nowego przedsiębiorstwa o charakterze szeroko pojętych usług elektrycznych poprzez
samozatrudnienie osoby z kręgu osób defaworyzowanych. 

Operacja polegała na utworzeniu działalności gospodarczej oferującej bardzo szeroki wachlarz usługi
elektrycznych, zakup specjalistycznego sprzętu (miernik cęgowy, młotowiertarki obrotowe, multimetr,
nożyce zapadkowe do kabli, praska mechaniczna, rolki do rozwieszania przewodów, słupołazy, wiertła
przebiciowe, wkrętarki, wskaźnik napięć, zestaw asekuracyjny, nagrzewnica gazowa, pompa hydrauliczna,
drabiny, wyciągarka ręczna, żabki do kabli, wózek warsztatowy, regały magazynowe, mini rusztowanie) jak
również stworzenie miejsca pracy. Wyróżnić można przede wszystkim kompleksowe instalacje
standardowe w domach mieszkalnych, instalacje w chłodniach, sortowniach owoców itp. Można tu
wyszczególnić takie usługi jak: montaż instalacji wewnętrznej, montaż osprzętu, lamp, układanie
wewnętrznych linii zasilających, montaż instalacji odgromowych, zbrojenie rozdzielni, okablowanie      
 i dostarczenie oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego, wynoszenie układów pomiarowych na
zewnątrz budynków, pomiary i uruchomienie instalacji, wykonywanie prac pod napięciem na zlecenie
Polskiej Grupy Energetycznej polegających na pracy na sieciach elektroenergetycznych np. budowa
nowych przyłączy. Kolejnym przedsięwzięciem jest montaż instalacji inteligentnych. Firma zajmuje się
również kompleksowym montażem paneli słonecznych. Dzięki dofinansowaniu wnioskodawca                     z
powodzeniem osiągnął założone cele.  

Wartość operacji: 60 000, 00 zł



Wartość operacji: 73 209, 18 zł

Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wyśmierzyce w miejscowościach Wyśmierzyce  i
Korzeń

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyśmierzyce

Cel: rozwijanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz propagowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Wyśmierzyce
poprzez wybudowanie 2 siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Wyśmierzyce i Korzeń. 

W ramach operacji wybudowano 2 siłownie zewnętrzne w miejscowościach Wyśmierzyce i Korzeń. Budowa siłowni przyczyniła się do zwiększenia
liczby obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Wyśmierzyce oraz przyczyniła się do propagowania zdrowego trybu życia
wśród lokalnej społeczności. W miejscowości Wyśmierzyce zaplanowano wybudowanie siłowni zewnętrznej o powierzchni 126,30 m², składającej
się z 6 zestawów urządzeń, które posiadają 7 stanowisk do ćwiczeń: orbitrek, wioślarz, biegacz, wahadło, prasa nożna, wyciskanie siedząc        
 z wyciągiem górnym. Nawierzchnia działki została rozplantowana i przygotowana pod nawierzchnię żwirową. Obszar siłowni został oddzielony
obrzeżami chodnikowymi o długości 41,40 m. Nawierzchnia żwirowa grubości 20 cm (grubość ziaren od 2 do 8 mm) zajmuje powierzchnię
97,80m². Na terenie siłowni zostały ustawione 3 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz 1 tablica z regulaminem używania urządzeń. Ze
względów bezpieczeństwa zostały wykonane nasadzenia 9 sztuk żywotników zachodnich pomiędzy siłownią a istniejącym placem zabaw. Wokół
roślin została rozsypana kora drzew o grubości 3-5 cm. W miejscowości Korzeń wybudowano siłownię zewnętrzną o powierzchni 135,20m²,
składającej się z 6 zestawów urządzeń, które posiadają 7 stanowisk do ćwiczeń: orbitrek, wioślarz, biegacz, wahadło, prasa nożna, wyciskanie
siedząc z wyciągiem górnym. Nawierzchnia działki została rozplantowana i przygotowana pod nawierzchnię żwirową. Obszar siłowni został
oddzielony obrzeżami chodnikowymi o długości 40,40m. Nawierzchnia żwirowa o grubości 20 cm (grubość ziaren od 2 do 8 mm) zajmuje
powierzchnię 97,60m². Na terenie siłowni zostały ustawione 3 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz 1 tablica z regulaminem używania
urządzeń. Ze względów bezpieczeństwa zostały wykonane nasadzenia 13 sztuk żywotników zachodnich pomiędzy siłownią a istniejącym placem
zabaw. Wokół roślin została rozsypana kora drzew o grubości 3-5 cm.

W ramach realizacji operacji został zbudowany plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami
zagospodarowania zielenią oraz urządzeniami do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna) w miejscowości
Radzanów. Z infrastruktury mogą korzystać okoliczni mieszkańcy (osoby dorosłe, dzieci, młodzież oraz
turyści). Zagospodarowanie terenu polegało na przygotowaniu nawierzchni pod plac, roboty 
 obejmowały: profilowanie i plantowanie terenu, wykonanie wykopów pod fundamenty do zamontowania
urządzeń treningowych, ławek, koszy na śmieci, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz pracach
wykończeniowych: oczyszczenie istniejącego rowu i nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych. Nowo
wybudowana infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa poprawiła jakość życia społeczności lokalnej
oraz wpłynęła na rozwój obszaru objętego LSR. Nowo powstały plac umożliwia mieszkańcom rozwój
inicjatyw lokalnych i integracji społecznej, jest to inwestycja przyczyniająca się do atrakcyjności gminy pod
względem turystycznym i rekreacyjnym. Wyposażenie placu w elementy do ćwiczeń fizycznych
przyczyniło się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz wpłynęło na
ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocniło aktywizację społeczności lokalnej i nie tylko.

 

Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości
Radzanów

Nazwa Beneficjenta: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzanowie

Cel: rozwój oferty rekreacyjnej i turystycznej obszaru LGD "Zapilicze", poprzez realizację przedsięwzięcia
zmierzającego do budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej z elementami
zagospodarowania zielenią oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Radzanów. 

Wartość operacji:  74 635,57 zł



Wartość operacji: 72 987,59 zł

Budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych
Nazwa Beneficjenta: Gmina Stromiec

Cel: Zamontowanie zewnętrznego urządzenia treningowego w celu możliwości prowadzenia aktywnego trybu życia przez mieszkańców gminy,
wykonanie ciągów pieszych w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zamontowanie 3 latarni w celu
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. . 

Przedmiotem inwestycji była budowa siłowni zewnętrznej oraz ciągów pieszych (chodników) na terenie parku (działka nr 674/4) w miejscowości
Stromiec. Działka zlokalizowana jest miejscowości Stromiec przy ul. Nowej róg ul. Szkolnej. Teren pełni funkcję parku oraz terenu
rekreacyjnego. W północnej części działki znajdują się: ogrodzony plac zabaw, boisko do siatkówki oraz chodniki z kostki betonowej                    
 z przyległymi latarniami parkowymi oraz małą architekturą. W centralnej części znajduje się siłownia zewnętrzna. Przedmiotowa inwestycja
objęła swoim zasięgiem budowę: siłowni zewnętrznej typu „street workout” z nawierzchnią bezpieczną, uzupełnienie ciągów pieszych (alejek)   z
kostki betonowej 84m2 wraz z latarniami (3szt). Teren siłowni usytuowano w południowej części działki. W obrębie siłowni zewnętrznej projekt
zakładał montaż zewnętrznego urządzenia treningowego. Do siłowni przewiduje się utwardzone dojścia o szer. 1,5m w postaci chodników z
kostki betonowej. Projektowane ciągi piesze stanowią uzupełnienie istniejących ciągów komunikacyjnych i zapewniają dostęp do terenów
rekreacyjnych z rożnych kierunków. Pow. nawierzchni pod urządzenia proj. siłowni zewnętrznej 81,20m2. .

Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjno–kulturalnej dla mieszkańców miejscowości Góry     
i Adamów
Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Górach

Cel: umożliwienie aktywnego spędzania czasu oraz umożliwienie poprawy relacji międzyludzkich poprzez
przebudowę infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej.

Operacja będąca przedmiotem wniosku polegała na przebudowie niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjno - kulturalnej na terenie gminy Promna na działce w miejscowości Adamów. Zakres operacji
dotyczył budowy altany, placu zabaw dla dzieci i dojść na terenach rekreacyjnych. Altana o wymiarach 6m
x 4 m, plac zabaw o powierzchni 93,81m2 z zestawem zabawek i regulaminem oraz ławką i koszem na
śmieci, dojścia o powierzchni 53,58m2 o szerokości 2m. 

Wartość operacji: 72 259, 67 zł



Wartość operacji: 45 258, 53 zł

Tradycyjne Smaki Błotnickie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Stara Błotnica

Cel: zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej '' Tradycyjne Smaki Błotnickie'' związanej        
 z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej. 

Operacja dotyczyła zorganizowania imprezy plenerowej na przełomie sierpnia i września 2019 roku, pt. '' Tradycyjne Smaki Błotnickie''. Lokalizacja
operacji: plac naprzeciwko Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Błotnicy. Była to impreza plenerowa zorganizowana dla potrzeb kultywowania  i
promocji lokalnych tradycji przede wszystkim kulinarnych, folkloru a także integrowania społeczności lokalnej, ze względu na swój otwarty
charakter zarówno dla mieszkańców Gminy Stara Błotnica jak i całego obszaru LGD ''Zapilicze''. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym otwarciem
i przywitaniem przybyłych gości przez Wójta Gminy Stara Błotnica, następnie zostały zaprezentowane dania konkursowe uczestników wydarzenia
''Tradycyjne Smaki Błotnickie'' oraz wręczone nagrody. Uświetnieniem całej imprezy były występy kapeli ludowych, następnie koncerty zespołów
artystycznych. Finałowym punktem wydarzenia była zabawa taneczna przy zespole muzycznym. Dzieci mogły korzystać z urządzeń
pneumatycznych (min. zjeżdżalni, kul wodnych, toru przeszkód). Chętni mogli zapoznać się i degustować potrawy przygotowane przez grupy
przygotowujące dania konkursowe. Do realizacji operacji zaproszono stowarzyszenia, sołectwa z terenu Gminy Stara Błotnica. Nad
bezpieczeństwem uczestników czuwała profesjonalna agencja ochrony. Od strony medycznej bezpieczeństwo zapewniła wykwalifikowana
pielęgniarka przebywająca w punkcie medycznym. Do organizacji imprezy zatrudniono profesjonalną agencję artystyczną, posiadającą
doświadczenie w tym zakresie. Zapewniła ona scenę, nagłośnienie, oświetlenie, konferansjera oraz inne niezbędne elementy oprawy imprezy.
Promocję wydarzenia zapewnił stosowny baner, zaproszenia i plakaty rozmieszczone na terenie Gminy oraz terenie działania LGD ''Zapilicze'' jak     
i informacje na stronie internetowej i facebooku.

2018
Święto Plonów 2019

Nazwa Beneficjenta: Gmina Radzanów

Cel: kultywowanie i promocja kultury i tradycji regionalnych poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej
oraz warsztatów artystycznych. "Święto Plonów 2019".

Zadaniem projektu była aktywizacja i zintegrowanie społeczności lokalnej. Przygotowano warsztaty
plastyczne dla dzieci. Dla wszystkich mieszkańców zorganizowano imprezę plenerową "Święto Plonów
2019", dzięki atrakcjom promowano region. Dużą atrakcją dla uczestników były występy kapel ludowych  
 i zespołów muzycznych oraz pokaz fajerwerków. Zorganizowano konkursy z nagrodami na tematy
wiedzy o regionie. Wzorem dawnej epoki, impreza zakończyła się zabawą taneczną. Na imprezę ,,Święto
Plonów 2019'' zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji
współpracujących, przedstawicieli straży, policji. Zintegrowano społeczność lokalną, placówki oświatowe,
kulturalne, jednostki OSP, koła gospodyń oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej do
wspólnych działań. 

Wartość operacji: 49 996,86 zł



Rozbudowa budynku OSP Biejków – II etap oraz wykonanie placu
zabaw
Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Biejkowie

Cel: zaspokojenie potrzeb społeczności po przez zakończenie rozbudowy budynku OSP i wykonanie placu
zabaw w Biejkowie. 

Operacja będąca przedmiotem wniosku polegała na kolejnym etapie rozbudowy budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz wykonaniu placu zabaw. Realizacja inwestycji odbyła się w miejscowości Biejków na
terenie gminy Promna. Budynek był w niezadawalającym stanie technicznym, nie posiadał ogrzewania oraz
instalacji centralnego ogrzewania przez co nie mógł być użytkowany w znacznej części roku. Obecnie
mieszkańcy zyskali miejsce wspólnych spotkań. Plac zabaw zwiększył atrakcyjność terenu dla dzieci. Dał
możliwość alternatywnego spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Poprzez realizację inwestycji
zostało stworzone miejsce wielopokoleniowe, umożliwiające integracje. Budynek pełni nie tylko strażnicę
ale także funkcję świetlicy wiejskiej. 

 

Wartość operacji: 126 810,05 zł

Wartość operacji: 60 089, 59 zł

Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscowości Rogolin

Nazwa Beneficjenta: Gmina Radzanów

Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru LGD "ZAPILICZE" poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-
wypoczynkowej z elementami zagospodarowania zielenią, miejsca do spotkań integracyjnych i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz gier
podwórkowych w miejscowości Rogolin. 

W ramach realizacji operacji został zbudowany ogólnodostępny plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami zagospodarowania zielenią,
miejscem do prowadzenia zajęć edukacyjnych lub spotkań integracyjnych oraz podwórkowymi grami w miejscowości Rogolin. Z infrastruktury
mogą korzystać okoliczni mieszkańcy, (osoby dorosłe, dzieci, młodzież oraz turyści). Zagospodarowanie terenu polegało na przygotowaniu
nawierzchni pod plac, roboty obejmowały: profilowanie i plantowanie terenu, wykonanie wykopów pod fundamenty do zamontowania ławek,
stolików, koszy na śmieci, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz na pracach wykończeniowych: nasadzenie krzewów i roślin ozdobnych,
namalowanie gier podwórkowych na nawierzchni. Nowo wybudowana infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa poprawiła jakość życia
społeczności lokalnej oraz wpłynęła na rozwój obszaru objętego LSR. Nowo powstały plac umożliwił mieszkańcom rozwój inicjatyw lokalnych          
i integracji społecznej, jest to inwestycja przyczyniająca się do atrakcyjności gminy pod względem turystycznym i rekreacyjnym. Wyposażenie
placu w stoliki i ławki - miejsce do spotkań integracyjnych czy prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz gry podwórkowe przyczyniło się do poprawy
jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców oraz wpłynęło na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocniło aktywizację
społeczności lokalnej i nie tylko. Zasady korzystania określa regulamin korzystania z placu.



Doposażenie hali sportowej w Białobrzegach

Nazwa Beneficjenta: Powiat Białobrzeski

Cel: podniesienie jakości życia społeczności powiatu białobrzeskiego poprzez zakup a następnie
udostępnianie sprzętu sportowego do siłowni znajdującej się w hali sportowej w Białobrzegach.

W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy do hali sportowej w Białobrzegach. Zlokalizowana w niej
siłownia działa od 2013 roku na obiekcie sportowym zbudowanym również ze środków unijnych-
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Cieszy się ogromną
popularnością, korzysta z niej codziennie kilkadziesiąt osób. W ramach projektu zakupione zostały dwie
bieżnie VACU ciśnieniowe. Dzięki wykonywaniu klasycznych ruchów na bieżni (zdecydowany marsz) oraz
panującemu podciśnieniu w kapsule dochodzi do polepszenia krążenia krwi głównie w miejscach
najbardziej narażonych (brzuch, uda, pośladki) na powstawanie cellulitu. Przyspiesza również krążenie
limfy, dzięki czemu z organizmu szybciej są usuwane toksyny. Działanie podciśnienia polega na ściąganiu
większej ilości krwi w dolne partie ciała – co powoduje czterokrotnie szybsze spalanie tkanki tłuszczowej  
w porównaniu z tradycyjnym treningiem aerobowym. W urządzeniach Vacu dolna, ta najbardziej
problematyczna część ciała zostaje szczelnie zamknięta w kapsule i poddawana na przemian działaniu
podciśnienia i ciśnienia atmosferycznego. Stosowanie podciśnienia przy jednoczesnym wysiłku
fizycznym służy aktywnemu spalaniu kalorii, przyśpiesza odchudzanie, krążenie krwi i gwarantuje
intensywne spalanie tkanki tłuszczowej z „trudnych okolic” (brzuch pośladki, uda) jak również redukcję
cellulitu. Zakupiony sprzęt jest udostępniany wszystkim korzystającym z siłowni oraz hali sportowej. Jest
wykorzystywany zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z siłowni, pod nadzorem
pracownika hali sportowej. 

Wartość operacji: 51 412, 86 zł

Wartość operacji: 39 129, 35 zł

Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica

Nazwa Beneficjenta: Gmina Stara Błotnica

Cel: rozwój bazy rekreacyjnej i turystycznej obszaru LGD Zapilicze poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica

Inwestycja polegała na budowie boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica na działce przy gminnym boisku
sportowym. Zakres prac obejmował: wykonanie robót ziemnych przygotowawczych (niwelacja terenu, zebranie warstwy humusu), wykonanie
podbudowy, czyli profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę nawierzchni; położenie nawierzchni naturalnej - wypełnienie piaskiem oraz
montaż wyposażenia (m.in. słupki, siatka). W celu urządzenia wolnej przestrzeni, która dotychczas niedostatecznie wykorzystywała walory
krajobrazowe i była niezagospodarowana infrastrukturalnie, zaplanowane prace były niezbędne, ponieważ wpłynęły na wzrost atrakcyjności
obszaru, wzrost aktywności i integracji społecznej, na budowanie prawidłowych więzi oraz zachowań społecznych w miejscu zamieszkania.
Nowopowstały ogólnodostępny plac jest dostosowany dla różnych grup ludzi: okolicznych mieszkańców - jako miejsce rekreacji, aktywnego
spędzania wolnego czasu, wypoczynku codziennego; dla dzieci i młodzieży - atrakcyjne, nowoczesne miejsce spotkań, rozmów, alternatywa do
aktywnego spędzania wolnego czasu, maksymalne wykorzystanie potencjału młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy trenują siatkówkę, zachęta do
uprawiania sportu; rodziców z dziećmi - miejsce bezpiecznej zabawy, aktywnego spędzania czasu; dla osób starszych - zachęcenie do uprawiania
sportu oraz poprawy kondycji, miejsce spotkań i rekreacji; dla turystów - charakterystyczny punkt na mapie gminy, miejsce do rekreacji; dla
organizacji pozarządowych - miejsce spotkań, organizacji turniejów, zawodów, pikników. Nowy obiekt poprawił estetykę wsi Stara Błotnica       
 i bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca rekreacji, spotkań i wypoczynku. 



Kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego z okazji 95 - lecia
MKS PILICA
Nazwa Beneficjenta: Miejski Klub Sportowy Pilica w Białobrzegach

Cel: wyposażenie sekcji piłki nożnej klubu sportowego MKS "Pilica" Białobrzegi w niezbędne bramki dla
dzieci i młodzieży na zajęcia treningowe i na mecze mistrzowskie, integrowanie społeczności lokalnej       
 i promowanie aktywności fizycznej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.

Celem grantu był zakup bramek aluminiowych, przenośnych i chorągiewek do wyznaczania pola gry       
 w czasie treningu, które pozwoliły na zwiększenie możliwości treningowych dla różnych grup
młodzieżowych. Mając bramki przenośne, można bez problemu organizować zajęcia sportowe. Zakup
wyposażenia zwiększył świadomość o aktywności fizycznej, dzięki zakupionym sprzętom można kultywować
lokalne dziedzictwo kulturowe jakim jest KLUB SPORTOWY PILICA, który obchodzi 95-lecie istnienia.
Zwiększyła się świadomość młodzieży, dzieci oraz osób starszych o tradycjach naszego klubu sportowego.
Uprawianie sportu to alternatywa do spędzania czasu wolnego dla młodych ludzi we współczesnym
świecie. W  klubie - MKS „Pilica” Białobrzegi, sport uprawia 200 dzieci i młodzieży (chłopcy     i dziewczynki).
Są to zajęcia z piłki nożnej pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerów. 

 

Wartość operacji: 5 000,00 zł

Wartość operacji: 125 674,11 zł

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-sportowej w miejscowości Stromiec

Cel: zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia i aktywizacja mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury turystyczno -
rekreacyjno - sportowej w miejscowości Stromiec

Planowana do realizacji operacja obejmowała remont zniszczonych przez upływ czasu i warunki atmosferyczne trybun i części ogrodzenia boiska
sportowego oraz sąsiadującego z nim placu (w tym montaż bram wjazdowych - 4 szt. i furtek - 3 szt.), wykonanie utwardzenia kostką brukową
terenu o powierzchni 150 m2, na placu gminnym przy boisku sportowym i budowę alejek na terenie znajdującym się w pobliżu parku - 2 chodniki.
Planowany do realizacji projekt był odpowiedzią na potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz doskonalenia
ogólnodostępnej bazy społecznej na potrzeby mieszkańców. Lepszy stan techniczny obiektów, remont ogrodzenia, utwardzenie placu czy też
kolejne aleje parkowe zwiększyły atrakcyjność tych miejsc i zachęciły do korzystania z nich. 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Stromiec



Wartość operacji: 5 157, 00 zł

Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego. Przewodnik archeologiczny

Nazwa Beneficjenta: Wojciech Marciniak

Cel: wydanie publikacji pt. ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego. Przewodnik archeologiczny", dotyczącej stanowisk archeologicznych     
 w postaci średniowiecznych grodzisk obronnych położonych na obszarze powiatu białobrzeskiego. Publikacja stanowi kompendium wiedzy     
 o grodziskach powiatu białobrzeskiego wpisanych do rejestru zabytków, z bogatą dokumentacją fotograficzną i opisową, mapami
topograficznymi, planami wysokościowymi. Publikacja przybliży zróżnicowanym wiekowo grupom odbiorców lokalne dziedzictwo kulturowe, w tym
przypadku dziedzictwo historyczno-archeologiczne jak też przyczyni się do jego promocji, popularyzacji i ochrony.

Wydanie publikacji pt. ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego. Przewodnik archeologiczny" ma przyczynić się do zachowania, ochrony,
upowszechnienia oraz promocji stanowisk archeologicznych w postaci średniowiecznych grodzisk położonych na terenie gmin powiatu
białobrzeskiego wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Publikacja posłuży wzrostowi świadomości społecznej dotyczącej
popularyzacji miejsc archeologiczno-historycznych w kontekście ich powszechnej ochrony oraz zachowania wartości zabytkowych. W tym
uwrażliwienia społeczności lokalnej na ,,ginące", bo niszczone współczesną działalnością człowieka stanowiska archeologiczne. Wzbogaci również
wiedzę społeczności lokalnych w tym uczniów szkół (dzieci, młodzież), seniorów na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru na którym
mieszkają. Publikacja służyć będzie również rozwojowi nowej formy turystki edukacyjno-krajobrazowej tzw. archeoturystyki gdzie obok elementów
ekspozycyjnych o charakterze historyczno-kulturowym (średniowieczne - grodziska), będzie można pokusić się o ukazanie walorów miejscowego
środowiska przyrodniczego -strefa naturalnego krajobrazu chronionego ,,Doliny rzek Pilicy i Drzewiczki.” Nakład publikacji to 400 szt., format A5,
oprawa miękka 108 stron. Publikacja jest ogólnodostępna w bibliotekach, domach kultury, szkołach, urzędach gmin i powiatu. Wnioskodawca
posiada doświadczenie w zakresie tematyki związanej z ochroną i upowszechnianiem zabytków dziedzictwa kulturowego w tym stanowisk
archeologicznych w postaci średniowiecznych grodzisk. Ukończył studia wyższe w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest
Społecznym Opiekunem Zabytków na terenie powiatu białobrzeskiego gdzie w ramach swoich kompetencji podejmuje działania zmierzające do
popularyzacji wiedzy o zabytkach w tym grodziskach średniowiecznych, propaguje ich piękno i wartości. Podejmuje inicjatywy zmierzające do 
 ochrony i zabezpieczenia obiektów zabytkowych. Jest Autorem artykułów w prasie lokalnej na temat m.in. dziedzictwa archeologicznego jak też
artykułów naukowych.

Kultura i tradycja naszego regionu w multimedialnej odsłonie

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel:  poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu i innych osób z obszaru
LSR oraz uatrakcyjnienie im czasu wolnego poprzez zakup rzutnika, ekranu projekcyjnego oraz
przenośnego głośnika bluetooth służących do organizacji pokazów i warsztatów o charakterze
edukacyjno-kulturowym w formie prezentacji multimedialnych oraz organizacji ognisk, pikników, zabaw
karnawałowych, dyskotek, oraz tematycznych imprez kulturalnych. 

Realizacja projektu skupiona jest na integracji społeczności z grup defaworyzowanych będących
mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. W ramach projektu zakupiono sprzęt multimedialny tj. rzutnik
oraz ekran projekcyjny, aby móc organizować różnego rodzaju spotkania i warsztaty o charakterze
edukacyjno-kulturowym przybliżające tematykę kultury i tradycji lokalnych. Spotkania prowadzone są
przez wolontariuszy z okolicznych szkół lub miejscowi, regionalistów i historyków z gminy Stromiec. Nasz
region ze swoim dziedzictwem lokalnym daje możliwość poznania miejscowej tradycji, a co za tym idzie
wzmacniania więzi z regionem. By się o tym przekonać nie musimy wychodzić z domu, ponieważ
współczesne możliwości techniczne sprawiają, że historia i tradycja sama może do nas przyjść.
Wystarczy sprzęt multimedialny - rzutnik i ekran - który sprawił, że odkrywanie przyszłości staje się
łatwiejsze i wygodniejsze niż to tradycyjne, a przy tym nie mniej interesujące. Przeszłość tak naprawdę
otacza nas z każdej strony. Jej odkrywanie może być przyjemną nauką budującą pasję i poczucie
tożsamości lokalnej. Dążąc do wzmacniania więzi społecznych i zachowania dziedzictwa lokalnego warto
czerpać wiedzę z nowych rozwiązań technicznych dla potrzeb własnego rozwoju. A przeprowadzenie
zajęć z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dotyczącej historii kultury i tradycji lokalnej jest
olbrzymią szansą na doedukowanie społeczności na znaczenie dziedzictwa lokalnego w kształtowaniu
świadomości społecznej. Z kolei zakup przenośnego głośnika bluetooth pozwolił organizować imprezy
plenerowe tj. różnego rodzaju pikniki, ogniska, zabawy karnawałowe, dyskoteki, Dzień Dziecka itp. Przy
muzyce społeczność miło spędza czas zarówno na świeżym powietrzu jak i w pomieszczeniach. Jego
wielofunkcyjność jest ogromna. Taka forma rozrywki wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców
oraz uatrakcyjnienie im czasu wolnego.

Wartość operacji: 7 127, 98 zł



Wartość operacji: 19 964, 00 zł

Przywróćmy pamięć o Bagniewskich
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Stromiecczyzna

Cel: upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego w oparciu o dzieje regionalne oraz promowanie
postaw patriotycznych i obywatelskich, poprzez organizację spotkań edukacyjnych z mieszkańcami i prace remontowo-reastauracyjne przy
grobowcu rodziny Bagniewskich. 

Operacja polegała na remoncie komory grobowej i renowacji kolumny piaskowej grobowca rodzinnego rodu Bagniewskich – ziemian Ziemi
Stromieckiej (dworek w Bożem) i okolic Białobrzegów (dworki w Szczytach i Brzeźcach), żyjących i utrzymujących majątki od początków XIX wieku
aż do zakończenia II wojny światowej. Kondycja grobu znajdującego się na stromieckim cmentarzu przed renowacją była fatalna - odpadający tynk,
rozpadające się cegły oraz wierzchnia warstwa komory grobowej, która porosła mchem. Przy okazji renowacji podjęte zostały inne zadania mające
przybliżyć społeczności historię i działania wielu członków rodziny Bagniewskich. Brali oni udział w powstaniu listopadowym, powstaniu
styczniowym, walczyli w czasie I wojny światowej, a także w powstaniu warszawskim. Prowadząc majątki starali się wprowadzać nowe formy
uprawiania roli, a przy okazji często prowadzili wśród chłopów edukację związaną z oświatą i z gospodarką rolną. Michał Bagniewski był jednym    z
organizatorów powołanej w 1911 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stromcu (wtedy było to Stromieckie Stowarzyszenie Pożarowe). To tylko
niektóre działania rodziny Bagniewskich świadczące o ich społecznej i patriotycznej postawie. Zadaniem tego projektu była nie tylko renowacja
zabytkowego grobu, ale także przekazanie społeczności lokalnej rzetelnych informacji na temat roli rodziny Bagniewskich, jaką pełniła ona            
 w naszej społeczności przez ponad półtora wieku. Lokalna społeczność nie zna, a powinna poznać wydarzenia i fakty historii tej rodziny. Do
realizacji tego celu wykorzystamy różne formy działań. We współpracy ze szkołami (w Bożem i Stromcu), biblioteką gminną zorganizowane zostały  
pogadanki, które były połączone z działaniami upamiętniającymi stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Pogadanki sprawiły, że dzieci      
 i młodzież dowiedziały się o wielu wydarzeniach z historii naszej społeczności, w tym o rodzinie Bagniewskich. Kolejnym zadaniem była
organizacja rajdu rowerowego szlakiem miejsc związanych z Bagniewskimi. Odwiedzono miejsca, gdzie żyli i pracowali. Na podstawie pozyskanych
informacji, w lokalnej prasie opublikowano artykuły opisujące losy poszczególnych członków rodziny Bagniewskich.

Wartość operacji: 5 119, 00 zł

Wydanie publikacji pt. "W klatce"

Nazwa Beneficjenta: Adam Bolek

Cel: promocja kultury i tradycji lokalnych dotyczących klubu sportowego "Pilica" z okazji 95-lecia istnienia.
Głównym zadaniem było wydanie publikacji dotyczącej klubu sportowego. 

Z biegiem lat wiele dawnych tradycji, obrzędów i zwyczajów ulega zapomnieniu. Odeszła w dal dawna
ludowa, prosta i zwyczajna jak ludzkie życie, obyczajowość ta codzienna i świąteczna. Jednak trzeba o nich
mówić, pisać, przypominać, dokumentować je, by pozostał po nich jakiś ślad. Przedmiotem niniejszego
grantu było opracowanie publikacji - albumu dotyczącego klubu sportowego "PILICA" z okazji 95-lecia
istnienia. Potrzeba realizacji grantu wynikała również z wykorzystania archiwalnych fotografii oraz
materiałów zebranych przez wnioskodawcę. Album zawiera wiele fotografii z opisem dotyczących klubu
sportowego "PILICA". Album wydany został w ilości 400 egzemplarzy, w formacie A5 w twardej oprawie
klejonej i zawiera 267 stron. Okładka (oklejka) - w kolorze. 

"Bycie bramkarzem to niewdzięczna rola. Zazwyczaj wszyscy pamiętają tylko błędy i stracone gole. Dobre
interwencje traktowane są jak norma. W końcu 'po to stoisz w bramce'. Niejednokrotnie jesteś zdany na samego
siebie. Dlatego na tej pozycji musisz być 'egoistą', myślącym o sobie i nieustannie skoncentrowanym. Dlaczego
więc zostałem bramkarzem? Często zadaje sobie to pytanie. Może dlatego, że bramkarz ma ładny strój               i
rękawice, zawsze jest w centrum uwagi, wyróżnia się spośród tłumu. Nie musi prosić się, aby podano mu piłkę.
Trafi przecież do niego wcześniej czy później"
                                                                                                                                                                                          
-                                                                                                                                                             Adam Bolek



Wartość operacji: 5 000, 00 zł

Chór szkolny - Jedynka KEN

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Jedynka KEN

Cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie stowarzyszenia działającego w sferze kultury i tradycji lokalnych na terenie LGD
"ZAPILICZE". Umożliwienie rozwijania aktywności wokalnej społeczności lokalnej poprzez reaktywację dziecięcego chóru szkolnego promującego
lokalne wartości wokalne i instrumentalne.

Reaktywacja "Dziecięcego Chóru Jedynka" rozpoczęła się cyklem spotkań z lokalnymi twórcami i piewcami piękna okolicznej przyrody. Celem była
promocja lokalnych walorów: promowanie piękna przyrody, terenów nadpilicznych, lasów, bogactwa fauny oraz zasobów: kultury tkwiących     
 w potencjale młodych ludzi kształtujących się w szkole, bogactwo lokalnej twórczości ludzi wywodzących się rdzennie z terenów miasta i gminy
Białobrzegi. Warsztaty, występy chóru sławiące piękno najbliższej ojczyzny są dowodem integracji społeczności lokalnej wokół szkoły. Reaktywacja
dziecięcego chóru szkolnego to także cykl spotkań z regionalistami, ludźmi związanymi ze szkołą i jej tradycjami, z dziedzictwem kulturowym
bardzo mocno rozwijającym się na nadpilicznych terenach. Organizacja chóru wzbogacona została o prezentacje sławiące piękno naszej małej
ojczyzny. Do prezentacji wykorzystane zostały zdjęcia, nagrania oraz inne materiały z występów i spotkań. Na ich podstawie opracowano projekt
folderu okolicznościowego promującego dziecięcy chór szkolny. W celu poinformowania wszystkich zainteresowanych umieszczono plakaty
informacyjne na terenie całej gminy i terenie gmin ościennych. Reaktywacja dziecięcego szkolnego chóru pozwoliła spoić lokalną społeczność,
zintegrowała uczniów, rodziców, byłych pracowników, absolwentów i mieszkańców obszaru LGD wokół szkoły, której tradycje muzyczne są
głęboko zakorzenione w regionie. Postawy młodych chórzystów promują szkolę, powiat, obszar LGD pokazując potencjał młodych ludzi. Szkole
zależy, aby każdy młody człowiek rozwijał swoje umiejętności, a wychowany w takim duchu "zarażał" swoimi umiejętnościami najbliższych. 

Wsparcie stowarzyszenia "SIÓDEMKA" poprzez doposażenie w sprzęt
muzyczny
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Siódemka

Cel: wzmocnienie zachowania dziedzictwa lokalnego oraz aktywności artystycznej stowarzyszenia
poprzez doposażenie organizacji w sprzęt muzyczny.

Stowarzyszenie SIÓDEMKA zajmuje się głównie organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
różnego rodzaju imprez o charakterze edukacyjnym, kulturowym z zachowaniem dziedzictwa lokalnego
jakim są m.in. Sobótki świętojańskie, Dzień Niepodległości, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp.
Stowarzyszenie chce przede wszystkim wspierać młodzież w organizacji takich imprez. Dlatego zakup
sprzętu muzycznego był niezbędny do uświetniania przyjęć organizowanych przede wszystkim              
 w plenerze. Stowarzyszenie często bierze udział w różnego rodzaju imprezach plenerowych związanych
z kulturą naszego regionu, zakup przenośnego sprzętu muzycznego jakim jest nowoczesny głośnik
Boombox pozwolił na uświetnienie tych imprez jak również mikrofony bezprzewodowe są
wykorzystywane do oprawy muzycznej, zakup profesjonalnych płyt muzycznych pozwolił na organizacje
różnych warsztatów tanecznych i różnych pokazów tańca a przede wszystkim jest wykorzystywany        
 w celu organizacji zajęć aerobiku, które cieszą się szczególną popularnością zarówno wśród dzieci           
i młodzieży jak osób starszych. Doposażenie stowarzyszenia poprawiło jakość organizowanych przez
stowarzyszenie imprez oraz wzmocniło integracje społeczną mieszkańców, pozwoliło na podniesienie
prestiżu stowarzyszenia, a to z kolei przełożyło się na chęć współpracy lokalnej społeczności. 

Wartość operacji: 5 248, 00 zł



Wartość operacji: 5 922, 00 zł

Publikacja mapy powiatu białobrzeskiego

Nazwa Beneficjenta: Powiat Białobrzeski

Cel: kultywowanie i promocja kultury i tradycji lokalnych poprzez wydruk mapy powiatu białobrzeskiego oraz zapoznanie mieszkańców,
turystów z mapą zawierającą przede wszystkim wiadomości o przedmiotach godnych zwiedzenia, zabytkach przyrody i architektury,
pamiątkach narodowych, drogach turystycznych (szlakach wycieczkowych, ścieżkach znakowanych np. rowerowych) i ogólnie dostępnych
środkach komunikacji (przystankach autobusowych i stacjach kolejowych), urządzeniach turystycznych (schroniskach, campingach,
przystaniach wodnych) powiatu białobrzeskiego. 

Powiat białobrzeski pod względem atrakcyjności turystycznej jest bez wątpienia terenem posiadającym potencjalne możliwości dobrego
rozwoju. Składa się na to przede wszystkim zróżnicowane i niezmienione środowisko przyrodnicze, w którym najistotniejszą rolę odgrywają:
rzeka Pilica i cała jej dolina, rozległe lasy Puszczy Stromieckiej i Pilickiej. Kolejnym elementem przyciągającym turystów są zabytki architektury
oraz ciekawa historia wielu miejsc rozsianych na terenie powiatu. Dodatkowy atut to uznanie dużej części powiatu za obszar chronionego
krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki”. Przekształcenie tego obszaru w Park Krajobrazowy przyczyniłoby się do dalszego rozwoju turystyki           
 w regionie. Park Krajobrazowy Doliny Pilicy chroniłby walory przyrodniczo-krajobrazowe części dorzecza Pilicy, a w tym: naturalny
nieuregulowany bieg rzeki, siedliska wodno-błotne z cennymi ostojami ptactwa, krajobrazową mozaikę łąk, szuwarów, bagien oraz kompleksów
leśnych z dużym udziałem lasów wilgotnych i bagiennych, liczne niewielkie cieki i starorzecza. Region nadpilicki zaliczany jest do II kategorii
atrakcyjności turystycznej w skali kraju. Tworzy to korzystne warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku. Najcenniejszą atrakcją turystyczną        
 w powiecie białobrzeskim jest jego środowisko przyrodnicze. Z nim powinno się wiązać nadzieje na rozwój turystyki w tym regionie. Na terenie
powiatu występują lasy, na czele z Puszczą Stromiecką, w której obok bogactwa przyrodniczego spotykamy stare osady oraz ślady działań
wojennych. Na obszarze puszczy w granicach powiatu zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: „Majdan” i „Starodrzew Dobieszyński”. Drugi
duży kompleks leśny w zachodniej części powiatu to fragment Puszczy Pilickiej z rezerwatem „Sokół”. Atrakcyjność środowiska i jego
zróżnicowanie wyrażają liczne pomniki przyrody. Występują tu okazy drzew uznane za pomniki przyrody, które warto zobaczyć. Na obszarze
powiatu białobrzeskiego występują także zabytki przyrody nieożywionej. Do nich zaliczamy dość licznie występujące tu głazy narzutowe
przyniesione przez lądolód skandynawski. Część z nich to pomniki przyrody. Rzeka Pilica jest największą, nie do końca jeszcze wykorzystaną
atrakcją turystyczną powiatu. Jej nieuregulowany, kręty bieg, urozmaicone brzegi przyciągają zarówno amatorów kąpieli, wędkarzy, jak                  
 i kajakarzy. Mapa jest formatu kieszonkowego, a więc wygodna do zabrania, do oglądania, do wykorzystania. 

Promocja kultury i tradycji na terenie LGD "Zapilicze" poprzez
doposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach

Cel: zwiększenie atrakcyjności kulturowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach poprzez
doposażenie podmiotu działającego w sferze kultury i tradycji w sprzęt muzyczny.

Po rozeznaniu potrzeb MGOK w Białobrzegach, problemem był brak odpowiedniego sprzętu, który
umożliwi organizację imprez o tematyce kulturalnej i dziedzictwa lokalnego. Możliwość zakupu wskazanego
sprzętu (mikser analogowy, wzmacniacz mocy) umożliwił integrację społeczną oraz zwiększenie
atrakcyjność podmiotu. Planowane działania pozwoliły szerzej przedstawić dorobek kulturowy terenu
obejmującego LGD "Zapilicze". Podmiot zajmuje się działaniami w sferze kultury natomiast dzięki
zakupionym sprzętom może zwiększyć zakres działań MGOK w Białobrzegach, dotrzeć do większej ilości
osób na terenie LGD "Zapilicze".

 

Wartość operacji: 6 567,00 zł



Wartość operacji: 5 000, 00 zł

W integracji przyszłość

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: wielokierunkowy rozwój obszaru oraz zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności zamieszkującej obszar LSR poprzez zakup stołów
cateringowych składanych, ławek cateringowych składanych i namiotu składanego, aby w przyszłości móc organizować plenerowe spotkania,
pikniki rodzinne, ogniska, grille, tematyczne imprezy kulturalne.

Realizacja projektu skupiona jest na integracji społeczności z grup defaworyzowanych, czyli dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych
będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, seniorów, osób wykluczonych społecznie, nieaktywnych zawodowo 50+ borykających się     
 z brakiem środków finansowych pozostających bez zatrudnienia. Zakupiono wyposażenie w postaci stołów cateringowych składanych, ławek
cateringowych składanych oraz namiotu składanego, aby móc organizować spotkania plenerowe, pikniki rodzinne, ogniska, grille, tematyczne
imprezy kulturalne. Wnioskodawca współpracuje z wolontariatem z Liceum Ogólnokształcącego w Białobrzegach oraz z Niepublicznej Szkoły
Podstawowej "Siódemka" w Białobrzegach i dzięki zakupionemu sprzętowi może organizować spotkania związane z tematem ochrony środowiska
i uwrażliwienia społeczności w aspekcie dbałości o środowisko naturalne, które nas otacza. Takie wyposażenie typowo związane z przebywaniem
na świeżym powietrzu bardzo pozytywnie wpływa na samopoczucie i kondycję psychiczną oraz fizyczną ludzi z grup defaworyzowanych. Obecnie
ludzie mają tendencję do długotrwałego przebywania w domach przed telewizorami bądź komputerami i w ten sposób wzrasta ich osamotnienie.
Tracą chęci do spotkań z ludźmi, tym bardziej, że w dobie tak fantastycznie rozwiniętych środków masowego przekazu a w szczególności
internetu wszystko mają w zasięgu dłoni. Siedząc na kanapie są ze wszystkim co się dzieje na bieżąco. Wnioskodawca chciał postawić na tą
tradycyjną formę kontaktu ludzi poprzez ich wyjście z domu i rzeczywiste spotkanie z drugim człowiekiem. Jest to dużo ciekawsze a zarazem
bardziej rozwijające niż to co uzyskujemy zza ekranu monitora czy aparatu telefonicznego. 

Rowerem na ścieżkach regionalnej kultury i tradycji
Nazwa Beneficjenta: Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Cel: wzmocnienie aktywności i zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez doposażenie Stowarzyszenia
w sprzęt rowerowy. Zakup doposażenia umożliwił lokalnej społeczności uczestnictwo w życiu
kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym.

Realizacja operacji zawartych w projekcie, który został zrealizowany przez Katolickie Stowarzyszenie
Serca Dla Serc w Jasionnie pozwolił na przezwyciężanie trudności dnia codziennego lokalnej
społeczności. Ludzie poszukują swojej tożsamości. Poprzez udział w zajęciach rowerowych dostarczono
im wzorców, które w konstruktywny sposób wypełniają im czas. Przynależenie do zespołu pozwala
każdej osobie wypełnić czas w konstruktywny sposób, a także wesprzeć w kształtowaniu się tożsamości.
Nauka dbania o środowisko naturalne, własne zdrowie, poznawanie regionalnych atrakcji turystycznych
to tylko niektóre tematy, które są poruszane podczas organizowanych przedsięwzięć. Aby jeździć na
rowerze, nie trzeba wykazywać się wyjątkową sprawnością fizyczną. Rower to doskonały środek
lokomocji, szczególnie w sezonie letnim. Jazda na rowerze to przyjemny sposób na uzyskanie dobrej
formy - a przyjemność oznacza większe szanse na konsekwencję w podejmowaniu wysiłku. To świetny
sposób na zwiedzanie malowniczych i przepiękniejszych lokalnych zakątków. Daje szansę na dłuższy
pobyt na świeżym powietrzu. To też dbanie o środowisko naturalne. Rower jest odpowiedni dla osób   
 w każdym wieku. Ruch, świeże powietrze i aktywność fizyczna – jazda na rowerze przynosi same
korzyści dla duszy i ciała. 

Wartość operacji: 5 000, 00 zł



Wartość operacji: 5 000, 00 zł

Wyposażenie świetlicy
Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Stromcu

Cel: wyposażenie istniejącej świetlicy środowiskowej mieszczącej się w budynku remizy strażackiej. Zmodernizowano ją w ramach grantu
złożonego w "Zapiliczu" w 2013 roku. 

Projekt zakładał wyposażenie istniejącej, zmodernizowanej w ramach grantu w 2013 roku świetlicy w podstawowe sprzęty, które usprawniły
organizację spotkań, zebrań czy okolicznościowych uroczystości. W świetlicy często odbywają się zebrania Zarządu Gminnego OSP, różne
spotkania środowiskowe, pomieszczenie jest udostępniane bądź strażacy sami organizują okolicznościowe uroczystości np. Wigilię, Dzień
Strażaka. Przy wcześniejszym wyposażeniu było wiele kłopotów - naczynia przechowywane były na stołach, w starych szafkach, nie można było
zakupić wcześniej produktów, bo nie było gdzie ich przechowywać. W ramach projektu zakupiono: lodówkę, 2 warniki do wody oraz meble
kuchenne. Realizacja tego projektu sprawiła, że wspomniane kłopoty zniknęły, a tym samym zachęciła innych do wykorzystywania 
 pomieszczenia do organizowania spotkań zaspokajających społeczne potrzeby. 

Multimedia na straży zachowania regionalnej kultury, tradycji    
 i rekreacji
Nazwa Beneficjenta: Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Cel: wzmocnienie aktywności i zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez doposażenie Stowarzyszenia 
 w sprzęt multimedialny oraz przenośny sprzęt muzyczny do organizacji regionalnych przedsięwzięć
kulturalnych i rekreacyjnych. Zakup doposażenia umożliwił lokalnej społeczności uczestnictwo w życiu
kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym.

Realizacja operacji pozwoliła na przezwyciężanie trudności dnia codziennego lokalnej społeczności. Nauka
podstawowych zasad higieny, dbania o środowisko naturalne, umiejętności gospodarowania budżetem
domowym oraz dbaniem o własne zdrowie, to tylko niektóre tematy, które są poruszane podczas
przedsięwzięć edukacyjnych. Dzięki doposażeniu w sprzęt multimedialny i przenośny sprzęt muzyczny
można w sposób obrazowy przedstawić uczestnikom opisane powyżej zagadnienia. Jak wiadomo
większość osób ma pamięć wzrokową co oznacza, że zapamiętuje to co widzi. Był to kolejny argument
przemawiający za doposażeniem Stowarzyszenia. Ponadto organizowanych jest bardzo wiele imprez         o
charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, rozrywkowym. Dzięki doposażeniu w sprzęt multimedialny            i
muzyczny (projektor, ekran projekcyjny, głośnik przenośny) można organizować imprezy                              z
wykorzystaniem muzyki na zewnątrz jak również urozmaicić trasy wycieczek poprzez wspólny śpiew         z
podkładem muzycznym.

 

Wartość operacji: 5 000,00 zł



Wartość operacji: 5 000, 00 zł

Ekologiczna turystyka rodzinna

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie KOKARDA

Cel: poprawa jakości działania stowarzyszenia oraz wzmocnienie organizacji poprzez doposażenie w gokarty.

Zakup gokartów przez stowarzyszenie Kokarda przyczynił się do promowania zdrowego stylu życia rodzin. Dzieci i rodzice więcej czasu mogą
obcować z przyrodą pozostawiając komputery, tablety, telewizory, a interesują się środowiskiem wokół siebie. Jeżdżąc na gokarcie nie emitują
spalin, nie produkują ogromnych ilości dwutlenku węgla, nie zużywają paliw kopalnych. W ten sposób oszczędzają tlen i chronią środowisko. Jazda
na gokarcie daje możliwość obcowania z naturą, pozwalała na obserwację zmieniającego się krajobrazu oraz odkrywanie wcześniej nieznanych
miejsc. Gokarty są bardzo ciekawą i atrakcyjną formą zabawy, dającą wiele radości i korzyści podczas imprez integrujących społeczność lokalną. W
ten sposób Stowarzyszenie daje możliwość nieodpłatnego wypożyczania gokartów rodzicom, którzy chcą w takiej formie spędzać czas ze swoimi
dziećmi, gdyż nie każdy rodzic może pozwolić sobie na zakup podobnego sprzętu. Gokarty dają większą gwarancję bezpieczeństwa dziecka na
drogach rowerowych niż tradycyjny rower. Poprzez projekt wzmocniła się działalność organizacji, pobudziła do działań integrujących i aktywizacji
społeczeństwa.

Ze sportem na Ty
Nazwa Beneficjenta: Klub Sportowy "Błotnica"

Cel: wzmocnienie stowarzyszenia KS "BŁOTNICA" poprzez doposażenie w sprzęt sportowy. 

Operacja polegała na zakupie elektronicznej tablicy wyników oraz chorągiewek do wyznaczania pola gry.
Klub Sportowy prowadzi zajęcia 6 grup na dwóch obiektach sportowych. Zakup ten umożliwił
zwiększenie możliwości treningowych dla poszczególnych grup wiekowych. Na jednym obiekcie mogą
trenować dwie grupy dzieci. Elektroniczna tablica wyników jest tablicą przenośną, może być
wykorzystywana na dwóch obiektach. Umożliwiła ona uczestnikom wydarzeń sportowych bieżące
śledzenie wyników poszczególnych spotkań. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia
zintegrowanej społeczności lokalnej. Najmłodsze pokolenia ze względu na atrakcyjność zajęć oraz
nowoczesny sprzęt jeszcze chętniej uczestniczą w treningach i turniejach, stały się przy tym aktywne
społecznie. Bycie aktywnym członkiem społeczności lokalnej już w tak młodym wieku jest szansą na
przyszłość zarówno dla uczestników jak i całej społeczności. Adresatami projektu byli zarówno
członkowie Klubu Sportowego Błotnica jak i wszyscy mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania Zapilicze.
Dzieci i młodzież ze względu na zamieszkiwanie terenów wiejskich ma ograniczony dostęp do form
rozwoju sportowego. Ponadto wydarzenia sportowe dzięki wykorzystywaniu zakupionych przedmiotów
przyciągają jeszcze więcej widzów. Zakupione urządzenia umożliwiają zorganizowanie różnego rodzaju
zawodów sportowych. 

Wartość operacji: 5 000, 00 zł



Wartość operacji: 5 000, 00 zł

Rowerem poznajemy zakątki Zapilicza
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: wielokierunkowy rozwój obszaru oraz zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności zamieszkującej obszar LSR poprzez zakup rowerów,
które przyczyniły się do organizacji wycieczek rowerowych i rajdów rowerowych w celu bliższego poznania urokliwych zakątków Zapilicza.

Realizacja projektu skupiona jest na integracji społeczności z grup defaworyzowanych. W ramach projektu zakupiono 8 rowerów, aby w pełni
korzystać z dobrodziejstw natury, prowadzić zdrowy styl życia i zarazem poznawać coraz to piękniejsze zakątki jakże urokliwego naszego
regionu. Dlaczego rower? Bo to ekologiczny środek transportu - nie potrzebuje benzyny. Jego siłą napędową są mięśnie nóg, które wykorzystują
tylko energię odnawialną z pożywienia. Jest tani, nie emituje hałasu i spalin i można nim pokonywać zarówno małe jak i większe odległości.
Korzystanie z jednośladów przynosi korzyści dla środowiska, takie jak brak hałasu i emisji spalin, a także chroni tereny zielone i zabytkowe
budynki przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczeń. Sprzyja również zdrowiu poprzez zwiększenie siły, wytrzymałości i sprawności układu
sercowo-naczyniowego. Jazda na rowerze pomaga obniżyć zarówno ciśnienie krwi jak i tętno spoczynkowe, spalamy wtedy kalorie oraz
zwiększamy tempo przemiany materii. Przy okazji poprawia nam się równowaga i koordynacja oraz stan psychiczny. Jest tak wiele korzyści          z
poruszania się rowerem, że ich zakup był trafionym pomysłem. W dobie Internetu i ciągłego przesiadywania w domu przed monitorami taka
alternatywa dla społeczności wydaje się idealna. Dzięki zakupionemu sprzętowi organizując wycieczki rowerowe lub rajdy rowerowe mieszkańcy
zamieszkujący cały region bardziej się zintegrują i nawiążą nowe znajomości. 

Obrzędy i zwyczaje wielkanocne na terenie Białobrzegów - dawniej    
 i dziś
Nazwa Beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie

Cel: poznanie tradycyjnych zwyczajów z przełomu XIX i XX w. związanych z okresem świąt Wielkanocnych
oraz nabycie umiejętności przez mieszkańców wykonywania lokalnego rękodzieła poprzez organizację
warsztatów robienia pisanek i wykonywania palm wielkanocnych.

W ramach planowanego zadania przewidziana była organizacja warsztatów tematycznych oraz warsztatów
rękodzielniczych. Warsztaty tematyczne dotyczyły zwyczajów wielkanocnych, zmian jakie zaszły       
 w zwyczajach, przyczyny i skutki zaniku poszczególnych zwyczajów. Zajęcia poprowadził etnograf autor
kilku książek tematycznie związanych ze zwyczajami regionu m.in pozycji ''Od kusaków do szczudraków'',
''Cztery pory roku w obrzędach i podaniach ludowych' kapliczki przydrożne. Całość warsztatów obejmowała
9 godzin, które trwały w sumie 4 dni po 2 godziny dziennie i odbywały się w Radzanowie. Warsztaty
kierowane były do różnych grup wiekowych zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych mieszkańców.
Warsztaty rękodzielnicze zaplanowane były w dwóch zakresach tematycznych: (1) palmy wielkanocne, oraz
(2) warsztaty pisanek wielkanocnych. Celem działania było przekazanie wiedzy                 o obyczajach świąt
wielkanocnych w regionie LGD "Zapilicze" oraz przedstawienie rękodzieła w w/w dziedzinach i
przygotowanie uczestników do wytwarzania i popularyzowania tradycyjnego rzemiosła oraz promocji w
tym zakresie subregionu objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Zadanie odpowiadało na potrzeby
mieszkańców, którzy w ramach swoich pasji chcieliby kultywować rodzime rękodzieło, ale nie znają jego
lokalnych wzorów. Jedną z możliwości jest praktyczna nauka na warsztatach prowadzonych przez
doświadczonych twórców ludowych. Po zakończeniu całego cyklu warsztatów odbyła się wystawa prac
wykonanych przez uczestników wszystkich zajęć.

 

Wartość operacji: 5 000,00 zł



Wartość operacji: 12 133, 00 zł

Sport bez barier

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: wielokierunkowy rozwój obszaru oraz zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności zamieszkującej obszar LSR poprzez zakup dwóch koszy
przenośnych do koszykówki oraz zakup pięciu rowerów rehabilitacyjnych  trójkołowych w celu propagowania prozdrowotnego spędzania czasu

Realizacja projektu skupiała się na integracji społeczności z grup defaworyzowanych. W ramach projektu zakupiono dwa kosze przenośne do
koszykówki oraz pięć rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, aby propagować prozdrowotne formy spędzania czasu. Pomysł na kupno właśnie
takiego sprzętu był czymś nowym dla lokalnej społeczności. Rowery trójkołowe rehabilitacyjne są bardzo stabilne i mogą z nich korzystać osoby
bardzo sprawne ruchowo i Ci którzy mają troszkę tę sprawność ograniczoną. Dzięki temu korzystają z nich seniorzy i osoby                                      z
niepełnosprawnościami, którzy na dwukołowy rower boją się wsiąść. Rowery wyposażone są w koszyczki, które pozwalają zabrać ze sobą jedzenie
lub napój wyjeżdżając w dalszą drogę lub po zakupy. Takie rowery są bardzo przydatne do organizacji różnych wycieczek rowerowych lub rajdów
rowerowych poznając urokliwe zakątki Zapilicza. Jest to fajny i bardzo ekonomiczny środek transportu, który zarazem świetnie wpływa na zdrowie
fizyczne dostarczając naszym komórkom energii. Z kolei przenośne kosze do koszykówki pozwalają na uprawianie dyscypliny sportu jaką jest
koszykówka, która uczy gry zespołowej i dużego skupienia oraz koordynowania własnych ruchów. Każda forma sportu jest ważna, ale       z uwagi
na to, że nie wszyscy lubią popularną grę w piłkę nożną zaproponowano tym razem piłkę koszykową. Dzięki zakupionemu sprzętowi można
organizować mecze grupowe z przyjaciółmi lub samemu ćwiczyć technikę rzutów doskonaląc swoją sprawność ruchową. 

Babski Dzień - coś dla ciała i umysłu
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie "Piliczanki bez nart"

Cel: aktywna, zintegrowana i włączona w życie społeczne lokalna społeczność kobiet poprzez udział      
 w warsztatach piękna dla pań oraz w wyjeździe kulturalno- edukacyjnym do teatru.

W ramach planowanego działania przewidziana została organizacja warsztatów piękna- wizażu oraz
wyjazdu kulturalno-edukacyjnego do teatru oraz organizacja kolacji integracyjnej, co przyczyniło się do
wzmocnienia nowopowstałej organizacji pozarządowej jakim jest Stowarzyszenie "Piliczanki bez nart".
Warsztaty trwały około 3 godzin, prowadziła je wykwalifikowana stylistka w dziedzinie wizażu i makijażu,
która doradziła kobietom jak wypracować swój własny styl oraz jak dobierać kosmetyki do swojej cery,
jak wykonać odpowiedni makijaż. W programie warsztatów przede wszystkim można było dowiedzieć się
jak dbać o swój wizerunek, własny wygląd. Zadanie odpowiadało na potrzeby mieszkańców terenu,
szczególnie działających w grupach formalnych i nieformalnych, które borykają się z problemami
finansowymi oraz brakiem inicjatyw przejawiających organizację spotkań kulturalnych, wyjazdów do
teatru oraz spotkań towarzyskich. Społeczność lokalna bardziej się zaangażowała w działania społeczne,
była bardziej zintegrowana. Integracja miała na celu wzajemne poznanie, dostosowanie się do grupy,
aktywności społecznej oraz lepszej współpracy na co dzień. Organizacja takiego przedsięwzięcia
zachęciła do realizacji innych pomysłów oraz wzmocniła więzi społeczne jak również pobudziła do
dalszych działań. Wyjazd zorganizowany został z okazji Dnia Kobiet. Realizacja operacji miała na celu
zachowanie tradycji świętowania oraz pozwoliła na oderwanie się kobiet od obowiązków dnia
codziennego, co przyczyniło się do zawiązania więzi społecznych. Wizyty w teatrze uczą swego rodzaju
cierpliwości. Wyjazd do teatru jest wyjątkową i wspaniałą rozrywką. Po obejrzeniu spektaklu teatralnego
zaplanowano kolacje integracyjną podczas której uczestnicy mogli wymienić swoje uwagi, poglądy oraz
miło spędzić czas. 

Wartość operacji: 4 980, 00 zł



Wartość operacji: 5 000, 00 zł

Zakup i udostępnienie sprzętu sportowego do ogólnodostępnej siłowni w Białobrzegach
Nazwa Beneficjenta: Powiat Białobrzeski

Cel: podniesienie jakości życia społeczności powiatu białobrzeskiego poprzez zakup a następnie udostępnianie sprzętu sportowego do siłowni
znajdującej się w hali sportowej w Białobrzegach.

W ramach grantu zakupione zostały: maszyna 2 w 1 na mięśnie dwugłowe i czterogłowe (pod kątem kobiet), maszyna wioślarz (pod kątem
kobiet i mężczyzn) oraz zestaw gryfów i obciążeń 143 kg.  Sprzęt sportowy i generalnie cała siłownia jest ogólnodostępna. Korzystać z niej mogą
wszyscy zainteresowani mieszkańcy powiatu białobrzeskiego. Od momentu otwarcia hali odbywają się rozgrywki sportowe wyższego szczebla
typu turnieje piłki siatkowej, unihokeja, koszykowej i nożnej. Wszystko to przyciąga osoby z zewnątrz, które oprócz możliwości udziału                 w  
imprezach sportowych, zarówno od strony widza jak i uczestnika mogą korzystać z innych jakże cennych walorów przyrodniczych, kulturowych,
turystycznych naszej ziemi białobrzeskiej. Działalność, której dotyczyła operacja bez wątpienia pobudza aktywność mieszkańców        i wzmacnia
więzi z miejscem zamieszkania, kierowana jest do ludzi w każdym wieku. Sport jest rodzajem zainteresowania, hobby, a prawie każdy człowiek
takie posiada. Są sporty o charakterze artystycznym, takie jak taniec, który może być widowiskiem jak i formą sztuki. Istnieją również sporty,
które mogą być indywidualne, takie jak wspinaczka, jogging czy joga lub pilates. Najwięcej jednak jest sportów grupowych, drużynowych, które
nas integrują i są formą miłego spędzania czasu z przyjaciółmi. Ludzie mają różne osobowości i upodobania. Jednak dziedzin i dyscyplin sportu
jest tak wiele, że każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. Sport jest czymś co potrafi odciągnąć nas od szarej monotonii codzienności, jest czymś
co pozwala zrozumieć nam samego siebie. Dzięki niemu możemy przeżywać zupełnie innego rodzaju emocje, możemy zapomnieć           o
problemach i wszelkiego rodzaju stresach.. To właśnie dzięki niemu możemy się doskonale rozwijać i poznawać granice swoich możliwości. To
właśnie sport umożliwia nam zaspokojenie podstawowych potrzeb jakim są potrzeba dominacji i samorealizacji. Dlatego projekt był tak ważny,  a
realizacja uzasadniona. Zakupiony i udostępniony sprzęt jest do dyspozycji wszystkich chętnych zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy
będą mogą realizować się w indywidualny sposób. 

Kultura bliżej nas

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Radzanowskiej

Cel: wsparcie organizacji poprzez zorganizowanie wyjazdu dla 50-osobowej grupy mieszkańców gminy
Radzanów i obejrzenie spektaklu w radomskim teatrze, wymiana doświadczeń, pomysłów i potrzeb
społeczności lokalnej podczas wspólnej podróży oraz kolacji integracyjnej.

Planowane działania skierowane były do mieszkańców gminy wiejskiej, przede wszystkich do osób
starszych, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym lub bezrobociem, ogarniętych ogólnym
zmęczeniem czy nawet apatią. Problemem jest ogólny brak imprez bądź innych działań, które
integrowałyby społeczność lokalną. Na terenie gminy Radzanów brakuje ośrodków kultury i rekreacji.
Działa tylko jedna biblioteka gminna, która posiada bogaty księgozbiór, udostępnia bezpłatnie komputery
w kafejce internetowej prowadzonej w siedzibie biblioteki. Jednak oferowane zasoby biblioteki nie zastąpią
bezpośredniego kontaktu z osobami tworzącymi sztukę. A takie potrzeby istnieją, zwłaszcza wśród
dorosłych mieszkańców. Zaplanowano jednodniowy wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu na
spektakl. Po spektaklu uczestnicy spotkają się na kolacji integracyjnej, ocenią plusy i minusy oglądanej gry
aktorskiej, kostiumy i dekorację sceny. Dla uczestników zapewniono przejazd do i z teatru. Zorganizowanie
opisanego wydarzenia kulturalnego zintegrowało społeczność lokalną na obszarze gminy, przyczyniło się
do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest aktywna i zintegrowana społeczność i wpłynęło na
wielokierunkowy rozwój obszaru zaplanowany w celach ogólnych.

 

Wartość operacji: 5 000,00 zł



Wartość operacji: 15 000, 00 zł

Remont budynku remizy OSP Stawiszyn

Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie

Cel: wielokierunkowy rozwój obszaru oraz zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności zamieszkującej obszar LSR poprzez zakup dwóch koszy
przenośnych do koszykówki oraz zakup pięciu rowerów rehabilitacyjnych  trójkołowych w celu propagowania prozdrowotnego spędzania czasu

Realizacja projektu skupiała się na integracji społeczności z grup defaworyzowanych. W ramach projektu zakupiono dwa kosze przenośne do
koszykówki oraz pięć rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, aby propagować prozdrowotne formy spędzania czasu. Pomysł na kupno właśnie
takiego sprzętu był czymś nowym dla lokalnej społeczności. Rowery trójkołowe rehabilitacyjne są bardzo stabilne i mogą z nich korzystać osoby
bardzo sprawne ruchowo i Ci którzy mają troszkę tę sprawność ograniczoną. Dzięki temu korzystają z nich seniorzy i osoby                                      z
niepełnosprawnościami, którzy na dwukołowy rower boją się wsiąść. Rowery wyposażone są w koszyczki, które pozwalają zabrać ze sobą jedzenie
lub napój wyjeżdżając w dalszą drogę lub po zakupy. Takie rowery są bardzo przydatne do organizacji różnych wycieczek rowerowych lub rajdów
rowerowych poznając urokliwe zakątki Zapilicza. Jest to fajny i bardzo ekonomiczny środek transportu, który zarazem świetnie wpływa na zdrowie
fizyczne dostarczając naszym komórkom energii. Z kolei przenośne kosze do koszykówki pozwalają na uprawianie dyscypliny sportu jaką jest
koszykówka, która uczy gry zespołowej i dużego skupienia oraz koordynowania własnych ruchów. Każda forma sportu jest ważna, ale       z uwagi
na to, że nie wszyscy lubią popularną grę w piłkę nożną zaproponowano tym razem piłkę koszykową. Dzięki zakupionemu sprzętowi można
organizować mecze grupowe z przyjaciółmi lub samemu ćwiczyć technikę rzutów doskonaląc swoją sprawność ruchową. 

Wykonanie ogrzewania z kominka w budynku OSP w Branicy
Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy

Cel: poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez wykonanie modernizacji ogrzewania w budynku
OSP pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej. 

W ramach realizacji zadania wykonano remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Branicy
polegającego na wykonaniu ogrzewania z kominka. Celem remontu była poprawa warunków                    
 i funkcjonalności remizy strażackiej służącej nie tylko strażakom ale również społeczności lokalnej.
Zadanie było odpowiedzią na potrzeby społeczne. Wykonanie ogrzewania pozwoliło na wykorzystanie
świetlicy w okresie zimowym. W czasie zimowych ferii organizowane są m.in. zajęcia dla najmłodszych
tzw. "Ferie zimowe". Stan budynku przed remontem ograniczał organizację imprez zimą. Dlatego
wykonanie ogrzewania było niezbędne do zaspokojenia potrzeb społeczności, która chętnie uczestniczy
i organizuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe tj. Dzień Babci, Kobiet, Dzień Strażaka, spotkania
Wigilijne oraz Wielkanocne. Koła gospodyń wiejskich organizują różnego rodzaju warsztaty rękodzieła.
Szczególnie zimą budynek jest potrzebny gdyż wtedy mieszkańcy mają mało pracy w polu i chętnie
organizują różne spotkania. W ramach realizacji operacji zrobiono ogrzewanie z kominka                          
 i rozprowadzono ciepłe powietrze do pięciu punktów oraz zamontowano kratki wentylacyjne.                
 W rezultacie zrealizowanego zadania został wzmocniony kapitał społeczny społeczności lokalnej.

Wartość operacji: 14 878, 00 zł



Wartość operacji: 9 999, 00 zł

Zakup wyposażenia świetlicy OSP w Stawiszynie
Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie

Cel: wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej - świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej              
 w Stawiszynie - zakup wyposażenia kuchennego.

W ramach zadania grantowego doposażono świetlicę OSP Stawiszyn w krajalnicę do wędlin, warnik do wody, czajnik elektryczny, wózek
kelnerski, garnki, przybory kuchenne, robot kuchenny, piec konwekcyjny, kuchnię gazowo-elektryczną, efekt świetlny LED: podwójny reflektor,
statyw oświetleniowy, belkę oświetleniową. Celem projektu była poprawa warunków i funkcjonalności świetlicy wiejskiej służącej nie tylko
druhom OSP Stawiszyn, ale i całej społeczności. Zadanie odpowiadało na potrzeby lokalnych mieszkańców oraz strażaków OSP Stawiszyn, którzy
na co dzień przebywają w remizie. Stan remizy i wyposażenie często nie pozwalało na organizowanie dużych imprez okolicznościowych,
warsztatów, szkoleń, czy też spotkań strażaków, dzieci i młodzieży ze względu na braki w podstawowym wyposażeniu kuchni. Świetlica OSP       
 w Stawiszynie posiada zaplecze sanitarne i kuchenne, które wykorzystywane jest w trakcie organizacji i prowadzenia imprez czy spotkań. OSP
Stawiszyn jest jednostką często wyjeżdżającą do działań ratowniczo-gaśniczych i aktywnie uczestniczącą w życiu lokalnej społeczności.
Wykorzystując zasoby historyczne straży pożarnej pokazują (szczególnie ludziom młodym) istotę oraz wartość pracy w ochotniczej straży
pożarnej. Jest to przekazywanie, promowanie tradycji i kultury działania OSP w grupie. Strażacy zawsze stoją na straży, gotowi do pomocy
społeczności w każdej sytuacji. Czy jest to pomoc przy klęskach żywiołowych, czy też uświetnienie swoim sztandarem imprezy okolicznościowej.
Działania takie jak organizacja imprez okolicznościowych, szkoleń czy warsztatów umożliwiły rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz
wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich, pobudziły aktywność mieszkańców oraz wzmocniły więzi z miejscem zamieszkania. Pozwoliły na
zaspokojenie potrzeb społecznych wynikających z życia na wsi. 

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchnia

Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Pierzchni

Cel: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Pierzchni.

Pierzchnia jest jedną ze wsi leżącą na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Miejscowość liczy 249
mieszkańców. Jedynym miejscem spotkań lokalnej społeczności jest świetlica wiejska, która nie była
dostatecznie wyposażona. Brakowało podstawowego wyposażenia kuchennego, które umożliwiłoby
efektywniejsze organizowanie życia rekreacyjnego i kulturalnego. Mieszkańcy chcieli, by świetlica pełniła
funkcję miejsca, gdzie dzięki dobrym warunkom lokalowym i sprzętowym będą mogli spotykać się wszyscy
mieszkańcy wsi. Gdzie swoje miejsce będą mogły znaleźć aktywne grupy społeczności lokalnej –
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Pierzchnia i Jakubów "Pierzchnianka", Ochotnicza Straż Pożarna,
Rada Sołecka oraz pozostali mieszkańcy (w tym dzieci, młodzież, osoby starsze). Nie od dziś wiadomo, że
niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego powoduje niską wiedzę i umiejętności wśród
mieszkańców w zakresie twórczego i zdrowego spędzania czasu. Brak możliwości rozwijania swoich
zainteresowań i umiejętności jest przyczyną niskiej samooceny szczególnie dzieci i młodzieży. Utrudniony
dostęp do alternatywnej oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej powoduje bierność wśród mieszkańców,
nie podejmowanie inicjatyw na rzecz własnej rodziny i środowiska. Doposażenie obiektu wpłynęło na
wzrost ilości działań w środowisku lokalnym, przyczyniło się do większej integracji rodzin           i wszystkich
mieszkańców, powodując przekonanie o mocy sprawczej mieszkańców na rzecz swojego środowiska oraz
zwiększyło integrację środowiska lokalnego. Doposażenie świetlicy umożliwiło aktywne spędzanie czasu
dzieciom wraz z rodzicami, młodzieży, osobom starszym oraz mieszkańcom okolicznych wsi. W ramach
projektu zakupiono: kuchenkę, chłodziarko-zamrażarkę, ogrzewacz wody, komplet naczyń kuchennych.

 

Wartość operacji: 8 761,00 zł



Wartość operacji: 10 000, 00 zł

Trening kompetencji życiowych w formie survivalu

Nazwa Beneficjenta: Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Cel: zwiększenie świadomości społeczności lokalnej poprzez organizację warsztatów Treningu kompetencji życiowych w formie survivalu dla 50
osób - w tym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

Warsztaty Trening kompetencji życiowych w formie survivalu skierowany był do 50 osób, w tym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Podczas
warsztatów wykorzystane zostały elementy survivalu czyli zdobywanie wiedzy i umiejętności przydatne w obcowaniu z naturą                     i
wykorzystujące to, co daje nam natura. Trening kompetencji życiowych w formie survivalu przyczynił się do aktywizacji i integracji lokalnej
społeczności. Podniósł świadomość tożsamości lokalnej i kompetencji społecznych mieszkańców. Zwiększyła się także wiedza społeczności
lokalnej między innymi w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Realizacja operacji zawartych w projekcie pozwoliła na
przezwyciężenie trudności dnia codziennego lokalnej społeczności. Nauka dbania o środowisko naturalne, dbania o własne zdrowie, poznawanie
regionu to tylko niektóre tematy poruszane podczas treningu. Survival wyzwala aktywność. Nie wiąże się ze szczególnymi predyspozycjami
fizycznymi czy psychicznymi, lecz w konsekwencji w naturalny sposób prowadzi do rozwoju wielu funkcji psychofizycznych organizmu. Wymaga
refleksyjności, stałego wzbogacania indywidualnego doświadczenia. Może się przyczynić do zwiększenia zrównoważenia psychicznego     
 i odporności na stres. Celem "sztuki przetrwania" jest przede wszystkim wzrost zaradności i skuteczności w działaniach. Bo survival to przede
wszystkim poszukiwanie dróg radzenia sobie z własnymi słabościami.

Trening kompetencji życiowych z naturaterapią
Nazwa Beneficjenta: Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Cel: zwiększenie świadomości społeczności lokalnej poprzez organizację Treningu kompetencji
życiowych z naturaterapią dla 50 osób - w tym osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

Warsztaty Trening kompetencji życiowych z naturaterapią skierowany był do 50 osób, w tym osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów. Uczestnikami warsztatów były osoby niepełnosprawne
uczestniczące w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionie, ich rodziny i opiekunowie
oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie i wolontariusze Stowarzyszenia.
Podczas warsztatów wykorzystana została dogoterapia, terapia w wodzie, sylwoterapia i hortiterapia
czyli metody, które daje nam natura. Trening kompetencji życiowych z naturaterapią przyczynił się do
aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. Podniósł świadomość tożsamości lokalnej i kompetencji
społecznych mieszkańców. Zwiększyła się także wiedza społeczności lokalnej między innymi w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Realizacja operacji zawartych w projekcie pozwoliła na
przezwyciężenie trudności dnia codziennego lokalnej społeczności. Ludzie poszukują swojej tożsamości.
Poprzez udział w Treningu kompetencji społecznych z naturaterapią dostarczono im wzorców, które    
 w konstruktywny sposób wypełnił im czas. Nauka dbania o środowisko naturalne, dbania o własne
zdrowie, poznawanie regionu to tylko niektóre tematy poruszane podczas treningu. Naturaterapia
wyzwala aktywność. Nie wiąże się ze szczególnymi predyspozycjami fizycznymi czy psychicznymi, lecz    w
konsekwencji w naturalny sposób prowadzi do rozwoju wielu funkcji psychofizycznych organizmu.
Wymaga refleksyjności, stałego wzbogacania indywidualnego doświadczenia. Może się przyczynić do
zwiększenia zrównoważenia psychicznego i odporności na stres. Przebywanie wśród roślin poprawia nie
tylko zdrowie człowieka ale też ma duży wpływ na stosunki międzyludzkie. 

Wartość operacji: 9 900, 00 zł



Wartość operacji: 8 000, 00 zł

Integracyjny piknik rodzinny
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację pikniku integracyjnego.

W ramach projektu zrealizowano integracyjny piknik rodzinny połączony z grillem i całą serią atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zaproszono do
współpracy profesjonalne firmy, które zapewniają atrakcje dla mieszkańców, w której skład weszło nagłośnienie imprezy, zadaszenie,
prowadzenie zabaw, gier i konkursów przez animatora, strefę zabaw w postaci korzystania z dmuchanej zjeżdżalni, basenu z kulkami,
cymbergaju i wielu innych. Taka miła forma spędzania czasu wolnego zachęciła mieszkańców do wyjścia z domu całymi rodzinami i integrację    
 z innymi. Na imprezie zjawiły się zaprzyjaźnione z wnioskodawcą Warsztaty Terapii Zajęciowej "OLSZYNKA", Środowiskowy Dom Samopomocy  
 w Jasionnie, wolontariusze oraz mieszkańcy z całego obszaru LSR. Przy wejściu zostały rozdane tzw. wejściówki (w formie biletów wstępu)
identyfikujące i dokumentujące ich udział w projekcie. Równolegle napalony został grill, na którym była przygotowywana gorąca kiełbaska..
Zapewniono dla uczestników napoje, wodę, naczynia jednorazowe, ciastka, chipsy. Piknik Rodzinny dostarczył bardzo wiele radości tym
młodszym ale i tym starszym, którzy swoją zabawę mogli kontynuować przy dźwiękach muzyki tanecznej. Była to doskonała możliwość miłego
spędzania czasu dla całych rodzin, możliwość spotkań i rozmów, oraz okazja do nawiązania kontaktu z ciekawymi ludźmi. Piknik Rodzinny stał się
również okazją do okazania dobroci i życzliwości innym. Na miejscu można było skorzystać z bogatego programu dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, który nie pozwolił nikomu się nudzić. 

Od juniora do seniora

Nazwa Beneficjenta: Klub Sportowy "Błotnica"

Cel: wzmocnienie więzi społecznych poprzez organizację imprezy sportowo rekreacyjnej.

Celem grantu jest aktywizacja społeczeństwa oraz włączenie w życie społeczne osób z grup
defaworyzowanych poprzez zorganizowanie imprezy rekreacyjno sportowej, której elementem będą
mecze piłki nożnej. Impreza odbyła się na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy. Poza zawodnikami         i
członkami Klubu Sportowego w imprezie brało udział około 110 osób. Do organizacji operacji zakupionych
zostało 17 kompletów stroi sportowych składających się z koszulek, spodenek i getrów oraz 110 sztuk
szalików klubowych które zostały wręczone pierwszym kibicom przybyłym na plac wielofunkcyjny. Po
meczu zaplanowano poczęstunek dla zawodników i uczestników imprezy rekreacyjno sportowej w formie
grilla oraz wspólną zabawę którą uświetnił wynajęty DJ. Projekt zaspokoił potrzebę integracji
międzypokoleniowej, kontaktu z innymi ludźmi, podejmowania nowych ról społecznych. Impreza
uwzględniła przede wszystkim prozdrowotne formy spędzania wolnego czasu, a także promocję
aktywności fizycznej. Organizacja przedsięwzięć sportowych i kulturalnych jest alternatywą dla dzieci       
 i młodzieży na spędzanie wolnego czasu, a dodatkowo powoduje zainteresowanie wśród kolejnych
młodych ludzi. Projekt skierowany był do szerokiego grona odbiorców Naszego regionu. 

 

Wartość operacji: 6 328,00 zł



Wartość operacji: 10 000, 00 zł

Ekologiczna Jedynka
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie JEDYNKA KEN

Cel: rozwój aktywności ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatu z zakresu ochrony środowiska i ekologii.

W ramach realizacji projektu grantowego powołano "Dziecięcy Zespół Ekologiczny", który ma na celu promocję lokalnych walorów, piękna
przyrody, terenów nadpilicznych, lasów, bogactwa fauny i flory oraz zasobów kultury i tradycji tkwiących w potencjale młodych ludzi kształcących
się w szkole, bogactwo lokalnej twórczości ludzi wywodzących się rdzennie z terenów miasta i gminy Białobrzegi. Warsztaty ekologiczne sławiące
piękno najbliższej ojczyzny były dowodem integracji społeczności lokalnej wokół szkoły. Warsztaty, spotkania, konkursy, prezentacje zostały
przygotowane i przeprowadzone w ramach pracy świadczonej nieodpłatnie. Powołanie dziecięcego ekologicznego zespołu to także spotkania   
 z regionalistami, ludźmi związanymi ze szkołą i jej tradycjami, z dziedzictwem kulturowym bardzo mocno rozwijającym się na nadpilicznych
terenach. Organizacja zespołu ekologicznego wzbogacona została o prezentacje sławiące piękno naszej małej ojczyzny. Do prezentacji
wykorzystane zostały zdjęcia, nagrania oraz inne materiały z warsztatów i spotkań. Na ich podstawie opracowano projekt folderu
okolicznościowego promującego dziecięcy zespół ekologiczny. Prezentacja i wydany folder przyczyniły się do promowania lokalnych walorów
środowiskowych. Cykl warsztatów, spotkań i zajęć dodatkowych dla dzieci z obszaru LGD rozpoczął organizację zespołu i zakończył prezentacją
nabytych umiejętności. Wydarzenia te z uwagi na swój szczególny i niepowtarzalny charakter, konieczność ukazania młodemu pokoleniu
dziedzictwa i dorobku przodków, mieszkańców tej ziemi, jej historii i tradycji zobowiązują do zorganizowania uroczystości o właściwej randze.   W
ramach operacji odbył się: warsztat ekologiczny - "To wszystko przyroda", spotkanie z regionalistą, konkurs ekologiczno-przyrodniczy,
fotograficzny, zbiórka surowców wtórnych, wydano folder promujący i dokumentujący działania, stworzono prezentację wiedzy i postaw
proekologicznych połączoną z podsumowaniem prowadzonych działań dla mieszkańców obszaru LGD. 

Tradycja kulinarna, historia i kultura naszego regionu

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w Pierzchni.

Projekt został zrealizowany w różnorodny sposób, tak aby każdy jego uczestnik znalazł dla siebie coś
interesującego (w okresie trzech miesięcy) w których przeprowadzonych zostało wiele działań, warsztatów
tematycznych odnoszących się do lokalnej tradycji kulinarnej, kultury i historii regionu. Trzy warsztaty
odbyły się na terenie DPS w Niedabylu w udostępnionych nieodpłatnie pomieszczeniach a jeden na
wyjeździe w Góry Świętokrzyskie. 
1. "Warsztaty kulinarne"
2. "Spotkanie z produktem regionalnym"
3. "Historia regionu” - Warsztaty przybliżające historię i kulturę obyczajów naszego regionu. 
4. "Wycieczka integracyjno-edukacyjna " w Góry Świętokrzyskie połączona z warsztatami w formie savoir
vivre - wzorowego zachowania się przy stole
Uczestnicy naocznie zmierzyli się z elementami przyrody, historii i tradycji danego regionu. Była to dla nich
także taka mała nagroda za uczestnictwo w projekcie i chęć pogłębiania wiedzy oraz bardzo miła forma
integracji.

 

Wartość operacji: 10 000,00 zł



Wartość operacji: 60 000, 00 zł

Utworzenie przedsiębiorstwa usługowego oferującego usługi brukarskie i ogrodnicze poprzez
samozatrudnienie i zakup niezbędnego sprzętu

Nazwa Beneficjenta: Emil Stachowiak

Cel: utworzenie przedsiębiorstwa usługowego oferującego usługi brukarskie i ogrodnicze na terenie Lokalnej Grupy Działania "Zapilicze" poprzez
samozatrudnienie Wnioskdoawcy i zakup niezbędnego sprzetu. 

Operacja dotyczyła założenia firmy przez Wnioskodawcę, która świadczy usługi brukarskie, ogrodnicze, porządkowe oraz odśnieżania. Branża     
 w której Wnioskodawca planuje działać jest bardzo rozwojowa, więc ma szansę utrzymać się na rynku dłużej niż 2 lata i ma ogromną szansę na
rozwój swojej działalności. Wnioskodawca posiadał w swoim asortymencie część sprzętu oraz samochód dostawczy, podpisał umowę użyczenia
części działki i budynku w którym mieści się siedziba firmy a za kwotę premii zakupił nowoczesny i energooszczędny sprzęt (betoniarka,
zagęszczarka gruntu + podkładka, młot udarowy, przecinarka do stali i betonu, agregat prądotwórczy, wózek brukarski, niwelator laserowy, kosa
spalinowa, kosiarka spalinowa, pilarka spalinowa, rozdrabniacz spalinowy do gałęzi, odśnieżarka spalinowa, nożyce do żywopłotu, myjka
wysokociśnieniowa, glebogryzarka spalinowa, szlifierka kątowa, zamiatarka spalinowa + kosz + pług, opryskiwacz plecakowy, odkurzacz ogrodowy,
kompresor powietrza), nie oddziałujący negatywnie na środowisko i klimat. W ramach operacji zatrudniona zostanie jedna osoba -
samozatrudnienie Wnioskodawcy - osoby bezrobotnej z grupy defaworyzowanej. 

Edukacja warsztatowa krokiem do przyszłości
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: zaktywizowanie i zintegrowanie grup defaworyzowanych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Niedabylu poprzez ich udział w wyjazdowych warsztatach tematycznych. 

Rozpoczęcie realizacji projektu związane było ze zorganizowaniem spotkania mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Niedabylu wraz z ich opiekunami oraz członków Stowarzyszenia Pomoc Osobom
Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI. Podczas spotkania został przedstawiony i omówiony projekt, jego
założenia, etapy realizacji, pomysły na zaangażowanie, została opracowana jego strategia i  przydzielone
poszczególne zadania oraz wyłoniona grupa uczestników projektu. Informacja o spotkaniu została
umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. Projekt był realizowany w różnorodny
sposób, tak aby każdy jego uczestnik znalazł dla siebie coś interesującego. Podczas realizacji 
 przeprowadzone zostały trzy warsztaty tematyczne. 
1) Warsztaty BHP 
2) Warsztaty piekarsko-cukiernicze 
3) Warsztaty z zakresu astronomii 
Ponadto przewidziano zwiedzanie kopalń: Srebra, Krzemienia, Węgla oraz zwiedzenia Muzeum Chleba. 

Wartość operacji: 10 000, 00 zł

2019



Założenie działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych,
zakup środków trwałych wraz z aranżacją lokalu
Nazwa Beneficjenta: Anna Ficek

Cel: podjęcie dzialalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług kosmetycznych poprzez
samozatrudnienie oraz zakup śrdoków trwałych z aranżacją pomieszczenia.

Operacja polegała na utworzeniu salonu kosmetycznego, w którym będą wykonywane różnego rodzaju
zabiegi na dłonie i nogi (pedicure i manicure). W ramach realizowanej operacji zostało utworzone 1 miejsce
pracy - samozatrudnienie dla młodej kobiety poniżej 25 roku życia. Wnioskodawczyni zawarła umowę
użyczenia lokalu, który zaadoptowała na gabinet kosmetyczny. Zrealizowano następujący zakres robót
budowlanych: wymieniono posadzki z parkietu na płytki ceramiczne, wydzielono pomieszczenia na łazienkę
ściankami z karton- gipsu z ułożeniem glazury i obsadzeniem drzwi, pomalowano pomieszczenia,
obsadzono 3 szt. umywalek i sedesu oraz zamontowano 3 szt. podgrzewaczy wody. w ramach operacji
zostały zakupione i zamontowane niezbędne meble: szafa, regał na lakiery, biurko do manicure, fotel do
pedicure i do biurka, lampa, kanapa dla klientek, telewizor, ekspres do kawy, kasa fiskalna, laptop, telefon
komórkowy, klimatyzator ścienny oraz niezbędny sprzęt do wykonywania zabiegów (autoklaw, frezarka).       
Z roku na rok obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi. W dzisiejszych czasach
kobiety ale również i mężczyźni bardziej dbają o swój wizerunek. 

 

Wartość operacji: 60 000,00 zł

Sweet Place Katarzyna Rotuska
Nazwa Beneficjenta: Katarzyna Rotuska

Cel: podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług gastronomicznych poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, remontu
lokalu oraz stworzenie miejsca pracy dla osoby z grypy defaworyzowanej.

Wnioskodawczyni rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych: przygotowywaniu różnego rodzaju
słodkich przekąsek, ciast, tortów, ciasteczek tzw. "Słodki stół" pod indywidualne zamówienia klientów. Proponowane usługi są zupełną nowością
na terenie LGD "Zapilicze". Na terenie powiatu nie ma zarejestrowanej firmy która oferowałaby tak kompleksowe usługi. wnioskodawczyni
zawarła umowę użyczenia lokalu w którym prowadzi działalność. Z pozyskanej premii zakupiła nowoczesny sprzęt oraz wykonała niezbędne
prace remontowe w lokalu przeznczonym na ową działalność. W ramach działalności wnioskodawczyni zatrudniła pracownika na pełny etat z
grupy defaworyzowanej. Działalność firmy prowadzona jest w oparciu o najnowsze technologie, nowoczesny sprzęt. "Chcemy oferować naszym
klientom doskonałe smakołyki, profesjonalną obsługę. Dajemy świeżość, kreatywność i pełną satysfakcję dla każdego podniebienia".  

 

Wartość operacji: 60 000,00 zł



Wartość operacji: 5 000, 00 zł

Rowerowym szlakiem po ścieżkach regionalnej kultury i tradycji

Nazwa Beneficjenta: Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Cel: wzmocnienie aktywności i zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez doposażenie Stowarzyszenia w trójkołowy sprzęt rowerowy. Zakup
doposażenia umożliwi lokalnej społeczności uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym, uatrakcyjni im także czas wolny.

Realizacja operacji pozwoliła na przezwyciężenie trudności dnia codziennego lokalnej społeczności. Ludzie poszukują swojej tożsamości. Poprzez
udział w zajęciach rowerowych dostarczono im wzorców, które w konstruktywny sposób wypełniają czas. Przynależenie do zespołu pozwala
każdej osobie wypełnić czas w konstruktywny sposób, a także wesprzeć w kształtowaniu się tożsamości. Nauka dbania o środowisko naturalne,
dbaniem o własne zdrowie, poznawanie regionalnych atrakcji turystycznych to tylko niektóre tematy, które były poruszane podczas
organizowanych przedsięwzięć. Aby jeździć na rowerze, nie trzeba wykazywać się wyjątkową sprawnością fizyczną. Rower to doskonały środek
lokomocji, szczególnie w sezonie letnim. Jazda na rowerze to przyjemny sposób na uzyskanie dobrej formy - a przyjemność oznacza większe
szanse na konsekwencję w podejmowaniu wysiłku. To świetny sposób na zwiedzanie malowniczych i przepięknych lokalnych zakątków. Daje
szansę na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu. To też dbanie o środowisko naturalne. Rower jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ruch,
świeże powietrze i aktywność fizyczna – jazda na rowerze przynosi same korzyści dla duszy i ciała. Realizacja operacji pozwoliła organizować
wyjazdy terenowe podczas których uczestnicy mogą poznawać lokalną kulturę, historię, lokalne pomniki przyrody, dwory, zabytkowe kapliczki.
Wpłynęło to na zachowanie dziedzictwa lokalnego i podniesienie świadomości lokalnej. 

Gry - uczą, rozwijają i bawią

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez zakup
stołu bilardowego wraz z nakładkami zamiennymi.

Realizacja projektu skupiała się na integracji społeczności z grup defaworyzowanych, czyli dzieci,
młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, seniorów,
osób wykluczonych społecznie nieaktywnych zawodowo 50+ borykających się z brakiem środków
finansowych pozostających bez zatrudnienia. Zakupiono stół bilardowy z nakładkami do gry w ping-
ponga, cymbergaj oraz nakładką do stołu biesiadnego, aby propagować prozdrowotne formy spędzania
czasu. Pomysł na kupno właśnie takiego sprzętu jest czymś nowym dla lokalnej społeczności. Czemu
bilard, cymbergaj i ping-pong? Przede wszystkim jest to doskonały sposób na poprawę koncentracji
oraz ćwiczenie opanowywania emocji. Gra w bilard wymaga cierpliwości i myślenia, co przyczynia się do
rozwijania naszego umysłu. Co więcej, pojawiająca się podczas rozgrywki rywalizacja, wzmaga chęć bycia
lepszym. Sztuka gry w bilard polega przede wszystkim na efektywnym opanowaniu swojego stresu         
 i emocji. Dodatkowo honorowa przegrana oraz szacunek wobec zwycięzcy, niezwykle kształtuje
charakter ludzi w każdym wieku. Zainteresowanie grami stale rośnie, bez względu na wiek. W dobie
komputerów, telewizorów, smartfonów społeczność ciągle przesiaduje w ich ekranach. Zaproponowane
przez wnioskodawcę formy gier przypadły do gustu społeczności lokalnej, która chętnie korzysta z tej
formy aktywności. Organizowane są rozgrywki we własnym zakresie z przyjaciółmi oraz                             
 z zaprzyjaźnionymi jednostkami pomocy społecznej. Każdy znajdzie coś dla siebie i zwiększając w ten
sposób aktywizację społeczności.

 

Wartość operacji: 5 000,00 zł



Odkrywamy Atrakcje "Zapilicza"
Nazwa Beneficjenta: Gmina Białobrzegi

Cel: przybliżenie mieszkańcom i turystom informacji o walorach turystycznych i atrakcyjnych Zapilicza poprzez opracowanie i wydanie 4
publikacji popularyzujących tereny "Zapilicza"

W ramach realizacji projektu grantowego wydano 4 różne publikacje dotyczące atrakcji turystycznych Zapilicza mające na celu zachowanie
dziedzictwa lokalnego. tj kieszonkowa mapa gminy Białobrzegi, pocztówki popularyzujące najciekawsze miejsca powiatu białobrzeskiego,
broszura z atrakcjami turystycznymi "Zapilicza" oraz ulotka dotycząca Jeremiego Przybory, którego postać z brązu znajduje się na płycie rynku
Miasta Białobrzegi. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Białobrzegi w zakresie informacji
turystycznej, zaspokajania potrzeb kolekcjonerskich i wystawienniczych. Opracowanie i wdanie publikacji jest doskonałą okazją do promowania
walorów krajobrazowych i atrakcji turystycznych, zabytkowych, sakralnych i architektonicznych naszego regionu oraz przyczyniło się do
zwiększenia atrakcyjności naszych terenów. Publikacje były dostępne dla wszystkich zainteresowanych w Urzędzie Gminy Białobrzegi oraz na
imprezach lokalnych.

 

Wartość operacji: 6 990,00 zł

Kapliczka - nasze dziedzictwo
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie "Stromiecczyzna"

Cel: zachowanie dla przyszłych pokoleń lokalnego dziedzictwa poprzez remont starej kapliczki oraz
podtrzymanie tradycji i obyczajów z nią związanych.

Projekt zakładał zachowanie dla przyszłych pokoleń przydrożnej kapliczki i tradycji z nią związanych.
Kapliczka została pobudowana w latach 50-tych na skwerze w centrum Stromca, przy trasie krajowej
 u zbiegu drogi powiatowej i lokalnych ulic oraz na szlaku turystycznym Radzanów–Stromiec-Dobieszyn.
Miejsce to może stać się wizytówką gminy dlatego wnioskodawcy zależało aby było estetyczne,
zachęcało miejscowych i przyjezdnych do chwili refleksji ale przede wszystkim by stojąca tam kapliczka
nie stwarzała zagrożenia dla przechodzących obok niej osób. Kapliczka swoim stylem nawiązuje do
stromieckiego kościoła, wybudowanego w stylu neogotyckim na początku XX w. Niestety wymagała
generalnego remontu. Łuszczący, odpadający tynk i elewacja, kruszące się gzymsy, zawilgocone nisze,
odpadające płytki. Przebiegająca obok droga krajowa i stale wzrastający na niej ruch pojazdów
szczególnie tirów, spowodował przechył kapliczki. Istniało niebezpieczeństwo, że kapliczka może się
przewrócić. Mieszkańcy Stromca a w szczególności mieszkańcy ulic przylegających do skwerku na
którym stoi kapliczka czują się odpowiedzialni za jego wygląd i stan kapliczki. Darzą ją dużym
sentymentem ponieważ jej fundatorami byli ich dziadkowie. Pamiętają o zwyczajach i tradycjach
związanych z tym miejscem. W maju śpiewane są tutaj pieśni maryjne tzw. majówki. Od kilkudziesięciu
lat ubierany jest przy niej jeden z czterech ołtarzy, przy którym zatrzymuje się Procesja Bożego Ciała,    
 w której bierze udział kilkaset osób z całej parafii i wiele przyjezdnych gości. Kapliczka to dziedzictwo
lokalne, z którego mieszkańcy są dumni. Zaplanowane działania sprawiły, że społeczność stromiecka
zintegrowała się, a wspólne działania na rzecz własnej miejscowości sprawiły że poczuli dumę z efektów
własnej pracy.

Wartość operacji: 15 744, 00 zł



Wartość operacji: 5 409, 00 zł

Nareszcie stadion

Nazwa Beneficjenta: Klub Sportowy "Błotnica"

Cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego i kultywowanie lokalnych tradycji sportowych poprzez doposażenie stowarzyszenia KS "Błotnica" w sprzęt
sportowy. 

Operacja polegała na zakupie 2 przenośnych bramek wraz z siatkami i obciążnikami. Klub Sportowy Błotnica prowadzi zajęcia 6 grup na dwóch
obiektach sportowych. Zakup ten umożliwił zwiększenie możliwości treningowych dla poszczególnych grup wiekowych. Na jednym obiekcie mogą
trenować dwie grupy dzieci. Zakupione bramki są bramkami przenośnymi. Najmłodsze pokolenia ze względu na atrakcyjność zajęć oraz
nowoczesne wyposażenie jeszcze chętniej uczestniczą w treningach i turniejach, stają się przy tym aktywne społecznie. Bycie aktywnym członkiem
społeczności lokalnej już w tak młodym wieku jest szansą na przyszłość zarówno dla uczestników jak i całej społeczności. Adresatami projektu byli
zarówno członkowie Klubu Sportowego Błotnica jak i wszyscy mieszkańcy gminy. Kultywowanie tradycji sportowych na terenie gminy wiejskiej,
gdzie dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do wszelakich form rozwoju sportowego oraz większość wolnego czasu spędzają przed
urządzeniami teleinformatycznymi nie jest proste. Klub Sportowy "Błotnica" poprzez zakup dodatkowego sprzętu i prowadzenie atrakcyjniejszych
zajęć sportowych zachęcił dzieci i młodzież do wyjścia z domu i spędzania wolnego czasu, w taki sposób, w jaki spędzali go ich ojcowie     
 i dziadkowie. Zakupione przedmioty umożliwiły także zorganizowanie turniejów sportowych.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pacewie

Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Pacewie

Cel: wyposażenie jednej istniejącej świetlicy środowiskowej mieszczącej się w budynku remizy strażackiej
poprzez zakup 6 stołów, 30 krzeseł oraz wieszaka. 

Projekt zakładał wyposażenie istniejącej, modernizowanej strażnicy która pełni również funkcje świetlicy
wiejskiej. W środowisku wiejskim jest to powszechnie stosowane rozwiązanie ze względu na ograniczenia
lokalowe. OSP w Pacewie oraz działające przy nim Koło Gospodyń Wiejskich jest na etapie
kompletowania wyposażenia, które usprawnią organizację spotkań, zebrań, warsztatów, szkoleń czy
okolicznościowych uroczystości. W świetlicy często odbywają się zebrania OSP, różne spotkania
środowiskowe. Przy obecnym wyposażeniu jest to bardzo kłopotliwe ponieważ wnioskodawca nie
posiada wystarczającej ilości stołów      i krzeseł. Realizacja projektu sprawiła, że wspomniane kłopoty
zniknęły, a tym samym zachęciła innych do korzystania z pomieszczenia, do organizowania spotkań
zaspokajających społeczne potrzeby. 

 

Wartość operacji: 5 505,00 zł



Projekt grantowy odpowiadał na potrzeby mieszkańców, którzy potrzebują integracji, ale także w głębszym wymiarze potrzeby wiary. Wiele
spośród mieszkańców Korzenia to osoby starsze, niepełnosprawne, niesamodzielne, które z trudem wydostają się poza swoją miejscowość.
Kłopot sprawia im dojazd do oddalonego 6 km kościoła znajdującego się w miejscowości Jasionna. Nie ma tutaj możliwości skorzystania           
 z miejskiej rozrywki i szybkiego wyjazdu do miasta, ponieważ nie każdy ma samochód. Prace przewidywały usunięcie zniszczonych cegieł            
i zastąpienie ich nowymi. Wymianę okien, dachu, elementów kutych takich jak krzyże, ułożenie schodów. Kolejnym zadaniem była pielęgnacja
kultywowania i promocji lokalnej kultury i tradycji. Realizacja projektu umożliwiła zaspokojenie potrzeb kontaktu z drugim człowiekiem,
podniesienie poziomu tożsamości lokalnej, wzmocniła szacunek do wspólnego dobra, jakim jest sama budowla i utrzymanie wokół niej
porządku ale także pokonywanie trudności dnia codziennego. Realizacja projektu przez Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeniu przyczyniła się
również do promowania troski o środowisko naturalne, ponieważ zaplanowane prace nie były inwazyjne dla środowiska naturalnego.

 

Kultywowanie i promocja lokalnej kultury i tradycji poprzez poprawę walorów
architektonicznych kapliczki w Korzeniu
Nazwa Beneficjenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeniu "Korzenianki"

Cel: remont kapliczki w Korzeniu, polegający na zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz jej obecnego wyglądu

Wartość operacji: 17 500,00 zł

Kultura i film naszym dziedzictwem
Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie "SIÓDEMKA"

Cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup projektora kina domowego oraz ekranu
projekcyjnego, które przyczynią się do kultywowania i promocji kultury i tradycji naszego regionu.

Realizacja projektu skupiona jest na integracji społeczności z grup defaworyzowanych, czyli dzieci,
młodzieży oraz osób starszych. Zakup sprzętu multimedialnego tj. projektora kina domowego oraz
ekranu projekcyjnego w przyszłości pomoże w organizowaniu różnego typu spotkań, na których będą
wyświetlane filmy o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz spotkań warsztatowych, które przybliżą
społeczności tradycję i kulturę naszego regionu. Nasz region ze swoim dziedzictwem lokalnym daje
możliwość poznania miejscowej tradycji, a co za tym idzie wzmacniania więzi z regionem. By się o tym
przekonać nie musimy wychodzić z domu, ponieważ współczesne możliwości techniczne sprawiają, że
historia i tradycja sama może do nas przyjść. Wystarczy sprzęt multimedialny - projektor kina
domowego oraz ekran projekcyjny, które sprawią, że odkrywanie przeszłości i przyszłości stanie się
łatwiejsze i wygodniejsze. Przeszłość tak naprawdę otacza nas z każdej strony. Jej odkrywanie może być
przyjemną nauką budującą pasję i poczucie tożsamości lokalnej. Dążąc do wzmacniania więzi
społecznych i zachowania dziedzictwa lokalnego warto czerpać wiedzę z nowych rozwiązań
technicznych dla potrzeb własnego rozwoju. Przeprowadzenie w przyszłości spotkań i warsztatów, na
których będą wyświetlane filmy dotyczące historii, kultury i tradycji lokalnej przyczyni się do rozwijania  
 w społeczności świadomości społecznej dziedzictwa lokalnego. 

Wartość operacji: 7 885, 00 zł



Wartość operacji: 5 000, 00 zł

Kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego z okazji 100 - lecia MKS "PILICA"

Nazwa Beneficjenta: Miejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach

Cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie klubu działającego w sferze kultury i tradycji lokalnych na terenie LGD "ZAPILICZE" 
 w niezbędny do profesjonalnego treningu mur uchylny do piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na zajęcia treningowe.

W ramach projektu zakupiono 2 zestawy przenośnego muru treningowego uchylnego do piłki nożnej, który pozwolił na zwiększenie możliwości
treningowych dla różnych grup młodzieżowych. Do dyspozycji wnioskodawca ma dwa boiska treningowe (główne o powierzchni trawiastej, boczne
o powierzchni sztucznej), a obecnie w klubie jest 7 grup zawodników w rocznikach od 2013 do 2002. Na boisko główne trawiaste potrzebny był
mur treningowy uchylny z możliwością wbijania w ziemię (sylwetki mocowane są do podłoża za pomocą szpilek po 2 na postać), natomiast na
boisko boczne sztuczne, mur treningowy uchylny zamocowany jest na wózku, za pomocą którego łatwo przestawić jest ten sprzęt na odpowiednie
miejsce treningowe. Z murem treningowym każda chwila spędzona na szlifowaniu perfekcyjnych rzutów wolnych będzie efektywniejsza. Dzięki KS
„Pilica” organizowane są różnego rodzaju imprezy, mecze integrujące mieszkańców, promujące integrację społeczną, gwarantujące atrakcje dla
dzieci i młodzieży, które uczą się profesji a także lokalnych tradycji dotyczących klubu. 

Kultura, wiedza i tradycja w bibliotece

Nazwa Beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu

Cel: zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa, poprzez doposażenie biblioteki, podmiotu
działającego w sferze kultury w klimatyzatory podnoszące komfort uczestnictwa mieszkańców                     
 w organizowanych przez nią spotkaniach, warsztatach, wydarzeniach kulturalnych.

Biblioteka to miejsce, do którego przychodzą osoby ze szczególnym upodobaniem do książek,
uczestnictwa w kulturze, czy życiu wspólnoty. Stromiecka biblioteka to miejsce spotkań organizacji
pozarządowych, mieszkańców, dzieci i młodzieży. Tutaj odbywają się spotkania z historią prowadzone
przez osoby - pasjonatów historii naszego regionu, wystawy lokalnych artystów ludowych i kiermasze ich
prac. Biblioteka pełni też funkcję świetlicy wiejskiej, w czasie wolnym od zajęć szkolnych organizowane są
zajęcia dla dzieci, warsztaty powiązane z regionem i miejscową tradycją. W bibliotece wyszukiwane są,
gromadzone i udostępniane również zbiory regionalne: aktualne publikacje jak i te z ubiegłego wieku           
(wycinki prasowe, ogłoszenia, plakaty, stare zdjęcia). Są to perełki, które udostępnione mieszkańcom np.   
 w formie wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem. Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i móc
realizować z nimi i dla nich różne działania, potrzebne są odpowiednie warunki, które zapewnią komfort
uczestnikom. W czasie lata pomieszczenia biblioteki stają się nagrzane i duszne. Podczas wakacji
organizowanych jest tutaj większość wydarzeń, warsztatów, wystaw. W związku z powyższym istniała
konieczność schłodzenia pomieszczeń. Zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory, które sprawiły że
przebywanie latem w bibliotece stało się przyjemne. Biblioteka jest podmiotem działającym w sferze
kultury i tradycji, dzięki zakupionemu sprzętowi może zwiększyć zakres działań oraz zachęcić więcej osób
do uczestnictwa w nich.

 

Wartość operacji: 5 192,99 zł



Operacja polegała na zakupie 70 krzeseł. Po rozeznaniu potrzeb okazało się, że jest to sprzęt potrzebny do organizacji różnego rodzaju imprez
typu: Dzień Dziecka, Wigilia, Dzień Kobiet, śpiewanych majówek itp. Dużym problemem był stan oraz nieodpowiednia ilość sprzętu, którym
dysponowało KGW. Krzesła były bardzo stare, o niskich parametrach sprawnościowych (połamane, które nie pozwalają na bezpieczne
siedzenie). Realizacja grantu była niezwykle ważna z uwagi na bardzo ważną rolę jaką pełni KGW w lokalnej społeczności. To dzięki poświęceniu
i zaangażowaniu członkiń koła organizowane są różnego rodzaju imprezy integrujące mieszkańców, promujące włączenie społeczne,
gwarantujące atrakcje dla dzieci, które z uwagi na zamieszkanie na terenach wiejskich nie mają bezpośredniego dostępu do różnych form
rozrywek. W związku z powyższym ważne było podjęcie działań mających na celu poprawę jakości funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich
"BRANICZANKI" i tym samym zwiększenie integracji społeczności lokalnej oraz form promujących lokalne tradycje. 

 

Integracja naszej wsi

Nazwa Beneficjenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Branicy "BRANICZANKI"

Cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w 70 krzeseł

Wartość operacji: 7 350,00 zł

Posiedźmy razem
Nazwa Beneficjenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Bukównie "Bukowianki"

Cel: zachowanie dziedzictwa lokalnego i kultywowanie lokalnych tradycji poprzez doposażenie KGW
„Bukowianki” w stoły i krzesła. 

Bukówno jest jedną ze wsi leżących na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Siedzibą spotkań Koła
Gospodyń Wiejskich ,,Bukowianki'' jest świetlica wiejska, która nie była dostatecznie wyposażona. Zakup 2
stołów i 32 krzeseł sprawił, że świetlica pełni funkcję miejsca, gdzie dzięki dobrym warunkom,  mogą
spotykać się wszyscy mieszkańcy wsi. Wspólnie kultywować lokalne zwyczaje i tradycje w postaci organizacji
imprez, spotkań i warsztatów, które wpływają na zachowanie lokalnego dziedzictwa. Pozwalają one
przybliżyć najmłodszym jak i przypomnieć tym najstarszym tradycje będące naszym dziedzictwem. Swoje
miejsce mogą tu znaleźć aktywne grupy społeczności lokalnej - Koło Gospodyń Wiejskich ,,Bukowianki'',
Ochotnicza Straż Pożarna, pozostali mieszkańcy (w tym dzieci, młodzież, osoby starsze). 

Wartość operacji: 6 000, 00 zł



Wartość operacji: 19 792,50 zł

Szlakami powiatu białobrzeskiego

Nazwa Beneficjenta: Adam Bolek

Cel:  promocja kultury i tradycji lokalnych dotyczących powiatu białobrzeskiego, zapoznanie mieszkańców
oraz turystów z obszarem LGD "Zapilicze" poprzez wydanie publikacji przewodnika turystycznego.

Powiat białobrzeski pod względem atrakcyjności turystycznej jest bez wątpienia terenem posiadającym
potencjalne możliwości dobrego rozwoju. Składa się na to przede wszystkim zróżnicowane                          
i niezmienione środowisko przyrodnicze, w którym najistotniejszą rolę odgrywają: rzeka Pilica i cała jej
dolina, rozległe lasy, trzy rezerwaty przyrody, pomniki przyrody ale również zabytki architektury oraz
historia wielu miejsc rozsianych na terenie całego powiatu. Do cennych obiektów zabytkowych należy
zaliczyć również obiekty sakralne, których na naszym terenie nie brakuje. Powstają ścieżki piesze,
rowerowe jak również nordic walking Aby zachować dziedzictwo kulturowe i przybliżyć mieszkańcom
historię terenu LGD "Zapilicze" i te liczne zabytki i atrakcje historyczne, pomniki przyrody, zabytki sakralne
i świeckie należy wydać przewodnik turystyczny. Przewodnik jest nieodpłatnie udostępniony szkołom,
instytucjom kultury i mieszkańcom obszaru LGD i tym samym przyczynił się do zachowania dziedzictwa
lokalnego. Przewodnik został wydany w ilości 1300 egzemplarzy, w formacie 12 x 22,5cm i zawiera 294
strony. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej w porozumieniu z Burmistrzem Wyśmierzyc zauważyło potrzebę utworzenia i udostępnienia
szlaków rowerowo-pieszych dla bezpiecznej, ekologicznej, nieinwazyjnej komunikacji pieszo-rowerowej pomiędzy wioskami gminy położonymi
w pasie rzeki Pilicy. Szlaki zostały poprowadzone po terenach, których właścicielem jest Gmina Wyśmierzyce. Dzięki pozyskanym środkom
został utworzony szlak o długości około 23 km łączący graniczne miejscowości gminy. Szlaki zostały oznakowane znakami graficznymi oraz
tablicami informacyjnymi. Wzdłuż wyznaczonych tras, łączących miejscowości Korzeń z Kostrzynem, zostały zorganizowane miejsca
odpoczynku wyposażone w ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. W Korzeniu i Kostrzynie zostały zorganizowane miejsca rekreacji dla
dzieci wyposażone w urządzenia do zabawy. Broszura informacyjna (książeczka przewodnik) i folder z mapkami ukazują szlaki i stanowią
wsparcie dla korzystającego, a równocześnie są źródłem informacji o okolicznych atrakcjach Gminy Wyśmierzyce. W celu promocji projektu
zostało zorganizowane spotkanie plenerowe, podczas którego przewidziane są m.in. występy muzyczne, artystyczne, dla organizacji których
zakupiono scenę, odpowiednie nagłośnienie i namioty dla potrzeb uczestników projektu.

 

Cudze chwalicie, Gminy Wyśmierzyce nie znacie - nowe szlaki rowerowo-piesze    
 w Gminie Wyśmierzyce

Nazwa Beneficjenta: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej

Cel: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez oznakowanie szlaków rowerowo-pieszych łączących
miejscowości Korzeń i Kostrzyn, które poprawiły rozwój turystyki, rekreacji i kultury lokalnej społeczności oraz wyposażenie szlaków w miejsca
rekreacji z ławkami, stojakami na rowery, koszami na śmieci, urządzeniami do zabawy dla dzieci oraz zakup sceny z nagłośnieniem. Wydanie
broszury informacyjnej i folderu z mapkami. 

Wartość operacji: 175 000,00 zł

2020



Nowoczesna fizjoterapia

Nazwa Beneficjenta: Piotr Malicki

Cel: podjęcie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu stacjonarnych i mobilnych usług
fizjoterapeutycznych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i stworzenie miejsca pracy.

Operacja polegała na podjęciu działalności gospodarczej świadczącej usługi fizjoterapeutyczne mobilne
oraz stacjonarne poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz stworzenie miejsca pracy        
 ( samozatrudnienie). Pan Piotr ukończył studia na kierunku fizjoterapia ze stopniem magistra. Posiada 4,5
letnie doświadczenie pracy w zawodzie. Podczas codziennej pracy z pacjentami docierały do beneficjenta
sygnały jak bardzo duże jest zapotrzebowanie na tego typu usługi. Wielu pacjentów nie ma możliwości
dojazdu do gabinetu, ograniczona liczba gabinetów fizjoterapeutycznych powoduje, że czas oczekiwania
w kolejce bardzo często jest zbyt długi żeby w odpowiednim czasie rozpocząć rehabilitację. Stale rosnące
zapotrzebowanie na takie usługi stwarzają szansę na wprowadzenie na lokalny rynek innowacyjnej oferty
polegającej na świadczeniu zarówno mobilnych jak i stacjonarnych usług fizjoterapeutycznych.
Wnioskodawca w ramach dofinansowania zakupił: aparat USG oraz aparat do drenażu limfatycznego.
Urządzenia te w znacznym stopniu ułatwią pracę oraz uczynią gabinet nowoczesnym. W gabinecie
stosowane są takie metody terapii jak: terapia manualna, kinesiotaping, akupunktura, dry needling, masaż
tkanek głębokich jak również trening funkcjonalny. 

Wartość operacji: 60 000, 00 zł

Studio Projektowania Wnętrz AZDOMI

Wartość operacji: 60 000, 00 zł

Nazwa Beneficjenta: Dominika Petryka

Cel: utworzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług projektowych, poprzez zakup środków trwałych i samozatrudnienie. 

Operacja polegała na założeniu nowego przedsiębiorstwa i utworzeniu jednego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, poprzez
samozatrudnienie Przedsiębiorstwo świadczy szerokie usługi projektowe, obejmujące też nadzór/realizację. Wnioskujący posiada (poprzez
umowę użyczenia) - pomieszczenie biurowe, w którym są świadczone usługi projektowe. Wnioskodawca zakupił wszelkie niezbędne
urządzenia i specjalistyczne oprogramowanie. Działania te, pozwoliły na świadczenie innowacyjnych usług projektowych (innowacyjność
poprzez kontakt z klientem online to ułatwienie dla klienta, odpowiedź na takie zapotrzebowanie, jak również zdobycie szerokich rynków
oraz innowacyjność polegająca na wykorzystaniu zaawansowanej technologii Wirtualnej Rzeczywistości do prezentacji projektów jako
sposób na wyróżnienie się jakością i nowymi technologiami), które przyczyniły się do poprawienia jakości życia mieszkańców obszaru LGD. 



Wartość operacji: 60 000, 00 zł

GEOGRAMMA Usługi Geodezyjne Aleksandra Trojanowska

Nazwa Beneficjenta: Aleksandra Trojanowska

Cel: podjęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych na terenie LGD
"Zapilicze" poprzez zakup śrdoków trwałych oraz samozatrudnienie.

Projekt polegał na utworzeniu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjnych.
 W ramach operacji zakupiono niezbędne narzędzia do rozpoczęcia działalności w tej branży: odbiornik
GNNS z kontrolerem, oprogramowanie EWMAPA, komputer stacjonarny oraz monitor, urządzenie
wielofunkcyjne, oprogramowanie do tworzenia dokumentów, oprogramowanie do obliczeń, dalmierz
elektroniczny. Działalność gospodarcza, którą wnioskodawca podjął opiera się na pracy mobilnej         
 (w terenie) oraz stacjonarnej (prace kameralne) w siedzibie firmy. W ramach świadczonych usług
wykonywane są: mapy do celów projektowych; tyczenia obiektów budowlanych; inwentaryzacje
powykonawcze; podziały nieruchomości; ustalenie / wyznaczenie granic działki ewidencyjnej;
aktualizacja ewidencji gruntów i budynków; legalizacja studni głębinowych; projektowanie sadów.
Świadczone usługi wykonywane są przede wszystkim na rynku lokalnym. 

Wsparcie wdrożenie inwestycji w ZUH SIKORSKI w ramach strategii rozwoju lokalnego Zapilicza

Nazwa Beneficjenta: Karol Sikorski

Cel: rozwój przedsiębiorstwa ZUH SIKORSKI Karol Sikorski w gminie Białobrzegi (powiat białobrzeski, woj. mazowieckie) poprzez inwestycję     
 w sprzęt przyjazny środowisku.

Operacja polegała na inwestycji w firmę ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY SIKORSKI Karol Sikorski         w miejscowości Kolonia Brzeźce
polegającej na zakupie mini-koparki (5 tonowa minikoparka, nowy system kontroli maszyny, dostarcza/zapewnia nowe poziomy wydajności,
komfortu jak i bezpieczeństwa w zakresie prac, silnik spełniający normę STAGE V zapewnia zarówno dużą moc jak i dba o środowisko - co
przekłada się na potężną siłę kopania, płynność pracy to wyższy poziom standardu) oraz rampy załadunkowej (dla pojazdów z kołami,                    z
gumowymi lub stalowymi gąsienicami). Celem inwestycji był rozwój firmy, umożliwienie świadczenia nowych usług oraz polepszenie warunków
wykonywania obecnych w tym użytkowania i eksploatacji sprzętu, funkcjonalności. 

Wartość operacji: 142 190, 00 zł



Operacja polegała na rozwoju działalności gospodarczej poprzez zakup automatycznej podawarki do magla. W wyniku realizacji operacji
utworzone zostały dwa miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej. Zakładany zakres operacji i czas jej realizacji pozwolił na osiągnięcie
założonego celu. Inwestycja realizowana przez firmę wpłynęła na rozwój obszaru objętego LGD i postrzeganie go jako obszaru oferującego
wielokierunkowy rozwój gospodarczy. Nowo utworzone miejsca pracy przyczyniły się również do podniesienia kompetencji zawodowych osób
zatrudnionych, gdyż osoby zatrudnione na stanowisku pracownik pralni chemicznej musiały przejść odpowiednie szkolenie. Zakup
automatycznej podawarki do magla wpłynęło na rozwój przedsiębiorstwa, unowocześnienie jego zaplecza technicznego oraz wprowadzono
innowacyjne rozwiązania w organizacji procesu pralniczego w skali całego przedsiębiorstwa. Operacja pozytywnie wpływa na ochronę
środowiska. Automatyczna podawarka do magla nie wydziela szkodliwych dla środowiska substancji oraz charakteryzuje się niskim poziomem
emisji hałasu a zastosowane w urządzeniu rozwiązania techniczne zapewniają niską konsumpcję energii i gazu co czyni ją urządzeniem
energooszczędnym.

 

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pralniczych poprzez zakup
automatycznej podawarki do magla oraz utworzenie dwóch miejsc pracy
Nazwa Beneficjenta: Krystian Wielgus

Cel: rozwój przedsiębiorstwa oraz utworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia.

Wartość operacji: 145 500,00 zł

Szatnia na medal

Nazwa Beneficjenta: Klub Sportowy "Błotnica"

Cel: wzmocnienie kapitału społecznego poprzez remont szatni klubu sportowego KS Błotnica.

Operacja polegała na remoncie szatni znajdującej się w budynku socjalno- gospodarczym na placu
wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy. Jest to ogólnodostępny budynek, z którego korzystają zarówno
członkowie - piłkarze klubu podczas treningów oraz meczy jak i mieszkańcy całego obszaru LGD Zapilicze
podczas różnego różnego rodzaju zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, pikników, warsztatów
itp. Piłka nożna to sport zespołowy, w którym spotykają się różne osobowości, charaktery, tak samo jak
podczas różnego rodzaju imprez i spotkań odbywających się na placu wielofunkcyjnym. Szatnia to
miejsce, w którym drużyna piłkarska jak i uczestnicy spotkań, turniejów spędzają bardzo dużo czasu.    
 W szatni nie tylko się przebiera, w tym miejscu budują się relacje, ludzie ze sobą rozmawiają na tematy
sportowe ale i nie tylko. W szatni pojawia się szczęście po wygranej, ale również smutek gdy wynik jest
niekorzystny. Szatnia to bez wątpienia miejsce, w którym wzmacniany jest kapitał społeczny mieszkańców
LGD Zapilicze. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, na dachu została zainstalowana instalacja
fotowoltaiczna, z której czerpana jest energia zarówno do oświetlenia pomieszczeń budynku oraz całego
placu wielofunkcyjnego jak i do ogrzewania pomieszczeń i wody. Jednak stan estetyczny szatni był
niezadowalający. Dzięki remontowi zarówno najmłodsze pokolenia jak i pozostałe grupy wiekowe
mieszkańców mogą chętniej uczestniczyć w zajęciach klubu i w pozostałych wydarzeniach odbywających
się na placu, stały się jeszcze bardziej aktywne społecznie. Bycie aktywnym członkiem społeczności
lokalnej wzmacnia kapitał społeczny oraz jest szansą na przyszłość zarówno dla uczestników jak i całej
społeczności. 

Wartość operacji: 15 000, 00 zł



Wartość operacji: 7 875, 00 zł

Rozwój życia kulturalnego mieszkańców ziemi białobrzeskiej
poprzez doposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                  
 w Białobrzegach w sprzęt sceniczny

Nazwa Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach

Cel: zwiększenie oferty kulturalno-rozrywkowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach
poprzez doposażenie podmiotu w profesjonalny i nowoczesny sprzęt sceniczny. 

Po rozpoznaniu potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, problemem był brak
kompletnego sprzętu scenicznego, który umożliwi organizację imprez kulturalnych, artystycznych,
plenerowych, spotkań o tematyce kulturalnej dziedzictwa lokalnego. Możliwość zakupu wskazanego
sprzętu (wytwornica dymu z LED, system kratownic z nóżkami, zestaw głów ruchomych - świateł
scenicznych) umożliwił zarówno integrację społeczną oraz zwiększenie atrakcyjności podmiotu
prowadzącego działalność kulturalną. Planowane działania pozwoliły szerzej przestawić dorobek
kulturalny terenu obejmującego LGD "Zapilicze". Podmiot zajmuje się działaniami w sferze kultury,
dzięki zakupionemu sprzętowi może zwiększyć zakres działań placówki oraz dotarcie do większej ilości
osób na terenie LGD "Zapilicze".

Wartość operacji: 7 000, 00 zł

Ogólnopolski turniej piłki nożnej w roczniku 2010

Nazwa Beneficjenta: Miejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach

Cel: Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej dla piłkarzy młodzieżowych z rocznika 2010 co wpłynie na integrację społeczności
lokalnej i promowanie aktywności fizycznej.

Uprawianie sportu to alternatywa do spędzania czasu wolnego dla młodych ludzi we współczesnym świecie. W klubie - MKS „Pilica” Białobrzegi,
sport uprawia 200 dzieci i młodzieży (chłopcy i dziewczynki). Są to zajęcia z piłki nożnej pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerów. Turniej był
bardzo dobrą formą na sprawdzenie swoich umiejętności. Dzięki zorganizowaniu turnieju piłkarskiego dla młodzieży w roczniku 2010 zwiększyła
się świadomość o aktywności fizycznej. Oficjalnego otwarcia dokonał burmistrz miasta i gminy Białobrzegi Adam Bolek.
Do turnieju zgłosiło się w sumie 17 zespołów i zostało podzielonych na dwie grupy. Każdy z zespołów występował pod szyldem wylosowanego
wcześniej państwa, a rywalizacja odbyła się systemem każdy z każdym dzięki czemu wyłoniono po dwie najlepsze drużyny w grupie, które
następnie zagrały w półfinale. Zwycięscy półfinałów zaś awansowali do turnieju finałowego. Na bocznej płycie stadionu w Białobrzegach
rozgrywano jednocześnie trzy spotkania, a każdy mecz trwał 12 minut. Każda z występujących drużyn na zakończenie otrzymała pamiątkowe
medale, a pierwszych 8 zespołów dodatkowo puchary.



Po rozpoznaniu potrzeb Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach, problemem był brak profesjonalnego pomieszczenia,
które pozwoliłoby na przygotowanie repertuaru wykorzystywanego podczas występów w imprezach kulturalnych, artystycznych, plenerowych,
spotkań o tematyce kulturalnej dziedzictwa lokalnego. Możliwość remontu wskazanego pomieszczenia umożliwiła zarówno integrację
społeczną oraz zwiększyła atrakcyjność podmiotu prowadzącego działalność kulturalną oraz statutową. Planowane działania pozwoliły szerzej
przedstawić dorobek kulturalny terenu obejmującego LGD "Zapilicze". Podmiot zajmuje się działaniami w sferze kultury, dzięki
przeprowadzonemu remontowi pomieszczenia może zwiększyć zakres działań placówki oraz dotrzeć do większej ilości osób na terenie LGD
"Zapilicze". W ramach projektu wymieniono drzwi na dźwiękoizolacyjne, wykonano podwieszany sufit, zamontowano panel LED, zamontowano
lampy, pomalowano ściany, nałożono nakładki na parapety, wykonano tapetę natryskową na ścianach oraz grzejnikach oraz położono panele
akustyczne wygłuszające na ścianach.

 

Dostosowanie sali prób na potrzeby rozwoju Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Białobrzegach
Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach

Cel: remont udostępnionego pomieszczenia (sali prób) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach.

Wartość operacji: 14 832,00 zł

Wiejska Integracja pod Chmurką

Nazwa Beneficjenta: Koło Gospodyń wiejskich w Branicy ,,Braniczanki"

Cel: poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez doposażenie Koło Gospodyń Wiejskich "Braniczanki"
w namiot i zestaw biesiadny (5szt).

W ramach projektu zakupiono namiot ekspresowy o wymiarach 3x9 m, trzy ściany przenośne oraz
zestawów biesiadny (szt.5) tzn. stół składany oraz ławki szt. 2. Sprzęt odgrywa kluczową rolę       
 w organizowanych przez Koło przedsięwzięciach. Zakup namiotu oraz stołów z ławkami przyczynił się do
promowania i rozwoju Koła poprzez możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach
okolicznościowych organizowanych przez społeczność oraz władze regionu. Poprzez możliwość
uczestnictwa w tego rodzaju przedsięwzięciach nastąpiła szansa rozwoju i promowania produktów
przygotowanych przez Koło. Dodatkową korzyścią z posiadania namiotu i Zestawów Biesiadnych jest
zapewnienie większej integracji organizacji poprzez organizowanie różnego rodzaju zgromadzenia "pod
chmurką", np. ogniska. 

Wartość operacji: 7 855, 00 zł



Wartość operacji: 14 749, 00 zł

Zamień rzeczywistość wirtualną na grę realną

Nazwa Beneficjenta: Gminny Klub Sportowy Młode Wilki

Cel: zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży gminy Radzanów poprzez poprawę infrastruktury sportowej

Gminny Klub Sportowy jest odpowiedzią na potrzebę systematycznej aktywności fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych Gminy Radzanów. Niestety posiadana ilość sprzętu treningowego była
niewystarczająca dla efektywnej pracy z młodymi piłkarzami. Uniemożliwiło to mobilizowanie dzieci do
aktywności ruchowej, szerzenia zdrowej rywalizacji sportowej poprzez rozgrywanie sparingów i meczy
ligowych oraz funkcjonowanie jako pełnowartościowy, liczący się na arenie okręgowej klub sportowy. Dzięki
pozyskanemu dofinansowaniu udało się doposażyć klub w namiot rekreacyjny, pachołki, piłki, płotki
treningowe, pasy trenerskie, trenażery, drabinki koordynacyjne, tyczki slalomowe, chorągiewki boiskowe,
narzutki.

 

Wartość operacji: 7 899,00 zł

Ręce są po to aby pomagać

Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy

Cel: poprawa jakości standardu życia mieszkańców poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Branica.

Po rozpoznaniu sytuacji okazało się potrzebą realizacji jest remont ogólnodostępnej bazy społecznej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Branica.
Teren wokół budynku został ogrodzony siatką, wstawiona została furtka i brama. Na placu powstało miejsce do spotkań przy ognisku (dwie
drewniane altany) ognisko z kamienia, posadzone zostały drzewka ozdobne. W ramach remontu została zabezpieczona i odnowiona elewacja
budynku na zewnątrz , jak również odnowienie pomieszczeń w środku budynku ( zagruntowanie i pomalowanie ścian).
Budynek o takim charakterze ,,Osp Świetlica Wiejska'' pełni ważną role w życiu lokalnej społeczności, dzięki stworzeniu ogólnodostępnego miejsca
dla mieszkańców możliwe jest zaspokojenie ich potrzeb społeczno-kulturowych. Zacieśniono więzi międzypokoleniowe i przyczyniono się do
możliwości organizowania imprez okolicznościowych (20-lecie Osp Branica, Dzień kobiet, Dzień rodzinki, Mikołajki, Sylwester, spotkania Osp).
Poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych społeczność wiejska jest aktywizowana i zintegrowana .



Realizacja projektu skupiona na integracji społeczności z grup defaworyzowanych, czyli dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych
będących mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, seniorów, osób wykluczonych społecznie, nieaktywnych zawodowo 50+ borykających się z
brakiem środków finansowych pozostających bez zatrudnienia. Zorganizowano sportowo-rekreacyjny piknik rodzinny połączony z grillem i całą
serią atrakcji dla dzieci i dorosłych tj. prowadzenie zabaw (tj. gigapiłkarzyki pneumatyczne, regaty wioślarskie), gier i konkursów przez animatora
oraz stanowisko z watą cukrową i popcornem). Taka miła forma spędzania czasu wolnego zachęciła mieszkańców do wyjścia z domu całymi
rodzinami i integrację z innymi. Zaproszono zaprzyjaźnione Warsztaty Terapii Zajęciowej "OLSZYNKA" , Środowiskowy Dom Samopomocy         
 w Jasionnie, wolontariuszy oraz wszystkich chętnych mieszkańców z całego obszaru LSR do udziału w tym przedsięwzięciu. Piknik sportowo-
rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka dostarczył bardzo wiele radości tym młodszym ale i tym starszym, którzy swoją zabawę mogli kontynuować
przy dźwiękach muzyki tanecznej. Była to doskonała możliwość miłego spędzenia czasu dla całych rodzin, możliwość spotkań i rozmów, oraz
okazja do nawiązania kontaktu z ciekawymi ludźmi. Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka stał się okazją do okazania dobroci i
życzliwości innym. Była to idealna okazja do wspólnego poznania się lokalnej społeczności. 

 

Piknik sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel: wielokierunkowy rozwój obszaru, zwiększenie aktywizacji oraz integracji społeczności zamieszkującej obszar LSR poprzez zorganizowanie
pikniku sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka połączonego z grillem oraz z różnymi konkursami i atrakcjami ze wstępem wolnym dla
wszystkich chcących miło spędzić wolny czas.

Wartość operacji: 9 000,00 zł

Wykonanie schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej OSP 
w Bukównie
Nazwa Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Bukównie

Cel: poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez wykonanie modernizacji schodów w budynku
OSP w Bukównie.

Inwestycja polegała na wyburzeniu istniejących schodów oraz tarasu wraz z wywiezieniem i utylizacją
gruzu, wykonaniem palisad i obrzeży palisadowych, wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej 6 i 8 cm na
podsypce cementowo piaskowej oraz pracach porządkowych. Budynek służy integracji wszystkich
mieszkańców podczas zebrań wiejskich, organizowane są w nim spotkania okazjonalne dzieci, młodzieży  
 i dorosłych, np. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka. Realizacja zadania polepszyła warunki
funkcjonowania mieszkańców w świetlicy wiejskiej, poprawiła bezpieczeństwo lokalnej społeczności,
wpłynęła pozytywnie na wizerunek miejscowości sołectwa.

Wartość operacji: 13 788, 00 zł



Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży

Nazwa Beneficjenta: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym im.
Armii Krajowej w Białobrzegach

Cel: wzmocnienie kapitału społecznego poprzez doposażenie Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego
przy Liceum Ogólnokształcącym w Białobrzegach w 30 kompletów stroi sportowych, drążek gimnastyczny   i
12 materacy gimnastycznych.

Projekt zakładał zakup oraz doposażenie Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach w 30 kompletów stroi sportowych (15 dla
dziewczynek i 15 dla chłopców), drążek gimnastyczny oraz 12 materacy gimnastycznych przeznaczonych
dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów (mieszkańców obszaru LGD "Zapilicze"). Zakup przyczynił się do
wzmocnienia kapitału społecznego, wzmocnienia więzi międzypokoleniowej mieszkańców Powiatu
Białobrzeskiego. Poprzez doposażenie klub promuje zdrowy jak również czynny wypoczynek, dbając tym
samym o zdrowe nawyki, formowanie osobowości, kształtowanie samodzielności oraz walkę ze stresem
młodych mieszkańców naszego obszaru.

 

Wartość operacji: 6 542,00 zł

Wartość operacji: 7 677,20 zł

TO(gra)MY!

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym BIEDRONKI

Cel:  zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez organizację Spartakiady

Projekt odpowiadał na potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jakim jest aktywna forma spędzania czasu wolnego oraz integracja ze
społecznością lokalną. Turniej piłki nożnej zorganizowany został na terenie Szkół Specjalnych w Adamowie. Do udział w przedsięwzięciu
zaproszono drużyny z Powiatu Białobrzeskiego. W ich skład wchodziły zarówno uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej      
 w Adamowie, Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Adamowie, mieszkańcy DPS w Niedabylu, uczestnicy
Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz i zaproszeni goście z innych regionów m.in. Łbiska. Wszyscy uczestnicy byli
osobami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym, z autyzmem, Zespołem Downa i sprzężeniami w wieku od 10 do ponad 30 lat. Docelowo
powstało 6 drużyn po 10 zawodników. Do każdej zostało przydzielonych 3 opiekunów (60 zawodników + 18 opiekunów). Opiekunami byli zarówno
członkowie Stowarzyszenia, którzy są nauczycielami Szkół Specjalnych, oligofrenopedagogami i terapeutami, jak też zaproszeni wolontariusze. Na
podstawie uzyskanych wyników drużyny w dwóch grupach otrzymały medale dla zawodników odpowiednio za 3, 2 i 1 miejsce, puchary dla drużyn
oraz upominki w postaci piłek nożnych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt potrzebny do organizacji turnieju to: piłki do IKSD (Indywidualny
Konkurs Sprawności Drużyny) 6 szt., pachołki do IKSD 12 szt., znaczniki do rozgrywek w turnieju 2 kolory po 10szt. 



Stowarzyszenie "Siódemka" funkcjonujące formalnie i zajmuje się głównie organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju
imprez o charakterze edukacyjnym, kulturowym z zachowaniem wzmocnienia kapitału społecznego i dziedzictwa kulturowego jakim są m.in.
organizowane imprezy kulturalne i rekreacyjne. Zorganizowanie regat kajakowych dla dzieci i młodzieży pozwoliła w sposób bezpieczny
korzystać przez uczestników ze sprzętu kajakowego, dodatkowo zostało zorganizowane szkolenie z pierwszej pomocy, a nad dziećmi  czuwali
wyszkoleni ratownicy wodni. Dla pierwszych 10 osób przewidziane zostały nagrody rzeczowe, dla pozostałych upominki. Po zakończeniu regat
wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek. Zorganizowanie imprezy wzmocniło kapitał społeczny, więzi pomiędzy uczestnikami,
nauczyło zdrowej rywalizacji, która pozwala odnaleźć się w środowisku społecznym. Organizacja tego typu imprezy pozwoliła odciągnąć
młodzież od komputerów, spędzić czas na świeżym powietrzu i czerpać korzyści z kontaktu z naturą.

 

Organizacja regat kajakowych

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie "Siódemka"

Cel: wzmocnienie kapitału społecznego oraz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie regat kajakowych.

Wartość operacji: 6 999,60 zł

Wspólne dobro

Nazwa Beneficjenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie "Ratoszynianki"

Cel: poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez wykonanie remontu posadzki w świetlicy
wiejskiej.

W ramach realizacji zaplanowanego zadania wykonano remont 146 m2 posadzki w budynku pełniącym
funkcję świetlicy wiejskiej. Celem remontu była poprawa warunków i funkcjonalności świetlicy służącej
społeczności lokalnej. Zadanie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców. Stan podłogi       
w świetlicy nie pozwalał na organizację imprez okolicznościowych, warsztatów, spotkań czy szkoleń.
Świetlica posiada zaplecze sanitarne i kuchenne, które jest wykorzystywane w trakcie różnego rodzaju
imprez czy spotkań. Jest to budynek bardzo stary, dawniej była tam szkoła podstawowa która została
przeniesiona do innego budynku w Rogolinie. Decyzją Rady Gminy Radzanów budynek został przekazany
w użytkowanie OSP Ratoszyn oraz KGW Ratoszynianki. Budynek ten jest od tamtej pory jedynym
miejscem kultury i spotkań całej lokalnej społeczności. Koło jest za tym aby świetlica służyła całej
społeczności zgodnie z przeznaczeniem, dlatego wykonanie remontu posadzki było niezbędne do
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich jest organizacją, która działa prężnie       
 w sferze kultury i tradycji lokalnych. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci,
młodzieży jak i osób starszych wykluczonych społecznie. Bierze czynny udział w wielu imprezach, świętach
czy tragach. Dzięki tej inwestycji świetlica stała się ikoną kultury i tradycji, można organizować wszelkie
imprezy, spotkania zarówno dla młodych jak i starszych. W rezultacie realizacji zadania został wzmocniony
kapitał społeczny mieszkańców oraz wzrosła liczba osób korzystających z udoskonalonej bazy społecznej.

Wartość operacji: 14 997, 00 zł



Nasza świetlica nasze okno na świat

Nazwa Beneficjenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonnej "Jabłonnianki"

Cel: doposażenie świetlicy poprzez zakup projektora oraz laptopa z drukarką aby umożliwić kultywowanie
kultury, tradycji i nauki. 

Koło Gospodyń Wiejskich "Jabłonnianki" funkcjonuje od grudnia 2018 r. W ramach projektu doposażono
świetlicę wiejską w Jabłonnej która służy jako miejsce spotkań i imprez. Mieszkańcy miejscowości Jabłonna
mają potrzebę stworzenia miejsca dla wszystkich i do wszystkiego, żeby świetlica była właśnie takim ich
oknem na świat - między innymi poprzez zakup sprzętu multimedialnego. Problemem był brak sprzętu
umożliwiającego swobodny dostęp do kultury, nauki która w ostatnim czasie jest szeroko okrojona            
 a szczególnie dla osób z grup defaworyzowanych. Zakup sprzętu poprawił jakość organizowanych
spotkań, szkoleń, imprez przez co wzmocnił integracje społeczną mieszkańców. Zakup przełożył się na
współpracę lokalnej społeczności oraz na sam prestiż stowarzyszenia. Świetlica to jedyne miejsce gdzie
można się spotkać, tak więc zakupiono sprzęt: projektor, laptop oraz drukarkę, który umożliwia
wielokierunkowy rozwój stowarzyszenia a także mieszkańców.

 

Wartość operacji: 7 000,00 zł

2021

Wartość operacji: 50 648,00 zł

Kajakami poznajemy rzeki Mazowsza

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI

Cel:  rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi spływów kajakowych. 

Operacja polegała na zakupie sprzętu, który jest wykorzystany do obsługi spływów kajakowych (11 sztuk kajaków, wioseł, kamizelek
asekuracyjnych oraz przyczepy do przewozu kajaków z pasami transportowymi) na obszarze objętym działaniami LGD "Zapilicze", co pozwoliło
zaspokoić potrzeby społeczne mieszkańców dzięki doposażeniu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz pozwoliło na wielokierunkowy
rozwój obszaru poprzez aktywizację zawodową społeczności lokalnej. Spływy kajakami to forma aktywności, z której może skorzystać praktycznie
każdy. Wystarczy dobra kondycja i odpowiednie przygotowanie. Każdy, kto miał okazję kilkakrotnie uczestniczyć w spływach kajakowych,     
 z pewnością przyzna, że każda taka wyprawa jest zupełnie inna, nawet jeśli pokonywana była ta sama trasa. To niewątpliwa zaleta tej formy
aktywności, gdyż za każdym razem można liczyć na niepowtarzalne wrażenia, które pozostaną w pamięci na długo. Kajakarstwem się nie znudzisz.
Istnieje wiele różnorodnych tras, różne poziomy trudności i wiele możliwości pokonania tras. Krajobrazy nadrzeczne ciągle się zmieniają,
podobnie jak sama rzeka, która na różnych odcinkach może mieć nieco inny charakter. Różnice w spływach widoczne są nawet w zależności od
pogody czy pory dnia. Nic tak nie odpręża jak aktywny wypoczynek na łonie natury — najlepiej wiosłując na swoim kajaku. Wysiłek fizyczny     
 w otoczeniu pięknej przyrody to duże korzyści nie tylko dla naszego ciała, ale przede wszystkim psychiki. 
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