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WSTĘP 
 
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Bobrzy” została opracowana i przyjęta w miesiącu kwietniu 2006 roku w ramach Schematu I 
PilotaŜowego Programu Leader+. Strategia obejmuje cztery gminy wiejskie Województwa 
Świętokrzyskiego: Miedzianą Górę, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk. Jej utworzenie było moŜliwe 
dzięki szerokiemu zaangaŜowaniu społecznemu i współpracy samorządów, organizacji 
pozarządowych i działaczy gospodarczych z terenu tych gmin.  
Strategia została pozytywnie oceniona przez instytucję wdraŜającą PilotaŜowy Program 
LEADER + i zakwalifikowana do dofinansowania w ramach II Schematu PilotaŜowego 
Programu Leader +.  
Strategia w formie elektronicznej jest dostępna na internetowych stronach LGD „Dorzecze 
Bobrzy” – www.dorzeczebobrzy.pl i jest obowiązującym dokumentem dla realizacji Programu w 
ramach II Schematu PilotaŜowego Programu „Leader +”  
W miesiącu lipcu 2006 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Dorzecze Bobrzy” podjęło uchwałę intencyjną o rozpoczęciu prac nad przyłączeniem do LGD 
„Dorzecze Bobrzy” Gminy Piekoszów. W miesiącu październiku 2006 roku rozpoczęły się prace 
nad przygotowaniem partnerów z terenu Gminy Piekoszów do włączenia w prace LGD 
„Dorzecze Bobrzy” 
W ramach tych prac odbyło się m.in. 6 spotkań otwartych – informujących o zasadach 
funkcjonowania Programu LEADER oraz szereg konsultacji indywidualnych z partnerami z 
terenu Gminy Piekoszów. Efektem tych spotkań jest niniejsze uzupełnienie do ZSROW 
„Dorzecze Bobrzy” oraz rozszerzenie Stowarzyszenia Lokalne Grupa Działania „Dorzecze 
Bobrzy” o partnerów z terenu Gminy Piekoszów.  
Realizacja podstawowych zadań LGD „Dorzecze Bobrzy” w roku 2007 w ramach Schematu II 
PilotaŜowego Programu LEADER+ moŜe się opierać jedynie na złoŜonej w miesiącu czerwcu 
2006 roku wersji Strategii, a więc nie uwzględniającej bezpośrednio zadań zgłoszonych przez 
Partnerów z terenu Gminy Piekoszów. Jednak Partnerzy z terenu Gminy Piekoszów mogą stać 
się beneficjentami zadań, uwzględnionych w Startegii na rok 2007 w zakresie promocji LGD, 
wsparcia doradczego, organizacyjnego i szkoleniowego, uczestnictwa w realizacji imprez 
promocyjnych i wydawnictw regionalnych.  Podstawowym zaś efektem włączenia Partnerów 
Gminy Piekoszów będzie moŜliwość wspólnego działania w ramach LGD na równoprawnych 
zasadach, tworzenia więzi w ramach LGD oraz wspólnego przygotowania Grupy do działań w 
ramach Osi III i IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przygotowywanego przez Polski 
Rząd na Lata 2007-2013, które zostaną ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dorzecze 
Bobrzy”  na lata 2007 – 2013. 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” składa wyrazy serdecznego 
podziękowania Wójtowi Gminy Piekoszów za wszechstronną pomoc i współpracę w 
przygotowaniu Partnerów z Gminy piekoszów do wzięcia udziału w pracach LGD.  
 
 
 
 
Niniejsze uzupełnienie ZSROW zostało przyjęte na Konferencji LGD „Dorzecze Bobrzy” w dniu 14.01.2007r. 
 
 
 



ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY” 

 4 

 
 

I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
„DORZECZE BOBRZY” JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ 
ZA REALIZACJ Ę STRATEGII  

 
NAZWA: 
 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE BO BRZY” 
 
LOGO: 

 
 

 
STATUS PRAWNY: 

 
STOWARZYSZENIE 

 
 
DATA REJESTRACJI W SĄDZIE I NUMER KRS 
 

 
20.04.2006 ROK, KRS 0000255487 

 
 
SPOSÓB ROZSZERZANIA SKŁADU O KOLEJNYCH PARTNERÓW: 
 
Z formalnego punktu widzenia  rozszerzanie składu Stowarzyszenia naleŜy do statutowych  
uprawnień Zarządu. Lokalna Grupa działania „Dorzecze Bobrzy” poprzez popularyzację 
Programu Leader jest otwarta na nowe środowiska, szczególnie związane z organizacjami 
pozarządowymi (np. Ochotnicze StraŜe PoŜarne) oraz środowiskami gospodarczymi. 
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OPIS STOWARZYSZENIA 
 

Syntetyczne dane o Lokalnej Grupie Działania „Dorzecze Bobrzy” 
 

Województwo Świętokrzyskie 
Powiat Kielecki (ziemski) 

Gminy uczestniczące w LGD Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, 
Starwczyn, Zagnańsk 

Powierzchnia Obszaru LGD 479,94 km2 

Liczba mieszkańców na Obszarze LGD 
(stan na 31.12.2004) 

56.582 osób 

Gęstość zaludnienia  117,9 osób / km2 

Udział procentowy obszarów wiejskich  100% 
Forma prawna LGD Stowarzyszenie 

Liczba członków Stowarzyszenia na dzień14.01.2007  ___________ 
Liczba członków Stowarzyszenie wg sektorów: 

- Publiczny 
- Społeczny 
- Gospodarczy 

 
---- osób (-----%) 

----- osób (----- %) 
----- osób (----- %) 

 
Liczba członków Zarządu Stowarzysznia 21 osób 
Liczba członków Zarządu wg sektorów 

-  Publiczny 
- Społeczny 
- Gospodarczy 

 
10 
5 
6 

Liczba kobiet w Zarządzie  ---- (-----%) 
 
 
Za realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich „Dorzecza Bobrzy” 
odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”. LGD 
„Dorzecze Bobrzy” przyjęła formę stowarzyszenia, ze względu na bardzo duŜe zainteresowanie 
mieszkańców inicjatywą. Jedynie forma stowarzyszenia pozawala na szerokie włączenie 
mieszkańców w proces realizacji ZSROW. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” łączy przedstawiciele sektorów: 
publicznego (samorządowego), społecznego (organizacje pozarządowe) i gospodarczego (w tym: 
rolników) z terenu gmin Powiatu Kieleckiego: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn i 
Zagnańsk. W skład Stowarzyszenia wchodzą takŜe przedstawiciele Stowarzyszenia 
Automobilklub Kielce (zasięg działania: Woj. Świętokrzyskie), ze względu na funkcjonowanie 
na terenie Gminy Miedziana Góra „Toru Samochodowego Kielce” (wraz z motelem, kawiarnią 
oraz kempingiem) – jednej z największych atrakcji turystycznych i sportowych regionu 
Świętokrzyskiego. 
Celami statutowymi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” są  

1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) i 
Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin Miedziana 
Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn i Zagnańsk,  
2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa w 
pkt1,  
3) promocję obszarów wiejskich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt 1,  
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 
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wiejskich połoŜonych w gminach, o których mowa w pkt 1,  
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 
ludności na obszarach wiejskich połoŜonych w gminie / gminach, o których mowa w pkt 
1.  
6) wspieranie wszelkich działań prorozwojowych dla obszaru gmin, o których mowa w 
pkt 1 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” zawiązało się w dniu 10 grudnia 
2005 roku. ZałoŜycielami było 102 osoby. Procedurę wyłonienia władz przeprowadzono tak, aby 
co najmniej 50% członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stanowili przedstawiciele Sektora 
społecznego i gospodarczego oraz aby we władzach był zachowany parytet wszystkich czterech 
gmin uczestniczących w projekcie. W składzie Zarządu jest ponad 40% kobiet.  
W styczniu 2007 roku Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Bobrzy” zostało rozszerzone o partnerów 
z terenu Gminy Piekoszów. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej został równieŜ uzupełniony o 
przedstawicieli Partnerów z Gminy Piekoszów . 
Podział Kompetencyjny w Stowarzyszeniu LGD „Dorzecze Bobrzy” wygląda następująco: 
- WALNE ZGROMADZENIE (wszyscy członkowie Stowarzyszenia), do kompetencji 

którego naleŜy m.in.  
� uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,  
� udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  
� uchwalanie zmian Statutu,  
� opiniowanie projektu ZSROW opracowanego przez Zarząd,  
� opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte 

dofinansowaniem na podstawie przepisów SPO 
� opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących pozostałych źródeł finansowania LGD 

- ZARZĄD (21 osób), do kompetencji którego naleŜy m.in. 
� reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
� kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia,  
� opracowywanie ZSROW i innych dokumentów związanych z dofinansowaniem 

działań LGD  
� przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o 

dofinansowanie składanym na podstawie przepisów SPO,  
� powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 

innych pracowników tego Biura 
� powoływanie grup roboczych dla realizacji konkretnych zadań i nadzór merytoryczny 

nad ich pracą 
Dla usprawnienia pracy Zarządu Statut Stowarzyszenia przewidział takŜe powołanie Prezydium 
Zarządu do prowadzenia bieŜącej działalności, składające się z Prezesa Stowarzyszenia, dwóch 
Wiceprezesów oraz Sekretarza i Skarbnika. 
- KOMISJA REWIZYJNA (11 osób)  , do kompetencji której naleŜy m.in. 

� kontrola bieŜącej pracy Stowarzyszenia,  
� składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu 

Członków,  
� dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.  
 

W skład Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” wybrani zostali na Walnym Zenraniu 
ZałoŜycielskim w dniu 10.12.2005 roku:: 
- Zbigniew Zagdański – Wójt Gminy Zagnańsk (sektor samorządowy) 
- Justyna Ślewa – Gmina Zagnańsk (sektor samorządowy) 
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- Maciej Lubecki – Wójt Gminy Miedziana Góra (sektor samorządowy) 
- Małgorzata Salwa – Gmina Miedziana Góra (sektor samorządowy) 
- Leonard Świerczyński – Wójt Gminy Mniów (sektor samorządowy) 
- Agnieszka Chyb – Gmina Mniów (sektor samorządowy) 
- Tadeusz Tkaczyk – Wójt Gminy Strawczyn (sektor samorządowy) 
- Wiesław Piotrowski - Gmina Strawczyn (sektor samorządowy) 
- Marian Korczyński – Gmina Miedziana Góra (sektor społeczny) 
- Jadwiga Błaszczyk - Gmina Strawczyn (sektor społeczny) 
- Zbigniew Krakowiak - Gmina Mniów (sektor społeczny) 
- Władysław Kowalewski – Gmina Zagnańsk (sektor społeczny) 
- Wanda Pawlik – Gmina Zagnańsk (sektor gospodarczy) 
- Jerzy Sienkiewicz - Gmina Strawczyn (sektor gospodarczy) 
- Barbara Wardzichowska - Gmina Mniów (sektor gospodarczy) 
- Alicja Sępioł – Gmina Miedziana Góra (sektor gospodarczy) 
- Jacek Śniadecki – Gmina Miedziana Góra (sektor gospodarczy) 
 
W dniu 14.07.2007  skład Zarządu został uzupełniony o przedstawicieli Partnerów z Gminy 
Piekoszów: 
- ________________________ 
- ________________________ 
- ________________________ 
- ________________________ 
 
Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu 13.12.2005 roku wybrano Prezydium 
Stowarzyszenia, w skład którego weszli: 
- Jacek Śniadecki – Prezes Zarządu 
- Justyna Ślewa – V-ce Prezes 
- Maciej Lubecki – V-ce Prezes 
- Zbigniew Krakowiak – Sekretarz 
- Jerzy Sienkiewicz – Skarbnik   
 
W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” wybrani zostali na 
Walnym Zebraniu ZałoŜycielskim w dniu 10.12.2005 roku: 
- Władysław Karol Jacewicz – Gmina Zagnańsk 
- Irena Danieluk – Gmina Miedziana Góra 
- Dorota Zachariasz - Gmina Strawczyn 
- Rafał Bednarczyk- Gmina Mniów 
- Halina Toporek – Gmina Zagnańsk 
- Ryszard Antoni śelazny – Gmina Miedziana Góra 
- Marek Drogosz - Gmina Strawczyn 
- Jarosław Wałek – Gmina Miedziana Góra 
- ElŜbieta Kaniewska – Gmina Miedziana Góra 

W dniu 14.01.2007 skład Komisji Rewizyjnej został uzupełniony o przedstawicieli Partnerów z 
Gminy Piekoszów: 
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- ________________________ 

- ________________________ 

 Do dnia 10.04.2006 roku deklarację członkowską złoŜyło 115 osób, z czego: 
- 27 osób (23,5%) stanowią przedstawiciele sektora publicznego 
- 52 osoby (45,2 %) stanowią przedstawiciele sektora społecznego 
- 36 osób (31,3 %) stanowią przedstawiciele sektora gospodarczego 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” jest otwarta na nowych partnerów, 
zainteresowanych realizacją Strategii oraz działalnością na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich 
„Dorzecza Bobrzy”. Szczególnie zauwaŜalny jest wzrost zainteresowania działalnością w LGD 
przedstawicieli sektora gospodarczego – w następnych okresach naleŜy się liczyć z wzrostem 
członkostwa tego sektora. 
Zarząd Stowarzyszenia (zgodnie ze swymi statutowymi uprawnieniami) dla uspołecznienia prac 
nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich „Dorzecza Bobrzy” oraz dalszych 
prac Stowarzyszenia  powołał Komisje Programowe, w skład których weszli zainteresowani 
członkowie Stowarzyszenia: 

1. Komisja Turystyki i Rekreacji   
2. Komisja Dziedzictwa Narodowego, Sztuki i Folkloru  
3. Komisja Przedsiębiorczości i Innowacji  
4. Komisja ds. Organizacji Pozarządowych i MłodzieŜy  

Komisje w pierwszym etapie zajęły się przygotowaniem i opiniowaniem analizy SWOT oraz 
wyznaczeniem celów programowych Stowarzyszenia. W dalszych etapach Komisje zajmą się 
przygotowaniem i opiniowaniem projektów do realizacji przez LGD . 
   
POTENCJAŁ ADMINISTARCYJNY LGD „DORZECZE BOBRZY” 
 

KWALIFIKACJE I DO ŚWIADCZENIE OSÓB, ODPOWIADZIALNYCH ZA 
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

 
Kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem przedstawia 
poniŜsza tabela: 
 
 

 
Lp. 

 
Imi ę i 

nazwisko 
osoby 

wskazanej 
 

 
Podmiot 

delegujący 
 

 
Adres 

Zamieszkania 
(dokładny) telefon, 

e-mail 
 

 
Zakres 

odpowiedzia
lnoś 

ci w LGD 
 

 
Doświadczenie 

w realizacji projektów na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich 

 
 

Kwalifikacje 
 
 

1 Jacek Śniadecki MG-
Konsultant 
Śniadecki 
Jacek – firma 
prywatna (1 
rok na rynku) 

 Prezes 
Zarządu 

- koordynator wniosku 
schematu I PPL+ 

- koordynator i współautor  
Planu Rozowju Lokalnego 
Gminy Miedziana Góra 

- radny Gminy Miedziana Góra 
w latach 2002-2004 

- autor projektów SAPARD – 
sztuczne naśnieŜanie wyciąu 
narciarskiego, gosp. 
agroturystyczne  

- organizator Konferencji LGD 
„Dorzecze Bobrzy” – ekspert 

- Koordynator prac nad 
ZSROW „Dorzecze Bobrzy” 

- Wykładowca Programu 
Leader – Powiat 

- Wykształcenie wyŜsze – kier. 
Zarządzanie i Marketing WSHE 
w Łodzi 
- absolwent szkolenia 
„Animator Partnerstw 
Lokalnych” – Fundusz 
Współpracy 
- absolwent szkolenia „Kreator 
Działań Lokalnych” 
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Sandomierski, Gmina 
Radoszyce 

 
2 Maciej Lubecki Gmina 

Miedziana 
Góra 

 V-ce Prezes 
Zarządu 

Wójt  Gminy  Miedziana Góra od 
1998r.  do  dnia  dzisiejszego. 
Członek  zespołu  zadaniowego 
opracowującego „Plan  Rozwoju 
Lokalnego Gminy Miedziana Góra 
na lata 2004-2006” , Koordynator 
„Strategii Rozwoju Gminy Mie-
dziana Góra na lata 2006-2015”. 

Wykształcenie  wyŜsze,  
mgr inŜ.  zootechnik –ART. 
Olsztyn 
Szkolenia,  kursy  i  konferencje  
w  zakresie:  rozwoju  
społeczno-gospodarczego  JST, 
pozyskiwania  dofinansowania  
projektów  z  funduszy  
unijnych,  zamówień  
publicznych,   partnerstwa  
publiczno-prywatnego 

3 Justyna Ślewa Gmina  
Zagnańsk 

 V-ce Prezes 
Zarządu 

- Przewodnicząca Rady Gminy 
Zagnańsk 

- koordynator i współautor  
Planu Rozwoju Lokalnego 
oraz strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
Gminy Zagnańsk 

- koordynowanie 
przygotowania wniosków z 
programów:  

• SAPARD budowa kanalizacji 
sanitarnej i przepompowni 
ścieków w Zagnańsku i 
Kajetanowie 

• Bank Światowy (PAOW) 
- Remont sali gimnastycznej w 

szkole w Tumlinie 
- *Sektorowego Programu 

Operacyjnego budowa 
parkingu w Kajetanowie 

- *MEN budowa hali sportowej 
w Zagnańsku; 
dofinansowanie na zakup 
wyposaŜenia komputerowego 
w szkołach w Szałasie i 
Kajetanowie 

- *SAPARD budowa 
kanalizacji sanitarnej i 
przepompowni ścieków w 
miejscowościach: Zagnańsk, 
Kajetanów i Gruszka, 
Lekomin i Barcza; budowa 
drogi i chodnika w msc.: 
Belno, drogi w Goleniawach 
Górnych i Siodłach 

- *PHARE budowa zbiornika 
małej retencji w Umrze,  

- Wykształcenie: wyŜsze 
pedagogiczne WSP Kielce 

4 Zbigniew 
Krakowiak 

Stowarzyszeni
e Społeczno - 
Kulturalne 
Przyjaciół 
Mniowa 

 Sekretarz  - Program „MłodzieŜ” - 
Promocja walorów 
turystycznych Gminy Mniów 

- Program „MłodzieŜ” - 
warsztaty teatralne dla 
młodzieŜy Gminy Mniów 

Wykształcenie wyŜsze - WSH - 
Wydział Zarządzania i 
Informatyki Stosowanej, 
specjalność; Handel 
Zagraniczny 
- Politechnika Radomska - 
Katedra Filozofii i Socjologii, 
specjalność: Kierowanie 
Procesami Społecznymi 
- Doktorant Zakładu Ruchów 
Politycznych w Instytucie 
Politologii UMCS w Lublinie 
- szkolenie Kreator Działań 
Lokalnych 

5 Jerzy 
Sienkiewicz 

Agroturystycz
ny Majątek 
Ziemski 
„Resztówka 
Sienkiewiczo
wska” 
Ekologiczne 
Gospodarstw 
Rolnicze 

 Skarbnik - organizator stoiska targowego 
„Gmina Strawczyn” na 
Świętokrzyskich Targach 
Turystyki „VOYAGER” 
2005 – WyróŜnienie za 
najciekawsze stoisko targów 

- organizator stoiska ‘Gmina 
Strawczyn” na 
Samorządowych Spotkaniach 
Unijnych Słupia Nowa 2005 

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego- Akademia 
Rolnicza Warszawa 
Wydział Rolniczy  
Kurs „Agroturystyka” 
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- współautor projektów 
odnowy wsi dla 
miejscowości: Promnik, 
Strawczyn, Strawczynek i 
Oblęgór. Obecnie 
realizowany projekt – 
Strawczynek 

6 Zbigniew 
Zagdański  
 

Urząd Gminy 
w Zagnańsku 

 Członek 
Zarządu 

- Wójt Gminy Zagnańsk 
- koordynator i współautor  

Planu Rozwoju Lokalnego 
oraz strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego 
Gminy Zagnańsk 

- Sekretarz Gminy Zagnańsk  
- koordynowanie 

przygotowania wniosków z 
programów:  

- SAPARD budowa kanalizacji 
sanitarnej i przepompowni 
ścieków w Zagnańsku i 
Kajetanowie 

• Bank Światowy (PAOW) 
- Remont sali gimnastycznej w 

szkole w Tumlinie 
- Sektorowego Programu 

Operacyjnego budowa 
parkingu w Kajetanowie 

- MEN budowa hali sportowej 
w Zagnańsku; 
dofinansowanie na zakup 
wyposaŜenia komputerowego 
w szkołach w Szałasie i 
Kajetanowie 

- SAPARD budowa kanalizacji 
sanitarnej i przepompowni 
ścieków w miejscowościach: 
Zagnańsk, Kajetanów i 
Gruszka, Lekomin i Barcza; 
budowa drogi i chodnika w 
msc.: Belno, drogi w 
Goleniawach Górnych i 
Siodłach 

- PHARE budowa zbiornika 
małej retencji w Umrze,  

- Wykształcenie: wyŜsze 
magisterskie: Administracja w 
zakresie nauk 
administracyjnych,  
- szkolenia z zakresu 
pozyskiwania funduszy 
europejskich na rozwój rynku 
pracy oraz z dziedziny kultury, 
gospodarki i finansów 

7 Małgorzata 
Salwa  
 

Gmina  
Miedziana 
Góra 

 Członek 
zarządu 

- Członek Towarzystwa 
Przyjaciół Tumlina 

- Członek Stowarzyszenia 
przeciwdziałającego 
patologiom społecznym „ 
Zdrowy Tumlin” 

- Radna Gminy Miedziana 
Góra od roku 2002 

Wykształcenie średnie 

8 Leonard 
Świerczyński  
  
 

Gmina 
Mniów 

 Członek 
Zarządu 

- Wójt Gminy Mniów 1990-1994 
- radny Rady Powiatu 

Kieleckiego 1998-2002 
- Wójt Gminy Mniów 2002- 
- współautor  Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Mniów na 
lata 2004-2006 i 2007-2013 

- współautor  Planu Rozwoju 
Lokalnego Sołectwa Mniów 

- współautor  Planu Rozwoju 
Lokalnego Sołectwa 
Grzymałków 

- Koordynator prac nad Strategią 
Rozwoju Gminy Mniów 

 
 

Wykształcenie wyŜsze – lekarz 
weterynarii – AR w Lublinie; 
studia podyplomowe – Instytut 
Nauk Prawnych – kierunek: 
studium prawno-samorządowe; 
szkolenia, kursy i konferencje w 
zakresie rozwoju społeczno-
gospodarczego jst, pozyskiwania 
środków zewnętrznych,  
współpracy jst z organizacja 
pozarządowymi; 

9 Agnieszka 
Chyb 

Gmina 
Mniów 

 Członek 
Zarządu 

Autor ulotki promocyjnej gminy 
Mniów, 
pracownik Zespołu Szkół w 
Mniowie, 
 

Wykształcenie wyŜsze -  
Akademia Świętokrzyska, 
kierunek – bibliotekoznawstwo, 
specjalność – dziennikarstwo;  

10 Tadeusz 
Tkaczyk  

Gmina 
Strawczyn.  

 Członek 
Zarządu 

Wójt Gminy Strawczyn.  
III kadencja.  

wykształcenie wyŜsze – 
inŜynier rolnictwa, mgr 
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  - jako Wójt Gminy Strawczyn 
realizował projekty (inwestycje) w 
ramach wszystkich 
dotychczasowych dostępnych 
środków dofinansowania tj. ze 
źródeł PAOW, SAPARD, 
Fundusze Strukturalne  

ekonomii, studia podyplomowe 
w czterech kierunkach, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju samorządu lokalnego. 

11 Wiesław 
Piotrowski  
 

Gmina 
Strawczyn 

 Członek 
Zarządu 

Własna działalność gospodarcza 
Radny Gminy, Przewodniczący 
Rady Gminy Strawczyn 
Działania na rzecz wykorzystania 
wszelki funduszy pomocowych dla 
gminy 

Wykształcenie średnie 
techniczne 
Certyfikat MSWiA 
„Nowoczesne Zarządzanie w 
Adm. Publicznej” 
Szkolenia specjalistyczne: 
- Wieloletni plan inwest. 
- Analiza finans. Projeków 
- Studium wykonalności 

12 Marian 
Korczyński  
 

Komitet 
Odbudowy 
Kaplicy p.w. 
Przemienienia 
Pańskiego w 
Kostomłotach 

 Członek 
Zarządu 

Współorganizator powstania 
Komitetu Odbudowy Kaplicy p.w. 
Przemienienia Pańskiego w 
Kostomłotach oraz obiektów z nią 
związanych – 2004r.      
Współautor wniosku o przyznanie 
dofinansowania prac remontowych 
w Kaplicach p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Kostomłotach i Św. 
Barbary w Miedzianej Górze ze 
środków Zintegrowanego 
Programu  Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. 
     Autor projektu na odnowienie 
Figury Św. Jana Nepomucena w 
Kostomłotach i KrzyŜa 
przydroŜnego w Maciejówce 
(przyznano środki w wysokości 10 
tys. zł – prace wykonano i grant 
rozliczono). 
Autor projektu i wniosku do 
MSWiA w Warszawie ( przyznano 
środki w wysokości 11 tys. zł  z 
których zakupiono materiały na 
remont Kaplicy p.w. Przemienienia 
Pańskiego – grant rozliczono z 
Ministerstwem. 
Organizator doprowadzenia do 
zabytkowego obiektu energii 
elektrycznej – wartość inwestycji 
27 tys. zł. 

- Technikum Mechaniczne w 
Kielcach 
- Studium Podyplomowe 
Pedagogiczne 
- 4 lata WyŜszej Szkoły 
InŜynierskiej w Kielcach 
 

13 Jadwiga 
Błaszczyk  
 

Stowarzyszeni
e na Rzecz 
Rozwoju 
Gminy 
Strawczyn 

 Członek 
Zarządu 

Prezes Stowarzyszenia 
Organizator wymiany młodzieŜy 
szkolnej Polsko – Niemieckiej w 
ramach programu WMPN 
Organizacja odzziału 
przedszkolnego ze środków 
unijnych 
Koordynator Projektu wymiany 
unijnej „Sokrates” 

WyŜsze magisterskie z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 

14 Władysław 
Kowalewski 

Działacz 
społeczny 

 Członek 
Zarządu 

Działacz: 
- Izby Rolnej 
- Związku Gmin Gór 

Świętokrzyskich 
- Inicjator Grupy 

agroturystycznej na terenie 
Gminy Zagnańsk 

- Właściciel Aboretrum – 
prywatnego ogrodu 
botanicznego 

- Inicjator, inwestor i 
budowniczy „Dębowej 
warowni” – projekt w trakcie 
realizacji 

Wykształcenie średnie 
techniczne, ukończone kursy: 
- Agroturystyka 
- Rady Nadzorcze 
- Bankowość 
- Stosowanie środków 

chcemicznych 

15 Wanda Pawlik  
 

Pensjonat 
„Gościniec 
Świętokrzyski
” 

 Członek 
Zarządu 

Działalność związana z celami 
ZSROW 
Sponsoring i uczestnictwo w 
imprezach promocyjnych Regionu 
Stymulowanie działań na rzecz 

Wykształcenie wyŜsze 
chemiczne 
Podyplomowe z zakresu 
ochrony środowiska 
Kurs Agroturystyczny 
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ratowania „Dębu Bartek”  
16 Barbara 

Wardzichowska  
 

Firma 
prywatna – 
ZUHP 
Zbigniew 
Wardzichows
ki – 28 lat na 
rynku 

 Członek 
Zarządu 

Aktywny członek społeczności 
lokalnej 

Wykształcenie wyŜsze – 
Akademia Świętokrzyska, 
kierunek kształcenie 
zintegrowane 
 

17 Alicja Sępioł Rolnik, 
gospodarstwo 
agroturystycz
ne 

 Członek 
Zarządu 

Gospodarstwo agroturystyczne Wykształcenie srednie 
Technikum Przemysłu 
SpoŜywczego. 

18  
 
 
 

     

19  
 
 
 

     

20  
 
 
 

     

21  
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II.  ANALIZA SWOT DORZECZA BOBRZY  
 
Analizę SWOT wykonano na podstawie warsztatów przeprowadzonych w trakcie trwania 
posiedzeń Komisji Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”. Kolejność wyszczególnionych 
wpisów Mocnych i Słabych Stron oraz Szans i ZagroŜeń została wyznaczona w trakcie 
warsztatów na zasadach głosowania na poszczególne priorytety. 
Analizę wykonano w trzech podstawowych segmentach: 
- TURYSTYKI I KULTURY 
- SPRAW SPOŁECZNYCH  
- GOSPODARKI 
gdyŜ właśnie te segmenty zostały wskazane jako najbardziej strategiczne dla realizacji wizji 
rozwoju „Dorzecza Bobrzy”. 
Uzupełnienia Analizy SWOT o zapisy uwzględniające teren Gminy Piekoszów dokonano w 
wyniku cyklu spotkań z przedstawicielami partnerów z terenu tej Gminy. 
 

ANALIZA SWOT 
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY” 

SEKTOR: TURYSTYKA I KULTURA 
 

MOCNE STRONY 
 

SŁABE STRONY 
 

PołoŜenie  
- Atrakcyjne ukształtowanie terenu – zachodnia część Gór 

Świętokrzyskich, umoŜliwiające wykorzystanie we 
wszystkich porach roku (wiosna – jesień: turystyka 
piesza, rowerowa i konna, zima: narciarstwo) 

- PołoŜenie na terenie Suchedniowsko – Oblęgorskiego 
Parku Krajobrazowego i Chęcińsko-Kieleckiego Parku 
Krajobrazowego 

- Dorzecze Bobrzy – malowniczo połoŜona rzeka wraz z 
dopływami  

- historyczna „Wierna Rzeka”  
Przyroda  
- Dąb Bartek 
- DuŜa lesistość terenów, róŜnorodność flory i fauny 
- Liczne rezerwaty i zabytki przyrody oŜywionej i 

nieoŜywionej 
- Liczne odsłonięcia (pozostałości kamieniołomów) i 

wychodnie skalne 
- Czyste środowisko naturalne (powietrze) 
- Rezerwat Chelosiowa Jama z najdłuŜszą poza 

Tatrami jaskini ą w Polsce 
- Rezerwat Moczydło ze śladami górnictwa 

kruszcowego 
- Góra Stokówka – pomnik przyrody 
- Jankowa Góra – planowany rezerwat przyrody  
Tradycja i historia   
- Atrakcyjne zabytki Staropolskiego Okręgu 

Przemysłowego oraz pozostałości XVI-XVIII wiecznych 
sztolni górniczych i techniki hutniczej 

- Ślady obecności Wielkich Polaków (śeromski, Kołłątaj, 
Sienkiewicz, Staszic, Hubal-Dobrzański) 

- Bogactwo zabytków sakralnych (m.in. malowniczo 
połoŜonych zabytkowych kaplic i kapliczek)  

- Sanktuarium Maryjne w Piekoszowie 
- Bogate tradycje ludowe (zespoły folklorystyczne, twórcy 

Szlaki turystyczne  
- Brak punktów informacji turystycznej 
- Brak szlaku łączącego zabytki techniki górniczej i 

hutniczej 
- Brak infrastruktury (małej architektury) wokół 

istniejących i planowanych szlaków turystycznych 
- Brak skonsolidowanej infrastruktury stanic dla 

turystów konnych 
- Brak jednolitego i oznaczonego systemu tras 

rowerowych 
- Słaba promocja szlaków turystycznych 
- Zniszczone lub nieistniejące oznakowanie tras i 

ścieŜek dydaktycznych 
Tradycje i historia  
- Słabe lub brak zagospodarowania wokół głównych 

atrakcji turystycznych związanych ze Staropolskim 
Okręgiem Przemysłowym; brak połączenia w 
tematyczny szlak turystyczny 

- Swoista „izolacja” Muzeum Sienkiewicza od 
niektórych działań lokalnych (właściciel: Muzeum 
Narodowe w Kielcach) 

- Niedostateczne wykorzystanie pałacu w Podzamczu 
Piekoszowskim 

- Słaby stan techniczny i niewielkie udostępnienie kaplic  
- „Incydentalność” działań artystów ludowych 
- Brak ścisłej współpracy na linii twórcy – samorządy 
- Niewykorzystanie zasobów związanych ze śladami 

obecności dinozaurów 
- Brak promocji 
Przyroda  
- Słabe zagospodarowanie terenów wokół Dębu Bartek 
- Słaba lub brak promocji pozostałych atrakcji 

przyrodniczych 
- Zanieczyszczenie rzeki Bobrzy i jej dopływów, 

wynikające ze słabego skanalizowania terenów 
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ludowi) 
- Obecność uznanych artystów 
- Atrakcyjne ruiny pałacu w Podzamczu 

Piekoszowskim 
- Zabytkowe wsie Gałęzice4 i Zajączków z tradycjami 

narodowowyzwoleńczymi 
- Ślady przedchrześcijańskich miejsc kultu 
- Bogate ślady obecności dinozaurów 
- Ślady martyrologii i partyzantki 
Tradycje i atrakcje dla turystyki zimowej   
- Wyciągi narciarskie na zboczach Góry Wykieńskiej 

(Łajscowej) 
- Tory narciarstwa klasycznego na zboczu Góry Grodowej, 

duŜe tradycje narciarstwa biegowego 
- Skocznie narciarskie K=30 i K=60 (nieczynne), duŜe 

tradycje skoków narciarskich 
- zimowe gry wspinaczkowe Dry Tooling  
Istniejące szlaki turystyczne  
- Główny szlak czerwony – pieszy Gór Świętokrzyskich 
- Świętokrzyski Szlak Górskiej Turystyki Jeździeckiej 
- śółty szlak im. Juliusza Brauna: Wierna Rzeka – 

Chęciny 
- Szlak czarny – Piekoszów – Zgórskie Góry 
- System 3 oznaczonych tras rowerowych w Gminie 

Piekoszów 
- Geologiczna ścieŜka dydaktyczno - przyrodnicza  
- Lokalne szlaki piesze i rowerowe 
Mieszkańcy 
- DuŜa aktywność mieszkańców w dziedzinie rozwoju 

turystyki i kultury 
- DuŜy zasób pomysłów  
 
Komunikacja  
- Dobra komunikacja z Warszawą i Krakowem (Droga 

Krajowa nr 7), Łodzią i Lublinem (Droga Krajowa nr 
74), Częstochową (Droga Krajowa nr 785),  

- Dogodne połączenia ze stolicą Województwa 
Świętokrzyskiego -  Kielcami (duŜa częstotliwość 
komunikacji zbiorowej – autobusy komunikacji miejskiej 
i prywatnych przewoźników)  

- Linia kolejowa Warszawa – Kielce – Kraków 
(przystanki: Zagnańsk, Kostomłoty) 

- Linia kolejowa Kielce – Częstochowa (przystanki: 
Piekoszów, Rykoszyn, Wierna Rzeka, Górki 
Szczukowskie) 

 
Istniejąca infrastruktura turystyczna  
- Tor samochodowy „Kielce” (jeden z dwóch czynnych 

torów samochodowych w Polsce) wraz z infrastrukturą 
(hotel, kemping, restauracja) 

- Istniejące hotele i kwatery prywatne 
- Istniejąca baza gastronomiczna 
- „Leśny Kompleks Promocyjny” wraz z wyznaczonymi 

lokalnymi trasami pieszymi i rowerowymi 
- warunki terenowe dla sportów aktywnych (kolarstwa 

górskie, zbocza dla paralotni, tarzania, tor 
motocrossowy) 

- trasy wspinaczkowe na Górze Stokówka 
 

Mieszkańcy  
- Niedostatek środków na realizację celów związanych z 

realizacją pomysłów dotyczących rozwoju turystyki 
- Niewielka dostępność i brak wiedzy o moŜliwościach 

fundusze zewnętrznych 
- Brak zorganizowanych (wspólnych) działań dot. 

Rozwoju turystyki 
- Konserwatyzm starszej części mieszkańców  
- „Izolacjonizm” części osób napływowych – niechęć do 

rozwoju turystyki na rzecz spokojnego miejsca 
zamieszkania 

Infrastruktura turystyczna  
- Tor Samochodowy – odcinek toru będący częścią drogi 

krajowej 74 – ograniczone moŜliwości wykorzystania; 
funkcjonująca coniedzielna giełda samochodowo – 
handlowa, powodująca zanieczyszczenie i kłopoty 
komunikacyjne 

- Zbyt mała ilość miejsc noclegowych i 
gastronomicznych w stosunku do potrzeb 

- Zbyt mała ilość i lokalne znaczenie istniejących 
zbiorników wodnych 

- Niedostateczne wykorzystanie warunków terenowych 
dla rozwoju turystyki aktywnej 

Komunikacja  
- Słaba jakość dróg lokalnych 
- Marginalne znaczenie połączeń kolejowych 
- Niespójność lub brak  oznaczeń i kierunkowskazów do 

atrakcji turystycznych i bazy noclegowej 
 
PołoŜenie  
-  Rozwój urbanizacji, szczególnie rozwój 

mieszkalnictwa 
- Słabo wykorzystane walory Suchedniowsko – 

Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Dorzecza 
Bobrzy 

- Niewielka ilość zbiorników wodnych  
- Słaba współpraca z Kielcami w zakresie rozwoju 

turystki i kultury 
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SZANSE 

 
ZAGROśENIA 

 
- Rosnące zainteresowanie wśród Polaków turystyką 

aktywną, wynikające ze wzrostu poziomu Ŝycia – 
narciarstwem zjazdowym i klasycznym, turystyką 
rowerową i konną oraz sportami ekstremalnymi 

- Wzrost potrzeb kulturowych społeczeństwa – coraz 
większa chęć poznawanie tradycji ziem polskich oraz 
obcowania i zakupu dóbr kultury  

- Wykorzystanie bliskości Stolicy Województwa – Kielc 
dla rozwoju bazy noclegowej dla potrzeb miasta (np. 
intensywny rozwój Targów Kielce)  

- Ukierunkowanie działań władz Wojewódzkich i 
Powiatowych w kierunku rozwoju turystyki na terenach 
Województwa Świętokrzyskiego – moŜliwość uzyskania 
wsparcia organizacyjnego i finansowego dla inicjatyw 
związanych z rozwojem turystyki  

- Nowe zewnętrzne źródła finansowania rozwoju turystyki  
- Rozwój inicjatyw turystycznych na terenach 

sąsiadujących i nieodległych od terenów „Dorzecza 
Bobrzy” – moŜliwość nawiązania współpracy i realizacji 
wspólnych działań (np. promocja krajowa i zagraniczna, 
wspólne szlaki, organizacja wspólnych imprez 
turystycznych)  

- Powszechny dostęp do internetu w Polsce i zagranicą 
umoŜliwiający wykorzystanie tego medium do działań 
promocyjnych  

- Przebudowa drogi krajowej nr 7 do standardów drogi 
ekspresowej – zmniejszenie czasu dojazdu z Warszawy i 
Krakowa 

- Budowa drogi ekspresowej nr 74 - zmniejszenie czasu 
dojazdu z Łodzi i Lublina 

- Budowa lotniska „Kielce” w pobliskiej Gminie 
Morawica 

 

- Degradacja części terenów wykorzystanych pod 
budowę drogi ekspresowej nr 74  

- Trudności komunikacyjne pomiędzy terenami 
wchodzącymi w skład „Dorzecza Bobrzy” wobec 
niewielkiej ilości planowanych połączeń pod 
projektowaną drogą ekspresową 

       nr 74  
- Restrykcyjne przepisy sanitarne  
- Rozwój Kielc – coraz większa urbanizacja terenów 

gmin sąsiadujących z miastem  
- Niespójne i niestabilne uwarunkowania prawne i 

finansowe prowadzenia działalności gospodarczej 
równieŜ w sferze turystyki  

 

 
 ANALIZA SWOT 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY” 
SEKTOR: SPRAWY SPOŁECZNE 

 
MOCNE STRONY 

 
SŁABE STRONY 

 
- duŜa ilość lokalnych inicjatyw związanych z rozwojem 

sportu  
- bliskie utoŜsamianie się mieszkańców z tradycją i kulturą  
- bliskość Kielc powodująca stosunkowo niezłą sytuację 

materialną społeczeństwa (duŜy rynek pracy)  
- aktywna działalność istniejących stowarzyszeń lokalnych  
- dobrze zorganizowane jednostki Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej  
- obecność silnych indywidualności twórczych (artyści)  
- istnienie mediów lokalnych  
- indywidualna duŜa aktywność mieszkańców  
- działalność szkół na rzecz kultury  

 

- brak aktywności społecznej szczególnie wśród 
młodzieŜy  

- brak środków finansowych na działalność organizacji 
społecznych 

- brak współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi  
- niewielka ilość miejsc dla aktywnego spędzania czasu 

wolnego – klubów, świetlic, domów kultury  
- niewielkie wsparcie samorządów i lokalnego biznesu 

dla inicjatyw społecznych i kulturalnych  
- słaba samoorganizacja społeczeństwa (prócz OSP), 

niewielka ilość organizacji pozarządowych i inicjatyw 
obywatelskich  

- brak tradycji społecznikowskich  
- niedostateczne wykorzystanie potencjału twórczego 

artystów  
- słabo rozwinięta baza sportowa – brak lokalnych 

obiektów sportowych  
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SZANSE 

 
ZAGROśENIA 

 
- upowszechnianie internetu jako medium 

umoŜliwiającego pozyskiwanie informacji i wymianę 
doświadczeń  

- rozwój szkolnictwa wyŜszego w Kielcach, szczególnie 
utworzenie Uniwersytetu Świętokrzyskiego 
umoŜliwiającego ciągły wzrost poziomu wykształcenia  

- imigracja wewnętrzna i osadnictwo  
- czasowa emigracja ludzi młodych, umoŜliwiająca 

zapoznawanie się z metodami samoorganizacji młodzieŜy 
w innych państwach Unii Europejskiej  

- dofinansowanie do wykształcenia dla dzieci i młodzieŜy 
z rodzin ubogich  

- współpraca organizacji pozarządowych 

- starzenie się społeczeństwa  
- stała emigracja zewnętrzna (odpływ młodych i 

wykształconych do miast i za granicę)  
- pogarszająca się kondycja zdrowotna młodzieŜy  
- izolacja ludzi napływowych  
- uzaleŜnienie od Internetu i innych mediów 

elektronicznych  
 

 
 

ANALIZA SWOT 
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY” 

SEKTOR: GOSPODARKA 
 

MOCNE STRONY 
 

SŁABE STRONY 
 

- Wysoki poziom przedsiębiorczości indywidualnej 
- Bliskość Kielc powodująca stosunkowo niezłą sytuację 

materialną społeczeństwa (duŜy rynek pracy) 
- Stosunkowo wysoki poziom wykształcenia ludności 
- Upowszechnienie internetu  
- Stosunkowo czyste środowisko naturalne umoŜliwiające 

prowadzenie gospodarstw ekologicznych 
- Dobry układ komunikacyjny 
- Aktywność gmin w tworzeniu infrastruktury technicznej i 

społecznej 
- Stabilna polityka samorządu gminnego 

 

- Brak nowych miejsc pracy, szczególnie dla młodzieŜy 
- Mała dostępność funduszy zewnętrznych na inwestycje 

tworzące nowe miejsca pracy, skomplikowane 
procedury ich przyznawania 

- Dominująca pozycja rolnictwa – głównie 
niskoobszarowych gospodarstw rolnych nie będących 
głównym źródłem utrzymania 

- Brak odpowiedniej ilości gruntów gminnych mogących 
być zachętą do inwestowania podmiotów zewnętrznych 

- Słaba  samoorganizacja sektora (stowarzyszenia 
przedsiębiorców, spółdzielnie, grupy producenckie) 

- Silne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, w większości 
stanowiących jedynie uzupełniające źródło utrzymania 
rodzin 

- Brak współpracy przedsiębiorców z terenu działania 
LGD Dorzecze Bobrzy 

- Niedostateczna infrastruktura kanalizacyjna 
 

SZANSE 
 

ZAGROśENIA 
 

- Czasowa emigracja zarobkowa przede wszystkim ludzi 
młodych, umoŜliwiająca napływ kapitału moŜliwego do 
zainwestowania na terenie zamieszkania 

- Rozwój Targów Kielce 
- Projektowana Budowa Kieleckiego Inkubatora 

Technologicznego  na terenie Gminy Piekoszów 
- Wykorzystanie nowych technologii informatycznych dla 

powstawania nowych miejsc pracy 
- Napływ duŜych środków finansowych w ramach funduszy 

unijnych 
- Rozwój odnawialnych źródeł - szansą na tanią i czystą 

energię  
 

- Niestabilne prawo i przepisy podatkowe, 
uniemoŜliwiające dalekosięŜne projektowanie 
działalności gospodarczej 

- Wysokie koszty prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz utrzymania i tworzenia miejsc 
pracy(podatki, ubezpieczenia społeczne)  

- Zbyt duŜa ilość instytucji kontrolujących 
przedsiębiorców 

- Zbyt rygorystyczne przepisy sanitarne, prawa pracy itp. 
- Kształcenie młodzieŜy nie dostosowane do potrzeb 

rynku pracy 
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III. ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH „DORZECZA BOBRZY” – CELE I PLANOWANY 
BUDśET 

 
III.1. TEMATY WIOD ĄCE I CELE STRATEGICZNE ZSROW  
 
- WIZJA 
 
Wizja obszaru jak i  tematy wiodące i cele strategiczne „Dorzecza Bobrzy” są wynikiem  całego 
cyklu konsultacji społecznych, które zostały opisane w rozdziale V.3 „Partnerstwo”.  
 
Wizja LGD „Dorzecze Bobrzy” brzmi: 
 

„DORZECZE BOBRZY – KRAINA PRZYJAZNA MIESZKA ŃCOM I TURYSTOM” 
 
 
- TEMATY WIODĄCE I CELE STRATEGICZNE 
 
W wyniku analiz i dyskusji prowadzonych w trakcie tworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (szczególnie w trakcie przygotowywania analizy SWOT) - wybrano dwa 
tematy wiodące dla Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
 

1. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH 
 

2. POPRAWA JAKO ŚCI śYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH 
 
W ramach powyŜszych Tematów wiodących wyznaczono 3 cele strategiczne: 
 
� Cel strategiczny 1  WZROST DOCHODÓW Z TURYSTYKI 
 
� Cel strategiczny 2  WZROST ZAANGA śOWANIA SPOŁECZNEGO MIESZKA ŃCÓW 
 
� Cel strategiczny 3  WSPIERANIE ZRÓśNICOWANEGO ROZW OJU 

GOSPODARCZEGO 
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Uszczegółowienie Drzewa Celów: 
 
Cel strategiczny 1 
WZROST DOCHODÓW Z TURYSTYKI 
 
Cel operacyjny 1.1 
MODERNIZACJA I ROZWÓJ REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ – 
STWORZENIE PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 
 
Działanie 1.1.1 
Modernizacja i budowa nowych szlaków turystyki pieszej, rowerowej, konnej i samochodowej 
wraz z małą architekturą  - Produkt turystyczny „Turystyka aktywna” 
 
 
Zadania 

1.1.1.1 Wyznaczenie i oznakowanie tematycznego „Szlaku Pieszego Pracowitej Rzeki 
Bobrzy” wraz z małą architekturą, łączącego zabytki techniki Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego oraz zabytków techniki z okresów wcześniejszych (Gminy: 
Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk);  

1.1.1.2 Wyznaczenie i oznakowanie ścieŜki turystyczno – dydaktycznej włączającej się w 
szlak turystyczny Dorzecza Bobrzy: Chelosiowa Jama – Moczydło (stare sztolnie 
- Jaworznia) - Góra Stokówka ( miejsce wspinaczkowe) – Zajączków – 
Miedzianka – (punkt widokowy) – Wesoła    

WIZJA 
„DORZECZE BOBRZY” 

Kraina Przyjazna Gościom i Mieszkańcom 

Tematy wiodące ZSROW 
1. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych „Dorzecza Bobrzy” 

2. Poprawa jakości Ŝycia na obszarach wiejskich „Dorzecza Bobrzy” 

Cel strategiczny 1 
Wzrost dochodów z turystyki 

Cel strategiczny 2 
Wzrost zaangaŜowania społecznego mieszkańców 

Cel strategiczny 3 
Wspieranie zrównowaŜonego rozwoju 

gospodarczego 

Cel operacyjny 1.2 
 

Działania na rzecz 
promocji regionu 

„Dorzecza Bobrzy” 

 

Cel operacyjny 1.3 
 

Wsparcie inicjatyw 
mieszkańców  

regionu na rzecz 
rozwoju turystyki i 

kultury 

Cel operacyjny 1.1 
 

Modernizacja i 
rozwój regionalnej 

infrastruktury 
turystycznej 

Cel operacyjny 2.1 
 

Wsparcie 
powstawania i 

rozwoju inicjatyw 
społecznych  

Cel operacyjny 3.2 
 

Zaspokojenie 
podstawowych 

potrzeb 
mieszkańców 

 

Cel operacyjny 3.1 
 

Nowe i czyste 
miejsca pracy 

Działanie 1.1.1 
Zadania: 9 

Działanie 1.1.2 
Zadania: 7 

Działanie 1.1.3 
Zadania: 13 

Działanie 1.1.4 
Zadania: 10 

Działanie 1.2.1 
Zadania: 4 

Działanie 1.2.2 
Zadania: 2 

Działanie 1.3.1 
Zadania: 4 

Działanie 1.3.2 
Zadania: 2 

Działanie 2.1.1 
Zadania: 1 

Działanie 2.1.2 
Zadania: 4 

Działanie 2.1.3 
Zadania: 4 

Działanie 3.1.1 
Zadania: 5 

Działanie 3.1.2 
Zadania:4 

Działanie 3.1.3 
Zadania:2 

Działanie 3.1.1 
Zadania: 1 

Działanie 1.1.5 
Zadania: 4 
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1.1.1.3 Wyznaczenie i oznakowanie szlaku konnego „Pętla Sienkiewiczowska” (początek i 
koniec w majątku ziemskim „Resztówka Sienkiewiczowska”) wraz z dostosowaniem 
istniejących obiektów i budową nowych „Konnych Baz Popasowych” (Gminy: 
Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk; dołączenie do „pętli 
Sienkiewiczowskiej”  Podzamcza Piekoszowskiego 

1.1.1.4 Wyznaczenie i oznakowanie – na podstawie istniejących gminnych tras rowerowych 
– jednolitego systemu tras rowerowych wraz budową parkingów i rowerodromu 
(Gminy: Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk) :   

1.1.1.5 Wyznaczenie i oznakowanie szlaku pieszego „Doliną Wiernej rzeki – śladami  
Stefana śeromskiego”: Strawczyn – Wierna Rzeka - Chęciny  

1.1.1.6 Rekonstrukcja przebiegu istniejących szlaków turystycznych (Gminy: Miedziana 
Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk) i budowa miejsc postojowych:  

1.1.1.7 Połączenie istniejących i nowopowstałych szlaków turystycznych z innymi szlakami 
spoza regionu Dorzecza Bobrzy (np. połączenie Szlaku „Pracowitej Rzeki Bobrzy” z 
projektowanym  „Szlakiem  śelaznym wokół zabytków techniki hutniczej 
Starachowice – Sielpia”, połączenie projektowanej stacji naukowej „Gliniany Las - 
Ostoja Dinozaurów” ze szlakiem „śółwia i Dinozaura” z Bałtowa” )  

1.1.1.8 UdroŜnienie rzeki Bobrzy dla moŜliwości prowadzenia spływów kajakowych i 
odtworzenie dawniej istniejących na niej jazów wodnych: 

1.1.1.9 Budowa Małej architektury (miejsc postojowych) przy lokalnych lasach i atrakcjach 
turystycznych (np. ŚcieŜka dydaktyczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego 
„Puszcza Świętokrzyska”)  

 
Działanie 1.1.2 
 
Rozbudowa, modernizacja i budowa nowej infrastruktury dla turystyki zimowej (wyciągi 
narciarskie, trasy biegowe, skocznie, tory saneczkowe) – Produkt Turystyczny „Zimowa 
Turystyka Aktywna” 
 
Zadania: 
1.1.2.1 Rozwój istniejącej bazy narciarstwa „alpejskiego” na zboczach Góry Wykieńskiej 

(Łajscowej) – budowa nowych wyciągów i tras narciarskich oraz niezbędnej 
infrastruktury – inwestycje prywatne bądź partnerstwo publiczno – prywatne (Gmina 
Miedziana Góra)  

1.1.2.2 Budowa wyciągów narciarskich i tras zjazdowych na Górze Sieniawskiej oraz 
niezbędnej infrastruktury – własność prywatna – inwestycje gminne (wykup terenów) 
bądź partnerstwo publiczno – prywatne (Gmina Strawczyn)  

1.1.2.3 Budowa wyciągu narciarskiego i trasy zjazdowej na stoku Baraniej Góry – �ierchy w 
okolicach Mniowa   

1.1.2.4 Budowa naturalnego toru saneczkowego i infrastruktury w Zagnańsku – teren Lasów 
Państwowych (Gmina Zagnańsk)   

1.1.2.5 Odrestaurowanie tras i oświetlenia oraz budowa infrastruktury wokół istniejących torów 
narciarstwa biegowego w Tumlinie – teren Lasów Państwowych (Gminy Miedziana 
Góra i Zagnańsk)  

1.1.2.6 Budowa trasy narciarstwa biegowego na terenie Gminy Piekoszów (Wierna Rzeka – 
Piekoszów) 

1.1.2.7 Modernizacja, budowa infrastruktury i udostępnienie istniejącej skoczni narciarskiej 
k=30 na zboczach Góry Grodowej teren Lasów Państwowych – inicjatywa społeczna 
(Gmina Zagnańsk)  
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Działanie 1.1.3. 
 
Renowacja, adaptacja i udostępnienie rezerwatów i zabytków techniki, kultury, przyrody i  ich 
otoczenia dla turystów – Produkt Turystyczny „Turystyka Kulturowa” 
 
Zadania: 
1.1.3.1 Zagospodarowanie terenu zabytkowej Huty Józefa w Samsonowie (pocz. XIX w.) – 

projekt i realizacja: renowacja, oznaczona ścieŜka zwiedzania, tablice informacyjne, 
mała architektura, oświetlenie zabytku,  udostępnienie „siedlisk nietoperzy”, 
zagospodarowanie części pomieszczeń na muzeum techniki bądź galerię sztuki, 
przygotowanie placu i sceny koncertowej dla realizacji imprez plenerowych (własność - 
Gmina Zagnańsk) – Atrakcja turystyczna Szlaku Pracowitej Rzeki Bobrzy  

1.1.3.2 Kompleks Historyczny „Zakład Wielkopiecowy W Bobrzy” – Atrakcja turystyczna 
Szlaku Pracowitej Rzeki Bobrzy  

A. Zagospodarowanie terenu Zakładu Wielkopiecowego wraz z monumentalnym Murem 
Oporowym (pocz. XIX w.) – projekt i realizacja renowacja: ogrodzenie, punkt 
widokowy, oznaczona ścieŜka zwiedzania, tablice informacyjne, mała architektura, 
oświetlenie zabytku, wykorzystanie stawów i kanału nawadniającego dla turystów, 
realizacja na części terenu „miasteczka sportów ekstremalnych” oraz miejsca dla 
imprez plenerowych (własność – Gmina Miedziana Góra) 

B.  Wykup i zagospodarowanie części dawnego osiedla przyhutniczego, części Zakładu 
Wielkopiecowego w Bobrzy – zabytkowy „dworek zarządcy” (stan dobry – obecnie 
nieczynny pub) i zabytkowe budynki dawnej gwoździarni (obecnie zakład produkcji 
cukierniczej i stolarnia) i adaptacja na kompleks gastronomiczno – wypoczynkowy 
(restauracja, winiarnia, kemping) – własność prywatna z moŜliwością wykupu 
(wykup przez Gminę Miedziana Góra lub inwestora prywatnego lub partnerstwo 
publiczno - prywatne) 

C. Rozbudowa i nowe zagospodarowanie zabytkowego Ośrodka Wypoczynkowego 
„Bobrza” obok Zakładu Wielkopiecowego – rozbudowa części hotelowej, 
rekultywacja stawów i odtworzenie kąpieliska, mała architektura, mostek nad 
kanałem nawadniającym łączący ośrodek z Zakładem Wielkopiecowym – inwestycja 
prywatna lub partnerstwo publiczno - prywatne 

D. Budowa parkingu samochodowo – rowerowego na terenie dawnej zlewni mleka obok 
Ośrodka Wypoczynkowego „Bobrza” (własność – Gmina Miedziana Góra) 

1.1.3.3 Wykup i zagospodarowanie terenu Pieca Hutniczego w Kuźniakach znajdującego się na 
początku Głównego Czerwonego Szlaku Turystycznego Gór Świętokrzyskich – 
zagospodarowanie terenu, renowacja pieca, ogrodzenie i oświetlenie terenu, punkt 
informacji turystycznej, parking, mała gastronomia,  odtworzenie i zagospodarowanie 
przyhutniczego zbiornika wodnego na „Wiernej Rzece”– Atrakcja turystyczna Szlaku 
Pracowitej Rzeki Bobrzy – własność prywatna z moŜliwością wykupu (Gmina 
Strawczyn)  

1.1.3.4 Renowacja i udostępnienie zwiedzającym pozostałości budownictwa fabrycznego z 
końca XIX w.  w Jaworzni na Górze Moczydło – stare sztolnie górnicze 

1.1.3.5 Stacja Naukowa „Gliniany Las - Ostoja Dinozaurów” w gm. Mniów – wykup terenów i 
budowa stacji naukowej udostępnionej turystom (jedno z największych w Europie 
skupisk śladów dinozaurów) – w bezpośrednim sąsiedztwie XVIII-XIX wiecznie 
kopalnie rud Ŝelaza dla potrzeb Wielkiego Pieca w Kuźniakach – własność prywatna z 
moŜliwością wykupu przez Gminę Mniów; realizacja stacji naukowej – Akademia 
Świętokrzyska w Kielcach  
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1.1.3.6 Działania na rzecz ratowania Dęba Bartka (ekspertyzy, leczenie) oraz zagospodarowanie 
otoczenia Dębu Bartek wraz z  poprawą komunikacji i ew. zmianą przebiegu drogi 
wojewódzkiej (oddalenie od Dębu), zagospodarowanie terenu – aboretrum, punkt 
informacji turystycznej, odtworzenie jazu rzeki Bobrzy, mała architektura, punkty 
gastronomiczne i handlowe, parking – własność Lasów Państwowych – inwestycja 
Gminy Zagnańsk - Atrakcja turystyczna Szlaku Pracowitej Rzeki Bobrzy  

1.1.3.7 Majątek Ziemski Henryka Sienkiewicza – Gmina Strawczyn – zagospodarowanie 
okolicy (Majątek Ziemski „Resztówka Sienkiewiczowska”, budowa repliki karczmy 
popasowej z XVIII w)  

1.1.3.8 Utworzenie druŜyny rycerskiej „Chor ągiew Piekoszowska Adama Tarły” przy 
Zamku w Podzamczu Piekoszowskim, powiązanej z Oblęgorkiem – przygotowanie 
gry edukacyjno - terenowej „Sienkiewicz kontra śeromski” na szlaku między 
Oblęgorkiem a Wierną Rzeką 

1.1.3.9 Kompleks „Góra Kapliczna” – renowacja szybów górniczych z XVII-XVIII w.   
1.1.3.10 Utworzenie Muzeum Geologii w Jaworzni Fabrycznej 
1.1.3.11Zagospodarowanie dawnych kopalni i kamieniołomów o duŜych walorach turystycznych 

i poznawczych na atrakcje turystyczne (np. wspinaczka skałkowa) – Strawczynek, 
Ciosowa, Wykień, Raszówka, Stokówka  

1.1.3.12 Zagospodarowanie ruin zabytkowego młyna w miejscowości Młynki (Wierna 
rzeka) na cele turystyczne 

1.1.3.13Renowacje zabytkowych kaplic i kapliczek, udostępnienie ich mieszkańcom i turystom 
1.1.3.14 Inwentaryzacja i zagospodarowanie, odbudowa i oŜywienie zabytkowych zagród 

(„Ŝywy skansen”) i starych zawodów  
1.1.3.15 Stworzenia muzeum Bernasiewicza w Piekoszowie wraz z ekspozycja plenerową 

(kopia istniejącego dawniej Ogrodu Rzeźb) 
1.1.3.16 Inwentaryzacja i renowacja niewielkich lokalnych obiektów zabytkowych (krzyŜe, 

zabytki przyrody oŜywionej i nieoŜywionej) 
1.1.3.17Utworzenie „Szkoły CzarnoksięŜników” w Gał ęziach na bazie funkcjonującej 

legendy „Czarci Młyn”   
 
Działanie 1.1.4. 

 
Rozwój bazy dla uprawiania sportów  wodnych  (zagospodarowanie istniejących i budowa 
nowych zbiorników wodnych) i  innych form turystyki aktywnej – Produkt Turystyczny „Letnia 
Turystyka Wypoczynkowa” 
 
Zadania: 
1.1.4.1. Budowa zbiornika wodnego „Wilcza Góra”  o pow. 22 ha (Gminy Miedziana Góra i 

Mniów) – koncepcja, projekt, wykup gruntów i zagospodarowanie turystyczne terenu – 
wspólna realizacja przez Gminy Miedziana Góra i Mniów – największy moŜliwy 
zbiornik wodny na terenie Dorzecza Bobrzy – realizacja przewidziana w Planach 
Zagospodarowania Przestrzennego Gmin  

1.1.4.2. Budowa i zagospodarowanie terenu wokół planowanego zbiornika wodnego 
„Strawczyn” (Gmina Strawczyn) – aktualnie istnieje projekt zbiornika i prowadzony jest 
wykup gruntów pod budowę – pow. 8 ha  

1.1.4.3. Zalew Wierna (gmina Piekoszów)– zagospodarowanie linii brzegowej ( parking, 
mała gastronomia itp.) 

1.1.4.4. Utworzenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego na rzece Bobrzy na styku gmin 
Piekoszów – Kielce (koło Jankowej Góry) – Gmina Piekoszów  
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1.1.4.5. Zagospodarowanie terenu wokół istniejącego od 2005 roku zbiornika wodnego „Umer” 
(Gmina Zagnańsk) – mała architektura, parkingi  

1.1.4.6. Odtworzenie zbiornika wodnego „Kuźniaki” (zadanie komplementarne z zad. 1.1.3.3.) – 
wykup gruntów i budowa oraz zagospodarowanie terenów przyległych  

1.1.4.7. UŜytek ekologiczny Ług – Gmina Mniów – działania na rzecz ratowania największego 
naturalnego jeziora w Polsce 

1.1.4.8. Budowa zbiornika wodnego „Trzęsawka” gm. Mniów  
1.1.4.9. Wsparcie Programu Małej Retencji w Gminie Piekoszów – zbiorniki wodne na 

rzekach Czarne Stoki i OstróŜek  
1.1.4.10.Budowa (odtworzenie) sieci małych zbiorników wodnych na rzece Bobrzy, jej 

dopływach i Wiernej Rzece  
 
Działanie 1.1.5. 

 
Rozwój bazy dla uprawiania róŜnych form turystyki aktywnej i ekstremalnej – Produkt 
Turystyczny „Turystyka Aktywna” 
 
1.1.5.1.   Rozbudowa funkcji turystycznych i sportowych Toru Samochodowego „Kielce” w 
Miedzianej Górze – uniezaleŜnienie działalności toru samochodowego od drogi krajowej nr 74 
1.1.5.2.  „Tarzania” – budowa ośrodka sportów ekstremalnych w Piekoszowie 
1.1.5.3.    Budowa toru motocrossowego w Wincentowie - Gmina Piekoszów 
1.1.5.4.    Zagospodarowanie ścian niektórych nieczynnych kamieniołomów w Gminach 
Dorzecza Bobrzy na ścianki wspinaczkowe 
  
 
 
Cel strategiczny 1 
WZROST DOCHODÓW Z TURYSTYKI 

 
Cel operacyjny 1.2. 
DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI REGIONU „DORZECZA BOBRZY” 
 
Działanie 1.2.1. 
Jednolity system wizualizacji atrakcji turystycznych, miejsc zakwaterowania i gastronomii oraz 
organizacja imprez promocyjnych 
 
Zadania: 
1.2.1.1 Opracowanie i wdroŜenie jednolitego systemu wizualizacji atrakcji turystycznych 

„Dorzecza Bobrzy” składającego się z: 
- Plansz informacyjnych przy głównych trasach komunikacyjnych 
- Kierunkowskazów do atrakcji turystycznych i miejsc zakwaterowań 
- Jednolitych oznaczeń miejsc noclegowych i gastronomicznych 
- Jednolitych oznaczeń atrakcji turystycznych (mapy, opisy, kierunkowskazy) 

1.2.1.2 Organizacja cyklu imprez turystycznych i kulturalnych mających za zadanie 
rozpropagowanie Dorzecza Bobrzy wśród gości zewnętrznych a z drugiej strony 
aktywizację mieszkańców: 

1.2.1.3 Wsparcie i współuczestnictwo w organizacji imprez turystycznych i kulturalnych na 
terenie „Dorzecza Bobrzy), których głównym organizatorem są podmioty zewnętrzne 
bądź poszczególni członkowie LGD (Gminy, organizacje pozarządowe, osoby 
indywidualne z terenu LGD oraz PTTK, Automobilklub Kielecki, Powiat Kielecki itp.) 
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1.2.1.4 Centrum Informacji Turystycznej - Powołanie nowej instytucji w formie spółki 
podmiotów publicznych i prywatnych, działającej na zasadach komercyjnych i 
zajmującej się: 

- informacją turystyczną (jeden punk centralny + 3 punkty informacji) 
- organizacją imprez kulturalnych 
- doradztwem dla podmiotów turystycznych 
- organizacją uczestnictwa w promocyjnych imprezach zewnętrznych 
- wspieraniem działań na rzecz samoorganizacji branŜy turystycznej 
- prowadzeniem szkoleń z zakresu turystyki dla członków LGD 
- organizacja „study-tours” dla dziennikarzy i branŜy turystycznej spoza terenu 

LGD „Dorzecze Bobrzy” (turystyka przyjazdowa) 
 
Działanie 1.2.2 
 
Promocja zewnętrzna atrakcji turystycznych  (foldery, targi, study-tours, współpraca regionalna i 
zagraniczna) 
  
Zadania: 
 
1.2.2.1 Cykl wydawnictw promocyjnych „Dorzecza Bobrzy” 
1.2.2.2 Aktywne uczestnictwo samodzielne bądź wspólne z innym instytucjami (Powiat, 

Województwo, Regionalna Organizacja Turystyczna itp.) w imprezach targowych na 
terenie kraju i zagranicą. 

 
Cel strategiczny 1 
WZROST DOCHODÓW Z TURYSTYKI 

 
 
 

Cel operacyjny 1.3 
WSPARCIE INICJATYW MIESZKAŃCÓW  REGIONU NA RZECZ ROZWOJU 
TURYSTYKI I KULTURY 
 
Działanie 1.3.1 
Doradztwo i pomoc dla rozwoju bazy turystycznej i kulturalnej 
 
Zadania: 
1.3.1.1 Stymulowanie powstawania nowych obiektów turystycznych na terenie „Dorzecza 

Bobrzy” 
1.3.1.2 Wsparcie finansowe indywidualnych projektów turystycznych, wpisujących się w 

Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich (działania „miękkie” i „twarde”) 
1.3.1.3 Bezpłatne wsparcie organizacyjne (na etapie przygotowania projektów) oraz 

merytoryczne w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na uruchomienie bądź 
rozwój inwestycji związanych z turystyką 

1.3.1.4 Pomoc w zakresie pozyskiwania odpowiednich certyfikatów, zezwoleń itp. 
 
Działanie 1.3.2. 
Wsparcie „samoorganizacji” branŜy turystycznej 
  
Zadania: 
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1.3.2.1 Wsparcie powstania „Stowarzyszenia Turystyki Wiejskiej” regionu „Dorzecza Bobrzy” 
1.3.2.2 Wspieranie powstawania lokalnych Partnerstw dla realizacji konkretnych celów 

związanych z uruchomieniem i  prowadzeniem realizacji zadań związanych z turystyką 
(np. Partnerstw Publiczno – Prywatnych)   

 
Cel strategiczny 2 
WZROST ZAANGAśOWANIA SPOŁECZNEGO MIESZKAŃCÓW 
 
Cel operacyjny 2.1 
WSPARCIE POWSTAWANIA I ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH  

 
Działanie 2.1.1 
Wsparcie lokalnych inicjatyw wiejskich związanych z powstawaniem i realizacją Planów  
Odnowy Wsi 

 
Zadania: 
2.1.1.1 Aktywizacja  i współdziałanie w zakresie organizacji mieszkańców poszczególnych wsi 

dla realizacji określonych projektów (pomoc organizacyjna i merytoryczna) , organizacja 
szkoleń i współuczestnictwo w tworzeniu wniosków i realizacji projektów Planów 
Rozwoju Wsi. Wsparcie powstawania i prowadzenia lokalnych świetlic, ośrodków 
kultury, izb tradycji itp.  

 
Działanie 2.1.2 
Samoorganizacja mieszkańców na rzecz działalności społecznej, kulturalnej i sportowej 
 
Zadania: 
2.1.2.1 Stymulowanie i wsparcie powstawania i działalności lokalnych stowarzyszeń i innych 

form samoorganizacji. Powołanie Centrum Wspierania inicjatyw pozarządowych 
„Dorzecza Bobrzy” –grupa doradcza będąca swoistym porozumieniem lokalnych 
organizacji pozarządowych, działających na terenie obszaru „Dorzecza Bobrzy”, mająca 
za zadanie pomoc organizacyjną, prawną i finansową (koszty rejestracji) dla 
powstających organizacji pozarządowych oraz pomocą informacyjną o moŜliwych 
formach finansowania działalności i pomocą prawno – księgową i organizacyjną (np. 
prowadzenie rozliczeń działalności) dla istniejących organizacji 

2.1.2.2 Wsparcie działalności społecznej i wychowawczej Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z 
terenu „Dorzecza Bobrzy” 

2.1.2.3 Organizacja cyklu szkoleń dla działaczy lokalnych, prowadzących lub zainteresowanych 
prowadzeniem lokalnych organizacji pozarządowych  

2.1.2.4 Przygotowanie i pomoc we wdraŜaniu programu „ Dzieci i MłodzieŜ” – pomoc w 
organizacji stowarzyszeń sportowych oraz przygotowaniu i budowie lokalnej bazy 
sportowej, kulturalnej (ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnowania tradycji) i 
rozrywkowej  

2.1.2.5 Cykl wyjazdów studyjnych („Dobre Praktyki”) krajowych i zagranicznych w celu 
poznania zasad funkcjonowania oraz nawiązania współpracy innych Partnerstw i 
organizacji pozarządowych 

 
Działanie 2.1.3 

 
Mieszkańcy i Tradycje „Dorzecza Bobrzy”  
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Zadania: 
2.1.3.1. Wsparcie organizacji cyklu imprez kulturalnych, związanych z miejscowymi tradycjami 

i obrzędami świeckimi i kościelnymi 
2.1.3.2. Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu „Dorzecza Bobrzy”, 

m.in. „Biblioteka i Archiwum Dorzecza Bobrzy” – punkt archiwizacji dokonań 
działaczy społecznych z  terenu „Dorzecza Bobrzy” – np. klubów sportowych, 
organizacji pozarządowych – w perspektywie moŜliwa działalność muzealna 

2.1.3.3. Wsparcie działań na rzecz promocji lokalnych twórców i artystów – plastyków 
2.1.3.4. Wsparcie działań zespołów folklorystycznych z terenu „Dorzecza Bobrzy” oraz 

tradycyjnych lokalnych orkiestr d ętych  
2.1.3.5. Wsparcie rozwoju mediów lokalnych  
 
Cel strategiczny 3 
WSPARANIE ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU GOPODARCZEGO 
 
Cel operacyjny 3.1 
NOWE I CZYSTE MIEJSCA PRACY 
 
Działanie 3.1.1 
Wsparcie rozwoju gospodarczego i powstawania nowych miejsc pracy 
 
Zadania: 
3.1.1.1 Biuro Doradztwa i Promocji Gospodarczej „Dorzecza Bobrzy” - Uruchomienie instytucji 

zajmującej się przygotowaniem analiz, biznes-planów, wniosków o fundusze dla gmin, 
organizacji pozarządowych i mieszkańców regionu 

3.1.1.2 Wsparcie powstawania grup producenckich i Parnerstw Publiczno – Prywatnych 
3.1.1.3 Wsparcie finansowe dla lokalnych przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 
3.1.1.4 Upowszechnienie i promocja rolnictwa ekologicznego oraz działania na rzecz wzrostu 

dochodowości gospodarstw rolnych 
3.1.1.5 Lokalne logo promocyjne dla najlepszych produktów i usług 
 
Działanie 3.1.2 
Działania proekologiczne 
Zadania: 
3.1.2.1 Prowadzenie działań na rzecz rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie 

gmin Dorzecza Bobrzy, upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów  
3.1.2.2 Działania na rzecz powstawanie i rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

(energia wodna, wiatrowa, wykorzystanie odpadów roślinnych i zwierzęcych do 
produkcji oleju opałowego, bioelektrownia ze ścieków poubojowych, kotłownie na 
biomasę) 

3.1.2.3 Promocja zachowań proekologicznych – szeroka akcja informacyjna dotycząca korzyści 
płynących z takich działań  

3.1.2.4 Wsparcie działań proekologicznych mieszkańców  
 
Działanie 3.1.3 
Nowe technologie 
 
Zadania: 
3.1.3.1 Internet szerokopasmowy – wspieranie działań na rzecz uruchomienia przesyłu danych w 

technologii WiMax 3,6 GHz, 
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3.1.3.2 Certyfikacja, ekspertyzy i wdroŜenie nowych technologii lokalnych przedsiębiorców (np. 
kolektora słonecznego, linii do produkcji oleju opałowego z odpadów poubojnianych),  
koncepcja wykorzystania tych technologii w gospodarstwach agroturystycznych i 
jednostkach uŜyteczności publicznej, 

 
Cel strategiczny 3 WSPARANIE ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU GOPODARCZEGO 
 
Cel operacyjny 3.2 
ZASPOKOJANIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW 
 
Działanie 3.2.1 
Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców 
 
Zadania: 
3.2.1.1 Analiza potrzeb podstawowych mieszkańców gmin Dorzecza Bobrzy i ich zaspokojenia 

(badanie ankietowe), stymulowanie działań podmiotów publicznych i prywatnych do 
realizacji sygnalizowanych braków 

  
 
Jak wyŜej wspomniano, moŜliwość realizacji powyŜszych tematów wiodących i celów w latach 
2007 - 2013, przewidzianych jest jednak zdeterminowana odpowiednim przygotowaniem 
Lokalnej Grupy Działania do funkcjonowania jako Instytucji WdraŜającej. Niezbędne jest więc 
przeprowadzenie w latach 2006 – 2007 następujących działań w ramach Schematu II 
PilotaŜowego Programu Leader+ (podkreśleniem wyróŜniono działania, w których beneficjentem 
mogą zostać partnerzy z Gminy Piekoszów) 
 
1. Przygotowanie administracyjne Lokalnej Grupy Działania do działań na lata 2007-

2013: 
• Wynagrodzenia, w tym koszty eksperckie 
• Zakup mebli 
• Zakup wyposaŜenia ( w tym komputery, oprogramowanie, multimedia, sprzęt 

biurowy) 
• Koszty funkcjonowania biura 

 
2. Promocja i informacja dla mieszkańców „Dorzecza Bobrzy” Programu Leader+: 

• Rocznik „Dorzecza Bobrzy”  
• Cykl artykuły w gazetach gminnych  
• Konferencje stowarzyszenia  
• Strona internetowa „Dorzecza Bobrzy” 
• Banner informacyjny  
 

3. Pomoc szkoleniowa i doradcza, w tym: Przygotowanie merytoryczne do roli Instytucji 
WdraŜającej, czyli przygotowanie i wdroŜenie zasad pozyskiwania „Grantu 
Globalnego” i regrantingu: 

• LGD jako Instytucja wdraŜająca 
• Kurs przewodników świętokrzyskich – cel operacyjny 1.3 
• Szkolenia i doradztwo dot. samoorganizacji społeczeństwa – cel operacyjny 2.1 
• Plany Rozwoju Wsi – cel operacyjny 2.1 
• Biuro Doradztwa „Dorzecza Bobrzy” – cel operacyjny 3.1 
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4. Wsparcie działań na rzecz przygotowanie analiz, ekspertyz i dokumentacji dla realizacji 

zadań i projektów do realizacji w latach 2007 – 2013 
• Szlak pieszy „Pracowitej Rzeki Bobrzy” – cel operacyjny 1.1 
• Szlak konny „Pętla Sienkiewiczowska” – cel operacyjny 1.1 
• System tras rowerowych „Pętla Bobrzańska” – cel operacyjny 1.1 
• Kompleks Historyczny „Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy” – cel operacyjny 1.1 
• „Huta Józef” w Samsonowie – cel operacyjny 1.1 
• Wielki Piec Hutniczy w Kuźniakach – cel operacyjny 1.1 
• Dąb „Bartek” – cel operacyjny 1.1 
• Stacja naukowa „Gliniany Las” – cel operacyjny 1.1 
• Zbiornik wodny „Strawczyn” – cel operacyjny 1.1 
• Projektowany zbiornik „Wilcza Góra” – cel operacyjny 1.1 
• Zalew „Umer”  – cel operacyjny 1.1 
• Odrestaurowanie tras narciarstwa biegowego – cel operacyjny 1.1 
• Stacja narciarska „Sieniawska Góra” – cel operacyjny 1.1 
• Stacja Narciarska „Cierchy” – cel operacyjny 1.1 
• Park wypoczynku „Zagnańsk” – cel operacyjny 1.1 

 
5. Działania na rzecz promocji regionu „Dorzecza Bobrzy” 
 

• System identyfikacji wizualnej „Dorzecza Bobrzy” – cel operacyjny 1.2 
• „Centrum Informacji Turystycznej” – cel operacyjny 1.2 
• Promocja na targach – cel operacyjny 1.2 
• Konkurs na Imprezy Promocyjnych – cel operacyjny 1.3, 2.1 
• Wydawnictwa Promocyjne LGD i Regionalne (konkurs) – cel operacyjny 1.2 
• Logo promocyjne „Dorzecza Bobrzy” – cel operacyjny 3.1 

 
6. Współpraca i wymiana doświadczeń między Lokalnymi Grupami Działania.  
 
 
 
 
III.2 UZASADNIENIE WYBORU TEMATÓW WIOD ĄCYCH I CELÓW 
STRATEGICZNYCH 
 
Tematy wiodące i cele strategiczne zostały opracowane w wyniku szerokich konsultacji 
społecznych, których opis został zaprezentowany w rozdziale V.3 „Partnerstwo”. Wynikają one 
bezpośrednio z podsumowania Analizy SWOT oraz z analiz dotyczących ruchu turystycznego i 
aktywności społecznej w Dorzeczu Bobrzy.  
 
Temat wiodący I: „Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych” wynika 
bezpośrednio z analizy mocnych i słabych stron Regionu „Dorzecza Bobrzy” w segmencie 
„Turystyka i Kultura” a takŜe z analizy zasobów turystycznych „Dorzecza Bobrzy”. Region jest 
znakomicie połoŜony względem waŜnych miast Polski (Mocna strona: PołoŜenie), posiada 
licznie odwiedzane atrakcje turystyczne dla róŜnego rodzaju grup (Mocna strona: Przyroda, 
Turystyka zimowa) oraz bardzo duŜy potencjał kulturowy (Mocna strona: Tradycje i Historia) . 
Niestety wobec braku kompleksowej oferty turystycznej (Słaba strona: Szlaki Turystyczne), 
zdecydowanie zbyt słabej oferty pobytowej (mała ilość miejsc noclegowych, niedostateczna baza 
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gastronomiczna) i zbyt małej promocji ten duŜy potencjał jest wciąŜ niedostatecznie 
wykorzystany.  
Stąd, dla poprawy tego stanu rzeczy wybrano Cel Strategiczny 1 – „Wzrost Dochodów z 
Turystki”. Realizacja tego celu to przede wszystkim poprawa jakości infrastruktury turystycznej 
(szlaki, nowe miejsca noclegowe i gastronomiczne), zdecydowanie lepsze wykorzystaniem 
zasobów (zagospodarowanie terenów wokół atrakcji przyrodniczych i kulturowych) oraz 
wyłonienie i spójna promocja produktów turystycznych, która powinna zaowocować wzrostem 
dochodów ludności, a co za tym idzie poprawą ich warunków Ŝycia. Dla realizacji tego celu 
koniecznie jest zrealizowanie wielu zadań, określonych w trzech celach operacyjnych do Celu 
Strategicznego. Zadania te są przewidziane do realizacji na lata 2007 – 2013 i lata następne. 
Będą one realizowane stopniowo, sukcesywnie z moŜliwościami pozyskiwania na nie środków 
(równieŜ zewnętrznych). Zrealizowanie ich – nawet częściowe – umoŜliwi zdecydowany wzrost 
liczby turystów na pobyty dłuŜsze, niŜ jednodniowe i okazjonalne. 
 
Temat wiodący II: „Poprawa jako ści Ŝycia na obszarach wiejskich” wynika z analizy SWOT 
w segmentach „Sprawy społeczne” i „Gospodarka”. W sprawach społecznych dostrzegalny jest 
na wszystkich obszarach wiejskich, łącznie z Regionem „Dorzecza Bobrzy” spadek 
zainteresowania wspólnymi  działaniami społecznymi, szczególnie ludzi młodych. Pomoc w 
przygotowaniu ofert dla ludzi młodych szczególnie jeśli chodzi o zagospodarowanie czasu 
wolnego, moŜe być jedną z metod zatrzymania odpływu młodych ludzi do miast i 
powstrzymania starzenia się społeczeństwa. Rolę taką mogą przyjąć istniejące i przyszłe lokalne 
inicjatywy społeczne, których rozwój jest ograniczony przez kłopoty organizacyjne, a przede 
wszystkim finansowe lokalnych inicjatyw społecznych. WaŜne jest teŜ doprowadzenie do 
współpracy lokalnych inicjatyw pozarządowych i doprowadzenie do integracji wszystkich 
środowisko mieszkańców regionu „Dorzecza Bobrzy”. Realizacji tej części tematu wiodącego 
słuŜyć ma Cel Strategiczny 2 – „Wzrost zaangaŜowania społecznego”.   
Dla poprawy jakości Ŝycia i powstrzymania emigracji ludzi młodych potrzebna jest przede 
wszystkim rozwój gospodarczy, niosący za sobą powstawanie nowych miejsc pracy, a takŜe 
czyste środowisko. SłuŜyć temu ma realizacja Celu Strategicznego 3 – „Wspieranie 
zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego”.  Jest on bezpośrednią konsekwencją uznanych za 
najwaŜniejsze słabych strony w Analizie SWOT„Brak nowych miejsc pracy, szczególnie dla 
młodzieŜy”, „Mała dostępność funduszy zewnętrznych na inwestycje tworzące nowe miejsca 
pracy, skomplikowane procedury ich przyznawania”, „Dominująca pozycja rolnictwa – głównie 
niskoobszarowych gospodarstw rolnych nie będących głównym źródłem utrzymania”.  Szansą na 
poprawę tego stanu rzeczy moŜe być wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców. 
Odrębnym działaniem będzie wyznaczenie najwaŜniejszych działań na rzecz zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców obszaru „Dorzecza Bobrzy”.  
   
 
 
III.3. PARTNERSTWO 
 
Droga do Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy”. 
Pierwszym wspólnym działaniem przyszłej Lokalnej Grupy Działania  „Dorzecze Bobrzy” było 
wspólne przygotowanie i złoŜenie wniosku do I Schematu PilotaŜowego Programu Leader+ 
przez przedstawicieli 4 gmin Powiatu Kieleckiego: Miedzianej Góry, Mniowa, Strawczyna i 
Zagnańska w listopadzie 2004 roku. Podmiotem wiodącym była gmina Miedziana Góra. Od tej 
pory władze gmin, stopniowo włączając przedstawicieli podmiotów społecznych i 
gospodarczych zaczęły realizować zadania, które zaowocowały powstaniem Lokalnej Grupy 
Działania „Dorzecze Bobrzy” oraz przygotowaniem niniejszej strategii. 



ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DORZECZE BOBRZY” 

 29 

Pierwszym wspólnym działaniem pod szyldem „Dorzecza Bobrzy”– jeszcze przed podpisaniem 
umowy na realizację PilotaŜowego Programu Leader+ - była wspólna prezentacja turystycznych 
walorów wszystkich gmin na IV Świętokrzyskich Targach Turystycznych „Voyager’2005 w 
Kielcach. Na stoisko targowe „Dorzecza Bobrzy” zaproszeni zostali – prócz władz regionu 
Świętokrzyskiego – przedstawiciele mieszkańców z terenu „Dorzecza Bobrzy” zainteresowani 
rozwojem usług turystycznych.  
W sierpniu 2005 roku rozpoczęła się realizacja Schematu I PilotaŜowego Programu Leader+.  
 
1. Cykl spotkań z mieszkańcami na stoiskach informacyjnych zorganizowanych na masowych 
imprezach: 

- Dni Zagnańska w Zagnańsku – Kaniowie – sierpień 2005 r 
- „Strawczyniada” w Strawczynie – sierpień 2005 r 
- „Festiwal Nauki” w Pałęgach – Mniów – wrzesień 2005 roku 

Stoiska LGD „Dorzecze Bobrzy” były odwiedzane przez liczną grupę zainteresowanych 
mieszkańców, dzięki prowadzonej ze scen kampanii informacyjnej (w przerwach pomiędzy 
występami) oraz bogatej ofercie szkoleń, jaką proponowano na stosikach informacyjnych.  
 
2. Cykl szkoleń tematycznych dla mieszkańców gmin Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i 
Zagnańsk: 
- „Zorganizuj Swój Biznes” – szkolenie dla osób planujących uruchomić własną działalność 

gospodarczą 
- „Witaj Gościu” – szkolenie dla osób chcących uruchomić lub prowadzących działalność 

agroturystyczną 
- „Kreator Działań Lokalnych” – szkolenie dla osób zajmujących się działalnością społeczną 
- „Ekologiczne Gospodarowanie” – szkolenie dla rolników zainteresowanych prowadzenie 

gospodarstw ekologicznych 
W szkoleniach wzięło udział łącznie 124 osoby. KaŜde szkolenie tematyczne było poprzedzone 
wykładem informacyjnym oraz dyskusją nad celami Lokalnej Grupy Działania w ramach 
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich „Dorzecza Bobrzy” 
 
3. Konferencja „Lokalna Grupa Działania” – 11 wrzesień 2005 roku.  
Program Konferencji: 

1. Powitanie uczestników i gości 
2. Krótka informacja o celu spotkania 
3. Wykład „Lokalna Grupa Działania” – Halina Siemaszko – trener FAOW 
4. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” – załoŜenia i cele programowe – Jacek 
Śniadecki – współinicjator grupy 

5. Informacja o cyklu szkoleń, organizowanych przez Lokalną Grupę Działania  
6. Dyskusja nad programem LGD „Dorzecze Bobrzy” 
7. Dyskusja nad formą instytucjonalną LGD 
8. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich - załoŜenia 

 
 W konferencji wzięło udział 60 osób, reprezentujących sektor publiczny, społeczny i 
gospodarczy z terenu Gmin Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk. Głównym celem 
konferencji było bliŜsze zapoznanie z ideą LGD i budowaniem ZSROW. Uczestnicy konferencji 
złoŜyli podpisy pod deklaracja  uczestnictwa w dalszych pracach LGD. 
 
4. Cykl warsztatów tematycznych „Planowanie w Procesie Odnowy Wsi” dla aktywnych 
mieszkańców sołectw z terenu gmin miedziana Góra, Mniów, Strawczyn i Zagnańsk  (listopad 
2005– styczeń 2006) dotyczących przygotowania Planów Odnowy Wsi. W 4 dwudniowych 
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szkoleniach wzięło udział 64 osoby, reprezentujące 19 sołectw. Wszyscy zostali zaznajomienia z 
ideą tworzenia Lokalnej Grupy Działania oraz moŜliwościami jakie niesie za sobą współpraca  w 
ramach LGD. Większość sołectw uczestniczących w pracach 
  
5. Konferencja ZałoŜycielska Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy” 

 
Program Konferencji: 
 

1. Powitanie uczestników i gości 
2. Krótka informacja o celu spotkania 
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad 
4. Informacja o PilotaŜowym Programie Lider+ i prezentacja celów stowarzyszenia 
5. Wystąpienia zaproszonych gości 
6. Prezentacja projektu statutu i dyskusja nad jego treścią  
7. Przyjęcie statutu 
8. Wybór władz Stowarzyszenia 
9. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich LGD „Dorzecze Bobrzy”– 

dyskusja nad załoŜeniami 
 
W trakcie konferencji, w której wzięły udział 102 osoby z terenu Dorzecza Bobrzy oraz goście 
zaproszeni, powołano Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, przyjęto 
Statut Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Przedyskutowano takŜe wstępne zagadnienia dotyczące dalszych prac nad Zintegrowaną 
Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich „Dorzecza Bobrzy”. Ustalono, Ŝe prace nad ZSROW, w 
tym przygotowanie analizy SWOT będzie prowadzone poprzez Komisje tematyczne powołane 
przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 
6. Spotkania Komisji tematycznych LGD „Dorzecze Bobrzy” dotyczących Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” w dniu 13.12.2005 roku 
uzgodniono, prócz wyboru Prezydium Stowarzyszenia, Ŝe prace nad ZSROW „Dorzecza 
Bobrzy” będą prowadzone w następujących Komisjach: 
 

1. Komisja Turystyki i Rekreacji  
2. Komisja Dziedzictwa Narodowego, Sztuki i Folkloru  
3. Komisja Przedsiębiorczości i Innowacji  
4. Komisja ds. Organizacji Pozarządowych i MłodzieŜy  

Komisje odbyły 7 posiedzeń (po 2 posiedzenia kaŜdej komisji, z tym, Ŝe drugie posiedzenie  
Komisji Turystyki i Rekreacji oraz Komisji Dziedzictwa Kulturowego, Sztuki i Folkloru odbyło 
się łącznie). W spotkaniach Komisji wzięło udział łącznie 118 osób. W trakcie spotkań Komisji 
przygotowano analizę SWOT regionu Dorzecza Bobrzy, przyjęto Wizję, tematy wiodące oraz 
cele strategiczne ZSROW. Zgłaszano teŜ pomysły do realizacji w następnych etapach 
funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”. 
 
7. Indywidualne Wstępne Propozycje Projektów  
Inicjatywa zgłaszania wstępnych propozycji projektów przez mieszkańców zrodziła się na 
Konferencji ZałoŜycielskiej LGD „Dorzecze Bobrzy”. Zgłaszanie projektów było formą 
konsultacji społecznych, w wyniku których moŜna było zapoznać się z konkretnymi 
oczekiwaniami mieszkańców wobec przyszłych prac Lokalnej Grupy Działania. Projekty były 
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składane zarówno przez instytucje pozarządowe jak i przedsiębiorców i rolników z terenu 
„Dorzecza Bobrzy”. Większość projektów przewidziana jest na lata 2007-2013 i jest związana z 
działalnością inwestycyjną. Wykaz projektów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Strategii 
 
 
Lista projektów ma charakter otwarty i mogą się na niej znaleźć nowe projekty, pod warunkiem 
zgodności ich celów z celami Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
8. Konferencja „Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich” 
 
Konferencja ta odbyła się 11.04.2006 roku, a jej głównym celem było przyjęcie Zintegrowanej 
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich „Lokalnej Grupy działania Dorzecze Bobrzy”. W 
Konferencji wzięli członkowie Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy”. Program konferencji 
obejmował: 

1. Powitanie uczestników 
2. Prezentacja PROW na lata 2007 – 2013 w kontekście LGD (1,5 godziny) 
3. Wybór loga promocyjnego 
4. Prezentacja ZSROW „Dorzecze Bobrzy” 
5. Głosowania nad projektami do schematu II PPL+ 
6. Głosowanie nad przyjęciem ZSROW LGD „Dorzecze Bobrzy” (2 godziny) 

 Ogółem w spotkaniach i pracach nad ZSROW „Dorzecze Bobrzy” i powołaniem Lokalnej 
Grupy Działania wzięło udział: 

Lp. Wyszczególnienie Ilość uczestników 
1.  Szkolenia tematyczne 

- „Zorganizuj Swój Biznes”  
- „Witaj Gościu”  
- „Kreator Działań Lokalnych”  
- „Ekologiczne Gospodarowanie”  

Ogółem 

43 
28 
32 
21 
 

124 
2. Warsztaty „Planowanie w Procesie Odnowy Wsi” 

- 4 dwudniowe edycje 
Ogółem 

64 
 

64 
3.  Spotkania Komisji:  

- Komisja Turystyki i Rekreacji + Komisja Dziedzictwa 
Narodowego, Sztuki i Folkloru  

- Komisja Przedsiębiorczości i Innowacji  
- Komisja ds. Organizacji Pozarządowych i MłodzieŜy  

Ogółem 

 
 
 
 
 

118 
4. Konferencje LGD „ Dorzecze Bobrzy 

- Konferencja „Lokalna Grupa Działania” 
- Konferencja ZałoŜycielska LGD „Dorzecze Bobrzy”  
- Konferencja „Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów 

Wiejskich”  
Ogółem 

 
53 
112 

 
 

165 
5.  Projekty indywidualne – ilość zgłaszających 

Ogółem 
71 

 
Ogółem 

 

 
542 

 
8. Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” 
 
Zebranie to odbyło się 24.07.2006 roku, a jego głównym celem było podjęcie inicjatywy 
włączenia Gminy Piekoszów do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”. W Konferencji 
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wzięli członkowie Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” oraz jako gość Wójt Gminy 
Piekoszów. Program konferencji obejmował: 

1. Powitanie uczestników i gości 
2. Powołanie Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania 
3. Informacja Zarządu o dotychczasowych działaniach i dalszych propozycjach działań 
4. Dyskusja nad pkt. 3 
5. Wystąpienie Wójta Gminy Piekoszów dot. chęci przystąpienia Gminy do LGD „Dorzecze 

Bobrzy” 
6. Dyskusja nad pkt 5 i podjęcie decyzji w sprawie dalszych prac 
7. Zmiany w statucie LGD – rezygnacja z działalności gospodarczej, wprowadzenie zmian 

dot. moŜliwości utworzenia Lokalnej Organizacji Grantowej  
8. Dyskusja i podjęcie decyzji nt. składek członkowskich 
9. Informacja o planowanym spotkaniu integracyjnym LGD „Dorzecze Bobrzy” 
10.  Wolne wnioski  

 
NajwaŜniejszym ustaleniem konferencji było podjęcie uchwały intencyjnej dotyczącej 
rozszerzenia LGD „Dorzecze Bobrzy” o Gminę Piekoszów, którą to uchwałę Walne Zebranie 
podjęło jednogłośnie. 
 
9. Cykl spotkań informacyjnych w Gminie Piekoszów 
 
Odbyło się 6 spotkań z przedstawicielami Partnerów Społecznych, Ekonomicznych i 
Samorządowych z terenu Gminy Piekoszów oraz liczne konsultacje indywidualne. Spotkania 
miały miejsce w kilku miejscowościach Gminy – Piekoszów, Rykoszyn, Zajączków, natomiast 
konsultacje indywidualne miały miejsce na terenie Urzędu gminy w Piekoszowie. Efektem 
spotkań jest niniejsze uzupełnienie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. LGD 
„Dorzecze Bobrzy”.  
 
Załącznikiem do niniejszej strategii są listy obecności i protokoły z powyŜszychspotkań i szkoleń . 
 
10. Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” – styczeń 2007 
 
Głównym celem Walnego Zebrania LGD „Dorzecze Bobrzy”, które odbyło się 14.01.2007 roku 
było włączenie do przac LGD partnerów z terenu Gminy Piekoszów. Program spotkania 
przewidywał nst. porządek obrad: 
 

1. Powitanie uczestników i gości 
2. Prezentacja Projektu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Programu Operacyjnego 

Rozwój Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013” – zadania i fundusze dla 
Lokalnych Grup Działania  

3. Prezentacja Programu LGD „Dorzecze Bobrzy” na lata 2007-2008 
4. Dyskusja 
5. Prezentacja załoŜeń do ZSROW „Dorzecze Bobrzy” uwzględniających zapisy dot. 

Gminy Piekoszów 
6. Dyskusja nad załoŜeniami i ich przyjęcie 
7. Przyjęcie zmian w statucie LGD 
8. Wybory członków Zarządu LGD z Gminy Piekoszów 
9. Wolne wnioski 
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W trakcie spotkania podjęto uchwałę o rozszerzeniu LGD  o partnerów Gminy Piekoszów, 
zmieniono statut, z uwzględnieniem rozsz3erzenia terenu działania LGD o Gminę 
Piekoszów oraz dokooptowano do władz Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” 
przedstawicieli z terenu Gminy Piekoszów. 
 
 
III.4. BUDśET 
 
BudŜet Lokalnej Grupy Działania na lata 2006 – 2007, czyli czas realizacji II Schematu 
PilotaŜowego Programu Leader + został przygotowany w oparciu o zdania Lokalnej Grupy 
Działania, wynikające z realizacji programu oraz w oparciu o listę wybranych projektów. 
Finansowanie działań LGD zostanie oparte o kredyt bankowy z jednego z Banków 
Spółdzielczych, działających na terenia działań LGD „Dorzecze Bobrzy” – procedura wyboru 
ofert będzie miała charakter konkursowy. Koszt odsetek od kredytu, nie będący kosztem 
kwalifikowanym, zostanie wygenerowany z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia 
LGD lub z dotacji lub darowizn. MoŜliwe jest teŜ pozyskanie innych źródeł finansowania 
 
Inne załoŜenia, dot. finansowania LGD na lata 2007 – 2013: 
- Czas realizacji Schematu II PilotaŜowego Programu Leader+ – 15 miesięcy (styczeń 2007 – 

marzec 2008) 
- Ilość etapów –4 
- Planowane działania LGD „Dorzecze Bobrzy” w schemacie II PPL+: 
  
 
Dane zgodne z poprawionym wnioskiem do II Schematu PPL+ 
 
 
1. Koszty administracyjne w tym zakup sprzętu – I - IV Etap 
 

Lp Wyszczególnienie Jedn. 
Miary 

ilość 
Całkowite 

ogółem 
VAT 

ogółem 

Kwalifik
o-walne 
ogółem 

I.1. Wynagrodzenie pracowników osobog
odzina 

3200 40000 0 40000 

I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń 
biurowych (400 zł/m-c) 

m-c 15 7500 1650 7500 

I.3. Zakup sprzętu biurowego (meble,  
sprzet biurowy)  

  10000 2200 10000 

I.4. Konserwacja i naprawa sprzętu 
biurowego (200 zł/m-c) 

m-c 15 3000 660 3000 

I.5. Opłaty związane z prowadzeniem 
biura (telefony, internet, materiały 

biurowe, poczta)  

m-c 15 15000 3300 15000 

I.6 Inne m-c 15 6000 1320 6000 
I.7 Sprzęt IT (komputery, oprogramowanie, 

multimedia) 
 13700 3014 13700 

Suma kosztów administracyjnych (Ka)   95200 12144 95200 
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 2. Promocja i informacja o projekcie i ZSROW – 21.000 
 

 
Lp 

Nazwa 
Przedsięwzięcia  

 
Opis przedsięwzięcia / Etap 

Koszt 
planowany 

brutto 
1 Rocznik „Dorzecza 

Bobrzy”  
 

Materiał informacyjno – promocyjny o działaniach LGD 
„Dorzecze Bobrzy” po zakończeniu II schematu programu na 
Konferencję Podsumowującą  (koniec roku 2007)  
IVEtap  

 
4.500 zł 

2 Cykl artykuły w gazetach 
gminnych  

Kwartalne materiały informacyjne o działaniach LGD „Dorzecze 
Bobrzy” i Programie Leader+ na łamach gazet lokalnych (4 
edycje)  
I - IV Etap  

 
6.000 zł 

3 Konferencje stowarzyszenia  
 

- Konferencja (Walne Zebranie Członków) LGD „Dorzecze 
Bobrzy” dot. Konkursów (pakt 5) oraz  Kapituły Logo 
Promocyjnego  
I Etap 
-  Konferencja (Walne Zebranie Członków) podsumowująca 
prace w II schemacie PilotaŜowego Programu Leader  
IV Etap  

3.000 zł 
 
3.000 zł 

4 Strona internetowa 
„Dorzecza Bobrzy” 

BieŜąca aktualizacja danych  
I – IV Etap  

3.500 zł 

5 Banner informacyjny  Informacja o źródłach finansowania przedsięwzięć (zgodna z 
rozporządzeniem KE)  
I - Etap 

1.000 zł 

Ogółem 21.000 zł 
 
 
3. Pomoc szkoleniowa i doradcza – 75.000 
 
 

 
lp 

Nazwa 
Przedsięwzięcia 

 
Opis przedsięwzięcia 

Koszt 
planowany 

brutto 
1 LGD jako Instytucja 

wdraŜająca 
Cykl szkoleń dla członków Zarządu LGD przygotowujące do 
działań Stowarzyszenia w latach 2007 – 2013  
II,  IV Etap 

8.000 zł 

2 Kurs przewodników 
świętokrzyskich 

Szkolenie dla osób chcących uzyskać licencję Przewodnika 
turystycznego  
I Etap 

14.000 zł 

3 Szkolenia i doradztwo dot. 
samo organizacji 
społeczeństwa  

Cykl szkoleń oraz pomoc w realizacji procedur rejestracyjnych 
dla lokalnych inicjatyw (stowarzyszenia, kluby sportowe)  
II – IV Etap 

 
 
9.000 zł 

4 Plany Rozwoju Wsi Wsparcie eksperckie przy tworzeniu i aktualizacji „Planów 
Rozwoju Wsi”   
II – III Etap 

8.000 zł 

5. Biuro Doradztwa „Dorzecza 
Bobrzy” 

Wyspecjalizowana grupa ekspertów zajmująca się 
przygotowaniem analiz, biznesplanów, wniosków o fundusze 
dla gmin, organizacji pozarządowych i mieszkańców regionu  
II - IV Etap 

35.000 zł 

Ogółem 75.000 zł 
 
4. Analizy, ekspertyzy, projekty, dokumentacja itp. – 276.000 
 
Wybrane projekty będą miały zasadniczy wpływ na rozwój regionu i moŜliwość realizacji 
dalszych działań. Wobec duŜego zainteresowania realizacją projektów indywidualnych znaczną 
część ew. dotacji Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” ma zamiar przeznaczyć w II 
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Schemacie PilotaŜowego Programu Leader+ na utworzenie biura bezpłatnego doradztwa w 
przygotowania wniosków o wsparcie z innych programów głównie dla osób indywidualnych 
oraz organizacji pozarządowych ale takŜe dla jednostek publicznych, dla realizacji działań 
ujętych w niniejszej strategii.   
 
 

 
lp 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

 
Opis przedsięwzięcia 

Koszt 
planowany 

brutto* 
 
 
 

1 Szlak pieszy 
„Pracowitej Rzeki 
Bobrzy” 

Opracowanie koncepcji szlaku pieszego „Pracowitej Rzeki 
Bobrzy”  wraz z projektami infrastruktury turystycznej obok 
szlaku  
I  Etap 

 
22.000 zł 

2 Szlak konny „Pętla 
Sienkiewiczowska” 

Opracowanie koncepcji „Szlak Konny „Pętla 
Sienkiewiczowska” (120 km) wraz z projektami dostosowania 
istniejących obiektów dla „Konnych Baz Popasowych”   
I Etap 

 
18.000 zł 

3 System tras rowerowych 
„Pętla Bobrzańska” 

Opracowanie koncepcji systemu tras rowerowych  
wraz z projektami rowerowych parkingów  
I Etap 

 
16.000 zł 

4 Kompleks Historyczny 
„Zakład Wielkopiecowy 
w Bobrzy” 

Projekt zagospodarowania Zabytkowego Zakładu 
Wielkopiecowego w Bobrzy   
II Etap 

 
20.000 zł 

5 „Huta Józef” w 
Samsonowie 

Projekt zagospodarowania Huty Józefa dla celów turystycznych  
II Etap 

15.000 zł 

6 Wielki Piec Hutniczy w 
Kuźniakach 

Koncepcja wyeksponowania i udostępnienia Wielkiego Pieca w 
Kuźniakach  
II Etap 

15.000 zł 

7 Dąb „Bartek” Projekt ratowania dębu i zagospodarowania otoczenia Dębu 
Bartek (uporządkowanie terenu, mała architektura)  
II Etap 

20.000 zł 

8 Stacja naukowa 
„Gliniany Las” 

Koncepcja budowy Stacji Naukowej „Gliniany Las – Ostoja 
Dinozaurów”  
II Etap 

20.000 zł 

9 Zbiornik wodny 
„Strawczyn” 

Projekt zagospodarowania otoczenia zbiornika „Strawczyn”  
III Etap 

20.000 zł 

10 Projektowany zbiornik 
„Wilcza Góra” 

 
Koncepcja Budowy zbiornika wodnego „Wilcza Góra” III Etap 

 
30.000 zł 

11 Zalew „Umer”  Projekt zagospodarowania terenu wokół zalewu  
III Etap 

20.000 zł 

12 Odrestaurowanie tras 
narciarstwa biegowego 

Koncepcja utworzenia bazy narciarstwa klasycznego w oparciu 
o istniejące tory w Tumlinie  
I Etap 

 
15.000 zł 

13 Stacja narciarska 
„Sieniawska Góra” 

Koncepcja budowy wyciągów i tras narciarskich  
IV Etap 

15.000 zł 

14 Stacja Narciarska 
„Cierchy” 

Koncepcja budowy wyciągów i tras narciarskich  
IV Etap 

15.000 zł 

15 Park wypoczynku 
„Zagnańsk” 

Projekt ścieŜki zdrowia i toru saneczkowego  
IV Etap 

15.000 zł 

Ogółem  276.000 zł 

* Koszt planowany brutto – w przypadku wyŜszej kwoty za opracowanie, zostanie ona 
dofinansowana przez zainteresowanego 
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5.  Działania na rzecz promocji regionu – 247.000 zł 

 
Al
p 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

 
Opis przedsięwzięcia 

Koszt 
planowany 

brutto 
1. System identyfikacji 

wizualnej „Dorzecza 
Bobrzy” 

Opracowanie i wdroŜenie jednolitego systemu wizualizacji atrakcji 
turystycznych „Dorzecza Bobrzy” składającego się z: 
- Plansz informacyjnych przy głównych trasach komunikacyjnych 
- Kierunkowskazów do atrakcji turystycznych i miejsc zakwaterowań 
- Jednolitych oznaczeń miejsc noclegowych i gastronomicznych 
- Jednolitych oznaczeń atrakcji turystycznych (mapy, opisy, 

kierunkowskazy) 
II Etap 

 
 
 
 
 
40.000 zł 

2. „Centrum Informacji 
Turystycznej” 
 

Powołanie nowej instytucji w formie spółki podmiotów publicznych i 
prywatnych, działającej na zasadach komercyjnych i zajmującej się: 
- informacją turystyczną (jeden punk centralny + 3 punkty informacji) 
- organizacja imprez kulturalnych 
- doradztwo gospodarcze dla członków LGD 
centrum kultury (archiwum, prezentacje) 
II - IVEtap 

 
 
 
45.000 zł 

3 Promocja na targach 1. Stoisko „Dorzecze Bobrzy” na Targach „Voyager 2007” w Kielcach 
– 6.000  

2. Stoisko „Dorzecze Bobrzy” na Targach „Na styku kultur 2007” w 
Łodzi – 10.000 

3. Stoisko „Dorzecze Bobrzy” na Targach Turystycznych ‘2007 w 
Warszawie – 10.000 

I  Etap 

 
 
 
26.000 zł 

4 Konkurs na realizację 
Imprez Promocyjnych i 
regionalnych 

Wsparcie imprez promocyjnych (załącznik – PROPOZYCJE 
PROJEKTÓW DO REALIZACJI NA LATA 2007-2013 PRZEZ 
LOKLANĄ GRUPĘ DZIAŁANIA "DORZECZE BOBRZY") na 
zasadach konkursu ofert przygotowanego przez Lokalną Grupę 
Działania, w którym uczestniczyć będą wszyscy zainteresowani po 
przedstawieniu szczegółowych planów i oddziaływania imprez. 
Planowane jest zorganizowanie min. 8 imprez promocyjnych 
II - IV Etap 

 
 
 
95.000 zł 

Folder Promocyjny Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”  
I  Etap 

 
5.000 zł 

5 Wydawnictwa 
Promocyjne LGD 

Konkurs na dofinansowanie wydawnictw (na zasadach konkursu 
zorganizowanego przez LGD „Dorzecze Bobrzy”). Planowane jest 
dofinansowanie min. 6 wydawnictw promocyjnych (ksiąŜkowych) 
III -IV Etap 

 
 
30.000 zł 

6 Logo promocyjne 
„Dorzecza Bobrzy” 

Powołanie i prace kapituły Logo Promocyjnego, przygotowanie załoŜeń 
konkursowych, I edycja konkursu 
I,  IV Etap 

 
6.000 zł 
 

 Ogółem 247.000 zł 

 
 
6 Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD – 19.000  
 
- Wyjazd szkoleniowy do Niemieckich LGD  dla członków LGD „Dorzecze Bobrzy” – 13.000 

zł – IV etap 
- Wizyty studialne w Polskich Lokalnych grupach działania – 6.000 zł – I etap 
 
 
 
Ogółem w Schemacie II PilotaŜowego Programu Leader+ LGD Dorzecze Bobrzy ma 
zamiar ubiegać się o kwotę 733.200 zł 
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III.5 WDRA śANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW 
WIEJSKICH  
 
Wstępne projekty zdań złoŜone przez członków Lokalnej Grupy Działania będą dopracowywane 
i uszczegóławiane przez członków na podstawie wytycznych, ogłoszonych przez LGD, 
technicznie zaś przy współpracy z nowo powstałym Biurem Doradztwa „Dorzecza Bobrzy” 
(„Pomoc Doradcza i szkoleniowa). Lista projektów jest listą otwartą na nowe propozycje ze 
strony członków LGD. Lokalna Grupa Działania będzie wybierać projekty na podstawie 
procedur, zaproponowanych przez Zarząd, a będących zgodnymi z wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej. Biuro Doradztwa zajmie się równieŜ poszukiwaniem innych moŜliwości 
finansowanie projektów członków LGD. 
W Schemacie II PilotaŜowego Programu Leader+ procedury wyboru projektów zostaną 
przetestowane w przypadku wyboru cyklu imprez promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, 
według następujących kryteriów: 
1. Kryterium oddziaływania – preferowane będą projekty obejmujące i oddziaływujące na jak 
największy teren działania (najlepiej teren czterech gmin)  
2. Kryterium zaangaŜowania społecznego – ilość osób, które zostanie zaangaŜowane w realizację 
projektu i wielkość grupy osób, które odczują pozytywne efekty jego realizacji 
3. Kryterium doświadczenia – preferowane będą projekty, których projektodawcy wykaŜą się 
odpowiednimi moŜliwościami realizacji 
4. Kryterium dochodowe – preferowane będą projekty mogące w perspektywie generować 
dochód większej grupie mieszkańców 
5. Kryterium efektywności i trwałości efektów 
6. Kryterium zgodności celów i efektów projektów z ZSROW LGD „Dorzecze Bobrzy” 
 
Procedura wyboru projektów będzie wyglądać następująco: 
 
 

 
1. Opracowanie przez Zarząd LGD wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze 

szczegółowymi kryteriami ocen 
 

 
 

 
2.  Wyznaczenie terminu składania wniosków 

 
 
 
 

3.  Składanie wniosków przez zainteresowane podmioty do Zarządu LGD 
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4. Wstępna ocena przez Zarząd LGD (formalna i merytoryczna) oraz juŜ funkcjonuj ące 
Komisje LGD (merytoryczne) – rekomendacja wniosków 

 
 
 
 
5.  Prezentacja wniosków i ich wybór do realizacji przez Walne Zebranie Członków LGD 

 
 
 
 

6. Monitoring realizacji projektów przez Zarząd LGD 
 

 
 
 

7. Podsumowanie przez Walne Zebranie Członków LGD realizacji projektów 
 

 
 
W przypadku braku moŜliwości realizacji projektów w formie dofinansowania, wybrane w 
powyŜszej procedurze projekty będą realizowane przez LGD jako projekty własne. 
Podobny schemat wyboru projektów do realizacji  obowiązywał będzie w następnych etapach 
wdraŜania Programu LEADER + i dotyczyć będzie wszystkich projektów zgłaszanych przez 
partnerów LGD. Jego ewentualna modyfikacja będzie moŜliwa dzięki fizycznemu 
przetestowaniu zaproponowanego trybu. 
 
 
 


