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Lokalna Grupa Działania „Podkowa” funkcjonuje w ramach osi 4 LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na obszarze trzech gmin Powiatu
Zduńskowolskiego.
Początki działalności stowarzyszenia sięgają 2008 roku. Wtedy też Gmina Zduńska
Wola oraz Gmina Zapolice podjęły współpracę partnerską, celem zaktywizowania
samorządów oraz partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju
lokalnego.
W wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji społecznych stworzona została
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru, w której określono następujące cele dla działalności LGD:

Dnia 18 czerwca 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a LGD została podpisana
umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. W 2009 i 2010 r. w niezmienionym składzie
podejmowała działalność na terenie. W tym samym czasie Zarząd LGD oraz władze gmin partnerskich dążyły
do rozszerzenia terenu działania LGD. Prowadzono rozmowy z gminą miejsko-wiejską Szadek. Motywem
podjęcia współpracy w ramach LGD była przede wszystkim spójność obszarowa. W czerwcu 2010 roku Rada Gminy
i Miasta Szadek podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do LGD „Podkowa”, we wrześniu tego samego roku
Zarząd LGD zadecydował o nabyciu członkowstwa w stowarzyszeniu przez Gminę i Miasto Szadek.
Obecnie zatem Lokalna Grupa Działania „Podkowa” działa na terenie trzech gmin: Gminy Zapolice, Gminy Zduńska Wola
oraz Gminy i Miasta Szadek. Powierzchnia tego obszaru wynosi 344 km2, a mieszka na nim 23 532 osób.
Teren naszego działania:
Gmina Szadek

Cel ogólny 1:
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania z uwzględnieniem ochrony
oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych. W jego ramach
określono następujące cele szczegółowe:
1. Rozwój usług turystycznych, powstawanie miejsc pracy w sektorze turystyki i tworzenie partnerstw
na rzecz rozwoju turystyki.

Gmina
Zduńska Wola

Gmina Zapolice

2. Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej.
3. Zachowanie lokalnego dziedzictwa, w tym identyfikacja produktów regionalnych oraz promocja obszaru
objętego LSR.
Cel ogólny 2:
Wzmocnienie kapitału ludzkiego i aktywizacja mieszkańców LGD, w tym w zakresie innowacyjnych rozwiązań,
konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. W jego ramach wyszczególniono:
1. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
2. Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców.
3. Ożywienie gospodarcze poprzez rozwój przedsiębiorczości.

Misją LGD jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez dążenie do poprawy
jakości życia na terenie gmin partnerskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów
regionalnych, jak również podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców, w tym w zakresie innowacyjnych
rozwiązań, konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.
Biuro stowarzyszenia znajduje się w budynku Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Czechach - gmina Zduńska Wola.
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Partnerzy LGD
W południowej części obszaru LGD położona
jest najmniejsza gmina naszego obszaru,
a zarazem jedna z najmniejszych gmin
o charakterze wiejskim w województwie
łódzkim – Gmina Zapolice. Niezwykle
urokliwe krajobrazy, lasy, bogactwo
przyrodnicze, czyste powietrze oraz liczne
tereny rekreacyjne są wizytówką gminy oraz
gwarancją wspaniałego wypoczynku.
Teren gminy zajmuje powierzchnię blisko 81 km 2
i niemal cały położony jest na obszarze Wysoczyzny
Łaskiej, Kotliny Szczercowskiej (południowo-zachodnia
część terenu pomiędzy Wartą i Widawką) oraz Kotliny
Sieradzkiej (niewielki zachodni obszar gminy). Przez
gminę przepływają dwie największe rzeki województwa
łódzkiego, którymi są Warta i wpływająca do niej
w miejscowości Pstrokonie – Widawka, których dolina
jest ulubionym miejscem wędkarzy oraz miłośników
sportów wodnych.
Niewątpliwą atrakcją na terenie gminy jest Park
Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, obejmujący
aż 28,4% jej powierzchni. Obraz Parku wyróżnia się w
swoim otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza
malowniczymi przełomami Warty, gdzie wysokości
względne stoków dochodzą do 45 metrów, a na powierzchni
ukazują się stare utwory wapienne. Z wysokich brzegów
zaobserwować można rozległe panoramy doliny.
Ponadto, obszar parku jest interesujący pod względem

Gmina zapolice
botanicznym ze względu na stosunkowo
małe zmiany spowodowane działalnością
człowieka.
Szczególnie bogata jest flora łąkowa,
bagienna i wodna.
W ramach Parku Krajobrazowego
Międzyrzecza Warty i Widawki na
południowych obszarach Gminy Zapolice,
w okolicach miejscowości Jeziorko, znajduje się
część rezerwatu Korzeń, obejmujący kompleks bagien
śródleśnych o dużej wartości przyrodniczej. Celem
jego utworzenia była ochrona dużej powierzchni
torfowiska, na obszarze którego występuje wiele
populacji chronionych i rzadkich gatunków roślin
i zwierząt. Dzięki temu miejsce to jest wyjątkowo cenne
w skali nie tylko regionu, ale i kraju. Obszar rezerwatu
jest szczególnie cenny jako stanowiska lęgowe dla
ptaków, zwłaszcza urwania i brodźca samotnego, miejsca
rozmnażania płazów, matecznik dla ssaków – bobrów
i dzików. Jest to rezerwat, który można podziwiać
oglądając go z zewnątrz.
Wszelkie wchodzenie do środka
jest niebezpieczne ze względu
na zróżnicowaną grubość
warstwy runa.

Polecamy:

Gmina Zapolice

Wzniesiony w XIII wieku kościół p.w. św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku jest
jednym z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej w kraju. Zwiedzając jego wnętrza warto
zwrócić uwagę na wmurowany w kruchcie kamienny tympanon przedstawiający bazyliszka. Na
zewnętrznej stronie muru znajdują się charakterystyczne okrągłe wgłębienia, wokół powstania
których istnieje wiele teorii. Jedna z nich głosi, że są to pozostałości po rytualnym nieceniu ognia,
inne natomiast, że pył ceglany z murów kościoła miał właściwości lecznicze. Uroku budowli
niewątpliwie dodaje położenie jej na wysokim brzegu Warty.

Rejon Belenia i Strońska to miejsce wydarzeń kampanii
z września 1939 r. Na cmentarzu w Strońsku znajdują się
mogiły poległych w walkach, a na linii Warty zachowały się
liczne schrony bojowe. Obecnie stanowią scenerię inscenizacji
historycznej, przywołującej walkę 30 Pułku Strzelców
Kaniowskich z Niemcami. Przywołujące tragiczne wydarzenia
z września ’39 widowisko odbywa się już od kilku lat
w pierwszą sobotę września, przyciągając coraz to liczniejsze
grupy rekonstruktorów, a także gromadząc rzesze widzów.

Zwiedzając region, warto zajrzeć
do parku w Zapolicach, który znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie
urzędu gminy. Prowadzi do niego
zabytkowa
brama
wjazdowa
z początku XX w.
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Spływy kajakowe
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Od 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu organizuje spływy
kajakowe Wartą i Widawką. Impreza cieszy się ogromnym
zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców gminy,
jak i przybyłych amatorów wodnych sportów. Bezpośrednie
obcowanie z naturą, wspólne rodzinne uprawianie
sportów powoduje iż spływ kajakowy pozostawi po sobie
niepowtarzalne wrażenia i niezapomniane wspomnienia.

Informacje praktyczne:
Urząd Gminy Zapolice
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
tel. 43 823-19-82
www.zapolice.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach
ul. Główna 14
98-161 Zapolice
tel./fax 43 823-19-86
e-mail: gokis.zapolice@onet.eu
www.gokiszapolice.pl

2 miejsce w konkursie fot. Wojciech Glinkowski
„Słońce zachodzące nad Sieradzem - Widok ze Strońska”

Gmina ZDUNSKA WOLA

Położona w centrum obszaru LGD
Gmina Zduńska Wola jest typową gminą
podmiejską, położoną wokół miasta
Zduńska Wola. Gmina liczy prawie 11,4
tysiąca mieszkańców i zajmuje obszar
o powierzchni 111 km 2. Atrakcyjne
usytuowanie gminy w centrum kraju,
w pobliżu jednej z największych aglomeracji
w Polsce, stanowi o perspektywach rozwoju.
Z uwagi na swoje położenie,
obszar ten posiada wiele
walorów przyrodniczych.
Czyste powietrze oraz liczne
lasy, które zajmują aż jedną
czwartą powierzchni gminy,
przyciągają rzesze turystów
i miłośników przyrody. Ze
względu na unikatową florę
ochroną objęte zostały dwa
fragmenty leśne: rezerwat

Jabłecznik o powierzchni 47,3 ha oraz rezerwat
Wojsławice o powierzchni 97,3 ha. Ponadto,
południowy kraniec gminy leży w obrębie
Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty
i Widawki oraz Nadwarciańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.
Atrakcyjna okolica nie jest jedyną zaletą gminy.
Uwagę przykuwa tu zaangażowanie mieszkańców
w działalność społeczną. Na terenie gminy działają liczne
koła gospodyń wiejskich, w których zrzeszonych jest ponad
200 pań, oraz 14 jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Wszyscy z dużym zapałem uczestniczą w gminnych oraz
kościelnych uroczystościach.
Gmina Zduńska Wola pochwalić się może także współpracą
międzynarodową. W 2007 roku ustanowione zostało
partnerstwo z miastem Lőrinci na Węgrzech. Podstawę
współpracy kształtują w pierwszym rzędzie bezpośrednie
kontakty szkół, związków, stowarzyszeń i instytucji
w dziedzinie kulturalnej i naukowej.

Polecamy:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Urszuli
Strońsko 8
98-161 Zapolice
tel. 43 823-19-10

Drewniany kościół p.w. św. Katarzyny Dziewicy Męczennicy w Korczewie
wybudowany został w 1729 roku z fundacji ks. Grzegorza Ptaszkowskiego. W roku 1930
powiększono go od strony zachodniej, a w latach 90-tych XX wieku odrestaurowano.
Przy pomocy środków PROW na lata 2007-2013 wykonany został remont dachu
i elewacji kościoła (2010 r.) oraz przebudowana ścieżka procesyjna wokół niego (2011 r.).

Agroland – gospodarstwo agroturystyczne
Rembieszów 86
98-161 Zapolice
tel. 692 331 759

Wyróżnienie w konkursie fot. Tomasz Woźniak
„Piękno natury rzadko dostrzegane...”

P.P.H.U. „Retro” Mirosława Urbaniak
ul. Główna 18
98-161 Zapolice
tel. 43 823-10-25

„Na wyspie” Wiesław Rumpel
Młodawin Górny 33
98-161 Zapolice
tel. 608 175 337

3 miejsce w konkursie fot. Adam Kaczmarek
„Malowniczy zakątek
Widok z nad stawu w parku strońskim”

Wyróżnienie w konkursie fot. Marta Glinkowska
„Odważni strażacy z Gminy Zapolice”

W Wojsławicach znajduje się kompleks dworsko – parkowy, na który
składają się XIX-wieczny dwór w stylu późno 9. klasycystycznym
wraz z parkiem dworskim oraz wybudowany w 1900 r. z inicjatywy
dziedzica Antoniego Siemiątkowskiego pałac w stylu eklektycznym.
Obecnie pałac jest siedzibą Zespołu Szkół Rolniczych, a w jego
pomieszczeniach znajdują się izby Szkolnego Muzeum Regionalnego.
Zbiory muzeum obejmują eksponaty związane z kulturą ludową,
obyczajami, przybliżające zwiedzającym dawną polską wieś, jej
piękno oraz tradycje.
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Gmina ZDUNSKA WOLA

Informacje
praktyczne:

Stajnia Gajewniki oferuje usługi pensjonatowe dla koni oraz
doskonałe zaplecze do treningu sportowego i amatorskiego.
Stwarza także wspaniałe warunki wypoczynku dla osób
spragnionych ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Ponad
30 hektarów zieleni, 3 stawy rybne, lasy, w których można
odbywać piesze i rowerowe wycieczki zachęcają do odpoczynku
i słodkiego lenistwa.

Urząd Gminy
Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 41 20
www.ugzw.com.pl

Już od wielu lat, w miesiącu sierpniu Stajnia Gajewniki
organizuje Festiwal Jeździecki – największą imprezę jeździecką
w województwie łódzkim. W programie imprezy stałymi
punktami są m.in. konkursy skoków przez przeszkody, a także
zmagania zaprzęgów jednokonnych i parokonnych.

Koło Gospodyń Wiejskich Wolka Wojsławska

Występ podczas dożynek

Parafia Rzymskokatolicka
p. w. Św. Katarzyny Dz. M.
w Korczewie
Korczew 4a
98-220 Zduńska Wola

HADES „Hades Ostrówek”

Łowisko „Złota rybka”

Michałów 69
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 823 03 55
tel. 605 903 803
www.hades.info.pl

Hotel Ostrówek
Ostrówek 16
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 91 11
www.hotelowe-ostówek.pl

Stowarzyszenie Agro Aves
Gajewniki 2
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824 40 35
fax 43 824 31 70
www.agro.aves.pl
www.stajniagajewniki.pl

Izby Szkolnego Muzeum Regionalnego

Łowisko wędkarskie
„Złota Rybka”
Czechy - Pomnik przyrody

Wyróżnienie w konkursie foto.
Barbara Kulda „Mroźny dmuchawiec”

Wojsławice
98-220 Zduńska Wola
tel. 600 11 77 73
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Gmina SZADEK
Ale region ten to nie tylko bogata historia.
Gmina słynie z kultywowania tradycji ludowych
oraz kulinarnych. Zespoły ludowe, produkty
tradycyjne, aktywnie działające koła gospodyń
wiejskich są niewątpliwie wizytówką tego
miejsca.

W północnej części obszaru LGD położona
jest Gmina Szadek. Teren gminy skupiony
jest wokół malowniczego miasteczka,
które stanowi centrum administracyjne
i usługowe dla mieszkańców okolicznych
miejscowości. Szadek jest prawdopodobnie
jednym z trzech najstarszych ośrodków
miejskich ziemi sieradzkiej.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku istnieje już od 1945 roku.
Obecnie jest znanym i bardzo cenionym producentem szerokiego asortymentu wyrobów
piekarniczo – cukierniczych i wędliniarskich, opartych na tradycyjnych recepturach
i metodach wytwarzania. Niepowtarzalny smak tych wyrobów znajduje uznanie nie tylko
konsumentów, ale jest również powodem ich systematycznego od kilku lat nominowania
i nagradzania tytułem „POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI”. Chleby żytnie szadkowskie
oraz wędzonki szadkowskie wytwarzane przez GS wpisane zostały przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych.
Centrum kulturalnym gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Szadku. Przy nim działa zespół wokalny seniorów „Wrzos”,
który swoje artystyczne podboje rozpoczął wiosną 1997 r. Od
tego czasu zdobył wiele nagród na przeglądach i konkursach,
m. in.: w Wojewódzkim Przeglądzie w Skierniewicach w 2005 r.,
Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Seniorów w Bydgoszczy.
W 2008 zespół nagrał płytę pt: „ Życie jest piękne”. Ponadto „Wrzos”
jest laureatem nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za
promocję województwa. W lipcu 2010 r. został odznaczony
medalem „Zasłużony dla powiatu zduńskowolskiego”.

Polecamy:
Najbardziej wartościowym zabytkiem jest gotycki Kościół parafialny
p.w. św. Jakuba Apostoła w Szadku, zbudowany w latach 1333-1335
na miejscu drewnianego kościoła spalonego przez Krzyżaków. We
wnętrzu szczególny zachwyt wzbudza, zachowana we fragmentach,
późnogotycka polichromia ścienna wykonana w połowie XV w. przez
Jana z Wrocławia oraz gotycka rzeźba Pieta (XV w.), chrzcielnica z brązu
(XIV w.), gotycka monstrancja (XV w.), postać Chrystusa za krzyżu
wyrzeźbiona w pracowni Wita Stwosza oraz drewniane relikwiarze
z poł. XVII w.

Zabytkowy Dwór w Rzepiszewie zbudowany został w 1840 r.
w stylu klasycystycznym. Otacza go park o powierzchni 4ha. Dziś,
we wnętrzach z przełomu XIX i XX w. mieszczą się pokoje gościnne
gospodarstwa agroturystycznego.

W Szadku prężnie działa kapela podwórkowa
Szadkowiacy. Zespół powstał w 2001 roku i od
samego początku istnienia uświetnia wszystkie
ważniejsze imprezy w regionie. Podczas koncertów
wykonują głównie repertuar autorski o charakterze
podwórkowym i ludowym. Kapela nagrała 3 płyty i 2
teledyski. Szadkowiacy są prawdziwą chlubą regionu.
Informacje na ich temat można znaleźć na stronie
internetowej kapeli: www.szadkowiacy.pl

Wizytówką gminy są dwie imprezy mające już swoją historię.
W pierwszą niedzielę lipca, już od kilku lat, odbywa się
Gala Kapel Ziemi Łódzkiej. Jest to przegląd zespołów
o charakterze muzyki podwórkowej. Obejmuje swoim zasięgiem
głównie zespoły województwa łódzkiego, ale często też galę
swoimi występami uświetniają kapele z całego kraju.
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Gmina SZADEK

LGD „Podkowa” w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizuje wiele
zadań skierowanych do mieszkańców terenu. Nasza działalność
skierowana jest na aktywizację i integrację społeczeństwa, promocję
obszaru i podnoszenie wiedzy ludności.

Regionalny Turniej Sołectw jest imprezą towarzyszącą
dożynkom gminnym. Impreza miała już kilka edycji i z każdym
rokiem cieszy się coraz większa popularnością. Zmagania sołectw
odbywają się w trzech kategoriach: wystawa rękodzieła, tradycyjna
potrawa regionalna i prezentacja artystyczna.
Rywalizacja w dwóch pierwszych kategoriach odbywa się na
samodzielnie wykonanych przez reprezentacje sołectw stoiskach,
które zawsze zachwycają pomysłowością i różnorodnością
wykonania. Od roku 2012 impreza ma charakter wojewódzki.

naszE inicjatywY:

W Szadku swoją siedzibę ma Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem
działania biura jest Związek Młodzieży Wiejskiej a działalność współfinansowana jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju
organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich”. W centrum można uzyskać porady
w zakresie finansów i księgowości, prawa oraz zarządzania.

Urząd Gminy i Miasta Szadek
ul. Warszawska 3
98-240 Szadek
tel. 43 821-50-04
www.szadek.net

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Szadku
ul. Widawska 16
98-240 Szadek
tel. 43 821-51-20
e-mail: mgok.szadek@op.pl
www.mgokszadek.pl

Informacje praktyczne:
Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych
ul. Warszawska 3, pok. nr 1
98-240 Szadek
tel. 43 821-50-11

GS Szadek
ul. Sieradzka 18
98-240 Szadek
masarnia – tel. 43 821-51-10
piekarnia – tel. 43 821-51-43
e-mail: gsszadek@post.pl

Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła

Dwór w Rzepiszewie

ul. Ogrodowa 1
98-240 Szadek
tel./fax. 43 821-50-14

Rzepiszew 51
98-240 Szadek
tel. 43 821-68-58

DZIAŁALNOSC LGD

Gospodarstwo
agroturystyczne
Jarosław Wawrzyniak
Góry Prusinowskie 20
98-240 Szadek
tel. 43 821-51-28
tel. kom. 504 480 083

Alternatywne
gospodarstwo
agroturystyczne
„U Marka”
Wielka Wieś 1
98-240 Szadek
tel. 601 324 543
www.umarka.pl

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” od 2011 r. organizuje na swoim obszarze Noc Świętojańską.
Intensywny zapach świeżych ziół, kolorowe kwiaty, płonące świece są nieodłącznym
elementem imprezy. Piękne wianki świętojańskie - dzieła pań z kół gospodyń wiejskich
i sołectw są głównymi bohaterami imprezy. Całości dopełniają folklorystyczne dźwięki
z repertuaru lokalnych zespołów muzycznych.
Celem Nocy Świętojańskiej jest promocja LGD, integracja mieszkańców całego obszaru oraz
ich aktywizacja poprzez zaangażowanie w przygotowania do imprezy. Nie brakuje na niej
bowiem zachwycających stoisk KGW oraz pomocy strażaków ochotników.
Wianki, woda i ogień to cechy wspólne, które łączą XXI wiek z najstarszymi obrzędami
sprawowanymi podczas Nocy Świętojańskiej. Podtrzymywanie tradycji pozwala wrócić do korzeni,
a także jest doskonałą okazją do dobrej zabawy i integracji mieszkańców.

17

18

DZIAŁALNOSC LGD

UDZIAŁ W TARGACH
Oferty atrakcyjnego wypoczynku na wsi, jarmark
rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, degustacje potraw
regionalnych, konkursy dla wystawców i zwiedzających – to
wszystko można zobaczyć, poczuć i posmakować podczas
Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL w Kielcach. Co roku województwo łódzkie
podczas tej imprezy promuje walory regionu, a na stoisku
przygotowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich przekonują o tym lokalne grupy
działania. Obok nich o względy turystów zabiegają koła
gospodyń wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego oraz zespoły
posiadające w swoim repertuarze folklorystyczne brzmienia.
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” również zachęca do
odwiedzenia naszego terenu, KGW proponują skosztowanie
lokalnych pyszności, a Szadkowiacy umilają wszystkim czas
swoją muzyką.

DZIAŁALNOSC LGD
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” uczestniczy
także w Targach – Regiony Turystyczne Na Styku
Kultur, które już od kilkunastu lat odbywają się
w Łodzi. Oferta targów to nie tylko prezentacja
regionów, organizatorzy zapewniają możliwość
uczestnictwa w wykładach i konferencjach
tematycznych. Zainteresowanie zwiedzających
wzbudza nieustannie stoisko Sekretariatu
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Łódzkiego, na którym prezentuje
się LGD „Podkowa”. Nie brakuje tu produktów tradycyjnych i regionalnych, jak pierogi, chleb
ze smalcem, pyszne ciasta i ciasteczka. Wielbiciele rękodzieła mogą podziwiać wytwory
artystów ludowych, a szukający ucieczki od zgiełku miasta poznać ofertę gospodarstw
agroturystycznych z regionu.
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DZIAŁALNOSC LGD
Smaki Ziemi Łódzkiej to coroczna
impreza w całości poświęcona tradycji,
organizowana przez Sekretariat
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Województwa Łódzkiego. Produkty
przygotowane według tradycyjnych
receptur, zespoły ludowe w regionalnych
strojach, panie z kół gospodyń wiejskich
krzątające się podczas gotowan ia
swoich popisowych dań - tak wygląda
rynek Manufaktury w Łodzi, gdy
zawitają tam lokalne grupy działania
z terenu całego województwa.
Podczas imprezy odbywają się dwa konkursy. Do rywalizacji najpierw przystępują zespoły
ludowe, aby wygrać, wytańczyć i wyśpiewać statuetkę Folk‑nuty. Później przychodzi też czas
na kulinarne współzawodnictwo. Koła gospodyń wiejskich prezentują dania, które oceniane
są w konkursie „Smaczne Łódzkie”. Naszymi reprezentantami w rywalizacji byli do tej pory:
KGW Wilamów, kapela podwórkowa „Szadkowiacy” oraz Zespół Wokalny Seniorów „Wrzos”.

DZIAŁALNOSC LGD

PROMOCJA
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” promuje swoją działalność podczas imprez organizowanych
na naszym obszarze. Nasze stoisko zawitało między innymi na galę Kapel Ziemi Łódzkiej
w Szadku, Dożynki Gminno-Parafialne w Wojsławicach oraz Dożynki Gminno-Powiatowe
w Zapolicach. Wydarzenia te były doskonała okazją do zaprezentowania swojej działalności
mieszkańcom regionu, a także sprawdzenia ich wiedzy na nasz temat w konkursie.
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DZIAŁALNOSC LGD

DZIAŁALNOSC LGD
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AKTYWIZACJA
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zajmuje się także szkoleniem i aktywizacją społeczności
lokalnej. Organizujemy szkolenia dla beneficjentów, którzy mogą ubiegać się o wsparcie
finansowe swoich projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013.
Nasze stowarzyszenie organizuje także
spotkania kół gospodyń wiejskich
z regionu. Z roku na rok, panie coraz
liczniej przybywają na spotkania, a my
w zamian staramy się je coraz bardziej
urozmaicać. Spotkania zawsze rozpoczyna
podsumowanie wydarzeń, jakie miały
miejsce w ciągu roku, a w których to KGW
licznie uczestniczą. Zawsze też staramy się
przygotować dla pań niespodziankę. W roku
2011 było to zwiedzanie Izby Regionalnej
w Wojsławicach, a w 2012 - warsztaty
artystyczne z techniki decoupage.

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” gościła także
w murach Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Wojsławicach.
Na zaproszenie szkoły w rolę nauczyciela wcieliła
się pani Katarzyna Kilian - Haraszkiewicz, Wiceprezes LGD,
która udzieliła uczniom lekcji LEADERA.

1 miejsce w konkursie fot. Łukasz Szymczak
„River of silence”

W 2012 roku zorganizowaliśmy
dla mieszkańców obszaru konkurs
fotograficzny „Z obiektywem
w terenie – Lokalna Grupa
Działania PODKOWA”. Pierwsze
miejsce zajęło zdjęcie „River of
silence” autorstwa pana Łukasza
Szymczaka. Pozostałe miejsca
na podium zajęli kolejno: pan
Wojciech Glinkowski za zdjęcie
„Słońce zachodzące nad Sieradzem.
Widok ze Strońska” (s. 10) i pan
Adam Kaczmarek za fotografię
„Malowniczy zakątek – widok znad
stawu w parku strońskim” (s. 10).
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Małe projekty

WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU

Tytuł projektu: Wydanie „Leksykonu sołectw Gminy Zduńska Wola”

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju
realizacji projektów w jej ramach. Spośród złożonych przez beneficjentów wniosków, LGD
dokonuje wyboru tych, które będą mogły być zrealizowane w ramach środków przyznanych
na realizację strategii. Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” obejmuje wnioski
dotyczące operacji kwalifikujących się do przyznania pomocy w ramach:

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola






Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej;
Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
Odnowy i rozwoju wsi
Małych projektów

Projekt:
Celem projektu jest promocja obszaru wiejskiego oraz ukazanie
dziedzictwa kulturowego oraz rozpowszechnienie informacji o sołectwach
wchodzących w skład Gminy Zduńska Wola. Publikacja powstała w oparciu
o prace dyplomowe studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem było
wydanie 1000 sztuk leksykonu, który trafił w ręce mieszkańców gminy.
Kwota dofinansowania: 17 885,00 zł

Tytuł projektu: Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla aktywnych
mieszkańców Gminy Zduńska Wola oraz osób samotnych i bezdomnych.
Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Poniżej przedstawiamy przykłady projektów realizowanych na naszym
terenie:
Tytuł projektu: Gmina Zduńska Wola w obiektywie - wydanie folderu promocyjnego
Gminy Zduńska Wola wraz z mapą turystyczną.
Beneficjent: Gmina Zduńska Wola
Projekt:
Celem projektu jest promocja Gminy Zduńska Wola oraz ukazanie jej dziedzictwa
kulturowego. Jego realizacja była odpowiedzią na jeden z największych problemów
rozwoju gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie czyli jego niską rozpoznawalność.
Wydanie 1000 sztuk folderu wraz mapą turystyczną miało za zadanie rozpowszechnienie
informacji na temat obszaru oraz ukazanie jego walorów turystycznych.
Kwota dofinansowania: 10 010,00 zł

Projekt:
Celem zorganizowanej w dniu 17 grudnia 2010 r. wigilii była integracja
mieszkańców gminy połączona z kultywowaniem tradycji świątecznej.
Dzięki takiemu spotkaniu mieszkańcy, a zwłaszcza osoby samotne,
mogły poczuć atmosferę świąt i wzajemnej życzliwości.
Kwota dofinansowania: 11 217,27 zł
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Małe projekty

DZIAŁALNOSC LGD

Małe projekty

Tytuł projektu: Bądź aktywny - bądź liderem, wyjazd szkoleniowy mający na celu podniesienie kwalifikacji osób aktywnych

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach

Beneficjent: Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju w Zduńskiej Woli

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Projekt:
W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla 85 osób z terenu LGD, mające na celu podniesienie
wiedzy oraz kompetencji mieszkańców obszaru, zwiększenie motywacji do samorozwoju jako drogi do
sukcesu osobistego i zawodowego. Projekt był odpowiedzią na potrzeby integracyjne, a także wpłynął
pozytywnie na zaciśnięcie więzi społecznych.

Projekt:
Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Ogrodzisko, zaspokojenie potrzeb
społecznych mieszkańców oraz poprawę wizerunku miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach. W jego ramach utwardzono teren wokół świetlicy za pomocą
kostki betonowej oraz kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne. Powierzchnia utwardzona
kostką to 155 m2 natomiast kamieniem 411 m2.

Kwota dofinansowania: 17 339,13 zł

Kwota dofinansowania: 21 557,90 zł

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości
Boczki Stare
Beneficjent: Gmina i Miasto Szadek
Projekt:
Projekt wpłynął na poprawę jakości życia
mieszkańców miejscowości Boczki Stare oraz
okolicznych wsi. Zaspokojone zostały ich
potrzeby społeczne. Wzrosła liczba dzieci
korzystających z infrastruktury rekreacyjnej,
a miejscowość znacznie zyskała na atrakcyjności.
Kwota dofinansowania: 19 990,00 zł
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Małe projekty

Tytuł projektu: Regionalny Turniej Sołectw w Szadku
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku
Projekt:
Projekt miał na celu pobudzenie aktywności w środowisku
wiejskim oraz promocja obszaru LGD przez wspólną pracę
mieszkańców sołectw przy przygotowaniu programu artystycznego
oraz stoisk konkursowych. Turniej odbył się 11 września 2011 roku
w Szadku. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach:
prezentacja artystyczna obejmująca program obrzędowy,
wystawa rękodzieła oraz prezentacja potraw regionalnych.
W konkursie wzięło udział 11 sołectw z obszaru całej LGD.
Kwota dofinansowania: 13 966,00 zł

Tytuł projektu: Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Swędziejewicach, Gmina Zapolice
Beneficjent: Gmina Zapolice
Projekt:
Projekt miał na celu rozwój obiektu pełniącego funkcję publiczną, społeczną i kulturalną dla lokalnej
społeczności. Dzięki jego realizacji powstało miejsce przystosowane do kultywowania lokalnych tradycji
oraz znacznie poprawiły się warunki sprzyjające rozwojowi aktywności społecznej.
Kwota dofinansowania: 9 094,05 zł

DZIAŁALNOSC LGD

Małe projekty
Tytuł projektu: Zagospodarowanie parku o walorach
zabytkowych wraz z budową punktu widokowego
w Strońsku
Beneficjent: Gmina Zapolice
Projekt:
Celem projektu było poprawienie atrakcyjności
turystycznej miejscowości Strońsko oraz zaspokojenie
potrzeb społecznych mieszkańców wsi. Dzięki jego
realizacji powstało miejsce spotkań dla lokalnej
społeczności oraz częstych wizyt turystów.
Kwota dofinansowania: 15 822,49 zł
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Małe projekty
Tytuł projektu: Warsztaty wokalno-taneczne, teatralne
i rękodzieła artystycznego w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Szadku
Beneficjent: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Szadku
Projekt:
Projekt był odpowiedzią na potrzeby społeczne i kulturalne
środowiska lokalnego. Ponadto miał na celu zaktywizowanie
oraz rozwój dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta
Szadek poprzez rozszerzenie oferty programowej MGOK
w Szadku. Dzięki jego realizacji zwiększyła się znacznie liczba
uczestników amatorskiego ruchu artystycznego.
Kwota dofinansowania: 16 855,01 zł

DZIAŁALNOSC LGD

„Odnowa i rozwój wsi”
Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnych placów zabaw
na terenie Gminy Zduńska Wola
Beneficjent: Gmina Zduńska Wola
Projekt:
Celem operacji było podniesienie standardu życia
mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy Zduńska
Wola poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw
w dziewięciu miejscowościach. Operacja przyczyniła
się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców
oraz do wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania.
Jednocześnie, poprzez zaadoptowanie miejsc uprzednio
niezagospodarowanych, wpłynęła na wzrost atrakcyjności
obszarów wiejskich Gminy Zduńska Wola zarówno dla
mieszkańców jaki i potencjalnego turysty.
Kwota dofinansowania: 291 170,00 zł
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„Odnowa i rozwój wsi”

DZIAŁALNOSC LGD

„Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu wokół kościoła
w Korczewie - utworzenie ścieżki procesyjnej.
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny
Dz.M. w Korczewie
Projekt:
Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców,
wizerunku miejscowości Korczew, zachowanie dziedzictwa
kulturowego poprzez zagospodarowanie terenu wokół kościoła
parafialnego w Korczewie i utworzenie ścieżki procesyjnej
- miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i sprzyjającym
nawiązywaniu kontaktów.
Kwota dofinansowania: 73 067,00 zł

Tytuł projektu: Budowa ogólnodostępnego boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Annopole Stare
Beneficjent: Gmina Zduńska Wola
Projekt:
Celem operacji jest podniesienie jakości życia
mieszkańców miejscowości Annopole Stare oraz
okolicznych wsi. Operacja wpłynie na poprawę wizerunku
wsi oraz przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W ramach
projektu powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 32x44, ogrodzone
ogrodzeniem o wysokości 4m oraz piłkochwytami
o wys. 6m zamontowanymi za bramkami. Boisko zostało
ponato wyposażone w osprzęt sportowy tj.: 4 zestawy
do koszykówki, 2 zestawy bramek, zestaw do siatkówki
i tenisa ziemnego (słupki, siatki).
Przyznana kwota pomocy: 319 782,00 zł

33

Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju
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b) dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:
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L.P.

NAZWA WNIOSKODAWCY

TYTUŁ OPERACJI

PRZYZNANA KWOTA
POMOCY (W ZŁ)

WYPŁACONE ŚRODKI
(W ZŁ)

1

Gmina Zduńska Wola

Budowa ogólnodostępnych placów zabaw
na terenie Gminy Zduńska Wola

299 764,00

291 170,00

2

Parafia Rzymskokatolicka

Zagospodarowanie terenu wokół kościoła
w Korczewie – utworzenie ścieżki procesyjnej

73 067,00

73 067,00

3

Gmina Zduńska Wola

Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego
w miejscowowści Annopole Stare

319 782,00

-

4

Gmina i Miasto Szadek

Wyposażenie świetlic wiejskich w budynku OSP
w miejscowości Przatów Dolny i Krokocice

52 240,00

-

Informacja o zawartych umowach oraz wysokości wypłaconych środków beneficjentom działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” do dnia 31.12.2012 r.

a) dla „małych projektów”

L.P.

NAZWA WNIOSKODAWCY

TYTUŁ OPERACJI

PRZYZNANA KWOTA
POMOCY (W ZŁ)

WYPŁACONE ŚRODKI
(W ZŁ)

1

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola w obiektywie - wydanie folderu
promocyjnego Gminy Zduńska Wola wraz z mapą turystyczną

10 010,00

10 010,00

2

Gmina Zduńska Wola

Wydanie „Leksykonu sołectw Gminy Zduńska Wola”

17 885,00

17 885,00

5

Gmina i Miasto Szadek

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego
w miejscowości Choszczewo

66 500,00

-

3

Gmina Zduńska Wola

Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla aktywnych
mieszkańców Gminy Zduńska Wola
oraz osób samotnych i bezdomnych

11 217,27

11 161,08

6

Gmina i Miasto Szadek

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na świetlicę wiejską
w miejscowosci Wilamów

245 359,00

-

4

Stowarszyszenie Wsparcia i
Rozwoju w Zduńskiej Woli

Bądź aktywny - bądź liderem, wyjazd szkoleniowy mający na
celu podniesienie kwalifikacji osób aktywnych

17 339,64

17 339,13

5

Gmina i Miasto Szadek

Budowa placu zabaw w miejscowości Boczki Stare

19 990,00

19 990,00

6

Gmina Zduńska Wola

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
w Ogrodziskach

21 557,90

21 557,90

L.P.

NAZWA WNIOSKODAWCY

CEL OPERACJI

PRZYZNANA KWOTA
POMOCY (W ZŁ)

WYPŁĄCONE ŚRODKI
(W ZŁ)

7

Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Szadku

Regionalny Turniej Sołectw w Szadku

13 966,00

13 966,00

1

Michał Kramarski

Wzrost dochodu w związku z rozpoczęciem prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie sezonowego świadczenia
usług rolniczych

100 000,00

100 000,00

8

Gmina Zapolice

Zagospodarownie parku o walorach zabytkowych
wraz z budową punktu widokowego w Strońsku

15 912,79

15 822,49

9

Gmina Zapolice

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Swędzieniejewicach,
gmina Zapolice

9 094,05

9 094,05

10

Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Szadku

Warsztaty wokalno taneczne, teatralne i rękodzieła
artystycznego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury
w Szadku

17 314,71

16 885,01

c)

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”:

d) dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”:

L.P.

NAZWA WNIOSKODAWCY

CEL OPERACJI

PRZYZNANA KWOTA
POMOCY (W ZŁ)

WYPŁĄCONE ŚRODKI
(W ZŁ)

1

Krzysztof Witkowski

Wzrost dochodu i zatrudnienia w związku z dobudową
magazynu opon i obudową wiaty oraz zakupem wyposażenia

99 717,50

-
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalna Grupa Działania „Podkowa”
Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola
NIP:
REGON:
KRS:
tel.
e-mail:

829-169-99-01
100503583
0000303272
519 057 250
lgdpodkowa@gmail.com

www.podkowa.zdwola.com.pl

