
Szanowni Państwo!
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” powstała w 2008 roku. Głównym celem założenia stowarzysze-

nia była możliwość wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przy pomocy Osi LEADER, stanowiącej część  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Członkami LGD są przedstawiciele trzech 

sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego, którzy na zasadach partnerstwa dbają o to,  

by na wsi żyło się lepiej. Organizacja działa na terenie trzech gmin: Szadek, Zapolice i Zduńska Wola.  

Dla obszaru działania stowarzyszenia została opracowana lokalna strategia rozwoju, w której postawione zostały dwa główne 
cele działalności:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru działania Lokalnej Grupy Działania z uwzględnieniem ochrony oraz promocji 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych;

2. Wzmocnienie kapitału ludzkiego i aktywizacja mieszkańców LGD, w tym w zakresie innowacyjnych rozwiązań, konkurencyj-
nej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości.

Na realizację lokalnej strategii rozwoju na naszym obszarze w latach 2007-2013 LGD pozyskało 3 482 736 zł. Środki te wdraża-
ne były przy pomocy działań:

• Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, na które przypadła kwota - 2 729 712,00 zł;
• Wdrażanie projektów współpracy - 70 596,00 zł
• Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - 682 428,00 zł.

Efekty kilkuletniej pracy przedstawiamy w niniejszej publikacji. 

Zachęcamy do lektury!



TyTuł projekTu: 

ZorganiZowanie spotkania 
wigilijnego dla aktywnych 
mieszkańców Gminy zduńska wola 
oraz osób samotnych i bezdomnych

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Kwota dofinansowania: 11 217,27 zł

o projekcie:

W ramach projektu, w dniu 17 grudnia 2010 r. zorganizowa-

na została wigilia dla 350 mieszkańców Gminy Zduńska Wola.  

Celem było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej oraz 

integracja uczestników spotkania poprzez umożliwienie  

wspólnego świętowania przedstawicielom władz, aktywnym  

liderom oraz osobom samotnym i bezdomnym. 

TyTuł projekTu: 

 wydanie „leksykonu sołectw Gminy 

zduńska wola”

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Kwota dofinansowania: 17 885,00 zł

o projekcie:

Wydawnictwo powstało w oparciu o prace dyplomowe  

studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego, które powsta-

wały w latach 2003-2006 w Katedrze Zagospodarowania  

Środowiska i Polityki Przestrzennej. Informacje zostały  

zaktualizowane w latach 2008 i 2010. Efektem realizacji  

projektu było wydanie 1000 sztuk leksykonu, który  

następnie trafił w ręce mieszkańców gminy i nie tylko.  

W publikacji znajdują się m.in.: informacje dotyczące poło-

żenia, środowiska przyrodniczego, historii oraz struktury  

społeczno-gospodarczej każdego z sołectw.

TyTuł projekTu: 

 Gmina zduńska wola w obiektywie 
– wydanie folderu promocyjneGo 
Gminy zduńska wola wraz z mapą 
turystyczną

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Kwota dofinansowania: 10 010,00 zł

TyTuł projekTu:  
bądź aktywny – bądź liderem, 
wyjazd szkoleniowy mający na celu 
podniesienie kwalifikacji osób 
aktywnych

Beneficjent: Stowarzyszenie Wsparcia i rozwoju 

w Zduńskiej Woli

Kwota dofinansowania: 17 339,13 zł

o projekcie:

W ramach projektu dla 85 osób z terenu działania LGD  

„Podkowa” przeprowadzone zostało szkolenie. Celem jego  

realizacji było podniesienie wiedzy oraz kompetencji  

mieszkańców regionu, zwiększenie motywacji do samorozwo-

ju jako drogi do sukcesu zawodowego i osobistego. Projekt był  

ponadto odpowiedzią na potrzeby integracyjne społeczeństwa. 

o projekcie:

W ramach projektu wydanych zostało 

1000 sztuk folderu wraz z mapą turystycz-

ną. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła 

się do rozpowszechnienia informacji na te-

mat walorów turystycznych oraz dziedzic-

twa kulturowego Gminy Zduńska Wola.  

Powstanie wydawnictwa wpłynęło pozy-

tywnie na promocję oraz budowę wizerun-

ku gminy.

TyTuł projekTu: 

budowa placu zabaw w miejscowości 
boczki stare

Beneficjent: Gmina i Miasto Szadek

Kwota dofinansowania: 19 990,00 zł

o projekcie:

W ramach projektu zbudowany został nowoczesny plac  

zabaw w Boczkach Starych. Realizacja zadania przyczyniła się  

do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi  

oraz sąsiednich miejscowości. Powstało miejsce integracji  

oraz spotkań społeczności wiejskiej, a okolica znacznie  

zyskała na atrakcyjności.
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TyTuł projekTu: 

reGionalny turniej sołectw w szadku

Beneficjent: Miejsko – Gminny ośrodek kultury w Szadku

Kwota dofinansowania: 13 966,00 zł 

o projekcie:

Projekt miał na celu pobudzenie aktywności w środowi-

sku wiejskim oraz promocję obszaru LGD poprzez wspólną  

pracę mieszkańców sołectw przy przygotowaniu progra-

mu artystycznego oraz stoisk konkursowych. Turniej odbył  

się 11 września 2011 roku w Szadku. Rywalizacja przebiega-

ła w trzech kategoriach: prezentacja artystyczna obejmująca  

program obrzędowy, wystawa rękodzieła oraz prezentacja  

potraw regionalnych. W konkursie wzięło udział 11 sołectw  

z obszaru całej LGD.  

TyTuł projekTu: 

zaGospodarowanie parku o walorach 
zabytkowych wraz z budową punktu 
widokoweGo w strońsku

Beneficjent: Gmina Zapolice

Kwota dofinansowania: 15 822,49 zł

o projekcie:

Celem projektu było poprawienie atrakcyjności turystycz-

nej miejscowości Strońsko oraz zaspokojenie potrzeb  

społecznych mieszkańców wsi. Jego realizacja objęła m.in.: 

uporządkowanie terenu parku, utworzenie punktu wido-

kowego na dolinę rzeki Warty, ustawione zostały elementy 

placu zabaw, ławki oraz utwardzona aleja parkowa. W efek-

cie park w Strońsku stał się wizytówką Gminy Zapolice oraz 

miejscem, w którym rodzi się wiele inicjatyw społecznych. 

TyTuł projekTu: 

zaGospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w oGrodziskach

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Kwota dofinansowania: 21 557,90 zł   

o projekcie:

Projekt miał na celu poprawę jakości życia mieszkańców miej-

scowości Ogrodzisko, zaspokojenie potrzeb społecznych 

mieszkańców oraz poprawę wizerunku miejscowości. Efek-

tem realizacji przedsięwzięcia było utwardzenie terenu wokół 

świetlicy wiejskiej za pomocą kostki betonowej oraz kruszywa 

łamanego, stabilizowanego mechaniczne. Powierzchnia jaka 

została utwardzona kostką wynosi 155 m2, natomiast kamie-

niem - 411 m2. 

TyTuł projekTu: 

zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 
w swĘdzieniejewicach, Gmina zapolice

Beneficjent: Gmina Zapolice

Kwota dofinansowania: 9 094,05 zł

o projekcie:

Projekt miał na celu rozwój obiektu pełniącego funkcję  

publiczną, społeczną i kulturalną dla lokalnej społeczności. 

Świetlica została wyposażona w meble kuchenne, krzesła 

oraz sprzęt gastronomiczny. Dzięki realizacji przedsięwzięcia  

powstało miejsce przystosowane do kultywowania lokal-

nych tradycji oraz znacznie poprawiły się warunki sprzyjające  

rozwojowi aktywności społecznej. 
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TyTuł projekTu: 

wyposażenie świetlicy stowarzyszenia 
kobiet oGrodzimia i szadkowic „kos” 
w miejscowości szadkowice - oGrodzim

Beneficjent: Gmina i Miasto Szadek

Kwota dofinansowania: 18 110,20 zł

o projekcie:

W ramach projektu świetlica stowarzyszenia „KOS” w Szad-

ku została wyposażona w niezbędny sprzęt gospodarstwa do-

mowego, meble kuchenne, szafy, naczynia oraz sprzęt nagło-

śnieniowy. Ponadto dla członkiń stowarzyszenia przeprowa-

dzone zostały warsztaty krawieckie w dwóch zakresach te-

matycznych: obsługa maszyny do szycia oraz konstrukcja, krój 

i szycie elementów stroju regionalnego. Realizacja przedsię-

wzięcia przyczyniła się do aktywizacji i integracji społeczności  

objętej projektem, co przynosi efekty w dalszej działalności 

stowarzyszenia.

TyTuł projekTu: 

warsztaty wokalno-taneczne, 
teatralne i rĘkodzieła artystyczneGo 
w miejsko-Gminnym ośrodku 
kultury w szadku

Beneficjent: Miejsko-Gminny ośrodek kultury w Szadku

Kwota dofinansowania: 16 855,01 zł

o projekcie:

Projekt był odpowiedzią na potrzeby społeczne i kultural-

ne środowiska lokalnego. Jego realizacja przyczyniła się  

do rozszerzenia oferty programowej MGOK w Szadku,  

dzięki czemu znacznie zwiększyła się liczba uczestników  

amatorskiego ruchu artystycznego. Wartością dodaną projektu 

była aktywizacja dzieci i młodzieży z terenu gminy Szadek.

TyTuł projekTu: 

zakup sprzĘtu w celu bezpłatneGo 
udostĘpnienia społeczności lokalnej

Beneficjent: 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „paprotki”

Kwota dofinansowania: 17 916,56 zł

o projekcie:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Paprotki” działa dopiero  

3 lata, a już ma na koncie wiele sukcesów. Jest jedną z pierwszych 

organizacji na terenie działania LGD, które skorzystały z pomocy 

w ramach „Małych projektów”. W ramach zrealizowanego przed-

sięwzięcia stowarzyszenie zakupiło sprzęt gastronomiczny,  

meble wystawiennicze oraz namiot gastronomiczny, które mają 

służyć lokalnej społeczności.

TyTuł projekTu: 

modernizacja stadionu sportoweGo 
w miejscowości szadek

Beneficjent: Gmina i Miasto Szadek

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

o projekcie:

Realizacja przedsięwzięcia miała na celu aktywizację i integra-

cję mieszkańców Gminy Szadek poprzez modernizację obiek-

tu sportowego w centrum miasta. W ramach projektu na sta-

dionie zostało wymienione ogrodzenie oraz zamontowano 

trybuny. W efekcie poprawiła się znacząco estetyka miejsca 

oraz wzrosła funkcjonalność boiska.

WDRAżANiE LOkALNyCh StRAtEGii ROZWOju6 WDRAżANiE LOkALNyCh StRAtEGii ROZWOju 7



TyTuł projekTu: 

uszycie strojów ludowych 
dla zespołów z miejsko – GminneGo 
ośrodka kultury w szadku

Beneficjent: Miejsko-Gminny ośrodek kultury w Szadku

Kwota dofinansowania: 7 100,42 zł

o projekcie:

Kolejny projekt z powodzeniem realizowany przez MGOK  

w Szadku. W jego ramach zespół pieśni i tańca oraz kapela  

ludowa pozyskały stroje regionalne. Łącznie uszytych zosta-

ło 18 kompletów strojów męskich, które wykorzystywane są 

w amatorskiej działalności artystycznej mieszkańców gminy.

TyTuł projekTu: 

profesjonalizacja działań Gokis 
zapolice poprzez zakup wyposażenia 
sceniczneGo i multimedialneGo

Beneficjent: Gminny ośrodek kultury 

i Sportu w Zapolicach

Kwota dofinansowania: 11 037,57 zł

o projekcie:

Dzięki realizacji projektu w GOKiS w Zapolicach pojawił się 

nowoczesny i wydajny sprzęt nagłośnieniowy, oświetlenie 

sceniczne oraz zestaw do prezentacji multimedialnych. Wy-

posażenie ośrodka miało wpływ na poprawę warunków pracy 

w nim, zwiększyło możliwości animacyjne placówki, pozwoliło 

rozwinąć ofertę kulturalną, a także zapewnić obsługę licznych 

imprez, których GOKiS jest współorganizatorem.

TyTuł projekTu: 

zakup i montaż elementów zabawowych 
w ramach urządzenia placu zabaw dla 
dZieci w m. Zapolice

Beneficjent: Gmina Zapolice

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

o projekcie:

W ramach projektu powstał nowoczesny i funkcjonalny plac 

zabaw w Zapolicach. Centrum gminy znacznie zyskało na 

atrakcyjności, a sam plac stał się miejscem aktywnej rekreacji 

i spotkań mieszkańców. Dodatkowo, realizacja przedsięwzię-

cia zaspokoiła potrzeby lokalnej społeczności w zakresie zago-

spodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

TyTuł projekTu: 

wyposażenie pomieszczenia koła 
Gospodyń wiejskich w sikucinie

Beneficjent: koło Gospodyń Wiejskich w Sikucinie

Kwota dofinansowania: 7 199,20 zł

o projekcie:

W ramach projektu siedziba Koła Gospodyń Wiejskich  

w Sikucinie została wyposażona w 60 krzeseł oraz 15 stołów,  

co przyczyniło się do wzrostu funkcjonalności świetlicy  

oraz stało się bodźcem do dalszej działalności stowarzyszenia. 
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TyTuł projekTu: 

choszczewo wioską ziemniaka 
– zajĘcia edukacyjno – rekreacyjne 
dla dzieci i młodzieży

Beneficjent: Stowarzyszenie rozwoju Wsi Choszczewo

Kwota dofinansowania: 7 403,49 zł

o projekcie:

Działania w ramach projektu miały na celu ożywienie  

życia społecznego i kulturalnego wsi Choszczewo. Człon-

kinie stowarzyszenia uczyniły to przy pomocy ziemniaka  

podczas cyklu warsztatów edukacyjnych i rekreacyjnych  

zorganizowanych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD  

jesienią 2014 r. Zakupione w ramach projektu sprzęty  

gospodarstwa domowego przyczyniły się do rozwoju stowa-

rzyszenia. Obecnie stanowią doskonałą bazę do działalności  

stowarzyszenia. 

TyTuł projekTu: 

budowa oGólnodostĘpnych placów 
zabaw na terenie Gminy zduńska wola

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Kwota dofinansowania: 291 170,00 zł

o projekcie:

Projekt obejmował budowę ogólnodostępnych placów  

zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola w następujących  

miejscowościach: Annopole Stare, Janiszewice, Wymy-

słów, Pratków, Suchoczasy, Gajewniki, Tymienice, Czechy  

i Krobanów. Na każdym z placów prace objęły: wykonanie 

ogrodzenia, zamontowanie urządzeń zabawowych i małej  

architektury, wykonanie bezpiecznych nawierzchni pod  

zabawkami oraz wybudowanie chodników. Dzięki realiza-

cji projektu znacznie poprawiła się estetyka miejscowości,  

a mieszkańcy zyskali miejsca spotkań i rekreacji.

TyTuł projekTu: 

zaGospodarowanie terenu wokół 
kościoła w korczewie - utworzenie 
ścieżki procesyjnej

Beneficjent: parafia rzymskokatolicka p.w. św. katarzyny 

Dz.M. w korczewie

Kwota dofinansowania: 73 067,00 zł

o projekcie:

Projekt obejmował zagospodarowanie terenu przy koście-

le parafialnym w Korczewie poprzez budowę ścieżki proce-

syjnej. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wize-

runku miejscowości. Kościół to miejsce o szczególnym znacze-

niu dla mieszkańców, dlatego też prace wpłynęły pozytywnie  

na poprawę jakości życia parafian.

TyTuł projekTu: 

wyposażenie aneksu kuchenneGo 
świetlicy wiejskiej w sikucinie w sprzĘt 
gastronomicZny

Beneficjent: koło Gospodyń Wiejskich w Sikucinie

Kwota dofinansowania: 9 507,99 zł

o projekcie:

To kolejny projekt realizowany przez Koło Gospodyń  

Wiejskich w Sikucinie. Realizacja przedsięwzięcia obejmo-

wała zakup namiotu handlowego oraz stołu cateringowego,  

grilla gazowego, szafy chłodniczej i innych niezbędnych  

sprzętów gospodarstwa domowego celem udostępniania  

go mieszkańcom sołectwa na spotkania integracyjne, festyny  

i biesiady związane z lokalnymi kulinariami. 
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TyTuł projekTu: 

budowa oGólnodostĘpneGo boiska 
wielofunkcyjneGo w miejscowości 
annopole stare

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Kwota dofinansowania: 319 782,00  zł   

o projekcie:

Operacja miała na celu podniesienie jakości życia mieszkań-

ców miejscowości Annopole Stare oraz okolicznych wsi. Reali-

zacja projektu przyczyniła się do poprawy wizerunku wsi oraz 

rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób doro-

słych. W ramach projektu powstało ogrodzone boisko wielo-

funkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32x44, 

zamontowane zostały piłkochwyty oraz bramki. Obiekt  

został ponadto wyposażony w osprzęt sportowy tj.: zestawy 

do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego.

TyTuł projekTu: 

wyposażenie świetlic wiejskich 
w budynku osp w miejscowości 
przatów dolny i krokocice

Beneficjent: Gmina i Miasto Szadek

Kwota dofinansowania: 45 960,00 zł  

o projekcie:

W ramach operacji zostały utworzone oraz wyposażone  

świetlice wiejskie w Przatowie Dolnym i Krokocicach.  

Do obiektów zakupiono m.in.: wyposażenie kuchni, gry 

zręcznościowe, sprzęt komputerowy oraz nagłośnienie. Re-

alizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji i integracji  

mieszkańców wymienionych miejscowości, a świetlice stały 

się miejscami spotkań lokalnych społeczności. 

TyTuł projekTu: 

budowa placu sportowo – rekreacyjneGo 
w miejscowości choszczewo 

Beneficjent: Gmina i Miasto Szadek

Kwota dofinansowania: 62 767,00 zł

o projekcie:

Projekt przyczynił się do propagowania aktywnych form  

wypoczynku, a także integracji społecznej mieszkańców  

wsi Choszczewo. W jego ramach powstały boiska sporto-

we do piłki nożnej oraz siatkowej wraz z piłkochwytami.  

Ponadto zbudowana została altana ogrodowa ze stołem  

i drewnianymi ławkami.

TyTuł projekTu: 

przebudowa  i rozbudowa budynku osp 
na świetlicĘ wiejską w miejscowości 
wilamów

Beneficjent: Gmina i Miasto Szadek

Kwota dofinansowania: 223 907,00 zł

o projekcie:

Projekt obejmował przebudowę i rozbudowę budynku  

OSP Wilamów ze zmianą przeznaczenia na świetlicę wiejską. 

Prace obejmowały m.in. rozbiórkę istniejącej części budynku, 

wykonanie instalacji elektrycznej, CO, wodno-kanalizacyjnej  

i podjazdu dla niepełnosprawnych. W efekcie realizacji  

przedsięwzięcia powstał obiekt kulturalny spełniający ocze-

kiwania mieszkańców Wilamowa i okolicznych miejscowości.
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TyTuł projekTu: 

rozbudowa i przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w m. swĘdzieniejewice, 
gmina Zapolice

Beneficjent: Gmina Zapolice

Kwota dofinansowania: 354 532,68 zł

o projekcie:

W ramach projektu przeprowadzona została komplekso-

wa przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Swędzienie-

jewicach. W efekcie jego realizacji, mieszkańcy miejscowości  

zyskali do dyzpozycji budynek, a w nim dwie sale, zaplecze  

kuchenne, sanitariaty i pomieszczenia magazynowe.  

Wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

TyTuł projekTu: 

budowa placów zabaw  
w miejscowości karsznice i piaski

Beneficjent: Gmina Zduńska Wola

Kwota dofinansowania: 72 491,00 zł

o projekcie:

Projekt obejmował budowę dwóch placów zabaw w miejsco-

wości Karsznice i Piaski. W ramach inwestycji m.in.: przygoto-

wano terenu oraz nawierzchnie w strefach bezpieczeństwa, 

zamontowano ogrodzenie siatkowe oraz elemeny zabawowe 

i wyposażenie. Miejscowości znacznie zyskały na atrakcyjno-

ści ku zadowoleniu lokalnej społecznosci.

TyTuł projekTu: 

odnowa centrum miejscowości szadek 
poprzez rewitalizacjĘ placu rynkoweGo 
oraz usytuowanie elementów małej 
infrastruktury

Beneficjent: Gmina i Miasto Szadek

Kwota dofinansowania: 293 061,00 zł

o projekcie:

Realizacja projektu znacznie poprawiła estetykę centrum 

Szadku. Prace w ramach przedsięwzięcia objęły m. in.: odno-

wę nawierzchni placu rynkowego, ustawienie elementów ma-

łej architektury oraz rewitalizację zieleni. W efekcie, central-

ny plac miejscowości stał się miejscem spotkań mieszkańców,  

w którym z przyjemnością spędzają czas wolny. 

TyTuł projekTu: 

poprawa warunków funkcjonowania 
GminneGo stadionu sportoweGo 
w m. strońsko, Gmina zapolice, poprzez 
budowĘ budynku szatni z sanitariatami 
oraz zakup wyposażenia

Beneficjent: Gmina Zapolice

Kwota dofinansowania: 155 332,00 zł

o projekcie:

Prace w ramach realizowanego projektu objęły m.in.: budo-

wę budynku szatni oraz zakup wyposażanie boiska w postaci:  

trybun, bramek, piłkochwytów, nagłośnienia oraz sprzę-

tów służących konserwacji nawierzchni. W efekcie powstał  

nowoczesny obiekt sportowy w miejscowości Strońsko.  

Amatorskie drużyny sportowe oraz mieszkańcy zyskali  

miejsce umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu.
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projekt współpracy „warta – atrakcyjny 
reGion turystyki aktywnej”

Kwota projektu – 202 346,63 zł

Wkład LGD „Podkowa” – 41 093,62 zł

Partnerzy projektu: LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ko-

ordynator projektu), Stowarzyszenie LGD „Przymierze Jezior-

sko”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między War-

tą a Nerem” oraz Stowarzyszenie LGD „Poddębice i Zadzim 

– Kraina bez barier”

Zadania projektu:

1.  Utworzenie przystanku turystycznego oraz mini  

wypożyczalni rowerów w Zapolicach;

2.  Oznakowanie szlaku kajakowego na odcinku rzeki  

Warty;

3.  Wydanie mapy turystycznej „Kajakiem po Warcie”;

4.  Wyznaczenie i oznakowanie ponad 60 km tras Nordic 

Walking nad Wartą;

5.  Stworzenie wirtualnego spływu;

6.  Organizacja 3-dniowego aktywnego wypoczynku  

nad Wartą.
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projekt współpracy „folklorystyczny 
obszar lokalno ludowych konfrontacji”

Kwota projektu – 183 179,34 zł

Wkład LGD „Podkowa” – 29 502,38 zł

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie LGD „Poddębice i Zadzim 

– Kraina bez barier” (koordynator projektu), Stowarzyszenie 

LGD „Szlakiem Sieradzkiej E-ski”, Stowarzyszenie LGD „Zie-

mia Wieluńska” oraz LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

Zadania projektu:

1.  Realizacja festiwalu w dniu 11 sierpnia 2013 r. w Osja-

kowie – 30 stoisk kół gospodyń wiejskich, w tym: Stowa-

rzyszenie Kobiet Przatowa i Dziadkowic, Stowarzysze-

nie Gospodyń Wiejskich „Paprotki”, Koło Gospodyń Wiej-

skich w Sikucinie, Stowarzyszenie Kobiet Ogrodzimia  

i Szadkowic „KOS” oraz występ 17 zespołów ludowych,  

w tym Kapeli Szadkowiacy oraz Zespołu Seniorów „Wrzos”;

2.  Wydanie folderu promującego uczestników festiwalu;

3. Realizacja filmu z festiwalu;

4. Konferencja podsumowująca projekt.
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funkcjonowanie lokalnej Grupy działania, 
nabywanie umiejĘtności i aktywizacja

Badanie „Identyfikacja kulinarnych 
produktów tradycyjnych na obszarze 

funkcjonowania LGD Podkowa”

Noc Świętojańska 
– wydarzenie organizowane 

w latach 2011-2015
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Udział w warsztatach 
kulinarnych Smaki 

Ziemi Łódzkiej

Udział w targach 
turystycznych

Spotkania 
aktywizujące 

dla KGW
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Wizyta studyjna 
do LGD Qwsi
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