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Wstęp 

 

Lokalna Strategia Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania po zmianach, jakie miały 

miejsce w dn. 31 stycznia 2011r., będące potrzebą podpisania aneksu na realizację umowy  

w sprawie Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (§5 pkt. 24 określenie wskaźników 

realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć) wynikającą z zaleceń Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi - wprowadziła wartości końcowe w zakresie wskaźników oddziaływania  

dla wdrażanego dokumentu.  

 Strategia Lasowiackiej Grupy Działania, stanowiąca załącznik do ww. umowy,  

nie precyzowała wartości pożądanych do osiągnięcia, stwierdzała jedynie fakt zmiany.  

Po dostosowaniu jej do wymogów Instytucji Zarządzającej - zaplanowano dla każdego  

z celów ogólnych, jakie znalazły się w LSR, następujące wartości: 

 

Cel 1. Rozwój turystyki obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie potencjału    

          przyrodniczego – wskaźnik: Wzrost dochodów z tytułu udzielania noclegów osobom  

          przyjezdnym do roku 2015 o 10%; 

Cel 2. Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi - Wzrost liczby osób  

          bezpośrednio zaangażowanych w kultywowanie lokalnych tradycji o 20% do roku  

          2015. 

Cel 3. Tworzenie źródeł dochodów i miejsc pracy w oparciu o lokalne tradycje i zasoby –  

           wskaźnik: Wzrost miejsc pracy o dwa stanowiska pracy do roku 2015. 

Cel 4. Tworzenie warunków dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na  

          wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych LGD - wskaźnik:  

          Wzrost zadowolenia przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności  
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          gospodarczej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe LGD o 10%  

          przedsiębiorców w roku 2015. 

Cel 5. Rozwój kultury i obrzędowości lasowiackiej - wskaźnik: Zwiększona świadomość  

         mieszkańców w zakresie możliwości korzystania z zasobów kultury na terenie LGD do  

         roku 2015 o 10%. 

Cel 6. Rozwój i upowszechnianie turystyki i ekologii - wskaźnik: Zwiększona liczba  

         mieszkańców, w tym turystów uczestniczących w lokalnych imprezach turystyczno –  

         rekreacyjnych o 50% 

Cel 7. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw - wskaźnik: Wzrost liczby nowych inicjatyw  

           społecznych podejmowanych samodzielnie lub finansowanych z innych niż PROW  

           źródeł finansowania do roku 2015 o 10%. 

 

Powyższe wskaźniki - zgodnie z przyjętymi założeniami - mają odnosić się  

do efektów działań realizowanych na obszarze LGD, wykraczających poza natychmiastowe 

efekty. Oddziaływanie strategii to efekty, które pojawią się po pewnym  czasie i zostaną 

zbadane najpóźniej w czerwcu 2015 roku, tj. momencie, kiedy zostanie zakończony proces 

realizacji działań związanych z funkcjonowaniem biura Lasowiackiej Grupy Działania  

w ramach PROW 2007-2013. 
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OBSZAR I 

(wskaźnik dla gminy Baranów Sandomierski) 

 

Nazwa obszaru: 

Rozwój turystyki obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie  

potencjału przyrodniczego  

w Gminie Baranów Sandomierski 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 

 Wzrost dochodów z tytułu udzielania noclegów osobom przyjezdnym do roku 2015             

o 10% 

 

Cel badania:  

 

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia                        

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 

 Stan wykorzystania bazy noclegowej na rok 2009 to 10 633 osobo-noclegów. 

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na 

wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

udzielonych noclegów, rodzaju osób z nich korzystających, itp. 
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Gmina Baranów Sandomierski 

opracowanie własne na podstawie danych za rok 2009 wg. źródeł GUS 

 

T U R Y S T Y K A 

TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA 

Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii 

  Hotele 

    kategorii *** ob. 1 

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania wg rodzajów 

  Ogółem 

    obiekty ogółem  ob. 3 

    obiekty całoroczne  ob. 2 

    korzystający z noclegów ogółem 

     osoba 7 078 

    korzystający z noclegów turyści 

    zagraniczni  osoba 380 

    wynajęte pokoje ogółem   

    w obiektach hotelowych - 6 870 

    wynajęte pokoje turystom   

    zagranicznym I-XII w obiektach 

    hotelowych - 537 

    udzielone noclegi ogółem  - 10 633 

    udzielone noclegi turystom 

    zagranicznym  - 620 
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  Hotele 

    obiekty ogółem ob. 1 

    obiekty całoroczne  ob. 1 

    korzystający z noclegów ogółem 

    osoba 4 480 

    korzystający z noclegów turyści 

    zagraniczni  osoba 373 

    wynajęte pokoje ogółem   

    w obiektach hotelowych - 4 237 

    wynajęte pokoje turystom 

    zagranicznym w obiektach 

    hotelowych - 530 

    udzielone noclegi ogółem  - 6 576 

    udzielone noclegi turystom 

    zagranicznym  - 613 

  Inne obiekty hotelowe 

    obiekty ogółem ob. 1 

    obiekty całoroczne  ob. 1 

    korzystający z noclegów ogółem  

 osoba 2 564 

    korzystający z noclegów turyści 

    zagraniczni  osoba 7 

    wynajęte pokoje ogółem  

    w obiektach hotelowych - 2 633 
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    wynajęte pokoje turystom 

    zagranicznym I-XII w obiektach 

    hotelowych - 7 

    udzielone noclegi ogółem  - 4 013 

    udzielone noclegi turystom 

    zagranicznym  - 7 

    szkolne schroniska młodzieżowe 

    obiekty ogółem  ob. 1 

    korzystający z noclegów ogółem 

    osoba 34 

    korzystający z noclegów turyści 

    zagraniczni  osoba 0 

    udzielone noclegi ogółem  - 44 

    udzielone noclegi turystom 

    zagranicznym  - 0 
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OBSZAR I 

(wskaźnik dla gminy Bojanów) 

 

Nazwa obszaru: 

Rozwój turystyki obszarów wiejskich  

poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost dochodów z tytułu udzielania noclegów osobom przyjezdnym do roku 2015 o 

10% 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia w 

wymierności wskaźnika docelowego  

 

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Stan wykorzystania bazy noclegowej na rok 2009 to 2954 osobo-noclegów. 

 

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na 

wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

udzielonych noclegów, rodzaju osób z nich korzystających, itp. 
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Gmina Bojanów 

  opracowanie własne na podstawie danych za rok 2009 wg. źródeł GUS 

T U R Y S T Y K A 

TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA 

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania wg rodzajów 

  OGÓŁEM 

    obiekty ogółem  ob. 0 

    korzystający z noclegów ogółem  

     osoba 211 

    korzystający z noclegów turyści 

    zagraniczni  osoba 140 

    udzielone noclegi ogółem  - 2 954 

    udzielone noclegi turystom 

    zagranicznym  - 1 960 

  Zespoły domków turystycznych 

    obiekty ogółem  ob. 0 

    korzystający z noclegów 

    ogółem  osoba 211 

    korzystający z noclegów 

    turyści zagraniczni  osoba 140 

    udzielone noclegi ogółem  - 2 954 

    udzielone noclegi turystom 

    zagranicznym  - 1 960 
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OBSZAR I 

(wskaźnik dla gminy Nowa Dęba) 

 

Nazwa obszaru: 

Rozwój turystyki obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie  

potencjału przyrodniczego  

w Gminie Nowa Dęba 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost dochodów z tytułu udzielania noclegów osobom przyjezdnym do roku 2015 o 

10% 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia                       

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Stan wykorzystania bazy noclegowej na rok 2009 to 5649 osobo-noclegów. 

 

 

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na 

wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

udzielonych noclegów, rodzaju osób z nich korzystających, itp. 
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Gmina Nowa Dęba 

opracowanie własne na podstawie danych za rok 2009 wg. źródeł GUS 

 

TURYSTYKA 

TURYSTYCZNE OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA 

Hotele, motele i pensjonaty wg kategorii 

  hotele 

    kategorii ** ob. 1 

Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania wg rodzajów 

  ogółem 

    obiekty ogółem  ob. 2 

    obiekty całoroczne  ob. 2 

    korzystający z noclegów ogółem osoba 3 376 

    korzystający z noclegów turyści zagraniczni 

   osoba 420 

    wynajęte pokoje ogółem w obiektach  

    hotelowych - 3 360 

    wynajęte pokoje turystom zagranicznym  

    w obiektach hotelowych - 339 

    udzielone noclegi ogółem  - 5 649 

    udzielone noclegi turystom zagranicznym  - 643 

  hotele 

    obiekty ogółem ob. 1 
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    obiekty całoroczne  ob. 1 

    korzystający z noclegów ogółem       osoba 3 100 

    korzystający z noclegów turyści zagraniczni  osoba 362 

    wynajęte pokoje ogółem w obiektach  

     hotelowych - 3 351 

    wynajęte pokoje turystom zagranicznym  

    w obiektach hotelowych - 339 

    udzielone noclegi ogółem  - 5 236 

    udzielone noclegi turystom zagranicznym  - 583 

    inne obiekty hotelowe   

    korzystający z noclegów ogółem  osoba 16 

    wynajęte pokoje ogółem w obiektach hotelowych - 9 

    udzielone noclegi ogółem  - 30 

  pozostałe obiekty niesklasyfikowane 

    obiekty ogółem  ob. 1 

    obiekty całoroczne ob. 1 

    korzystający z noclegów ogółem  osoba 260 

    korzystający z noclegów turyści zagraniczni  osoba 58 

    udzielone noclegi ogółem  - 383 

    udzielone noclegi turystom zagranicznym  - 60 
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OBSZAR II 

(wskaźnik dla gminy Baranów Sandomierski) 

 

Nazwa obszaru: 

Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby osób bezpośrednio zaangażowanych w kultywowanie lokalnych tradycji 

o 20% do roku 2015 

 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                               

w wymierności wskaźnika docelowego. 

 

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Liczba osób bezpośrednio zaangażowana w kultywowanie lokalnych tradycji                       

na obszarze LGD Lasowiacka (gmina Baranów Sandomierski)  w roku 2009 wynosiła 

346 osób. 

 

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na wyłonienie 

wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

podejmowanych działao w obszarze. Dane uzyskano na podstawie wywiadów, analizy 

sprawozdao, informacji uzyskanych od liderów społecznych grup zaangażowanych                            

w działania w obszarze tradycji i dziedzictwa kulturowego. 
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 ludowe zespoły wokalno-taneczne 

 

 

 

 

Nazwa zespołu 

Stan jego 

członków 

bezpośrednio 

zaangażowanych 

w kultywowanie 

lokalnych 

tradycji - stan na 

rok 2009 

 

 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Obrzędowy 

„Lasowiaczki”  

 

 

 

 

 

 

 

      8 

1. Tradycja w kolędach                            

i pastorałkach – udział                        

w festiwalach, 

2.  Pielęgnowanie mowy 

gwarowej – udział                            

w Przeglądzie, 

3. Śniadanie Wielkanocne na 

Zamku w Sandomierzu – 

oprawa artystyczna,  

4. Warsztaty plastyczne 

prowadzone w Krakowie                   

w Muzeum Etnograficznym – 

malowanie pisanek,  

5.  Scenariusz słuchowiska w 

Radio Rzeszów p.n. „Czar, 

mary i uroki”,  

6. „Noc Duchów” – plenerowa 

atrakcja turystyczna w Zamku 

w Baranowie prowadzona 

przez zespół oparta na 

lokalnych podaniach i 

legendach (impreza 

zamknięta),  

7. Wigilia Lasowiacka – oparta na 

obrzędowości lasowiackiej.  
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 orkiestry dęte z tradycjami 

 

 

Nazwa orkiestry Stan jej 

członków 

na rok 

2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności                          w obszarze w roku 

2009 

Nie posiada - - 

 

 

 straże grobowe 

 

Nazwa formacji Ilośd 

członków 

kultywujących 

tradycję w 

roku 2009 

Rodzaje kultywowanych 

tradycji/przejawy aktywności                    

w obszarze w roku 2009 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Baranowie 

Sandomierskim 

11 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Dymitrowie Dużym 

9 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Dymitrowie Małym 

8 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Siedleszczanach 

13 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

12 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 
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Suchorzowie parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Dąbrowicy 

10 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Ślęzakach 

14 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kaczakach 

15 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Markach 

15 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Skopaniu 

11 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w  Woli 

Baranowskiej 

13 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w  Knapach 

10 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w  Durdach 

14 Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie Chrystusa w 

parafii do której przynależy jednostka  

w okresie Świąt Wielkanocnych 
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 koła gospodyo wiejskich 

 

Nazwa Koła Ilośd 

członków 

kultywujących 

tradycję w 

roku 2009 

Rodzaje kultywowanych 

tradycji/przejawy aktywności w 

obszarze w roku 2009 

 

 

 

Koło Gospodyo 

Wiejskich przy Domu 

Ludowym w Durdach 
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 Wigilia dla samotnych osób 

przygotowana w oparciu o 

tradycyjne potrawy 

regionalne; 

  Przygotowywanie wieoca na 

Święto Plonów w oparciu o 

tradycyjne metody wykonania 

dekoracji; 

 Przygotowanie tzw. „Obiadu 

odpustowego”, 

przygotowanego na bazie 

tradycjonalnych przepisów 

sporządzania potraw; 

 

 

 

 

Koło Gospodyo 

Wiejskich                          

w Markach 

 

 

 

 

 

30 

 Przygotowanie wieoca na 

gminne Święto Plonów               

w oparciu o pokoleniową 

tradycję,  

 Wyrób palm wielkanocnych            

w oparciu o tradycyjne 

metody ich wyrobu, 

 Przygotowanie wigilii dla 

ogółu mieszkaoców sołectwa 

w oparciu o tradycyjny 

schemat organizacyjny,  

 Pielęgnowanie ludowych 

tradycji śpiewaczych,  
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 Odtworzenie ludowych 

strojów, 

 

 

Koło Gospodyo 

Wiejskich  w 

Dąbrowicy 

 

 

46 

 Przygotowanie palm 

wielkanocnych jako tradycja 

wielkanocna,  

 Plecenie wieoców 

dożynkowych,  

 Organizacja wigilii dla osób 

samotnych z sołectwa w 

oparciu o tradycyjny 

scenariusz organizacyjny.  

 

 

 

 

Koło Gospodyo 

Wiejskich                         

w Ślęzakach 
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 Plecenie wieoca 

dożynkowego; 

 Wyrób palm wielkanocnych 

(udział w konkursie); 

 Scenariusz i odtworzenie 

obrzędów Nocy 

Świętojaoskiej; 

 Wigilia dla osób samotnych 

oparta na tradycjonalnym 

scenariuszu; 

 Biesiady wiejskie – tradycje 

kulinarne; 
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 organizacje pozarządowe ukierunkowane w swej działalności 

m.in. na kultywowanie lokalnych tradycji  

 

 

Nazwa NGO Ilośd członków 

kultywujących 

tradycję w roku 

2009 

Rodzaje kultywowanych 

tradycji/projekty/przejawy aktywności 

w obszarze w roku 2009 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Aktywizacji 

Społeczności 

Lokalnej i Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

w Gminie Baranów 

Sandomierski 

„Sokół” 

 

 

 

- 

 

Organizacja nie realizowała inicjatyw 

w obszarze kultury i tradycji 

 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Baranowa 

Sandomierskiego 

„Arkadia” 

 

 

 

- 

 

 

 

Organizacja nie realizowała inicjatyw 

w obszarze kultury i tradycji 
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 inne rodzaje zrzeszeo, inne formy (rady sołeckie, przedsiębiorstwa 

branżowe) w których kultywuje się lokalne tradycje – jakie? (osoby 

indywidualne, które wykazują aktywnośd w obszarze kultury                         

i tradycji lokalnej, instytucje samorządowe, inne podmioty                              

i jednostki) 

 

Nazwa 

zrzeszenia/osoby 

Ilośd osób 

zaangażowanych    

w  działania                  

o charakterze 

obszarowym                

w roku 2009 

Rodzaje kultywowanych 

tradycji/przejawy aktywności                

w obszarze w roku 2009/projekty              

w obszarze 

Albina Róg 1 Wykonuje floro grafy, swe bieżące  

kompozycje tworzy w oparciu o 

zasoby przyrodnicze regionu; 

Józefina 

Kwiatkowska 

1 Lokalna poetka i malarka, której 

bieżąca twórczośd oparta jest m.in. 

na tradycji i historii regionu; 

 

Miejsko –Gminny 

Ośrodek Kultury            

w Baranowie 

Sandomierskim  

 

 

 

 

 

60 

 Konkursy plastyczne 

związane z świętami Bożego 

Narodzenia i Wielkanocy; 

 Plenery malarskie w Izbie 

Lasowiackiej   

 Dożynki Gminne – Gminne 

Święto Plonów 

(koordynacja KGW) 

 Ogólnopolski festiwal 

folklorystycznej twórczości 

dziecięcej  „Dziecko w 

folklorze” 

 Prowadzenie Izby 

Regionalnej – warsztaty 

regionalne dla dzieci i 

młodzieży 
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 Wigilia Lasowiacka  

 

Klub Fotografii 

Artystycznej i 

Przyrodniczej 

10 Region w fotografii, 

fotografowanie przyrody, zabytków 

regionu, wystawy fotograficzne, 

itp. 
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OBSZAR II 

(wskaźnik dla gminy Bojanów) 

 

Nazwa obszaru: 

Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby osób bezpośrednio zaangażowanych w kultywowanie lokalnych tradycji 

o 20% do roku 2015 

 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                               

w wymierności wskaźnika docelowego. 

 

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Liczba osób bezpośrednio zaangażowana w kultywowanie lokalnych tradycji                        

na obszarze LGD Lasowiacka (gmina Bojanów)  w roku 2009 wynosiła 188 osób. 

 

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na wyłonienie 

wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

podejmowanych działao w obszarze. Dane uzyskano na podstawie wywiadów, analizy 

sprawozdao, informacji uzyskanych od liderów społecznych grup zaangażowanych                          

w działania w obszarze tradycji i dziedzictwa kulturowego. 
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 ludowe zespoły wokalno-taneczne 

 

Nazwa zespołu Ilośd członków 

kultywujących 

tradycję w roku 

2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009 

Zespół Taneczny 

„Łęgowianie” 

Tel. 158708306 – 

opieka GOK 
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1. Pielęgnowanie kultury i tradycji  

lasowiackich poprzez śpiew                      

i taniec ludowy; 

 

 

 orkiestry dęte z tradycjami 

 

Nazwa orkiestry Stan jej 

członków 

na rok 

2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009 

Brak w gminie 

Bojanów 

- - 

 

 

 straże grobowe 

 

 

Nazwa formacji Ilośd 

członków 

kultywujących 

tradycję w 

roku 2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy aktywności 

w obszarze w roku 2009 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Stanach 

 

      20 

Podtrzymywanie tradycji warty honorowej przy 

Grobie Chrystusa w parafii do której przynależy 

jednostka  w okresie Świąt Wielkanocnych; 
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Ochotnicza Straż 

Pożarna w Cisowym 

Lesie  

 

25 Podtrzymywanie tradycji warty honorowej przy 

Grobie Chrystusa w parafii do której przynależy 

jednostka  w okresie Świąt Wielkanocnych; 

 

 

 

 

 koła gospodyo wiejskich 

 

Nazwa Koła Ilośd członków 

kultywujących 

tradycję w roku 

2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009 

 

Koło Gospodyo 

Wiejskich  „Perły 

Łęgu” w Bojanowie 

 

 

       

       10 

 Przygotowywanie wieoca na Święto 

Plonów w oparciu o tradycyjne 

metody wykonania dekoracji; 

 Udział w obchodach „Dni miodu”, 

przygotowanie lokalnych potraw na 

konkurs kulinarny,  

 

Koło Gospodyo 

Wiejskich  „Kobiety 

Przyszłościowe” 

 

 

 

      9 

 Przygotowywanie wieoca na Święto 

Plonów w oparciu o tradycyjne 

metody wykonania dekoracji;  

 Udział w obchodach „Dni miodu”, 

przygotowanie lokalnych potraw na 

konkurs kulinarny, 
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 organizacje pozarządowe ukierunkowane w swej działalności 

m.in. na kultywowanie lokalnych tradycji  

 

Nazwa NGO Stan jej członków na 

rok 2009/ilośd osób 

biorących udział 

bezpośrednio w 

inicjatywie/projekcie z 

obszaru 

Rodzaje kultywowanych 

tradycji/projekty/przejawy aktywności                        

w obszarze w roku 2009 

 

Stowarzyszenie 

Kobiet Aktywnych 

w Gwoźdźcu 

 

        

            23 

 

 Udział w „Dniach Miodu” – 

konkurs na produkt miodem 

słodzony - I miejsce;  

 Przygotowanie stoiska z 

produktami lokalnymi dla 

Fundacji  Akademia 

Obywatelska w trakcje 

konferencji nt. trzeciego 

sektora; 

 W ramach projektu „Okno na 

świat” – PO FIO – zrealizowano 

zajęcia rękodzieła 

artystycznego: - ceramika, 

malarstwo, figurki gipsowe, 

sztuka układania kwiatów, 

wycieczki krajoznawcze, 

 

 

  Stowarzyszenie 

„Kobiety 

Przedsiębiorcze”  

w Laskach 

 

 

       

            30 

 

 W ramach projektu 

realizowanego z PO FIO – 

„Wiosna z Jesienią” ( dot. 

integracji międzypokoleniowej 

dziadków z wnukami) odbyły się 

m.in. zajęcia rękodzieła 

artystycznego. 
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Stowarzyszenie 

Mieszkaoców 

Gminy Bojanów 

"Edukacja i 

Rozwój"  

 

- 

 

W obszarze NGO nie realizowało 

żadnych inicjatyw.  

 

 

 

 inne rodzaje zrzeszeo, inne formy (rady sołeckie, przedsiębiorstwa 

branżowe) w których kultywuje się lokalne tradycje – jakie? 

(osoby indywidualne, które wykazują aktywnośd w obszarze 

kultury i tradycji lokalnej, instytucje samorządowe, inne 

podmioty i jednostki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa 

zrzeszenia/osoby 

Ilośd osób 

zaangażowanych w  

działania o 

charakterze 

obszarowym w 

roku 2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009/projekty 

w obszarze 

Gminny Ośrodek 

Kultury w 

Bojanowie 

 

8 

Organizacja obchodów tzw. „Dni Miodu” – 

regionalnej imprezy tradycyjno-kulturowej 

promującej lokalne tradycje związane z 

pszczelarstwem; 

 

Działalnośd 

indywidualnych 

pszczelarzy 

gminnych 

 

30 

Tradycyjny wyrób miodu oparty na 

dawnych recepturach;                 

    



28 

 

OBSZAR II 

(wskaźnik dla gminy Nowa Dęba) 

 

Nazwa obszaru: 

Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby osób bezpośrednio zaangażowanych w kultywowanie lokalnych tradycji 

o 20% do roku 2015 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                                

w wymierności wskaźnika docelowego. 

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Liczba osób bezpośrednio zaangażowana w kultywowanie lokalnych tradycji na 

obszarze LGD Lasowiacka (gmina Nowa Dęba)  w roku 2009 wynosiła 681 osób. 

 

 

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na wyłonienie 

wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

podejmowanych działao w obszarze. Dane uzyskano na podstawie wywiadów, analizy 

sprawozdao, informacji uzyskanych od liderów społecznych grup zaangażowanych                            

w działania w obszarze tradycji i dziedzictwa kulturowego. 
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 ludowe zespoły wokalno-taneczne 

 

Nazwa zespołu Stan jego 

członków 

na rok 

2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009 

Ludowy Zespół Pieśni 

„Cyganianki” 

 

9 

Udział w lokalnej imprezie „Dzieo kultury 

lasowiackiej”, prezentacja wieoca 

dożynkowego na dożynkach gminnych i 

powiatowych, udział w rozlicznych przeglądach 

i występach kapel i zespołów ludowych, 

bogaty, lasowiacki repertuar pieśni.  

Zespół Obrzędowo-

Śpiewaczy ”Bielowianie”  

 

 

10 

 

Obrzędowośd ludowa: pielęgnowanie tradycji 

lokalnych i kulinarni. Obrzędowośd  świąt: 

Trzech Króli, Boże Narodzenie, Wielkanoc.   

Ludowy Zespół Pieśni i 

Taoca „Dębianie”.  

+ Kapela Ludowa 

„Dębianie” 

+ Dziecięcy Zespół Pieśni 

i Taoca „Mali Dębianie” 

 

57 

Udział w lokalnych imprezach „Dzieo kultury 

lasowiackiej”, oprawa artystyczna na  

dożynkach gminnych i powiatowych, udział w 

rozlicznych przeglądach i występach kapel i 

zespołów ludowych, bogaty, lasowiacki 

repertuar pieśni i taoca. 

 

 

 orkiestry dęte z tradycjami 

 

Nazwa orkiestry Stan jej 

członków 

na rok 

2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009 

Młodzieżowa Orkiestra 

Dęta w Chmielowie 

Marek Kosior 503 103 794 

 

85 

Występy z muzyką patriotyczną podczas świąt 

narodowych, oprawa muzyczna Dożynek i 

świąt kościelnych. 

Miejska  Orkiestra  Dęta 

Przy Domu kultury w 

Nowej Dębie 

22 Występy z muzyką patriotyczną podczas świąt 

narodowych, oprawa muzyczna Dożynek i 

świąt kościelnych. 
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 straże grobowe 

 

Nazwa formacji Ilośd członków 

kultywujących 

tradycję w 

roku 2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Nowej Dębie 

20  Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie 

Chrystusa w parafii do której 

przynależy jednostka  w okresie 

Świąt Wielkanocnych; 

 Udział w regionalnym 

przeglądzie straży grobowych 

południowej Polski. 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Porębach 

Dębskich 

16  Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie 

Chrystusa w parafii do której 

przynależy jednostka  w okresie 

Świąt Wielkanocnych; 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Rozalinie 

19  Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie 

Chrystusa w parafii do której 

przynależy jednostka  w okresie 

Świąt Wielkanocnych; 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Tarnowskiej 

Woli 

17  Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie 

Chrystusa w parafii do której 

przynależy jednostka  w okresie 

Świąt Wielkanocnych; 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Alferdówce 

17  Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie 

Chrystusa w parafii do której 

przynależy jednostka w okresie 

Świąt Wielkanocnych; 
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Ochotnicza Straż 

Pożarna w Jadachach 

18  Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie 

Chrystusa w parafii do której 

przynależy jednostka w okresie 

Świąt Wielkanocnych; 

 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Chmielowie 

16  Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie 

Chrystusa w parafii do której 

przynależy jednostka  w okresie 

Świąt Wielkanocnych; 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Cyganach 

15  Podtrzymywanie tradycji warty 

honorowej przy Grobie 

Chrystusa w parafii do której 

przynależy jednostka  w okresie 

Świąt Wielkanocnych; 

 

 

 

 koła gospodyo wiejskich 

 

Nazwa Koła Stan jej 

członków na 

rok 2009 

Rodzaje kultywowanych tradycji/przejawy 

aktywności w obszarze w roku 2009 

Koło Gospodyo 

Wiejskich Rozalin  

 

 

15 

Uprawa ziół, nalewki, leki, spotkania 

cykliczne- wigilia, Wielkanoc, dzieo 

dziecka, stroje ludowe, wieniec, 

prowadzą kronikę 
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 organizacje pozarządowe ukierunkowane w swej działalności 

m.in. na kultywowanie lokalnych tradycji  

 

Nazwa NGO Stan jej członków na 

rok 2009/ilośd osób 

biorących udział 

bezpośrednio w 

inicjatywie/projekcie 

z obszaru 

Rodzaje kultywowanych 

tradycji/projekty/przejawy aktywności                    

w obszarze w roku 2009 

Towarzystwo 

Włościaoskie  

„ŁUGI”  

 

 

20 

Projekt „Parafiada” – dot. impreza o 

charakterze masowym ukazująca 

dorobek artystyczno-kulturowy zespołów 

lokalnych 

„Wieczór poezji Pani Zofii Tarnowskiej – 

Moss” 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Eko Rozwoju 

– Cygany 

 

 

 

49 

Realizacja inicjatywy p.n.„Znak Pamięci” 

– projekt dot. upamiętnienia rocznicy 

wybuchu II wojny światowej; 

Inicjatywa p.n.„Gościnna wioska” – 

dotycząca ciągłości i trwanie tradycji 

lokalnych,  uposażanie w eksponaty izby 

regionalnej. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Ekorozwoju i 

Promocji Wsi 

Jadachy Tel .  

Głaz Elżbieta 

609 809 588 

 

10 

Realizacja inicjatywy „Piknik rodzinny 

pod znakiem staropolskich smaków”  

Izba Pamięci – udostępnienie 

eksponatów  miejscowej szkole; 

Stowarzyszenie 

Kulturalne 

„Cyganianki”   

100 Dni Kultury Lasowiackiej : impreza 2 

dniowa polegająca na warsztatach 

poświęconych kulinariom, obrzędowości, 

rzeźbie, plastyce, itp. 

Bractwo Rycerskie 

Miasta Nowa Dęba 

Tel. 662 781 029 

 

50 

„Barwy Królestwa Polskiego” – spektakl 

międzynarodowy pielęgnujący lokalne 

tradycje i historie z XVI w.  
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Stowarzyszenie 

Społeczno- 

Oświatowe w 

Chmielowie  

 

 

20 

„Upamiętnienie ofiar w 70-ta rocznicę 

bombardowania Chmielowa”  - budowa 

pomnika ofiar. 

Przegląd Orkiestr Dętych – plenerowa 

impreza o zasięgu regionalnym 

Nowodębskie 

Towarzystwo 

Społeczno – 

Kulturalne 

 

 

12 

Druk Zeszytów Historycznych w których 

zamieszczane są opracowania o regionie 

i jego historii; 

Publikacja treści historycznych                             

w wydawnictwach. 

Towarzystwo  

Krzewienia  

Kultury 

Lasowaickiej 

„Bielowianie” 

10 Organizacja obchodów „Dni Rozalina” – 

impreza otwarta dla ogółu z elementami 

tradycji i kultury ludowej przejawiających 

się w obszarze taoca i pieśni ludowej, 

kuchni regionalnej/ obrzędowości 

weselnej dawnej.  

 

   

 inne rodzaje zrzeszeo, inne formy (rady sołeckie, przedsiębiorstwa 

branżowe) w których kultywuje się lokalne tradycje – jakie? 

(osoby indywidualne, które wykazują aktywnośd w obszarze 

kultury i tradycji lokalnej, instytucje samorządowe, inne 

podmioty i jednostki) 

 

Nazwa 

zrzeszenia/osoby 

Ilośd osób 

zaangażowanych w  

działania o 

charakterze 

obszarowym w roku 

2009 

Rodzaje kultywowanych 

tradycji/przejawy aktywności w obszarze 

w roku 2009/projekty w obszarze 

Samorządowy 

Ośrodek Kultury w 

Nowej Dębie 

 

62 

 

Festiwal folklorystyczny pod hasłem:  

„Mied jak rzeka swoje źródło” 
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Panek Krystyna 1 Wyroby pająków lasowiackich                        

w oparciu o dawne sposoby i metody 

artystyczne, hafty płócienne, 

wycinanki papierowe.  

Piechota Janina 1 Wyroby pająków lasowiackich w 

oparciu o dawne sposoby i metody 

artystyczne, hafty płócienne, 

wycinanki papierowe. 

Janiszewska 

Krystyna 

1 Wyroby z gliny, rzeźba gliniana, 

grafika i malarstwo na szkle, pająki 

lasowiackie. 
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OBSZAR III 

(dla gminy Baranów Sandomierski) 

 

Nazwa obszaru: 

Tworzenie źródeł dochodów i miejsc pracy  

w oparciu o lokalne tradycje i zasoby 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby przedsiębiorstw o 2 nowo powstałe, działające w oparciu o lokalne 

tradycje i zasoby do roku 2015   

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                               

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Liczba podmiotów gospodarczych/przedsiębiorstw działających w oparciu o lokalne 

tradycje i zasoby na obszarze LGD Lasowiacka (gmina Baranów Sandomierski)  w roku 

2009 wynosiła 26 . 

 

 

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na wyłonienie 

wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

podejmowanych działao gospodarczych w obszarze. Dane uzyskano na podstawie ogólnego 

rejestru przedsiębiorców za rok 2009. 
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Zestawienie podmiotów gospodarczych obecnych w danym obszarze                            

i wykorzystujących jego potencjał i uwarunkowania 

 

 

Lp. 

 

Nazwa podmiotu gospodarczego 

Obszary tradycji i lokalnych zasobów w oparciu   

o które m.in. podmiot prowadzi swą działalnośd 

Walory 

naturalne 

środowiskowe 

Uwarunkowania 

historyczno-

kulturowe 

Tradycja 

1  Dębowiec Stanisław 

Wola Baranowska 421 

stolarstwo 

x   

2  Drozdowski Zygmunt  

Ślęzaki 373 

sprzedaż choinek świerkowych 

x   

3  Durda Mariusz   

Baranów Sandomierski  

ul. Mickiewicza 

działalnośd kulturalno-
rozrywkowa 

 x x 

4  Farbisz Zdzisław  

Siedleszczany 30 

handel obwoźny - warzywa-
owoce 

x   

5  Konopka Piotr 

Baranów Sandomierski,  

ul. Fabryczna 31 

stolarstwo 

x   
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6  Kaszluga Jan 

Wola Baranowska ul. Holendry 3 

usługi omłotowe kombajnem 

x   

7  Furtak Franciszek 

Wola Baranowska, ul.Wschodnia 
19 

usługi rolnicze 

x   

8  Kwiecieo Zbigniew 

Baranów Sandomierski, 
ul.Fabryczna 59 a 

skup owoców i warzyw; 
sprzedaż owoców                                   
i warzyw; organizowanie imprez 
artystycznych, które podlegają 
wpisowi do ewidencji 
działalności gospodarczej 

 

x x  

9  Lulek Edward  

Durdy 9 

handel drewnem 

x   

10  Malecka Janina 

Wola Baranowska,  

ul. Zachodnia 101 

handel hurtowy i detaliczny 
paszami i zbożami, dodatkami 
mineralno witaminowymi do 
pasz, sprzedaż środków do 
produkcji rolnej, materiałów 
budowlanych, nawozów 
sztucznych, produkcja pasz 
treściwych oraz koncentratów 
paszowych; usługi transportowe 

 

 

x 

  



38 

 

11  Malecki Piotr 

Wola Baranowska, ul. Zachodnia 
101 

handel hurtowy i detaliczny 
paszami i zbożami, dodatkami 
mineralno witaminowymi do 
pasz, sprzedaż środków do 
produkcji rolnej, materiałów 
budowlanych, nawozów 
sztucznych, produkcja pasz 
treściwych oraz koncentratów 
paszowych; usługi transportowe 

 

x 

  

12  Modlibowski Artur 

Sandomierz, ul. Marchlewskiego 
2/26 

działalnośd hotelarska 

x   

13  Partyka Władysław 

Wola Baranowska 85 

działalnośd gospodarcza w 
zakresie prasowania słomy 

x   

14  Pawelec Mirosław 

Skopanie 7 

działalnośd gospodarcza w 
zakresie przetwórstwa 
owocowo-warzywnego 

 

x   

15  Pluta Maria 

Wola Baranowska, ul.Szkolna 16 

działalnośd kulturalno-
rozrywkowa 

 x  

16  Pluta Tadeusz  

Wola Baranowska 357 

usługi kombajnem 

x   
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17  Rębisz Antoni 

Durdy 142 

usługi w zakresie pozyskania 
drewna, zrywka, hodowanie 
lasu, ochrona lasu, ochrona 
ppoż. Zalesienia, obróbka 
drewna pod względem 
jakościowym 

x   

18  Rzeszut Wincenty   

Wola Baranowska 31 

usługi kombajnem 

x   

19  Samorek Andrzej Durdy 57 

usługi w zakresie pozyskania 
drewna i zagospodarowania lasu 

x   

20  Smykla Andrzej  Skopanie 185 a 

działalnośd kulturalno-
rozrywkowa 

 x  

21  Solarski Stanisław  Baranów 
Sandomierski ul. Kościuszki 1 

kulturalno-rozrywkowa 

 x  

22  Surowiec Krzysztof Skopanie Oś. 
30 stolarstwo usługowo-
produkcyjne 

x   

23  Urbaoska Bogusława Skopanie 
Oś. 17/26 

sprzedaż kwiatów 

x   

24  Widuch Józef Baranów 
Sandomierski, ul. Fabryczna 21 

eksport kopii mebli 
zabytkowych, skup, sprzedaż i 
remont rękodzieła 
artystycznego 

 

 x x 
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25  Wójciak Stanisław Baranów 
Sandomierski, ul.Krakowska 25 

handel płodami rolnymi 

x   

26  Zawada Bronisława  Dąbrowica 
267 Sprzedaż nasion, warzyw i 
kwiatów 

x   
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OBSZAR III 

(dla gminy Bojanów) 

 

Nazwa obszaru: 

Tworzenie źródeł dochodów i miejsc pracy  

w oparciu o lokalne tradycje i zasoby 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby przedsiębiorstw o 2 nowo powstałe, działające w oparciu o lokalne 

tradycje i zasoby do roku 2015   

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                                 

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Liczba podmiotów gospodarczych/przedsiębiorstw działających w oparciu o lokalne 

tradycje i zasoby na obszarze LGD Lasowiacka (gmina Bojanów)  w roku 2009 

wynosiła 29 . 

 

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na wyłonienie 

wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

podejmowanych działao gospodarczych w obszarze. Dane uzyskano na podstawie ogólnego 

rejestru przedsiębiorców za rok 2009. 
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Zestawienie podmiotów gospodarczych obecnych w danym obszarze              

i wykorzystujących jego potencjał i uwarunkowania 

 

Lp. Nazwa podmiotu 

gospodarczego/branża 

Obszary tradycji i lokalnych zasobów w oparciu 

o które m.in. podmiot prowadzi swą działalnośd 

Walory 

naturalne 

środowiskowe 

Uwarunkowania 

historyczno-

kulturowe 

Tradycja 

1  Damian Stec "AMIGO" , 

Stany ul. Borek 5, 37-433 

Bojanów/ gastronomiczna 

x 

 

 x 

 

2  Julian Marut Zakład 

Produkcyjny "Piekarnia", 

Bojanów ul. Podleśna 9/ 

piekarnia 

x  x 

3  Zbigniew Burdzy Zakład 

Drzewny "TARBUR" 

Przyszów Ruda 43, 37-433 

Bojanów 

Tartak 

x   

4  Bajek Jerzy  

"Tartak Korabina" 

Korabina 38, 37-433 

Bojanów 

x   

5  Zdzisław Szwed Usługi 

Tartacznicze 

Maziarnia 142, 37-433 

Bojanów 

Tartak 

x   
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6  Kotwica Tadeusz - Usługi 

Tartaczne 

Przyszów Burdze 76, 37-433 

Bojanów 

Tartak 

x   

7  Jerzy Garlicki "Tartak 

Przyszów S.C" 

Stalowa Wola ul. Al. Jana 

Pawła II 14/9 

Tartak 

x   

8  Wojciech Kruk "Tartak 

Przyszów" 

Nisko ul. Armii Krajowej 35 

Tartak 

x   

9  Jerzy Szwed 

Gwoździec 108, 37-433 

Bojanów 

Tartak 

x   

10  Stanisław Marut - Zakład 

Usług Leśnych 

Bojanów ul. Polna 5 

Usługi Leśne 

x   

11  Bal Józef - Zakład Usług 

Leśnych 

Stany ul. Borek 23, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

 

x   
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12  Puzio Eugeniusz - Zakład 

Usług Leśnych 

Maziarnia 95, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

13  Żak Janusz 

Przyszów Katy 5,  

37-433 Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

14  Mieczysław Rutyna - Zakład 

Usług Leśnych 

Maziarnia 69, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

15  Cichoo Tadeusz - Zakład 

Usług Leśnych 

Maziarnia 127, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

16  Sudoł Tadeusz - Zakład 

Usług Leśnych 

Przyszów Ruda 30, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

17  Tadeusz Ziółkowski - Zakład 

Usług Leśnych Maziarnia 

101, 37-433 Bojanów 

Usługi Leśne 

x   
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18  Bednarz Mirosław - Zakład 

Usług Leśnych 

Maziarnia 97, 37-433 

Bojanów 

x   

19  Aleksander Kruk - Zakład 

Usług Leśnych 

Przyszów Kołodzieje 16, 37-

433 Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

20  Stanisław Surowiec Zakład 

Usług Leśnych 

Stany, ul. Załęże 5, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

21  Bogusława Surowiec Zakład 

Usług Leśnych 

Stany, ul. Załęże 5, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

22  Stanisław Kruk 

Przyszów Zapuście 66, 37-

433 Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

23  Tomasz Janiec 

Maziarnia 81, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

24  Agnieszka Wdowiak Zakład 

Usług Leśnych 

x   
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Przyszów Łapówka 19, 37-

433 Bojanów 

Usługi Leśne 

25  Rutyna Adam Zakład Usług 

Leśnych 

Maziarnia 69a, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

26  Janusz Kruk Zakład Usług 

Leśnych 

Maziarnia 84, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

27  Andrzej Żak "od A do Z" 

Bojanów ul. Strażacka 7, 37-

433 Bojanów 

Zakład Stolarski 

x   

28  Zakład Usług Leśnych 

RELPOL Kozioł Piotr 

Stany ul. Kozły 14, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   

29  Lesiczka Kazimierz - Zakład 

Usług Leśnych 

Gwoździec 52, 37-433 

Bojanów 

Usługi Leśne 

x   
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OBSZAR III 

(dla gminy Nowa Dęba) 

 

Nazwa obszaru: 

Tworzenie źródeł dochodów i miejsc pracy  

w oparciu o lokalne tradycje i zasoby 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby przedsiębiorstw o 2 nowo powstałe, działające w oparciu o lokalne 

tradycje i zasoby do roku 2015   

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                                 

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Liczba podmiotów gospodarczych/przedsiębiorstw działających w oparciu o lokalne 

tradycje i zasoby na obszarze LGD Lasowiacka (gmina Nowa Dęba)  w roku 2009 

wynosiła 37 . 

 

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na wyłonienie 

wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

podejmowanych działao gospodarczych w obszarze. Dane uzyskano na podstawie ogólnego 

rejestru przedsiębiorców za rok 2009. 
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Lp. 

 

 

Nazwa podmiotu gospodarczego 

Obszary tradycji i lokalnych zasobów w 

oparciu o które m.in. podmiot prowadzi swą 

działalnośd 

Walory 

naturalne 

środowiskowe 

Uwarunkowa

nia 

historyczno-

kulturowe 

Tradycja 

1. Pasek Eugeniusz Usługi Tartaczne 

Nowa Dęba ul. Wrzosowa 2 

Produkcja wyrobów tartacznych, 
impregnacja drewna. 

x   

2. Buś Stefan-Piekarnia 

Nowa Dęba ul. ks.H. Łgockiego 45 

Produkcja pieczywa. 

x  x 

3. Hopek Czesław Firma HUP „FOTO-
CZAS” 

Nowa Dęba ul. Wesoła 8 

Produkcja pozostałych mebli. 

x   

4. Sudoł Marian 

Nowa Dęba ul. Smugowa 5 

Zakład Remontowo-Budowlany- 
murarstwo ciesielstwo, dekarstwo 

x   

5. Wilk Marian PHU”WILKMAR”  

Nowa Dęba ul. Bieszczadzka 2 

Uprawa grzybów. 

x   

6. Szawara-Rozmus Alicja Sklep „IWEX” 

Nowa Dęba ul. Majdaoska 4 

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, 
nasion, nawozów, żywych zwierząt 
domowych, karmy dla zwierząt 

x   
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domowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach. Obiekty 
noclegowe turystyczne i miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania. 

7. Gurga Juliusz 

Nowa Dęba ul. Jana Pawła II 9/10 

Wyrób galanterii z drewna i skóry. 

x   

8. Staniek Jan 

Nowa Dęba ul. Podgórze 14 

Handel obwoźny art. spożywczymi, 
owocami . 

x   

9. Skrzypek Józef Zakład Produkcyjno-
Usługowy „DREKOP” 

Nowa Dęba ul 

Kilioskiego 26 

Produkcja wyrobów tartacznych. 
Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów 
budowlanych i wyposażenia 
sanitarnego. 

x   

10. Kułaga Witold 

Nowa Dęba ul. Kościuszki 7/9 

Usługi stolarskie. 

x   

11. Myk Konstanty 

Nowa Dęba ul. Leśna 8/2 

Wykonywanie opakowao drewnianych 
dla celów rolnych. 

x   

12. Trzpis Janina 

Chmielów 306 

Wykonywanie usług maglowania 

 

  x 
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13. Sadecki Bogdan 

Nowa Dęba ul. Mickiewicza 6/7 

Malarstwo. 

x x x 

14. Ordon Mieczysław  Usługi 
Transportowe i Tartaczne 

Chmielów 2 

Produkcja wyrobów tartacznych, 

x   

15. Zizius Alojzy 

Nowa Dęba ul. Broniewskiego. 

Produkcja przedmiotów z drewna i 
drutu. 

x   

16. Kosior Jacek FHU Jadachy 274 

Produkcja wyrobów tartacznych 

x   

17. Róg Artur Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe 
„ARTCHEM” Nowa Dęba ul.  

Kościuszki 108/203 

Produkcja drewna. 

x   

18. Sadecki Leszek Zakład Usług Leśnych 

Nowa Dęba ul. Niżaoska 3 

Działalnośd usługowa związana  
z leśnictwem. 

x   

19. Duma Zygmunt Zakład Usług Leśnych 

Buda Stalowska 15/3 

Działalnośd usługowa związana z 
leśnictwem. 

x   

20. Dec Elżbieta 

Nowa Dęba ul. Kościuszki 110/209 

Handel obwoźny owocami i warzywami. 

x   



51 

 

21. Czupich Stanisław Firma Handlowo-
Usługowa 

Jadachy 301 

Usługi energo-energetyczne 
i pomiary. Produkcja preparatów 
chemicznych. 

 

x   

22. Bałdys Leszek Zakład Usług Leśnych 
„Sosna” 

Buda Stalowska 16/4 

Prace leśne z zakresu hodowla lasu, 
ochrona lasu, pozyskanie 

x   

23. Pazder Andrzej Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo- Usługowe 
„ALPAZ” 

Nowa Dęba ul. Rzeszowska 7/70 

Produkcja artykułów dekoracyjnych z 
drewna. 

x   

24. Kościelny Władysław Zakład Usług 
Leśnych 

Buda Stalowska 15/1 

Działalnośd usługowa związana z 
leśnictwem 

x   

25. Rolek Grzegorz Jadachy 193 

Prowadzenie działalności kulturalno-
rozrywkowej. 

 x  

26. Nowioski Marian Piekarnia 

Nowa Dęba ul. ks.H.Łagockiego 46 

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych 
wyrobów ciastkarskich i ciastek. 

x  x 

27. Łukasz Bałdys Zakład Usług Leśnych 
„Sosna“ Nowa Dęba ul. Rzeszowska 5/6 

x   
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Działalnośd usługowa związana z 
leśnictwem. 

28. Edward Kosior Zakład Usług Leśnych 

Jadachy 94 

Pozyskiwanie drewna 

x   

29. Andrzej Kurzela Zakład Usług Leśnych 

Buda Stalowska  10/2 

Działalnośd usługowa związana  
z leśnictwem 

x   

30. Małgorzata Hałka Sklep spoż-przem. 
„Małgorzata” Nowa Dęba ul. 
Bieszczadzka 51 

Pozostała działalnośd rozrywkowa i 
rekreacyjna 

 x  

31. Piotr Smalarz Stolarstwo-wyrób mebli 

Nowa Dęba ul. Tetmajera 7a 

Produkcja mebli 

x   

32. Ewa Mycek Usługi Gastronomiczne 

39-450 Baranów Sandomierski  
ul. Rynek 9, 

Pozostała działalnośd rozrywkowa i 
rekreacyjna Produkcja pieczywa; 
produkcja świeżych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek 

x x x 

33. Marian Tadeusz Chojnacki Restauracja 
„Sonata” A.Górska, M.Chojnacki Spółka 
Cywilna 

Tarnobrzeg ul. Szeroka1 (działka nr 
1321 

Hotele i restauracje. 

x  x 

34. Krzysztof Madej Zakład Usług Leśnych 
„ELITELAS” Rozalin 103 

x   
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Działalnośd usługowa związana z 
leśnictwem. 

35. Marta Buś Akademia Taoca ART. 
DANCE   

Nowa Dęba ul. Kościuszki 3/2 

Pozaszkolne formy edukacji 
artystycznej.  Pozostała działalnośd 
rozrywkowa i rekreacyjna 

x x  

36. Krzysztof  Sorbal Firma Produkcyjna 

Alfredówka 15 

Produkcja drewna i wyrobów z drewna 
oraz z korka. 

x   

37. Kazimierz Szlęzak F.U. „PRZYRODA” 

39-400 Tarnobrzeg ul. Piłsudskiego 14  

Działalnośd usługowa związana z 
zagospodarowaniem terenów zieleni. 

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin. 

Pozyskiwanie drewna 

x   
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OBSZAR IV 

(dla obszaru gmin Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Bojanów) 

 

Nazwa obszaru: 

Tworzenie warunków dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych               

na wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych LGD 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost zadowolenia przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe LGD o 10% w roku 2015 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia w 

wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Poziom zadowolenia przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe LGD wyniósł w 2009 roku  

3,73 pkt. w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najniższy poziom zadowolenia, zaś 10 

najwyższy.  

 

Powyższy wskaźnik ustalono na podstawie wywiadu skierowanego do przedsiębiorców z 

obszaru LGD. Badaniem objęto grupę 30 przedsiębiorstw.  

Szczegółowy raport z badania ma się następująco: 
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1. Blisko 50% przedsiębiorców z próby reprezentatywnej nie dostrzega znaczenia i 

jakości uwarunkowao naturalno środowiskowych (przyrodniczych) i ich wpływu na 

przychody i rozwój firmy. 

2. Poziom zadowolenia przedsiębiorców w związku z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe LGD wyniósł w 2009 roku  

3,73 pkt. w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza najniższy poziom zadowolenia, zaś 10 

najwyższy.  
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OBSZAR V 

(dla gminy Baranów Sandomierski) 

 

Nazwa obszaru: 

Rozwój kultury i obrzędowości lasowiackiej 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Zwiększona świadomośd mieszkaoców w zakresie możliwości korzystania z zasobów 

kultury na terenie LGD do roku 2015 o 10% 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia w 

wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Poziom świadomości mieszkaoców gminy Baranów Sandomierski w zakresie 

możliwości korzystania z zasobów kultury na terenie LGD w roku 2009 wyniósł 6,15 

pkt. w skali 10-cio stopniowej, gdzie 1 oznacza najniższy poziom uświadomienia, zaś 

10 – najwyższy.  

 

Powyższy wskaźnik ustalono na podstawie ankiety skierowanej do mieszkaoców gminy 

Baranów Sandomierski. Badaniem objęto grupę 33 mieszkaoców.  

Szczegółowy raport z badania ma się następująco: 
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1. Ponad 70% mieszkaoców z próby reprezentatywnej ma świadomośd jakości i specyfiki 

uwarunkowao naturalno-środowiskowych (przyrodniczych) oraz kulturowo-

historycznych obszaru LGD, w którym zamieszkują. 

2. Wśród najczęściej wymienianych rodzajów imprez kulturalnych (np. festyny ludowy, 

koncerty, festiwale, itp.) oraz odwiedzanych przez mieszkaoców gminy Baranów 

Sandomierski miejsc oddziaływao kulturalnych (wystawy, scena GOK) w roku 2009 

wymieniono: Dożynki, Dni Baranowa Sandomierskiego, wystawy i festyny. 

3. Poziom świadomości mieszkaoców w zakresie możliwości korzystania z zasobów 

kultury na terenie LGD w roku 2009 wyniósł 6,15 pkt. w skali 10-cio stopniowej, gdzie 

1 oznacza najniższy poziom uświadomienia, zaś 10 – najwyższy.  

4. Ocenę poziomu promocji i informacji o zasobach naturalnych i kulturowych gminy 

Baranów Sandomierski  i możliwościach ich wykorzystania w celu rekreacji i 

oddziaływania kulturowego na mieszkaoców oceniano w skali 1-10 w roku 2009, gdzie 

1 oznaczało niski poziom promocji i informacji, zaś 10 najwyższy.  Próba 

respondentów wyceniła wartośd tego poziomu jako 5,60 pkt. w skali 10-cio 

stopniowej.  

5. Wśród 3 najważniejszych zasobów kultury, z których można było skorzystad w roku 

2009 mieszkaocy gminy Baranów Sandomierski wymienili: Zamek w Baranowie 

Sandomierskim, działalnośd Kościoła Katolickiego oraz Domu Kultury .  
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OBSZAR V 

(dla gminy Bojanów) 

 

Nazwa obszaru: 

Rozwój kultury i obrzędowości lasowiackiej 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Zwiększona świadomośd mieszkaoców w zakresie możliwości korzystania z zasobów 

kultury na terenie LGD do roku 2015 o 10% 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia w 

wymierności wskaźnika docelowego  

 

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Poziom świadomości mieszkaoców gminy Bojanów w zakresie możliwości korzystania 

z zasobów kultury na terenie LGD w roku 2009 wyniósł 5,63 pkt. w skali 10-cio 

stopniowej, gdzie 1 oznacza najniższy poziom uświadomienia, zaś 10 – najwyższy.  

 

 

Powyższy wskaźnik ustalono na podstawie ankiety skierowanej do mieszkaoców gminy 

Bojanów. Badaniem objęto grupę 33 mieszkaoców.  

Szczegółowy raport z badania ma się następująco: 
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1. Ponad 70% mieszkaoców z próby reprezentatywnej ma świadomośd jakości i specyfiki 

uwarunkowao naturalno-środowiskowych (przyrodniczych) oraz kulturowo-

historycznych obszaru LGD, w którym zamieszkują. 

2. Wśród najczęściej wymienianych rodzajów imprez kulturalnych (np. festyny ludowy, 

koncerty, festiwale, itp.) oraz odwiedzanych przez mieszkaoców gminy Bojanów 

miejsc oddziaływao kulturalnych (wystawy, scena GOK) w roku 2009 wymieniono: Dni 

Miodu, Dzieo Dziecka, Święto Gołębia. 

3. Poziom świadomości mieszkaoców w zakresie możliwości korzystania z zasobów 

kultury na terenie LGD w roku 2009 wyniósł 5,63 pkt. w skali 10-cio stopniowej, gdzie 

1 oznacza najniższy poziom uświadomienia, zaś 10 – najwyższy.  

4. Ocenę poziomu promocji i informacji o zasobach naturalnych i kulturowych gminy 

Baranów Sandomierski  i możliwościach ich wykorzystania w celu rekreacji i 

oddziaływania kulturowego na mieszkaoców oceniano w skali 1-10 w roku 2009, gdzie 

1 oznaczało niski poziom promocji i informacji, zaś 10 najwyższy.  Próba 

respondentów wyceniła wartośd tego poziomu jako 5,03 pkt. w skali 10-cio 

stopniowej.  

5. Wśród 3 najważniejszych zasobów kultury, z których można było skorzystad w roku 

2009 mieszkaocy gminy Bojanów wymienili: działania GOK, Kapeli Ludowej 

„Łęgowianie”, pszczelarstwo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

OBSZAR V 

(dla gminy Nowa Dęba) 

 

Nazwa obszaru: 

Rozwój kultury i obrzędowości lasowiackiej 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Zwiększona świadomośd mieszkaoców w zakresie możliwości korzystania z zasobów 

kultury na terenie LGD do roku 2015 o 10%. 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia w 

wymierności wskaźnika docelowego 

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Poziom świadomości mieszkaoców w zakresie możliwości korzystania z zasobów 

kultury na terenie LGD w roku 2009 wyniósł 7,08 pkt w skali 10-cio stopniowej, gdzie 

1 oznacza najniższy poziom uświadomienia, zaś 10 – najwyższy.  

 

 

Powyższy wskaźnik ustalono na podstawie ankiety skierowanej do mieszkaoców gminy Nowa 

Dęba. Badaniem objęto grupę 34 mieszkaoców.  

Szczegółowy raport z badania ma się następująco: 
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1. Blisko 83% mieszkaoców z próby reprezentatywnej ma świadomośd jakości i specyfiki 

uwarunkowao naturalno-środowiskowych (przyrodniczych) oraz kulturowo-

historycznych obszaru LGD, w którym zamieszkują. 

2. Wśród najczęściej wymienianych rodzajów imprez kulturalnych (np. festyny ludowy, 

koncerty, festiwale, itp.) oraz odwiedzanych przez mieszkaoców gminy Nowa Dęba 

miejsc oddziaływao kulturalnych (wystawy, scena GOK) w roku 2009 wymieniono: 

Militariadę,  wystawy, Parafiadę, koncerty. 

3. Poziom świadomości mieszkaoców w zakresie możliwości korzystania z zasobów 

kultury na terenie LGD w roku 2009 wyniósł 7,08 pkt. w skali 10-cio stopniowej, gdzie 

1 oznacza najniższy poziom uświadomienia, zaś 10 – najwyższy.  

4. Ocenę poziomu promocji i informacji o zasobach naturalnych i kulturowych gminy 

Nowa Dęba  i możliwościach ich wykorzystania w celu rekreacji i oddziaływania 

kulturowego na mieszkaoców oceniano w skali 1-10 w roku 2009, gdzie 1 oznaczało 

niski poziom promocji i informacji, zaś 10 najwyższy.  Próba respondentów wyceniła 

wartośd tego poziomu jako 6,38 pkt. w skali 10-cio stopniowej.  

5. Wśród 3 najważniejszych zasobów kultury, z których można było skorzystad w roku 

2009 mieszkaocy gminy Nowa Dęba wymienili: działania domu kultury, działania 

Bractwa Rycerskiego, obszary lasów i stawów w okolicach Nowej Dęby.  
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OBSZAR  VI 

(wskaźnik dla gminy Baranów Sandomierski) 

 

Nazwa obszaru: 

 Rozwój i upowszechnianie turystyki i ekologii 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Zwiększona liczba mieszkaoców, w tym turystów uczestniczących w lokalnych 
imprezach turystyczno – rekreacyjnych o 50% 
 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                                

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 Liczba mieszkaoców, w tym turystów uczestniczących w lokalnych imprezach 

turystyczno-rekreacyjnych w roku 2009 to 64 770 osób.  

 

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na 

wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju  

i charakteru imprez organizowanych na terenie gminy oraz liczby osób w nich 

uczestniczących. Dane uzyskano na podstawie analiz źródeł GUS za rok 2009 oraz poprzez 

wywiady z liderami społecznymi i organizatorami imprez. 
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Podmiot 

organizujący 

imprezę 

Rodzaj imprezy/jej 

charakter/przedmiot/obszar 

podmiotowy 

Szacunkowa 

liczba jej 

uczestników  

W tym: z 

poza terenu 

gminy  

W tym: 

turystów 

Koło Gospodyo 

Wiejskich  w 

Ślęzakach 

„Noc Świętojaoska”  300 40 5 

 

Gmina Baranów Sandomierski: opracowanie własne na podstawie danych za rok 2009              

wg. źródeł GUS  

 

 

DZIAŁALNOŚD DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY,  

KLUBÓW i ŚWIETLIC 

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ I UCZESTNICY                      ROK 2009 

IMPREZY 

    instytucje ob. 1 

    imprezy szt. 142 

    seanse filmowe - 9 

    wystawy szt. 14 

    występy zespołów amatorskich - 49 

    występy artystów i zespołów  

    zawodowych - 12 

    dyskoteki szt. 5 

    prelekcje, spotkania, wykłady szt. 34 
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    imprezy turystyczne  

    i sportowo -  rekreacyjne szt. 2 

    konkursy - 17 

UCZESTNCY IMPREZ 

    imprezy osoba 17 276 

    seanse filmowe osoba 233 

    wystawy osoba 1 849 

    występy zespołów amatorskich osoba 7 245 

    występy artystów i zespołów 

    zawodowych osoba 5 615 

    dyskoteki osoba 353 

    prelekcje, spotkania, wykłady osoba 1 571 

    imprezy turystyczne 

    i sportowo - rekreacyjne osoba 71 

    konkursy - 339 

Koła (kluby) i członkowie 

  IMPREZY 

    ogółem szt. 2 

    plastyczne szt. 2 

    turystyczne i sportowo rekreacyjne szt. 0 

  UCZESTNICY IMPREZ 

    ogółem osoba 18 

    plastyczne osoba 18 

    turystyczne i sportowo rekreacyjne osoba 0 
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Zespoły artystyczne i członkowie 

  IMPREZY 

    ogółem szt. 25 

    teatralne szt. 2 

    muzyczne - instrumentalne szt. 3 

    wokalne i chóry szt. 2 

    folklorystyczne (ludowe – pieśni 

    i taoca, kapele) szt. 3 

    taneczne szt. 15 

  UCZESTNICY IMPREZ 

    ogółem osoba 320 

    teatralne osoba 11 

    muzyczne - instrumentalne osoba 26 

    wokalne i chóry osoba 33 

    folklorystyczne (ludowe - pieśni  

    i taoca, kapele) osoba 29 

    taneczne osoba 221 

Imprezy oświatowe w muzeach 

  ogółem szt. 37 

  warsztaty szt. - 

  lekcje zajęcia szt. 37 

Muzea 

  muzea łącznie z oddziałami ob. 1 

  zwiedzający muzea i oddziały osoba 46 794 
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OBSZAR  VI 

(wskaźnik dla gminy Bojanów) 

 

Nazwa obszaru: 

Rozwój i upowszechnianie turystyki i ekologii 

 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Zwiększona liczba mieszkaoców, w tym turystów uczestniczących w lokalnych 
imprezach turystyczno – rekreacyjnych o 50% 
 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                              

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 

 Liczba mieszkaoców, w tym turystów uczestniczących w lokalnych imprezach 

turystyczno-rekreacyjnych w roku 2009 to 1069 osób.  

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na 

wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju  

i charakteru imprez organizowanych na terenie gminy oraz liczby osób w nich 

uczestniczących. Dane uzyskano na podstawie analiz źródeł GUS za rok 2009 oraz poprzez 

wywiady z liderami społecznymi i organizatorami imprez. 
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Podmiot 

organizujący 

imprezę 

Rodzaj imprezy/jej 

charakter/przedmiot/obszar 

podmiotowy 

Szacunkowa 

liczba jej 

uczestników  

W tym: z 

poza 

terenu 

gminy oraz 

turystów 

W tym: 

turystów 

Stowarzyszenie 

„Kobiety 

Aktywne”                 

w Gwoźdźcu  

Piknik Sportowo Rodzinny             

w Gwoźdźcu 

100 20 0 

Stowarzyszenie 

Mieszkaoców 

Gminy 

Bojanów 

"Edukacja i 

Rozwój" 

Turniej Siatkówki Plażowej                     

w Gwoźdźcu 

 

Turniej Piłki Nożnej                        

w Korabinie  

 

Turniej Tenisa Stołowego              

w Gwoźdźcu 

250 

 

 

200 

 

 

100 

30 

 

 

20 

 

 

5 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Gmina Bojanów:  opracowanie własne na podstawie danych za rok 2009 wg. źródeł GUS  

 

 

DZIAŁALNOŚD DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, 

KLUBÓW I ŚWIETLIC 

Imprezy organizowane przez jednostkę i uczestnicy 

  IMPREZY 

    instytucje ob. 1 

    imprezy szt. 7 
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    seanse filmowe - 1 

    wystawy szt. 2 

    występy zespołów amatorskich - 3 

    dyskoteki szt. 0 

    konkursy - 1 

  UCZESTNICY IMPREZ 

    imprezy osoba 419 

    seanse filmowe osoba 50 

    wystawy osoba 100 

    występy zespołów amatorskich osoba 250 

    dyskoteki osoba 0 

    konkursy - 19 

Koła (kluby) i członkowie 

  IMPREZY 

    ogółem szt. 1 

    fotograficzne i filmowe szt. 1 

  UCZESTNICY IMPREZ 

    ogółem osoba 8 

    fotograficzne i filmowe osoba 8 

Zespoły artystyczne i członkowie 

  IMPREZY 

    ogółem szt. 5 

    teatralne szt. 1 

    muzyczne - instrumentalne szt. 1 
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    wokalne i chóry szt. 1 

    folklorystyczne (ludowe - pieśni  

    i taoca, kapele) szt. 1 

    taneczne szt. 1 

  UCZESTNICY IMPREZ 

    ogółem osoba 83 

    teatralne osoba 24 

    muzyczne - instrumentalne osoba 9 

    wokalne i chóry osoba 7 

    folklorystyczne (ludowe - pieśni  

    i taoca, kapele) osoba 8 

    taneczne osoba 35 
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OBSZAR  VI 

(wskaźnik dla gminy Nowa Dęba) 

 

Nazwa obszaru: 

Rozwój i upowszechnianie turystyki i ekologii 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Zwiększona liczba mieszkaoców, w tym turystów uczestniczących w lokalnych 
imprezach turystyczno – rekreacyjnych o 50% 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (z roku 2009), jako punktu odniesienia                               

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 

 Liczba mieszkaoców, w tym turystów uczestniczących w lokalnych imprezach 

turystyczno-rekreacyjnych w roku 2009 to 18092 osób.  

 

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na 

wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju i 

charakteru imprez organizowanych na terenie gminy oraz liczby osób w nich uczestniczących. 

Dane uzyskano na podstawie analiz źródeł GUS za rok 2009 oraz poprzez wywiady z liderami 

społecznymi i organizatorami imprez. 
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Dane uzyskane na podstawie wywiadów z liderami grup, zrzeszeo i organizacji społecznych 

 

Podmiot 

organizujący 

imprezę 

Rodzaj imprezy/jej 

charakter/przedmiot/obszar 

podmiotowy 

Szacunkowa 

liczba jej 

uczestników  

W tym: z 

poza 

terenu 

gminy  

W tym: 

turystów 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Jadachach 

Gminne Zawody Pożarnicze 1200 1100 100 

Urząd Miasta i 

Gminy Nowa 

Dęba 

„Militariada” 5000 2000 100 

Stowarzyszenie 

Kulturalne 

„Cyganianki”   

Festiwal „Dni Kultury 

Lasowiackiej” 

2000 500 200 

Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Ekorozwoju i 

Promocji Wsi 

Jadachy 

„Piknik rodzinny pod 

znakiem staropolskich 

smaków”  

 

200 10 - 

Stowarzyszenie 

Społeczno- 

Oświatowe w 

Chmielowie  

 

Przegląd Orkiestr Dętych – 

plenerowa impreza o 

zasięgu regionalnym 

500 100 10 

Nowodębskie 

Towarzystwo 

Społeczno – 

Kulturalne 

 

Biegi uliczne  300 100 20 
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Gmina Nowa Dęba: opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego               
za rok 2009 

DZIAŁALNOŚD DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY,  

KLUBÓW I ŚWIETLIC 

Imprezy organizowane przez jednostkę i uczestnicy 

  IMPREZY 

    instytucje ob. 1 

    imprezy szt. 83 

    seanse filmowe - 10 

    wystawy szt. 7 

    występy zespołów amatorskich - 27 

    występy artystów i zespołów zawodowych - 11 

    dyskoteki szt. 4 

    prelekcje, spotkania, wykłady szt. 10 

    imprezy turystyczne  

    i sportowo - rekreacyjne szt. 7 

    konkursy - 7 

  UCZESTNICY IMPREZ 

    imprezy osoba 7 732 

    seanse filmowe osoba 1 003 

    wystawy osoba 650 

    występy zespołów amatorskich osoba 3 491 

    występy artystów i zespołów zawodowych osoba 1 549 
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    dyskoteki osoba 120 

    prelekcje, spotkania, wykłady osoba 401 

    imprezy turystyczne  

    i sportowo - rekreacyjne osoba 212 

    konkursy - 306 

Koła (kluby) i członkowie 

  IMPREZY 

    ogółem szt. 4 

    plastyczne szt. 3 

    seniora szt. 1 

  UCZESTNICY IMPREZ 

    ogółem osoba 65 

    plastyczne osoba 35 

    seniora osoba 30 

Zespoły artystyczne i członkowie 

  IMPREZY 

    ogółem szt. 6 

    teatralne szt. 3 

    wokalne i chóry szt. 1 

    folklorystyczne  

    (ludowe - pieśni i taoca,    

    kapele) szt. 2 

  UCZESTNICY IMPREZ 

    ogółem osoba 92 
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    teatralne osoba 28 

    wokalne i chóry osoba 4 

    folklorystyczne  

    (ludowe - pieśni i taoca,  

    kapele) osoba 60 

KINA 

Kina stałe wg formy własności 

  ogółem 

    ogółem ob. 1 

    sale - 1 

    miejsca na widowni msc 221 

    seanse ogółem - 10 

    seanse filmy produkcji polskiej - 4 

    widzowie ogółem osoba 1 003 

    widzowie na filmach produkcji polskiej osoba 628 
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OBSZAR VII 

(wskaźnik dla gminy Baranów Sandomierski) 

 

Nazwa wskaźnika: 

Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby nowych inicjatyw społecznych podejmowanych samodzielnie lub 
finansowanych  z innych niż PROW źródeł finansowania do roku 2015 o 10% 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia                         

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 

 Liczba inicjatyw społecznych podejmowanych samodzielnie lub finansowanych z 

innych niż PROW źródeł finansowania w roku 2009 wyniosła 21. 

 

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na 

wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą z rodzaju 

realizowanych inicjatyw i ich źródeł finansowania. Dane uzyskano poprzez wywiady z 

liderami społecznymi z terenu gminy oraz na podstawie analiz sprawozdao finansowych 

Urzędu Gminy w obszarze wsparcia działao i inicjatyw społecznych za rok 2009. 
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Lp. Nazwa instytucji 

/grupy nieformalnej 

realizującej 

inicjatywę/projekt 

Tytuł inicjatywy Jej przedmiot/cel 

główny/ źródło 

finansowania 

Okres jej 

realizacji 

1.  Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w 

Baranowie 

Sandomierskim 

„MGOK 

innowacja 

GROUP” 

W ramach 

Programu „Działaj 

Lokalnie” – środki 

PAFW 

Działania 

artystyczne 

nieformalnych grup 

młodzieżowych 

 

 

5 m-cy 

2.  Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w 

Baranowie 

Sandomierskim 

Młodzieżowa 

Rada Gminy 

W ramach 

Programu „Działaj 

Lokalnie” – środki 

PAFW 

Przygotowanie 

paleniska/grzybka/

miejsce spotkao dla 

młodzieży 

 

4 m-ce 

3.  Stowarzyszenie 

„Sokół” 

Bal 

charytatywny 

W ramach zasobów 

osobowo-

rzeczowych 

własnych 

Stowarzyszenia.  

Organizowany w 

celu zbiórki 

środków 

finansowych na 

wsparcie 

tarnobrzeskiego 

hospicjum.  

  

 

 

Styczeo 2009 

4.  Publiczne 

Gimnazjum w 

Baranowie 

Świetlica 

opiekuoczo-

Prowadzenie 

świetlicy 

środowiskowej dla 

 

12 m-cy 
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Sandomierskim wychowawcza dzieci i 

młodzieży/finansow

anie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

5.  Zespół Szkół i 

Placówek 

Szkolnych w 

Baranowie 

Sandomierskim  

Świetlica 

opiekuoczo-

wychowawcza 

Prowadzenie 

świetlicy 

środowiskowej dla 

dzieci i 

młodzieży/finansow

anie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

 

12 m-cy 

6.  Zespół Szkół w 

Woli Baranowskiej 

Świetlica 

opiekuoczo-

wychowawcza 

Prowadzenie 

świetlicy 

środowiskowej dla 

dzieci i 

młodzieży/finansow

anie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

 

12 m-cy 

7.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Durdach 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

8.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Woli Baranowskiej 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

9.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Organizacja 

ferii i wakacji 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

Luty 2009 
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Baranowie 

Sandomierskim 

dla dzieci dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

10.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Ślęzakach 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

11.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Dąbrowicy 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

12.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Knapach 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

13.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Skopaniu 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

14.  Publiczna 

Gimnazjum  w 

Baranowie 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

Luty 2009 

Czerwiec- 
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Sandomierskim nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

sierpieo 2009 

15.  Publiczna 

Gimnazjum  w 

Woli Baranowskiej 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

16.  Publiczna 

Gimnazjum  w 

Ślęzakach 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

17.  Publiczna 

Gimnazjum  w 

Skopaniu 

Organizacja 

ferii i wakacji 

dla dzieci 

Zajęcia w okresie 

ferii i wakacji dla 

dzieci i młodzieży 

szkolnej/finansowa

nie: Gmina 

Baranów 

Sandomierski 

Luty 2009 

Czerwiec- 

sierpieo 2009 

18.  Klub Sportowy 

Kolejarz Knapy 

Zajęcia 

sportowe dla 

dzieci i 

młodzieży 

Treningi oraz 

prowadzenie 

dziecięcych i 

młodzieżowych 

zespołów 

sportowych  

12 m-cy 

19.  Klub Sportowy 

Lasowiak Wola 

Baranowska 

Zajęcia 

sportowe dla 

dzieci i 

młodzieży 

Treningi oraz 

prowadzenie 

dziecięcych i 

młodzieżowych 

zespołów 

sportowych  

12 m-cy 
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20.  Klub Sportowy 

Wisan Skopanie 

Zajęcia 

sportowe dla 

dzieci i 

młodzieży 

Treningi oraz 

prowadzenie 

dziecięcych i 

młodzieżowych 

zespołów 

sportowych  

12 m-cy 

21.  Ludowy Zespół 

Ludowy  Strzelec 

Dąbrowica 

Zajęcia 

sportowe dla 

dzieci i 

młodzieży 

Treningi oraz 

prowadzenie 

dziecięcych i 

młodzieżowych 

zespołów 

sportowych  

12 m-cy 
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OBSZAR VII 

(wskaźnik dla gminy Bojanów) 

Nazwa obszaru: 

Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby nowych inicjatyw społecznych podejmowanych samodzielnie lub 
finansowanych  z innych niż PROW źródeł finansowania do roku 2015 o 10% 
 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia                    

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 

 Liczba inicjatyw społecznych podejmowanych samodzielnie lub finansowanych                   

z innych niż PROW źródeł finansowania w roku 2009 wyniosła 45. 

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające               

na wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą              

z rodzaju realizowanych inicjatyw i ich źródeł finansowania. Dane uzyskano poprzez 

wywiady z liderami społecznymi z terenu gminy oraz na podstawie analiz sprawozdao 

finansowych Urzędu Gminy w obszarze wsparcia działao i inicjatyw społecznych                

za rok 2009. 
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Lp. Nazwa instytucji /grupy 

nieformalnej realizującej 

inicjatywę/projekt 

Tytuł inicjatywy Jej przedmiot/cel główny/ 

finansowanie 

1.   

Gminny Ośrodek 

Kultury w Bojanowie 

(grupa nieformalna) 

 

„Łęgowianie - materialne 

i niematerialne tradycje 

ludowe mieszkaoców 

Gminy Bajonów”. 

W ramach Programu 

Działaj Lokalnie/ środki 

PAFW. 

Inicjatyw dotyczyła działao 

skupionych na 

pielęgnowaniu lokalnych 

tradycji ludowych.  

2.   

Stowarzyszeniem 

Koło Gospodyo 

Wiejskich „Perły 

Łęgu” 

 

„Bezpieczne i atrakcyjne 

wakacje” 

W ramach Programu 

Działaj Lokalnie/środki 

PAFW. 

Organizacja aktywnych 

metod spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i 

młodzieży 

3.  Stowarzyszenie 

Mieszkaoców Gminy 

Bojanów "Edukacja i 

Rozwój" 

„Aktywnie żyj – zdrowym 

bądź” 

W ramach środków PO 

FIO. 

Wycieczki krajoznawcze i 

rowerowe, interaktywne 

zajęcia dla dzieci i 

młodzieży.   

4.  Stowarzyszenie 

Kobiety 

Przedsiębiorcze w 

Laskach 

Wiosna z Jesienią – 

integracja 

międzypokoleniowa 

dziadków z wnukami  

W ramach środków PO 

FIO. Wycieczki, zajęcia 

rękodzieła artystycznego, 

fotografia, inicjatywy 

ekologiczne. 

5.  Stowarzyszenie 

Kobiet Aktywnych w 

Gwoźdźcu 

 

Okno na świat  W ramach środków PO 
FIO. 

 zajęcia rękodzieła 
artystycznego: 

- ceramika, - malarstwo, - 
figurki gipsowe, - sztuka 
układania kwiatów, - 
wycieczki krajoznawcze, 
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6.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Stanach 

„Kluby przedszkolaka 

RAZ DWA TRZY” 

Utworzenie i prowadzenie 

form edukacji 

przedszkolnej/ wsparcie 

finansowe PIS 

7.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w 

Bojanowie 

„Małe przedszkole” Utworzenie i prowadzenie 

form edukacji 

przedszkolnej / wsparcie 

finansowe PIS 

8.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Przyszowie Zapuściu 

„Moje pierwsze kroki             

w przedszkolu” 

Utworzenie i prowadzenie 

form edukacji 

przedszkolnej/ wsparcie 

finansowe PIS 

9.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Maziarni 

„Jestem aktywny – 

inwestuję w swoją 

przyszłośd 

Organizacja zajęd 

specjalistycznych i kół 

zainteresowao dla różnych 

grup wiekowych/ wsparcie 

finansowe PIS 

10.  Uczniowski Klub 

Sportowy „START” w 

Przyszowie Zapuściu 

„Piłka i boisko to dla 

mnie wszystko” 

Organizacja zajęd 

specjalistycznych i kół 

zainteresowao dla różnych 

grup wiekowych/ wsparcie 

finansowe PIS 

11.  Gminny Ośrodek 

Kultury w Bojanowie 

„Zespół Taneczny 

Łęgowianie” 

Organizacja zajęd 

specjalistycznych i kół 

zainteresowao dla różnych 

grup wiekowych/ wsparcie 

finansowe PIS 

12.  Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Bojanowie 

„Wyprawa do krainy 

dinozaurów” 

Aktywizacja osób 

niepełnosprawnych, 

wyjazdy krajoznawcze, 

pielgrzymki/ wsparcie 

finansowe PIS 

13.  Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Bojanowie 

„Szkoła dla rodziców- 

wychowanie bez 

porażek” 

Utworzenie punktu 

wsparcia dla rodziców/ 

wsparcie finansowe PIS 
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14.  Stowarzyszenie Koło 

Gospodyo Wiejskich 

„Perły Łęgu” w 

Bojanowie 

„Wakacje pod altaną” Organizacja czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży/ 

wsparcie finansowe PIS 

15.  Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Przyszowie Zapuściu 

„Organizacja zajęd 

sportowo-rekreacyjnych 

na terenie stadionu 

sportowego w 

Przyszowie Zapuściu 

Organizacja czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży/ 

wsparcie finansowe PIS 

16.  Stowarzyszenie Koło 

Gospodyo Wiejskich 

„Perły Łęgu” w 

Bojanowie 

„Pielgrzymka Kraków-

Łagiewniki-Zakopane” 

Aktywizacja osób 

starszych/ wsparcie 

finansowe PIS 

17.  Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Bojanowie 

„Spotkanie opłatkowe 

dla osób starszych” 

Aktywizacja osób 

starszych/ wsparcie 

finansowe PIS 

18.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Stanach 

Akcja letnia „Mali 

badacze lokalnej historii” 

Organizacja czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży/ 

wsparcie finansowe PIS 

19.  Stowarzyszenie 

Strefa Rozwoju 

Lokalnego 

„CHOLEWIAK” 

„Letni wypoczynek dla 

dzieci rolników” 

Organizacja czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży/ 

wsparcie finansowe PIS 

20.  Stowarzyszenie Koło 

Gospodyo Wiejskich 

„Perły Łęgu” w 

Bojanowie 

„Szlakiem klasztorów i 

starych kościołów” 

Integracja osób starszych i 

niepełnosprawnych/ 

wsparcie finansowe PIS 

21.  Polskie Centrum 

Mediacji oddział w 

Stalowej Woli 

Stworzenie poradnictwa 

dla istniejących  i 

nowopowstałych 

organizacji 

pozarządowych 

Stworzenie poradnictwa 

dla istniejących  i 

nowopowstałych 

organizacji 

pozarządowych/ wsparcie 

finansowe PIS 

22.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

„Kolorowe przedszkole” Utworzenie i prowadzenie 

form edukacji 



85 

 

Stanach przedszkolnej/ wsparcie 

finansowe PIS 

23.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w 

Bojanowie 

„Wesołe przedszkole” Utworzenie i prowadzenie 

form edukacji 

przedszkolnej/ wsparcie 

finansowe PIS 

24.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa w 

Przyszowie Zapuściu 

„Moje pierwsze kroki w 

przedszkolu” 

Utworzenie i prowadzenie 

form edukacji 

przedszkolnej/ wsparcie 

finansowe PIS 

25.  Stowarzyszenie Koło 

Gospodyo Wiejskich 

„Perły Łęgu” w 

Bojanowie 

„Organizacja wizyty 

studyjnej – wyjazd na 

Podkarpackie Targi Usług 

Społecznych” 

Wsparcie szkoleniowe/ 

wsparcie finansowe PIS 

26.  Klub Sportowy 

„Strażak Przyszów” 

Inicjatywy sportowe Inicjatywa sportowa 

charakterystyczna dla 

działalności LZS. 

Źródło finansowania: 

środki budżetowe gminy 

Bojanów.  

27.  LZS Łęg Stany Inicjatywy sportowe Inicjatywa sportowa 

charakterystyczna dla 

działalności LZS. 

Źródło finansowania: 

środki budżetowe gminy 

Bojanów. 

28.  GKS Korona Bojanów Inicjatywy sportowe Inicjatywa sportowa 

charakterystyczna dla 

działalności LZS. 

Źródło finansowania: 

środki budżetowe gminy 

Bojanów. 
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29.  Uczniowski Klub 

Sportowy NIKE 

Inicjatywy sportowe Rozwój działao 

sportowych wśród dzieci i  

młodzieży 

Źródło finansowania: 

środki budżetowe gminy 

Bojanów. 

30.  Uczniowski Klub 

Sportowy START 

Inicjatywy sportowe Rozwój działao 

sportowych wśród dzieci i  

młodzieży 

Źródło finansowania: 

środki budżetowe gminy 

Bojanów. 

31.  Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Bojanowie 

Program profilaktyczny 

„Dobry wybór – lepsze 

życie” 

Przeprowadzenie 

programów 

profilaktycznych na 

terenie gminy 

32.  Publiczne Gimnazjum 

nr 1  

w Bojanowie 

Szkolny Program 

profilaktyczny - 

„ W poszukiwaniu 

konstruktywnych 

wzorców” 

Przeprowadzenie 

programów 

profilaktycznych na 

terenie gminy 

33.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Stanach 

Prowadzenie programu 

wychowawczo-

profilaktycznego 

Andrzeja Kołodziejczyka 

„Spójrz inaczej” 

Przeprowadzenie 

programów 

profilaktycznych na 

terenie gminy 

34.  Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Bojanowie 

Bezpieczna gmina wolna 

od przemocy, alkoholu i 

narkotyków” 

Przeprowadzenie 

programów 

profilaktycznych na 

terenie gminy 

35.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Przyszowie 

Zapuściu 

„Pomagamy dorastad 

naszym dzieciom” 

Przeprowadzenie 

programów 

profilaktycznych na 

terenie gminy 
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36.  Publiczne Gimnazjum 

nr 2  

w Stanach 

Przeprowadzenie zajęd 

koła ekologicznego 

„Tajemnice przyrody” 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

37.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Maziarni 

„Teatr zamiast nudy” Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

38.  Gminny Ośrodek 

Kultury  

w Bojanowie 

1) „Kabaret Na Opak” 
2) Zajęcia aerobowe dla 

młodzieży” 
3) Trening w piłkę 

nożną i siatkową 
4) Zajęcia teatralno – 

animacyjne  
w Stanach i 
Bojanowie 

5) Zajęcia plastyczne w 
Maziarni 

6) Zajęcia fotograficzne 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

39.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Gwoźdźcu 

Wycieczka – „Spotkanie z 

Warszawą” 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

40.  Stowarzyszenie 

Młodzieży Katolickiej 

„Wolni od 

uzależnieo” w 

Zaleszanach 

Wiosna , lato, jesieo czyli 

3 sposoby na ciekawe 

działania związane z 

zagospodarowaniem 

czasu wolnego dzieci i 

młodzieży 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

41.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

nr 1 w Bojanowie 

Projekt partnerski 

„Bojanowskie lato 2009” 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

42.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa 

 nr 2 w Bojanowie 

Ciekawe spędzenie czasu 

wolnego – drogą do 

sukcesu. 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

43.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Stanach 

Organizacja czasu 

wolnego dzieci i 

młodzieży poprzez 

prowadzenie zajęd koła 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 
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przyrodniczo-

turystycznego „Łazik” 

44.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa  

w Przyszowie 

Zapuściu 

„W szkole nie musi byd 

nudno” 

Organizacja czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 

45.  Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1 w 

Bojanowie 

Wypoczynek letni 2009 – 

kolonia letnia 

Organizacja wypoczynku 

letniego 
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OBSZAR VII 

(Dla gminy Nowa Dęba) 

Nazwa obszaru: 

Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw 

 

Pożądany wskaźnik oddziaływania docelowego to: 

 Wzrost liczby nowych inicjatyw społecznych podejmowanych samodzielnie lub 
finansowanych  z innych niż PROW źródeł finansowania do roku 2015 o 10% 

 

Cel badania:  

 Określenie poziomu wyjściowego (stan na rok 2009), jako punktu odniesienia                    

w wymierności wskaźnika docelowego  

 

Ustalony poziom wskaźnika wyjściowego na podstawie analizy źródłowego materiału 

badawczego:  

 

 Liczba inicjatyw społecznych podejmowanych samodzielnie lub finansowanych                      

z innych niż PROW źródeł finansowania w roku 2009 wyniosła 38. 

 

Poniższe, źródłowe zestawienie przedstawia szczegółowe określenie pozwalające na 

wyłonienie wartości początkowej wskaźnika w podziale na specyfikację wynikającą                 

z rodzaju realizowanych inicjatyw i ich źródeł finansowania. Dane uzyskano poprzez 

wywiady z liderami społecznymi z terenu gminy oraz na podstawie analiz sprawozdao 

finansowych Urzędu Gminy w obszarze wsparcia działao i inicjatyw społecznych                 

za rok 2009. 
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Lp.   Nazwa instytucji /grupy 

nieformalnej realizującej 

inicjatywę/projekt 

Tytuł inicjatywy Jej przedmiot/cel główny/ 

źródło finansowania 

1.  Uczniowski Klub 

Sportowy  "Stenga" 

Nowa Dęba 

„I ty możesz biegad po 

wodzie” 

W ramach Programu  

Działaj Lokalnie 

2.  Stowarzyszenie 

„Wsparcie” Nowa 

Dęba 

„Raz, dwa, trzy” - teraz My W ramach Programu 

Działaj Lokalnie 

3.  Nowodębski Klub 

Abstynenta 

Udzielanie wsparcia 

środowiskom 

abstynenckim na terenie 

Gminy Nowa Dęba (kluby 

abstynenta) prowadzenie 

terapii/psychoterapii dla 

współuzależnionych 

- Działalnośd klubów 

abstynenta,  

- Organizacja działao 

skierowanych do osób 

uzależnionych i działao 

wspierających dla 

abstynentów, 

-Organizowanie spotkao 

integracyjno – 

edukacyjnych, 

propagujących ideę 

trzeźwości nie tylko w 

środowisku grupowym, 

ale i poza nim, 

- Organizacja terapii/ 

psychoterapii  grupowej 

dla współuzależnionych 

(zajęcia cykliczne), 

Finansowanie: środki 

Gminy 

4.  Społeczny Komitet 

Pomocy Szpitalowi 

Powiatowemu w 

Nowej Dębie 

Promocja zdrowego stylu 

życia; w tym organizacja 

kampanii edukacyjnych 

W wyniku realizacji dwóch 
kampanii 
antytytoniowych tj. 
„Światowego Dnia bez 
Papierosa” oraz 
„Światowego Dnia 
Rzucania Palenia” czynny 
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udział brała młodzież z 
terenu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba podczas 
przemarszu oraz 
konkursach wiedzy na 
temat szkodliwości 
palenia papierosów.  
 
Finansowanie: środki 

Gminy 

5.  Towarzystwo 

Włościaoskiego „Ługi” 

Tworzenie i prowadzenie 

świetlic 

- tworzenie nowych 

świetlic, również w 

środowisku wiejskim,  

- prowadzenie zajęd 

opiekuoczo - 

terapeutycznych,  

-wspieranie 

psychologiczno – 

pedagogiczne w 

zaspokajaniu potrzeb 

wynikających z różnego 

rodzaju zaniedbao 

wychowawczych lub  

z niewydolności dziecka,  

- pomoc w kryzysach 

szkolnych, rodzinnych, 

rówieśniczych, osobistych, 

- pomoc w nauce 

 i przygotowaniu do zajęd 

szkolnych, 

- organizacja czasu 

wolnego, rozwój 

zainteresowao, 

organizacja zabaw 

 i zajęd sportowych,  

- propagowanie zdrowego 

stylu życia, edukacja  z 
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zakresu profilaktyki 

uzależnieo,  

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

6.  Towarzystwo 

Włościaoskie Ługi - 

„Kwiaty polskie”- 

Kultywowanie lokalnych 

tradycji oraz ochrona dóbr 

kultury 

- zorganizowanie imprezy 
kulturalnej „Wieczór 
poezji Pani Zofii 
Tarnowskiej” 
- przygotowanie 
prezentacji 
multimedialnej „wielcy i 
bliscy nam z Rodu 
Tarnowskich” 
 
- przeprowadzenie  3 
rodzajów zajęd 
warsztatowych-  
plastyczny, recytatorski, 
historyczny 
 
- wycieczka do Krakowa. 
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

7.  Stowarzyszenie na 

Rzecz Ekorozwoju Wsi 

Cygany - „Gościnna 

wioska- ciągłośd  

i trwanie tradycji” 

Kultywowanie lokalnych 

tradycji oraz ochrona dóbr 

kultury 

- wzbogacenie wioski w 
elementy dekoracyjne 
kultury lasowiackiej 
związane z tradycją 
miejscowości, 
Finansowanie: środki 

Gminy 

 
 

8.  Stowarzyszenie na 

Rzecz Ekorozwoju i 

Promocji Wsi Jadachy- 

Realizacja programów w 

zakresie edukacji 

kulturalnej, organizacja 

wydarzeo kulturalnych i 

edukacyjnych, w 

- zorganizowanie imprezy 
integrującej mieszkaoców 
wsi Jadach 
- mieszkaocy mieli okazję 
spędzid czas na zabawach, 
udział w konkursach, 
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szczególności koncertów, 

występów artystycznych, 

spektakli, konkursów, 

wystaw, dyskusji, 

prelekcji, plenerów, 

happeningów. 

przygotowanie potraw 
lokalnych. 
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

9.  Stowarzyszenie 

Kulturalne Cyganianki 

Realizacja programów w 

zakresie edukacji 

kulturalnej, organizacja 

wydarzeo kulturalnych i 

edukacyjnych, w 

szczególności koncertów, 

występów artystycznych, 

spektakli, konkursów, 

wystaw, dyskusji, 

prelekcji, plenerów, 

happeningów. 

- zorganizowanie imprezy 
mającej na celu 
podtrzymywanie tradycji 
lasowiackiej i 
przekazywanie jej 
młodemu pokoleniu, 
- pozyskiwanie od 
najstarszych mieszkaoców 
starych pieśni, obrzędów, 
zwyczajów, wyszukanie 
twórców ludowych w 
gminie. 
- przeprowadzenie 
warsztatów rękodzieła 
artystycznego tj. rzeźby 
ludowej, garncarstwa, 
haftu, kwiatów z bibuły, 
wycinanki, dekoracyjnych 
ozdób.  
- wystawa po 
przeprowadzonych 
warsztatach. 
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

10.  Bractwo Rycerskie 

Miasta Nowa Dęba 

Realizacja programów w 

zakresie edukacji 

kulturalnej, organizacja 

wydarzeo kulturalnych i 

edukacyjnych, w 

szczególności koncertów, 

występów artystycznych, 

- poszerzenie miejscowej 
oferty kulturalnej, a 
przede wszystkim 
stworzenie szczególnie 
uroczystego programu 
artystycznego na potrzeby 
przyjmowania oficjalnych 
delegacji przybywających 
w różnych sprawach do 
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spektakli, konkursów, 

wystaw, dyskusji, 

prelekcji, plenerów, 

happeningów. 

miasta.  
 
- zaprezentowanie 
młodzieży teatru, taoca i 
muzyki XVI wieku.  
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

11.  Towarzystwo 

Włościaoskie Ługi- 

Realizacja programów w 

zakresie edukacji 

kulturalnej, organizacja 

wydarzeo kulturalnych i 

edukacyjnych, w 

szczególności koncertów, 

występów artystycznych, 

spektakli, konkursów, 

wystaw, dyskusji, 

prelekcji, plenerów, 

happeningów. 

- zorganizowanie „III 
Parafiady” strażackiej.  
 
- w ramach imprezy 
odbyły się konkursy, 
zawody sportowe itd.  
 
- występ zespołu 
„Bielowianie” oraz 
zabawa taneczna.  
 
- wydanie broszury 
obrazująca dzieje OSP 
Tarnowska Wola.  
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

12.  Stowarzyszenie na 

Rzecz Ekorozwoju Wsi 

Cygany 

Obchody uroczystości i 

przedsięwzięd związanych 

z upamiętnieniem osób, 

miejsc  

i wydarzeo historycznych 

(zwłaszcza 70. rocznicy 

wybuchu II wojny 

światowej). 

 

- zorganizowanie 
uroczystości patriotycznej 
towarzyszącej odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej 
poświęconej członkom AK, 
aby historia nie została 
zasnuta mgłą 
zapomnienia bądź 
zniekształcenia.  
 

Finansowanie: środki 

Gminy 
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13.  Stowarzyszenie 

Społeczno-Oświatowe 

w Chmielowie 

Obchody rocznic, 

uroczystości i 

przedsięwzięd związanych 

z upamiętnieniem osób, 

miejsc  

i wydarzeo historycznych 

(zwłaszcza 70. rocznicy 

wybuchu II wojny 

światowej). 

 

- wykonanie pomnika 
poświęconego ofiarom 
bombardowania 
Chmielowa w 1939 roku.  
 
- 2 września uroczystośd 
związana z 
upamiętnieniem ofiar 
bombardowania i 
odsłonięcia poświęconego 
im pomnika. 
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

14.  Nowodębskie 

Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne 

Wspieranie publikacji                  

i wydawnictw 

poruszających ważne dla 

środowiska tematy, w tym 

wydawnictwa i publikacje 

promocyjne. 

Publikacje dotyczące 

historii miasta i gminy 

Nowa Dęba 

 

- wydanie X Zeszytu NTSK- 
„Zbiór artykułów o Dębie i 
gminie” 
 

 

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

15.  Towarzystwo 

Włościaoskie Ługi 

Wspieranie publikacji                      

i wydawnictw 

poruszających ważne dla 

środowiska tematy, w tym 

wydawnictwa i publikacje 

promocyjne. 

 

Opracowanie 

dokumentacji dotyczącej 

kultury narodowej, 

tradycji, zwyczajów i 

- wydanie tomiku wierszy 
Genowefy Sadeckiej  
- wieczornica promująca 
książkę. 
 

 

Finansowanie: środki 

Gminy 
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twórczości ludowej, 

twórczości literackiej,  

zanikających zawodów itp 

 

16.  Bractwo Rycerskie 

Miasta Nowa Dęba 

Wzmacnianie i promocja 
działalności organizacji 
pozarządowych, promocja 
idei wolontariatu. 
 
 
Współudział w organizacji 

imprez promocyjnych 

 

- pokaz Grupy Epsealon  
podczas „Militariady 
2009” 
 

 

Finansowanie: środki 

Gminy 

17.  Klub Piłki Siatkowej Wzmacnianie i promocja 
działalności organizacji 
pozarządowych, promocja 
idei wolontariatu. 
 
Organizacja imprez 

promujących miasto i 

gminę Nowa Dęba 

 
 

- organizacja imprez 

promujących miasto i 

gminę Nowa Dęba 

- zorganizowanie 
wojewódzkiego finału 
Pucharu Polski w Mini 
siatkówce Kinder 
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

18.  Nowodębskie 

Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne 

 

Wzmacnianie i promocja 
działalności organizacji 
pozarządowych, promocja 
idei wolontariatu. 
 
Organizacja imprez 

promujących miasto i 

gminę Nowa Dęba 

 

- zorganizowanie X 
Biegów Ulicznych 
 

Finansowanie: środki 

Gminy 
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19.  Polski Związek 

Emerytów, Inwalidów i 

Rencistów 

Działalnośd edukacyjna, 

terapeutyczna i 

uspołeczniająca na rzecz 

osób starszych, chorych i 

niepełnosprawnych. 

Organizacja imprez 

integracyjnych 

- zorganizowano 
spotkanie integracyjne dla 
członków związku w tym 
osób niepełnosprawnych z 
okazji „Światowego dnia 
inwalidy” 
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

20.  Nowodębskie Koło 

Diabetyków 

Działalnośd 

samopomocowa 

organizowana przez osoby 

chore, starsze  

i niepełnosprawne oraz 

organizacja grup wsparcia 

dla osób chorych  

i niepełnosprawnych oraz 

ich rodzin 

Działalnośd 
samopomocowa dla osób 
chorych i ich rodzin z 
terenu Nowej Dęby  
 

 

- przeprowadzono akcję 
mierzenia cholesterolu, 
cukru i ciśnienia 
mieszkaocom miasta 
Nowa Dęba.  
 
- przeprowadzono akcję 
mierzenia cholesterolu, 
cukru i ciśnienia na 
terenie Chmielowa, 
Tarnowskiej Woli 
i Jadach.  
 

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

21.  Towarzystwo Pomocy 

Humanitarnej dla 

Ubogich i Cierpiących 

Pomoc rzeczowa i 

żywnościowa dla rodzin i 

osób ubogich lub 

znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej 

- podpisano umowę z 
Bankiem Żywności w 
Tarnobrzegu i dokonano 
wpłaty obowiązującej 
kwoty 6%. W ramach tego 
pozyskano na teren 
miasta i gminy ok. 10 ton 
żywności. 
Finansowanie: środki 

Gminy 
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22.  Uczniowski Klub 

Sportowy STENGA 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

poprzez prowadzenie 

zajęd sportowych w roku 

2009 w różnych 

dyscyplinach sportu na 

terenie miasta Nowa 

Dęba 

- zorganizowanie na 
Zbiorniku wodnym w 
Nowej Dębie cyklicznych 
zajęd z kulą Aqua ball 
chodzenie po wodzie. 
 
Finansowanie: środki 

Gminy 
 

23.  Klub Piłki Siatkowej Organizacja imprez 

mających na celu 

upowszechnianie 

aktywności sportowej 

wśród mieszkaoców 

miasta i gminy Nowa 

Dęba. 

- organizacja dwóch 
imprez: Gminnego 
Festiwalu minisiatkówki 
oraz Pikniku Siatkówki 
Plażowej 
Finansowanie: środki 

Gminy 

 

24.  LZS Jadachy- Organizacja imprez 

mających na celu 

upowszechnianie 

aktywności sportowej 

wśród mieszkaoców 

miasta i gminy Nowa Dęba 

- zapewnienie dzieciom 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego poprzez 
zorganizowanie „Dnia 
dziecka” na sportowo.  
Finansowanie: środki 

Gminy 

 

25.  MKS STAL Organizacja imprez 

mających na celu 

upowszechnianie 

aktywności sportowej 

wśród mieszkaoców 

miasta i gminy Nowa Dęba 

- zorganizowanie imprez 
sportowych: piłka nożna – 
mecz amatorów; 
badminton – Gminny 
Turniej badmintona 
(kategorie dzieci i 
młodzików); LA- Jesienny 
Miting Lekkiej Atletyki 
Szkół Podstawowych; 
siatkówka – turniej 
siatkówki dziewcząt w 2 
kategoriach. 
Finansowanie: środki 

Gminy 
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26.  Polski Związek 

Wędkarski Koło nr 12 

Organizacja imprez 

mających na celu 

upowszechnianie 

aktywności sportowej 

wśród mieszkaoców 

miasta i gminy Nowa Dęba 

- zorganizowanie imprez 
sportowych: 
ogólnodostępnych 
spławikowo-gruntowych 
zawodów wędkarskich dla 
dorosłych oraz młodzież 
oraz, „zawodów 
rodzinnych 2009”. 
Finansowanie: środki 

Gminy 

 

27.  MKS STAL Organizacja imprez 

mających na celu 

upowszechnianie 

aktywności sportowej 

wśród mieszkaoców 

miasta i gminy Nowa Dęba 

- zorganizowanie 6 
meczów w piłce nożne; 
siatkówka – 12 meczy 
mini siatkówki 
Finansowanie: środki 

Gminy 

 

28.  Polski Związek 

Wędkarski – Koło Nr 

12 w Nowej Dębie 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i 

młodzieży na terenie 

miejsca zamieszkania, 

poprzez rozwijanie 

zainteresowao i talentów, 

poprawę sprawności 

fizycznej, rozwój 

umiejętności 

interpersonalnych, 

kształtowanie właściwych 

postaw społecznych. 

- Profilaktyczne imprezy 
sportowe (zawody, 
turnieje), 
-Rozwijanie zdrowych 

sposobów aktywności 

intelektualnej, ruchowej: 

zajęd edukacyjnych, 

artystycznych, sportowych 

i turystycznych 

 

Finansowanie: środki 

Gminy 

29.  Stowarzyszenie 

Młodzieży Katolickiej” 

Wolni od Uzależnieo” 

Zaleszany 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i 

młodzieży na terenie 

miejsca zamieszkania, 

poprzez rozwijanie 

zainteresowao i talentów, 

poprawę sprawności 

fizycznej, rozwój 

- Profilaktyczne imprezy 
sportowe (zawody, 
turnieje), 
-Rozwijanie zdrowych 

sposobów aktywności 

intelektualnej, ruchowej: 

zajęd edukacyjnych, 

artystycznych, sportowych 
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umiejętności 

interpersonalnych, 

kształtowanie właściwych 

postaw społecznych. 

i turystycznych 

 

Finansowanie: środki 

Gminy 

30.  Klub Piłki Siatkowej w 

Nowej Dębie 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i 

młodzieży na terenie 

miejsca zamieszkania, 

poprzez rozwijanie 

zainteresowao i talentów, 

poprawę sprawności 

fizycznej, rozwój 

umiejętności 

interpersonalnych, 

kształtowanie właściwych 

postaw społecznych. 

- Profilaktyczne imprezy 
sportowe (zawody, 
turnieje), 
-Rozwijanie zdrowych 

sposobów aktywności 

intelektualnej, ruchowej: 

zajęd edukacyjnych, 

artystycznych, sportowych 

i turystycznych 

Finansowanie: środki 

Gminy 

31.  Stowarzyszenie 

Ludowy Zespołu 

Sportowy Cygany 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieciom i 

młodzieży na terenie 

miejsca zamieszkania, 

poprzez rozwijanie 

zainteresowao i talentów, 

poprawę sprawności 

fizycznej, rozwój 

umiejętności 

interpersonalnych, 

kształtowanie właściwych 

postaw społecznych. 

- Profilaktyczne imprezy 
sportowe (zawody, 
turnieje), 
-Rozwijanie zdrowych 

sposobów aktywności 

intelektualnej, ruchowej: 

zajęd edukacyjnych, 

artystycznych, sportowych 

i turystycznych 

Finansowanie: środki 

Gminy 

32.  Parafia Rzym.-Kat. p.w. 

Matki Bożej Królowej 

Polski Nowa Dęba 

Organizacja wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin niewydolnych 

wychowawczo, rodzin 

wielodzietnych, 

zagrożonych patologiami 

(ferie zimowe i wakacje) 

- organizacja wypoczynku 

w którym uczestniczyło 45 

dzieci  i młodzieży z rodzin 

ubogich  i wielodzietnych.  

- wypoczynek połączony 

był z nauką wzajemnych 

kontaktów opartych na 

poszanowaniu praw 
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drugiego człowieka, z 

zajęciami 

umożliwiającymi 

rozwijanie talentów, 

grach zespołowych tj. 

siatkówka czy tenis 

stołowy, oraz miłym i 

radosnym spędzaniu 

„pogodnych wieczorków”. 

- Zorganizowanie wiele 

ciekawych wycieczek 

pieszych , rowerowych jak 

i autokarowych.  

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

33.  Fundacja Światło – 

Życie Ośrodek w 

Sandomierzu - Dzieci z 

Parafii p.w 

Podwyższenia Krzyża 

św. Nowa Dęba 

Organizacja wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin niewydolnych 

wychowawczo, rodzin 

wielodzietnych, 

zagrożonych patologiami 

(ferie zimowe i wakacje) 

- korzystanie z wielu 

ciekawych atrakcji przez 

młodzież min. z zajęd 

teatralnych, sportowych, 

wycieczek przyrodniczych, 

pogadanek na temat 

uzależnieo.  

Finansowanie: środki 

Gminy 

 

34.  Caritas Diecezji 

Sandomierskiej 

Oddział Parafialny 

Chmielów 

Organizacja wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin niewydolnych 

wychowawczo, rodzin 

wielodzietnych, 

zagrożonych patologiami 

(ferie zimowe i wakacje) 

- organizacja 16 dniowego 

pobytu w Kołobrzegu – 

Podczele w którym 

uczestniczyło 51 dzieci i 

młodzieży z miejscowości 

Chmielów. W ramach 

wypoczynku młodzi 

korzystali z wycieczek, 

kąpieli morskich, gier i 

zabaw. Finansowanie: 

środki Gminy 
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35.  Koło Przyjaciół Dzieci 

Niepełnosprawnych 

Ruchowo w Nowej 

Dębie 

Organizacja wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży z 

rodzin niewydolnych 

wychowawczo, rodzin 

wielodzietnych, 

zagrożonych patologiami 

(ferie zimowe i wakacje) 

- w Ośrodku 

Rehabilitacyjno 

Wypoczynkowym w 

Bojanowie  

w wypoczynku 

wakacyjnym wzięło udział 

18 dzieci 

niepełnosprawnych. Każde 

dziecko korzystało z 

dwiczeo ogólno 

usprawniających oraz 

terapii zajęciowej. 

Zorganizowano wycieczki, 

konkursy i zabawy 

sportowe. Finansowanie: 

środki Gminy 

     36. Towarzystwo 

Włościaoskie  „ŁUGI”  

 

   „Pożyteczne wakacje” Organizacja wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży/ 

finansowanie: Fundacja 

Wspomagania Wsi. 

 

     37. Samorządowy Ośrodek 

Kultury w Nowej Dębie 

   „Mied jak rzeka swoje 

źródło” 

Organizacja festiwalu 

folklorystycznego dla 

ludowych zespołów 

folklorystycznych. 

Finansowanie:  

Starostwo Powiatowe w 

Tarnobrzegu 

 

     38. Towarzystwo 

Wspierania Inicjatyw 

Społecznych 

„Inicjatywa Cygany” 

 

„Szkoła pływania” Organizacja szkoły 

pływania dla dzieci z 

Cygan 

Finansowanie: 

Ministerstwo Sportu 
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TABELA OGÓLNA  

Z NANIESIONYMI WARTOŚCIAMI 

POCZĄTKOWYMI DANYCH  

W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

INTERWENCJI STRATEGII 
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Cel ogólny Cel szczegółowy Typy przedsięwzięć Wskaźniki produktu 
Wskaźniki 
rezultatu 

 
Wskaźniki 

oddziaływania/ 
wartośćpoczątko

wa 
 

1. Rozwój 
turystyki 
obszarów 
wiejskich 
poprzez 
wykorzystanie 
potencjału 
przyrodniczego 
 
 
 
 
 
 

1.1. Organizacja 
turystyki 
wodniackiej w 
oparciu o cieki i 
zbiorniki wodne. 

1.1.1. Budowa, rozbudowa  infrastruktury zlokalizowanej przy 
zbiornikach wodnych, w tym m.in. utworzenie wypożyczalni sprzętu 
wodnego, organizacja terenowa kąpielisk, plaż. 

Liczba obiektów    infrastruktury  
- 2 
 

 

Liczba osób 
korzystających 
z obiektów 
infrastruktury 
istniejącej lub 
nowopowstałej – 
200 osób Wzrost dochodów 

z tytułu udzielania 
noclegów osobom 
przyjezdnym do 
roku 2015 o 10% 
 

Stan 
wykorzystania 
bazy noclegowej 
na rok 2009 to  
19 236 osobo –
noclegów 
(źródła: GUS) 

1.1.2. Wytyczenie i oznakowanie szlaków związanych z turystyka 
wodną, w tym m.in. opracowanie map informacji, informacji w 
Internecie 

Liczba wytyczonych/ 
oznaczonych/ opisanych 
szlaków - 1 

1.1.3. Organizacja imprez wodnych 
 
Liczba zorganizowanych imprez 
-  1 

1.2. Rozwój 
turystyki 
przyrodniczo –
krajoznawczej 

1.2.1. Budowa i rozbudowa urządzeń turystycznych przy trasach 
przejazdowych, w tym m.in.  infrastruktury sanitarnej, budowa 
parkingów leśnych, przydrożnych, przy szlakach turystycznych 

Liczba wybudowanych/ 
rozbudowanych urządzeń 
turystycznych - 1 
 

 
Liczba osób 
korzystających  
z obiektów 
infrastruktury – 
500 osób  

1.2.2. Wytyczenie i  budowa ścieżek rowerowych, edukacyjnych, 
dydaktycznych, przyrodniczych, w tym m.in. oznakowanie szlaków 
turystycznych, opracowanie map informacyjnych i innych materiałów 
informacyjnych itp. 

Liczba nowych ścieżek  - 1 
 
 

 

1.2.3. Organizowanie rozrywek w unikalnych miejscach 

Liczba zorganizowanych imprez 
- 2 

 

1.2.4. Organizacja, tworzenie wypożyczalni sprzętu np. rowerów, 
organizacja ośrodków jeździeckich 

Liczba instytucji/ośrodków - 1 

1.3. Promowanie 
oferty turystycznej 
oraz walorów i 
potencjału 
przyrodniczego 
obszaru. 

1.3.1. Opracowanie i druk folderów, materiałów audiowizualnych, 
broszur, kronik i ich dystrybucja, wykonanie i montaż tablic 
informacyjnych, itp. 

Liczba nośników informacyjnych 
- 6 

Liczba 
adresatów 
kampanii 
promocyjnej – 
1000 osób 
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ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 6 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

 

Badania sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 

 

2. Odnowa i 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego na 
wsi 

2.1. Poprawa stanu 
infrastruktury 
kulturalnej 

2.1.1. Budowa/ rozbudowa/ modernizacja scen, estrad , 
itp. 

Liczba zbudowanych/ 
rozbudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów – 2 

 

Liczba osób 
korzystających 
ze 
zmodernizowan
ej infrastruktury 
kulturalnej – 
3000 osób 

Wzrost liczby 
osób 
bezpośrednio 
zaangażowanych 
w kultywowanie 
lokalnych tradycji 
o 20% do roku 
2015  
 

Liczba osób 
bezpośrednio 
zaangażowana w 
kultywowanie 
lokalnych tradycji 
na obszarze LGD 
Lasowiacka w 
roku 2009 
wynosiła 1 215 
(źródło: analiza, 
wywiad) 

2.1.2. Kształtowanie przestrzeni publicznej w oparciu o 
istniejącą infrastrukturę, w tym m.in. deptaki, parkingi, rynki, 
fontanny, klomby place zabaw, altany, miejsca na ogniska, 
izby pamięci regionalnej, wioski tematyczne itp. 

 
Liczba powstałych/odnowionych  
miejsc infrastruktury publicznej - 
9 

 

2.1.3. Wyposażenie i doposażenie obiektów publicznych  
i społeczno – kulturowych, w tym m.in. świetlic wiejskich, 
bibliotek 

Ilość  wyposażonych/ 
doposażonych obiektów – 9 
 

 
2.1.4. Renowacja, odnowienie, zagospodarowanie, 
eksponowanie zabytków m.in. kapliczek przydrożnych, 
kościołów, pomników historycznych i przyrody, miejsc 
pamięci narodowych 

 
Ilość miejsc/obiektów , które 
zostały objęte działaniami - 1 

   
 

2.2. Ożywienie 
tradycji lokalnych i 
wzmocnienie 
tożsamości lokalnej 

2.2.1. Organizacja spotkań, festiwali, festynów, obchodów 
rocznicowych, itp. 

Liczba zorganizowanych imprez 
- 3 Liczba 

uczestników 
imprez i  
spotkań – 2000 
osób 

2.2.2. Działania związane z kultywowaniem, odrodzeniem 
tradycyjnych zawodów i innych tradycji lokalnych 

 
Liczba podjętych inicjatyw -2  
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ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 6 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

analizy 

sondażowe 

 

Badania sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD  

3. Tworzenie 
źródeł dochodów i 
miejsc pracy w 
oparciu o lokalne 
tradycje i zasoby 

3.1. Zwiększenie 
liczby osób 
korzystających z 
usług na terenie LGD 
 

3.1.1. Organizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym 

 
 
Liczba zorganizowanych imprez 
– 1  

 

Liczba osób 
objętych 
działaniami – 50 
osób 

Wzrost miejsc 
pracy o dwa 
stanowiska pracy 
do roku 2015   
 

Liczba 
podmiotów 
gospodarczych/ 
przedsiębiorstw 
działających w 
oparciu o lokalne 
tradycje i zasoby 
na obszarze LGD 
Lasowiacka w 
roku 2009 
wynosiła 92 
(źródło: analiza 
danych z UG, 
GUS) 

3.2. Wspieranie 
produkcji lokalnej  

3.2.1. Promocja lokalnych wyrobów i zasobów, w tym 
m.in. tworzenie marki dla poszczególnych wyrobów, 
wsparcie dla certyfikacji wyrobów, ziołolecznictwa i 
medycyny naturalnej 

 
 
Liczba nowych lokalnych 
produktów/ wyrobów 
wprowadzonych na lokalny 
rynek  – 2  

Liczba 
podmiotów 
objętych 
wsparciem – 3 

 
ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 2 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

 

Badania sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD  
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4. Tworzenie 
warunków dla 
rozwoju 
mikroprzedsiębiors
tw 
ukierunkowanych 
na wykorzystanie 
istniejących 
walorów 
przyrodniczych i 
kulturowych LGD 

4.1. Wsparcie rozwoju 
mikroprzedsiębiorczośc
i poprzez inwestycje 

 

1.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo 
powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw 
ukierunkowane na wykorzystanie istniejących walorów LGD 

 
 
Liczba mikroprzedsiębiorstw 
objętych wsparciem 
inwestycyjnym - 1 

 
 

Liczba nowych 
produktów lub 
usług na 
obszarze LGD - 
3 

Wzrost 
zadowolenia 
przedsiębiorców 
w związku z 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej w 
oparciu o walory 
przyrodnicze i 
kulturowe LGD o 
10% 
przedsiębiorców 
w roku 2015   
 

Poziom 
zadowolenie 
przedsiębiorców 
w związku z 
prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej w 
oparciu o walory 
przyrodnicze i 
kulturowe LGD 
wyniósł w 2009 
roku 3,37 w skali 
od 1 do 10, gdzie 
1 oznacza 
najniższy poziom 
zadowolenia, zaś 
10 najwyższy 
(źródło: badania 
ankietowe) 

4.2. Rozwój inicjatyw 
promujących 
gospodarkę regionu 
 

4.2.1. Wsparcie dla organizowanych kampanii promocyjno 
- informacyjnych dotyczących gospodarki i zasobów 
turystycznych obszaru działania LGD oraz regionu, w tym 
kampanie informacyjne z wykorzystaniem Internetu – tzw. e-
informacje (organizowanie wystaw, imprez plenerowych o 
tematyce gospodarczej, jarmarków, wydawanie publikacji 
dot. gospodarki regionu i turystyki oraz działających na tym 
terenie przedsiębiorców, promocja dobrych praktyk 
związanych z przedsiębiorczością - organizacja konferencji, 
spotkań itp.), 

 

Liczba zorganizowanych 

kampanii informacyjnych – 1 

 

 

Liczba 

odbiorców 

informacyjnych  

- 300 osób 
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ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 1 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

Badania sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 

5. Rozwój kultury i 
obrzędowości 
lasowiackiej 

5.1. Tworzenie i 
rozwijanie grup i 
zespołów ludowych 

5.1.1. Tworzenie i zakup strojów, eksponatów i 
wyposażenia dla zespołów ludowych 

Liczba zespołów ludowych 
objętych wsparciem - 2 
 

 

Liczba 
odbiorców 
działalności 
artystycznej 
realizowanej 
przez 
grupy/zespoły/ 
twórców  - 1500 
osób 

Poziom 
świadomości 
mieszkaoców w 
zakresie 
możliwości 
korzystania z 
zasobów kultury 
na terenie LGD w 
roku 2009 
wyniósł  6,28 pkt. 
w skali 10- cio 
stopniowej, gdzie 
1 oznacza 
najniższy poziom 
uświadomienie, 
zaś 10- najwyższy 
( źródło: badania 
ankietowe) 

5.1.2. Integracja zespołów regionalnych poprzez przegląd 
kapel i zespołów ludowych (organizacja festiwali) 

Liczba i ilość podmiotów 
uczestniczących w  lokalnych 
przeglądach - 3 

 
 

5.2. Rozwój, 
promocja i 
prezentacja 
twórczości kulturalnej 
i artystycznej  

5.2.1. Tworzenie i wspieranie działalności artystycznej 

Liczba twórców objętych 
wsparciem – 6 

 

5.2.2. Wystawy – kiermasze malarstwa, rzeźby i 
rękodzieła artystów amatorów 

Liczba zorganizowanych 
kiermaszy  - 2 
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ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

Dokumentacja realizacji min. 6 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

Badania sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 

6. Rozwój i 
upowszechnianie 
turystyki i ekologii 

6.1. Wzrost 
atrakcyjności 
turystycznej regionu 

6.1.1. Budowa i rozbudowa małej infrastruktury 
turystycznej m.in. punkty widokowe, trasy rowerowe, miejsca 
biwakowe i wypoczynkowe 

Liczba 
zbudowanej/rozbudowanej małej 
infrastruktury turystycznej - 2 

 

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów 
infrastruktury 
istniejącej lub 
nowopowstałej – 
500 osób 

Zwiększona liczba 
mieszkańców,  
w tym turystów 
uczestniczących 
w lokalnych 
imprezach 
turystyczno – 
rekreacyjnych o 
50% 

Liczba 
mieszkaoców, w 
tym turystów 
uczestniczących 
w lokalnych 
imprezach 
turystyczno- 
rekreacyjnych w 
roku 2009 to 83 
931 osób  
(źródło: GUS, 
wywiady) 

6.1.2. Rozbudowa bazy informacyjnej i turystycznej m.in. 
strony www, wydanie folderów, przewodników, oznaczenie 
obiektów 

Liczba działań informacyjnych-1  

 
 

6.2. Rozwój eko- i  
agroturystyki 
wiejskiej 

6.2.1. Tworzenie i promocja konkurencyjnych miejsc 
noclegowych m.in. schroniska młodzieżowe, gospodarstwa 
agroturystyczne 

Liczba obiektów oddanych do 
użytku lub objętych promocją - 1 

 

6.2.2. Tworzenie i renowacja parków i miejsc wypoczynku 
i rekreacji m.in. place zabaw, obiekty sportowe 

Liczba utworzonych lub 
poddanych renowacji parków lub 
miejsc wypoczynku i rekreacji  - 
2 

 

 
ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 3 

operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW 

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe  

Badania sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 
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7. Wspieranie i 
rozwój 
lokalnych 
inicjatyw 

7.1. Poprawa 
dostępu 
mieszkańców do 
informacji 

7.1.1. Zwiększenie liczby miejsc z bezpłatnym dostępem do 
Internetu 

Liczba punktów dostępowych do  
Internetu (szt.) -9 

 

Liczba osób 
korzystających z 
informacji – 500 
osób 

Wzrost liczby 
nowych inicjatyw 
społecznych 
podejmowanych 
samodzielnie lub 
finansowanych  
z innych niż 
PROW źródeł 
finansowania do 
roku 2015 o 10% 
 

Liczba inicjatyw 
społecznych 
podejmowanych 
samodzielnie lub 
finansowanych z 
innych niż PROW 
źródeł 
finansowania w 
roku 2009 
wynosiła 104 
(źródło: 
wywiady) 

7.2. Wzrost 
aktywności 
społecznej 

7.2.1. Stworzenie strony internetowej LGD 

Liczba utworzonych stron 
internetowych -1 

 

Liczba osób 
włączających/ 
uczestniczących 
w działaniach – 
2500 osób 

7.2.2. Imprezy integrujące różne lokalne środowiska w ramach 
LGD 

Liczba imprez integracyjnych -
15 

 

7.2.3. Organizacja zawodów sportowych wykorzystujących 
istniejącą i powstającą bazę turystyczno - rekreacyjną 

Liczba zorganizowanych 
imprez – 1 

 

7.2.4. Promocja LGD wśród mieszkańców 

Liczba działań promocyjnych – 
54 

 

7.2.5. Informowanie o możliwościach wsparcia 

Liczba przeprowadzonych 
spotkań informacyjnych/ szkoleń 
-15 

 

7.2.6. Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców 
Liczba zrealizowanych działań -
3 

 
ŹRÓDŁA WERYFIKACJI WSKAŹNIKÓW 

 

Dokumentacja realizacji min. 

10 operacji prowadzona przez 

Biuro LGD, bazująca na 

sprawozdaniach beneficjentów 

działań finansowanych w 

ramach PROW  

Raporty ze 

sprawozdań 

beneficjentów 

oraz badania i 

ew. analizy 

sondażowe 

Badania sondażowe 

przeprowadzone  

przez LGD 
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