DOBRE PRAKTYKI
we wdrażaniu osi 4 Leader w LGD “Wielkopolska Wschodnia”

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach realizacji osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

STOWARZYSZENIE
WIELKOPOLSKA WSCHODNIA
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
powstało w czerwcu 2006 roku. Jego celem jest
realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich na terenie dziewięciu gmin: Babiak,
Dąbie, Grzegorzew, Koło, Kramsk, Krzymów,
Olszówka, Sompolno, Wierzbinek. Siedzibą
Stowarzyszenia jest Kramsk.
Stowar z yszenie stanowi
Lokalną Grupę Działania (LGD),
wspierającą inicjatywy lokalne
na obszarze objętym działaniem.
W ramach Stowar z yszenia
„Wielkopolska Wschodnia”
działają przedstawiciele samor z ądów w y mienionych
gmin, przedstawiciele sektora
pozarządowego (stowarzyszeń,
fundacji), podmioty gospodarcze oraz osoby
fizyczne. LGD jest forum generującym pomysły na
lokalny rozwój ale także organizacją poszukującą
funduszy na realizację projektów, w tym dotacji
Unii Europejskiej.
Obszar „Wielkopolska Wschodnia” zlo kalizowany jest w środkowo-wschodniej
c zęści wojewó dz t wa wielkop olsk ie go
w obrębie powiatów konińskiego i kolskiego.
W przeważającej części jest to teren równinny

z małymi odstępstwami. Zajmuje obszar 1031,24
km2 zamieszkany przez 68 tysięcy mieszkańców.
Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” jest
jedną z większych LGD, położona jest na terenie
dwóch powiatów – kolskiego i konińskiego.
O d k w ietnia 20 0 6 r.
mieszk ańc y jak i z ało ż yciele Stowar z yszenia
uczestniczyli w szeregu
spotkań dotyczących rozwoju
obszarów wie-jskich, podczas
k tór ych p o dejmowano
dyskusję nad najważniejszymi
sektorami gospodarki na
naszym terenie. Wskazane
zostały silne i słabe strony
regionu oraz szanse i zagrożenia rozwoju jakie
pojawiają się poza obszarem Stowarzyszenia. Za
najważniejszy sektor uznano rolnictwo – zarówno
tradycyjne jak i ekologiczne czy zintegrowane
w połączeniu z przedsięwzięciami natury
ekologicznej i środowiskowej, takimi jak produkcja
roślin energetycznych, energia słoneczna
i wiatrowa, oczyszczalnie przydomowe czy
rekultywacja terenów poprzemysłowych.
Podczas wstępnych warsztatów strategicznych
określono wizję obszaru Wielkopolski Wschodniej:

Wielkopolska Wschodnia jest obszarem
roz wi ni ę t y m g osp o d a rc zo, w k tó r y m
nowoczesność gości obok tradycji a rozwój
następuje w zgodzie ze środowiskiem
naturalnym. Dbamy o środowisko
naturalne, produkując energię odnawialną
i zagospodarowując w sposób ekologiczny
tereny zdegradowane. Zintegrowani, przyjaźni
i gospodarni – pracujemy na rzecz pięknego
i bogatego regionu.
W lutym 2007 r. na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia jednomyślnie została przyjęta
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia
„Wielkopolska Wschodnia”. LSR jest dokumentem
zawierającym charakterystykę obszaru LGD,
analizę silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
regionu. Ponadto umieszczone są w niej tematy
wiodące LSR, cele strategiczne i szczegółowe do
zrealizowania przez Stowarzyszenie.
Lokalna Strategia Rozwoju określa 4 podstawowe
cele, którymi są:
1. Poprawa jakości życia.
2. Aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie
kapitału społecznego.
3. Polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami
i ich waloryzacja.
4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi.

W ramach swojego funkcjonowania LGD
„W ielkop olsk a Wscho dnia” organiz uje
szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji
Rewizyjnej oraz pracowników Biura dotyczące
różnych dziedzin działalności m.in. „Skuteczne

Warsztaty haftowania w Grzegorzewie

metody promocji i jej techniki”, „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Agroturystyka
szansą na rozwój i upowszechnienie produktu
lokalnego”, „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”. Stowarzyszenie jest również
organizatorem szkoleń dla mieszkańców
obszaru działania LSR. Dotychczasowa tematyka
szkoleń obejmowała zasady tworzenia i rozwoju
działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu,
podstaw rachunkowości, elementów kadrowopłacowych a także możliwości wykorzystywania

www.wielkopolskawschodnia.pl
odnawialnych źródeł
energii w zakresie biopaliw,
biomasy, biogazu, energii słonecznej i wiatrowej.
Od kwietnia do listopada 2012 roku
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
realizowało projekt współpracy pn. „Turystyczne
Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywności”
o akronimie TURISA. Partnerami w realizowanym
przedsięwzięciu były trzy sąsiednie Lokalne Grupy
Działania: Stowarzyszenie „Solna Dolina” z siedzibą

Impreza promocyjna TURISA – partnerstwo
LGD-ów siłą Wielkopolski” w Wierzbinku

w Kłodawie, Stowar z yszenie „Solidarni
w Partnerstwie” z siedzibą w Starym Mieście
or a z Stowar z ys zenie „ Mię dz y Ludźmi
i Jeziorami” z siedzibą w Kazimierzu Biskupim.

Celem ogólnym realizowanego projektu
współpracy była promocja i wzrost atrakcyjności
regionów partnerskich w oparciu o lokalne
zasoby turystyczne. Cel ogólny realizowany był
poprzez osiąganie celów szczegółowych, w tym:
promocję walorów turystyczno – rekreacyjnych
oraz popularyzowanie turystycznych walorów
obszaru, poprawę warunków życia mieszkańców
obszarów Lokalnych Grup Działania poprzez
zwiększenie ruchu turystycznego, poprawę jakości
i dostępności do informacji turystycznych oraz
ożywienie aktywności i integracja mieszkańców.
W ramach projektu współpracy zakupiono nośniki
informacji turystycznej – gabloty multimedialne
i infokioski, które będą prezentowały ciekawe
i atrakcyjne miejsca turystyczne, opracowanie
i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych
dotyczących projektu współpracy, a także
opracowanie i publikację albumów promujących
obszar Partnerów. W ramach realizacji projektu
została także założona wspólna strona internetowa
www.turisa.pl, która prezentuje turystyczne
atrakcje regionów. W ramach realizacji projektu
odbyły się również cztery imprezy promocyjne pn.:
„TURISA – partnerstwo LGD-ów siłą Wielkopolski”
Zgodnie z celami zawartymi w Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
podejmuje i wspiera inicjatywy kulturalne służące
zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
LGD jest inicjatorem festiwali – zespołów wokalnoinstrumentalnych, wiejskich orkiestr dętych
a także warsztatów tradycyjnego rzemiosła

z niej projektów łączących zasoby ludzkie,
naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę
i umiejętności trzech sektorów: publicznego,
gospodarczego i społecznego.
Wdrażanie LSR ma na celu umożliwienie
mieszkańcom terenów objętych strategią, realizację
projektów z niej wynikających, które przyczynią się
do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.
II Festiwal Folklorystyczny Wielkopolski
Wschodniej w Dzierawach (Gmina Koło)

i rękodzieła w zakresie szydełkowania, rzeźbiarstwa
i haftu. Stowarzyszenie angażuje się również
w podobnego typu inicjatywy podejmowane
przez gminy członkowskie.
Głównym celem podejścia Leader wdrażanego
przez LGD jest budowanie kapitału społecznego
poprzez akty wizację mieszkańców oraz
przyczynianie się do powstawania nowych
miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także
polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami
i ich waloryzacja.
Leader jest oddolnym par tnerskim podejściem w celu rozwoju obszarów wiejskich
realizowanym przez Lokalne Grupy Działania
polegającym na opracowaniu przez lokalną
społeczność wiejską Lokalnych Strategii
Roz woju or a z realiz acji w y nik ając ych

Dzień Sportu w Wielkopolsce Wschodniej – Babiak

W ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju są
realizowane następujące działania:
• Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej,

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
• Odnowa i rozwój wsi,
• Małe projekty.

Gmina Babiak
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka
Publiczna w Babiaku
ul. Poznańska 2,
62-620 Babiak

Małe projekty

„W folklorze siła ...
i przyszłość”

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

15 476,23 zł

10 280,28 zł

Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Babiak,
Plac Wolności 5,
62-620 Babiak

Małe projekty

„Z Wielkopolski
Wschodniej pod
Grunwald”

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

23 080,57 zł

14 256,47 zł

Cele operacji

Zakres operacji

Cele operacji

Operacja pn. “W folklorze siła ... i przyszłość” polegała
na zorganizowaniu cyklu warsztatów rękodzielniczych
prowadzonych przez reprezentantów starych, zanikających
zawodów. Celem nadrzędnym projektu było kultywowanie
tradycji przez wykonywanie sztuki ludowej. Warsztaty
z przedstawicielami zapomnianych zawodów jak wikliniarz,
hafciarka, rzeźbiarz, krawcowa strojów ludowych, pszczelarz,
kowal oraz praktyczne wykonanie przez nich właściwych
dla danego zawodu rękodzieł to nauka dla uczestników.
Planowane przedsięwzięcie obejmowało wyrób ozdób

Kultywowanie tradycji i jej przekaz młodemu
pokoleniu poprzez
warsztaty związane
z nauką zanikających zawodów (wikliniarz,
hafciarka, rzeźbiarz, krawcowa strojów
ludowych, pszczelarz, kowal); - promocja
lokalnej twórczości poprzez organizowanie
cyklicznych wystaw rękodzieła podczas
lokalnych imprez.

Zrealizowano również 60 godz. warsztatów
tańca i śpiewu ludowego (10 spotkań po
3 godz. grupa 20 os.), 45 godz. warsztatów
k rawiecko-hafciarsko-koronk arsk ich
(5 spotkań po 3 godz. grupa 15 os.), 15 godz.
warsztatów wikliniarskich (5 spotkań po
3 godz. grupa 10 os.), 15 godz. warsztatów
rzeźbiarskich (5 spotkań po 3 godz. grupa
5 os.), 9 godz. warsztatów kowalskich
(3 spotkania/wyjazdy po 3 godz. grupa
5 os.), 9 godz. warsztatów pszczelarskich
(3 spotkania/wyjazdy po 3 godz. grupa 5 os.).
Okres realizacji projektu to październik 2011
- maj 2012.
i koszy z wikliny, chust, strojów ludowych a także rzeźby
– w tym nieodłączną dla Babiaka fajkę. Wykonane przez
uczestników rękodzieła stanowią ofertę wystawową
w Gminnym Ośrodku Kultury. Prace zostały zaprezentowane
także na targach w Kościelcu, Wierzbinku oraz podczas Dni
Gminy Babiak. Zrealizowano także wyjazd grupy osób do
skansenu w Sierpcu. 6 warsztatów poprowadziła grupa
artystów ludowych, w skład których weszli: hafciarka,
koronkarka, wikliniarz, pszczelarz, rzeźbiarz, stolarz,
animatorzy tańca i śpiewu ludowego oraz kowal.

Gmina Babiak

zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
i promocja walorów turystycznych obszaru
LGD Wielkopolska Wschodnia
poprzez
organizację imprezy kulturalno-historycznej;

Zakres operacji
Przedsięwzięcie polegało na
organizacji
jednodniowej
imprezy historyczno-kulturalnej
z udziałem władz samorządu
województwa, powiatu oraz
przedstawicieli Kurii Włocławskiej.
Ponadto odbył się pokaz oręża,
występ orkiestry wojskowej,
krótkie widowisko multimedialne
oraz posadzono 6 dębów
“grunwaldzkich” jako symbol
sześciu wieków, które upłynęły
od Bitwy pod Grunwaldem.

•

wzmocnienie świadomości społecznej
o bogactwie kulturowym Gminy Babiak
(obraz Matki Boskiej Zwycięskiej spod
Grunwaldu)

•

wypromowanie Brdowa jako miejscowości
o tradycjach historycznych i sakralnych,

•
•

nasilenie ruchu turystycznego,
wzmocnienie społecznych
integracyjnych.

procesów

Gmina Babiak
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Babiak,
Plac Wolności 5,
62-620 Babiak

Małe projekty

„Kultywowanie
folkloru Kujaw
Borowych poprzez
doposażenie
Teatru Obrzędowego
i Kapeli Ludowej
“Borowioki”

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

23 192,52 zł

13 237,22 zł

Zakres operacji

Cele operacji

Przedsięwzięcie polegało na doposażeniu Teatru
Obrzędowego i Kapeli Ludowej “Borowioki” w niezbędne
instrumenty oraz element nagłośnienia.
Zakupiono:

Kultywowanie
miejscowych
tradycji
i obyczajów (swaty babiackie, Wigilia na
Kujawach, “Jak to ze lnem było”, “Znachor”),
ponadto: - promocja lokalnej twórczości
kulturalnej (folklor Kujaw Borowych),
- kultywowanie języka regionalnego
i gwary (sztuki sceniczne oparte na własnych
scenariuszach).

•
•
•
•
•

tuby,
2 trąbki,
alt,

Gmina Babiak
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Babiak,
Plac Wolności 5,
62-620 Babiak

Odnowa i rozwój wsi

Odnowa centrum
wsi poprzez
przebudowę Domu
Wiejskiego
w Zakrzewie

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

226 386,09 zł

137 236,00 zł

Cele operacji
„Poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich i zaspokojenie potrzeb społecznokulturalnych mieszkańców wsi poprzez
przebudowę Domu Wiejskiego w Zakrzewie.
Operacja wzmocniła procesy integracyjne
na wsi oraz umożliwiła rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej, co jest zgodne
z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
Wielkopolska Wschodnia”.

puzon

mikser cyfrowy.
Ponadto zakupiono i zamontowano markizy nad sceną przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku.

Zakres operacji
Odnowa centrum wsi poprzez przebudowę
Domu Wiejskiego w Zakrzewie, w tym:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roboty rozbiórkowe,
podłoża i posadzki na gruncie,
konstrukcja przyziemia,
stolarka okienna i drzwiowa,
dach (konstrukcja + pokrycie),
tynki, malowanie, okładziny wewnętrzne,
elewacje,
instalacje elektryczne,
instalacje wod.-kan.,
roboty zewnętrzne (schody i podjazd dla
osób niepełnosprawnych).

Gmina Dąbie
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Stowarzyszenie
,,Rodzice na rzecz
Miejsko-Strażackiej
Orkiestry Dętej
z Dąbia”,
ul. 3-go Maja
4, 62-660 Dąbie

Małe projekty

Doposażenie
Miejsko-Strażackiej
Orkiestry Dętej
z Dąbia
w instrumenty
muzyczne

Zakres operacji
Projekt dotyczył zakupu instrumentów muzycznych dla
Stowarzyszenia Miejsko- Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Dąbia”. Orkiestra powstała w 1995 roku. Jest zespołem
ludzi młodych, tworzonym przez młodzież w wieku od
9 do 21 lat, która posiada na swym koncie wiele osiągnięć
i wyróżnień. Orkiestra sukcesywnie małymi krokami buduje
ogromny potencjał, którym jest lokalna twórczość kulturalna,
a poprzez uczestnictwo w różnorodnych imprezach,
przeglądach i koncertach przyczynia się do promocji lokalnej
twórczości o charakterze kulturalnym. Poważną barierą

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

7 173,00 zł

5 021,10 zł

Gmina Dąbie
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna
w Dąbiu,
ul. 3-go Maja 4,
62-660 Dąbie

Małe projekty

Doposażenie Sali
w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury
i Bibliotece
Publicznej
w Dąbiu w sprzęt
komputerowy

Cele operacji

Cele operacji

Realizacja
przedsięwzięcia
przyczyniła
się do osiągnięcia celów osi 4 PROW
poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych
mieszkańców, projekt wpłynął pozytywnie
na podniesienie poziomu atrakcyjności
miejscowości co przełożyło się jednocześnie
na poprawę życia mieszkańców oraz wzrost
ich aktywności.

Realizacja
przedsięwzięcia
przyczyniła
się do osiągnięcia celów osi 4 PROW
poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych
mieszkańców, projekt wpłynął pozytywnie
na podniesienie poziomu atrakcyjności
miejscowości co przełożyło się jednocześnie
na poprawę życia mieszkańców oraz wzrost
ich aktywności.

warunki aktywizacji mieszkańców. Na terenie
gminy młodzież ma ograniczony dostęp do
alternatywnych form spędzania wolnego
czasu, zajęć edukacyjnych prowadzonych
poza szkołą dlatego działalność orkiestry
odgrywa znaczącą rolę w życiu kulturalnopromocyjnym na terenie gminy.

Kwota
dofinansowania

21 742,30 zł

12 373,00 zł

Zakres operacji
Przedsięwzięcie polegało na doposażeniu sali w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu w sprzęt
komputerowy.
W ramach projektu zakupiono:
• 3 szt. komputerów z oprogramowaniem, laptop
z oprogramowaniem,

•
•
•

w realizacji celów jest jednak brak środków finansowych
na doposażenie orkiestry w nowe instrumenty. Realizacja
projektu w ramach, którego zakupiono następujące
instrumenty muzyczne: tubę, waltornię, werbel marszowy
dała niewątpliwie lepsze szanse dla dalszego rozwoju
orkiestry. Realizacja projektu miała szczególne znaczenie
ze względu na fakt iż dorobek orkiestry służy zachowaniu
dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, stwarza

Wartość całkowita
projektu

2 sztuki drukarek,
1 szt. projektora multimedialnego, ekran,
4 szt. biurek.

Operacja wpłynęła korzystnie na poprawę jakości życia w gminie,
aktywizację mieszkańców, integrację społeczną oraz wzmocnienie
więzi wewnątrz lokalnych przyczyniając się jednocześnie do
osiągnięcia celów LSR. Komputer, Internet oraz inne sprzęty
komputerowe stały się coraz bardziej powszechne wykorzystywane
nie tylko w życiu zawodowym, ale też społecznym, prywatnym
jednak w dalszym ciągu wiele osób wciąż ma utrudniony dostęp
do komputera, drukarki, projektora multimedialnego oraz nie
posiada umiejętności posługiwania się nimi. Celem projektu była
poprawa w dostępie do sprzętu komputerowego, zwiększenie
aktywizacji mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup
niesformalizowanych w dostępie do informacji i wiedzy oraz technik
multimedialnych, a także wyrównywanie dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania sprzętu komputerowego i internetu, którą
obserwuje się pomiędzy ośrodkami miejskimi, a obszarami wiejskimi.

Gmina Grzegorzew
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Grzegorzew,
Plac 1000 – lecia
Państwa Polskiego 1,
62-640 Grzegorzew

Odnowa i rozwój wsi

Modernizacja
Świetlicy Wiejskiej
w Grzegorzewie

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

417 127,00 zł

255 860,00 zł

Gmina Koło
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Koło,
ul. Sienkiewicza 23,
62-600 Koło

Odnowa i rozwój wsi

Remont
i wyposażenie
świetlicy wiejskiej
w miejscowości
Kamień gm. Koło

Cele operacji
Poprawa jakości życia w obszarze społecznym
i kulturalnym mieszkańców wsi Grzegorzew
poprzez modernizację Świetlicy Wiejskiej
miejsca spotkań, rekreacji i aktywności
mieszkańców.

Zakres operacji
W ramach projektu przeprowadzono
gruntowny
remont
budynku
polegający m.in. na wymianie dachu,
ociepleniu ścian, wymianie posadzek
i stolarki drzwiowej, remoncie
łazienek, schodów, wymianie instalacji
centralnego ogrzewania i instalacji
elektrycznej.

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

184 367,88 zł

112 625,00zł

Cele operacji

Zakres operacji
Wykonano roboty budowlane – remont świetlicy
wiejskiej, roboty elektryczne. Dokonano zakupów
wyposażenia świetlicy wiejskiej, (wyposażenia
zaplecza kuchennego – taboret gazowy, stół roboczy,
okap, garnki, kuchnia gazowa, wyposażenie sali –
stoły składane oraz krzesła, wyposażenie rekreacyjne
– stół do ping ponga oraz gry planszowe).

Poprawa jakości życia mieszkańców oraz
wzrost aktywności inwestycyjnej wsi Kamień
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych mieszkańców. Realizacja
operacji przyczyniła się do realizacji celów
ogólnych wskazanych w Lokalnej Strategii
Rozwoju.

Gmina Koło
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Koło,
ul. Sienkiewicza 23,
62-600 Koło

Małe projekty

Organizacja dożynek
gminnych we wsi
Dzierawy gm. Koło

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

23 447,31zł

12 937,69zł

Gmina Koło
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Koło,
ul. Sienkiewicza 23,
62-600 Koło

Małe projekty

Organizacja dożynek
gminnych we
Wrzącej Wielkiej,
gmina Koło

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

15 710,20 zł

10 261,23 zł

Cele operacji
Rozwój lokalnej tożsamości i zachowania
dziedzictwa kulturowego wsi poprzez
organizację dożynek gminnych.

Zakres operacji
Operacja przyczyniła się do zaspokojenia
potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców gminy Koło. Jednocześnie
przyczyniła się do promowania obszarów
wiejskich i zwiększania identyfikowania
się
mieszkańców
z
regionem
i społeczeństwem. Organizacja dożynek
gminnych objęła: wyżywienie uczestników,
usługę artystyczną, druk materiałów
promocyjnych, nagrody dla uczestników
konkursów tematycznych, zabezpieczenie
imprezy przez druhów z OSP Ochle.

Cele operacji
Operacja przyczyniła się w szczególności
do zaspokojenia potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców gminy Koło.
Jednocześnie przyczyniła się do promowania
obszarów
wiejskich
i
zwiększenia
identyfikowania się mieszkańców
z
regionem i społeczeństwem. Kultywowanie
miejscowych zwyczajów i tradycji wpłynęło
pozytywnie na rozwój tożsamości społecznej
i lokalnej. Organizacja ogólnodostępnej
imprezy plenerowej zaowocowała wzrostem
atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Zakres operacji
Inwestycja polegała na organizacji dożynek gminnych w miejscowości Wrząca Wielka.
Dożynki odbyły się w płaszczyznach: sakralno-kulturalnej, wystawienniczo-promocyjnej oraz
konkursowej. Pierwsza część to zgodna z obyczajami i tradycjami regionu podziękowanie za plony.
Druga część wydarzenia obejmowała prezentację wytwórców, ze szczególnym wskazaniem na
wykorzystanie zasobów naturalnych i tradycyjnego rzemiosła. Ostatnia płaszczyzna to organizacja
konkursów tematycznych dla mieszkańców (konkursy plastyczne, sportowe i na najładniejszy ogród).

Gmina Koło
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Koło,
ul. Sienkiewicza 23,
62-600 Koło

Małe projekty

Organizacja święta
miodu we Wrzącej
Wielkiej

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

20 092,80 zł

12 115,11zł

Gmina Kramsk
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Kramsk,
ul. Chopina 12,
62-511 Kramsk

Odnowa i rozwój wsi

Budowa placu
zabaw w Kramsku

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

45 000,00 zł

27 439,00 zł

Cele operacji

Cele operacji

Udział w święcie miodu szansą rozwoju lokalnej tożsamości i zachowania
dziedzictwa kulturowego wsi.

Rozwój i poprawa dostępności mieszkańców
obszarów wiejskich do publicznych miejsc
rekreacji i wypoczynku.

Zakres operacji
Organizacja święta miodu we Wrzącej Wielkiej
objęła: wyżywienie uczestników, usługę
artystyczną druk materiałów promocyjnych,
nagrody dla uczestników konkursów
tematycznych, zabezpieczenie imprezy przez
druhów z OSP Wrząca Wielka.

Zakres operacji
W
ramach
realizacji
operacji
ogrodzono teren placu zabaw oraz
położono chodnik oraz zamontowano
urządzenia placu zabaw dla dzieci –
piaskownice, ławki, huśtawki, ławostół,
zjeżdżalnię.

Gmina Kramsk
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Kramsk,
ul. Chopina 12,
62-511 Kramsk

Małe projekty

„Tradycja, integracja
i aktywizacja, czyli
Święto Kartofla
w Gminie Kramsk”

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

6 000,00 zł

4 010,40 zł

Cele operacji
Zaspokojenie
potrzeb
społecznych
i kulturalnych mieszkańców Gminy Kramsk
oraz promowanie i kultywowanie lokalnej
twórczości artystycznej i kulturowej.

Gmina Kramsk
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gminny Ośrodek
Kultury w Kramsku,
ul. Rynek 4a,
62-511 Kramsk

Małe projekty

Zajęcia warsztatowe
dla dzieci, młodzieży
i seniorów przy
Gminnym Ośrodku
Kultury w Kramsku

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

50 000,00 zł

25 000,00 zł

Cele operacji
Edukacja
i
artystycznych
Wschodniej.

podwyższanie
kwalifikacji
mieszkańców Wielkopolski

Zakres operacji
Operacja polegała na zorganizowaniu dla
wszystkich mieszkańców Gminy Kramsk
Święta Kartofla które było kulturalnym
i
integracyjnym
wydarzeniem
organizowanym przez Sołectwo Podgór.
Zrealizowana operacja jest nawiązaniem
do lokalnych tradycji, kultywowanych
na obszarach wiejskich od wielu
pokoleń. Organizacja przedsięwzięcia
umożliwiła zaprezentowanie swoich

bogatych doświadczeń kulinarnych oraz
lokalnych produktów przygotowanych
z ziemniaków przez mieszkańców
Gminy. Atrakcjami Święta Kartofla
były liczne konkursy, takie jak: konkurs
kulinarny na najsmaczniejszą potrawę
z ziemniaka, konkurs na najdłuższy obierek
z ziemniaka, konkurs tematyczny
z wiedzy o ziemniaku, konkurs na rzut
ziemniakiem do koszyka.

Zakres operacji
W ramach operacji odbyły się
cykliczne zajęcia warsztatowe dla
dzieci,
młodzieży
i
seniorów
w zakresie nauki gry na instrumentach
dętych drewnianych i blaszanych,
malarskie, rzeżbiarskie, wokalne dla
dzieci i młodzieży oraz wokalne dla
seniorów. Nagrany został również film
z przebiegu zajęć warsztatowych.

Gmina Kramsk
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gminny Ośrodek
Kultury w Kramsku,
ul. Rynek 4a,
62-511 Kramsk

Małe projekty

Zakup wyposażenia
do prowadzenia
działalności
kulturalnej
i promocyjnej
oraz wydanie
płyt promujących
dorobek kulturalny
amatorskiego ruchu
artystycznego
na terenie gminy
Kramsk.

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

50 000,00 zł

25 000,00 zł

Cele operacji
Zakres operacji
W ramach operacji został zakupiony
sprzęt nagłaśniający oraz zostały nagrane
i wydane 3 płyty CD w nakładzie 2000
szt. promujące dorobek kulturalny
amatorskich
zespołów
działających
przy
Gminnym
Ośrodku
Kultury
w Kramsku. Ponadto zostały wydane
foldery w nakładzie 1000 szt. promujące
nagranie i wydanie płyt.

Celem operacji było wspieranie i rozwój
amatorskiego ruchu artystycznego na terenie
gminy Kramsk oraz podwyższanie kwalifikacji
artystycznych mieszkańców Wielkopolski
Wschodniej.

Gmina Krzymów
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Krzymów,
ul. Kościelna 2,
62-513 Krzymów

Małe projekty

Ścieżka Edukacyjna
- “Brzeźno dziedzictwo
pokoleń”.

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

45 064,67 zł

25 000,00 zł

Zakres operacji

Cele operacji

Ścieżka edukacyjna zrealizowana została
we
wpisanym
do
rejestru
zabytków
przypałacowym
parku
znajdującym
się
w miejscowości Brzeźno.

Celem operacji jest poznanie historii regionu,
bogactw naturalnych najbliższej okolicy,
bogatej szaty roślinnej parku i architektury
pałacu poprzez budowę ścieżki edukacyjnej
w miejscowości Brzeźno.

Jej początek znajduje się w sąsiedztwie istniejącej
przy wejściu do parku tablicy informacyjnej
zawierającej historię pałacu i parku. Stąd ścieżka
biegnie w kierunku kamiennej groty, gdzie
skręca na południe i dochodzi do istniejącej

ścieżki brukowej. Przy grocie ścieżka rozwidla
się i obejmuje swym zasięgiem również teren
położony w obniżeniu za grotą gdzie stworzone
zostało
lapidarium
głazów
narzutowych
przywiezionych z miejscowej żwirowni i KWB
Konin (różnorodne głazy), każdy głaz został
zaopatrzony w tabliczkę informacyjną z nazwą.
Przy ścieżce znajdują się duże dwustronne
tablice informacyjne z zakresu historii, geologii,
edukacji regionalnej, ekologii (tablice zawierają
opisy, mapy, przekroje oraz fotografie).
W ramach projektu zakupiono również elementy
małej architektury (ławki strongparkowe, kosze,
lampy), tabliczki gatunkowe z oznakowaniem
i opisem drzew parkowych, byliny do obsadzenia
zabytkowej groty oraz drzewa parkowe (glediczja
trójcierniowa, platan, dąb, buk czerwony).

Gmina Krzymów
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Krzymów,
ul. Kościelna 2,
62-513 Krzymów

Małe projekty

Promocja walorów
turystyczno –
kulturalnych
i dziedzictwa
kulturowego Gminy
Krzymów.

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

30 400,59 zł

18 075,49 zł

Cele operacji
Celem operacji była promocja walorów
turystyczno
kulturalnych
i
dziedzictwa
kulturowego
poprzez
rozpowszechnienie
na Dożynkach Gminnych – Krzymów 2010,
w Internecie, lokalnej prasie i na innych imprezach
następujących
materiałów
promocyjno
reklamowych o gminie Krzymów: teczki
reklamowo - informacyjnej, filmu reklamowego,
gadżetów promocyjnych.

Zakres operacji
W ramach projektu 29 sierpnia 2010 roku
w miejscowości Krzymów zorganizowano imprezę
o nazwie” Gmina Krzymów w plenerze i w eterze”.
Tradycyjnie podczas imprezy przeprowadzony
został konkurs wieńca dożynkowego. Program
oprócz uroczystości dożynkowych wypełniony był
występami zespołów młodzieżowych i ludowych.
Ponadto w trakcie imprezy przeprowadzony
został happening ekologiczny informujący
mieszkańców o tym jak w miły i prosty sposób
można prowadzić ekologiczny i zdrowy tryb życia.
Rozpropagowana została również informacja
o planowanej zbiórce sprzętu elektronicznego na
terenie gminy Krzymów. Dużym zainteresowanie
cieszyły się również wystawy lokalnych twórców
ludowych, oraz potrawy przygotowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Krzymowa. Swoje
produkty reklamowały również lokalne firmy.
Mieszkańcy mogli dowiedzieć się również wielu
przydatnych informacji na temat możliwości
założenia i prowadzenia własnej działalności

Zrealizowanie powyższego zadania przyczyniło
się do promocji podmiotów gospodarczych,
prowadzenia zdrowego stylu życia i powiększenia
wiedzy mieszkańców o odnawialnych źródłach
energii oraz postaw proekologicznych, jak
również promocji lokalnych produktów
i rzemiosła z terenu Gminy Krzymów i całego
LGD.

gospodarczej,
możliwości
pozyskania
środków na jej otwarcie itp. poradnictwo
w tym zakresie prowadzili przedstawiciele PUP
z Konina. W trakcie imprezy lokalny klub
sportowy GKS WARTA KRZYMÓW rozgrywał mecz
z klubem Orzeł Kawęczyn. Podczas imprezy
rozpropagowane zostały duże ilości gadżetów
promocyjnych, teczek reklamowych, ulotek itp.
których zadanie było przybliżenie i poszerzenie
wiedzy o Gminie Krzymów szerszej grupie
społecznej a także zachęcenie do częstszych
odwiedzin oraz inwestycji na terenie gminy.
Atrakcyjny program imprezy przyciągnął około
300 gości.

Gmina Krzymów
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Krzymów,
ul. Kościelna 2,
62-513 Krzymów

Małe projekty

Organizacja imprezy
pt.: „Dzień sportu
i kultury gminy
Krzymów 2010”
w miejscowości
Brzeźno.

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

35 403,66 zł

23 620,68 zł

Cele operacji
Celem operacji jest zwiększenie świadomości
kulturalnej oraz na uświadomienie prowadzenia
zdrowego stylu życia mieszkańców z obszaru
LGD. Projekt umożliwi zapoznanie mieszkańców
z lokalną kulturą i dziedzictwem kulturowym
a także poszerzy wiedzą na temat prowadzenia
zdrowego trybu życia.

Zakres operacji
W ramach projektu 2 października 2010r.
odbyła się impreza pt.: “Dzień sportu i kultury
gminy Krzymów 2010” w miejscowości
Brzeźno. Impreza składała się z czterech
zasadniczych części:
• Uroczyste otwarcie Centrum kulturalno –
sportowego wraz z boiskiem Orlik 2012,

•
•

•

Przeprowadzenie
konkursów
kulturalnych i sportowych, w których
udział brali mieszkańcy LGD,
Promocja
lokalnego
dziedzictwa
kulturalnego
(wystawy
wyrobów
wiklinowych,
rzeźby
z
drewna,
garncarstwa oraz występy artystyczne
Kół Gospodyń Wiejskich),
Występy
zespołu
i zespołów artystycznych.

muzycznego

Między występami zespołów muzycznych
i artystycznych zostały przeprowadzone
krótkie happeningi na tematy dotyczące
ekologii, prowadzenia zdrowego trybu życia
oraz kultury i sztuki.
Organizacja „Dnia sportu i kultury gminy
Krzymów 2010” przyczyniła się do
promocji powstałego centrum kulturalno –
sportowego oraz do przedstawienia oferty
obiektu z zakresu sportu, rekreacji i kultury.

Gmina Krzymów
Beneficjent
Gmina Krzymów,
ul. Kościelna 2,
62-513 Krzymów

Działanie
Odnowa i rozwój wsi

Tytuł operacji
Zagospodarowanie
terenów gminnych
na cele rekreacyjnosportowe w
miejscowości
Paprotnia.

Wartość całkowita
projektu
459 577,02 zł

Kwota
dofinansowania
280 229,00 zł

Cele operacji
Celem operacji jest podniesienie jakości życia
mieszkańców z terenu Wielkopolski Wschodniej
oraz stworzenie warunków do uprawiania sportu
i rekreacji poprzez zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańców, promocja aktywnych
form spędzania czasu wolnego.

Zakres operacji
Przedmiotem
inwestycji
było
zagospodarowanie terenów gminnych na
cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości
Paprotnia. Inwestycja powstała w miejscu
wyeksploatowanej kopalni żwiru. Obiekt
znajduje się w centralnej części miejscowości
Paprotnia, do którego istnieje bardzo dobry
dojazd z drogi krajowej nr 92. W ramach

realizacji operacji powstał kompleks
sportowo-rekreacyjny w skład którego
wchodzi: tor biegowy z przeszkodami
ziemnymi o długości 1500m, poligon
strzelecki Paintball oraz taras widokowy.
Obiekt oddzielony jest ogrodzeniem
drewnianym oraz posiada własne parkingi
i drogi wewnętrzne.

Gmina Olszówka
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Olszówka,
Olszówka 15,
62-641 Olszówka

Małe projekty

Wydanie publikacji
„Gmina Olszówka
przeszłość i
teraźniejszość”

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

37 300,00 zł

20 162,00 zł

Gmina Olszówka
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Olszówka,
Olszówka 15,
62-641 Olszówka

Odnowa i rozwój wsi

Zagospodarowanie
terenu przy świetlicy
wiejskiej w Olszówce

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

67 304,80 zł

43 775,48 zł

Cele operacji

Cele operacji

Wydanie publikacji na temat historii, tradycji oraz
kultury Gminy Olszówka ma na celu zaspokojenie
potrzeb kulturalnych mieszkańców, wzmocnienie
więzi społecznych, ukazanie tożsamości oraz
zwiększenie atrakcyjności opisanego obszaru.

Celem operacji było zagospodarowanie centrum
miejscowości jakim jest plac wokół świetlicy
wiejskiej oraz stworzenie miejsca spotkań
i integracji mieszkańców.

Zakres operacji

Zakres operacji

Opracowanie publikacji,

Prace demontażowe i rozbiórkowe, ogrodzenie wraz
z bramą i furtką, utwardzenie placu kostką.

wydruk w ilości 1000 szt.

Gmina Olszówka
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Olszówka,
Olszówka 15,
62-641 Olszówka

Odnowa i rozwój wsi

Zagospodarowanie
parku w
miejscowości
Głębokie

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

272 776,77 zł

166 452,24 zł

Gmina Sompolno
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Sompolno,
ul. 11 Listopada 15,
62-610 Sompolno

Odnowa i rozwój wsi

Przebudowa
budynków
gminnych
w miejscowościach
Lubstów
i Wierzbie
z przeznaczeniem
na cele społecznokulturalne wraz
z budową placów
zabaw i przebudowa
boiska sportowego
w Lubstowie

Cele operacji
Rewaloryzacja
parku
miała
na
celu
zagospodarowanie
parku
o
charakterze
podworskim. Jest to miejsce spotkań i integracji
mieszkańców, imprez, pikników, festynów,
wypoczynku, rekreacji i sportu. Korzystają z niego
zarówno mieszkańcy sołectwa Głębokie jak
również całej Gminy Olszówka.

Projekt polegał na: wykonaniu robót
remontowo-budowlanych
w
budynku
gminnym w Lubstowie z przeznaczeniem na
cele społeczno-kulturalne wraz z wykonaniem
odprowadzenia
wód
opadowych,
przebudowie boiska sportowego – wykonanie
nawierzchni
trawiastej,
wyposażenie
i ogrodzenie boiska wraz z budową placu
zabaw dla dzieci oraz na przebudowie
części budynku magazynowego w Wierzbiu
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
i budowie placu zabaw dla dzieci.

Odbudowa rowów i stawów parkowych,
założenie trzech przepustów, odbudowa
ścieżek komunikacyjnych, mała architektura:
ławki i grillowania, posadzenie drzew
i krzewów ozdobnych, założenie trawników,
montaż oświetlenia parkowego.

Kwota
dofinansowania

710 312,43 zł

435 518,00 zł

Cele operacji
Zakres operacji

Zakres operacji

Wartość całkowita
projektu

Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców wsi
Lubstów i Wierzbie w wydarzeniach społecznych
i kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych
poprzez przebudowę budynków gminnych na cele
społeczno-kulturalne i przebudowę infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej.

Gmina Sompolno
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Sompolno,
ul. 11 Listopada 15,
62-610 Sompolno

Małe projekty

Remont Domu
Ludowego
w Lubstówku

Cele operacji
Celem jest zwiększenie uczestnictwa
mieszkańców
wsi
Lubstówek
w wydarzeniach społecznych i kulturalnych
oraz sportowo-rekreacyjnych poprzez remont
budynku gminnego - domu ludowego
pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej
w miejscowości Lubstówek.

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

44 586,04 zł

24 157,00 zł

Zakres operacji
Remont Domu Ludowego polegał na wyremontowaniu kuchni,
odnowieniu pomieszczenia świetlicy i remoncie tarasów oraz
schodów.

Gmina Sompolno
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Sompolno,
ul. 11 Listopada 15,
62-610 Sompolno

Małe projekty

Roboty remontowe
i renowacyjne
w budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Sompolniedawnej Synagogi

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

58 069,29 zł

22 164,00 zł

Zakres operacji

Cele operacji

Zakres operacji obejmował: odnowienie
elewacji otynkowanej na gładko poprzez
malowanie dwukrotne farbami renowacyjnymi
bez zmiany koloru Ponadto wykonano - za
środki własne gminy- malowanie wewnętrzne
z zeskrobaniem i zmyciem starej farby emulsyjnej
i przygotowano powierzchnię starych tynków
do malowania farbami emulsyjnymi, łączenie
z szpachlowaniem nierówności.

Celem jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców
gminy Sompolno w wydarzeniach społecznokulturalnych, oraz zabezpieczenie zabytku przed
niszczeniem i utrzymanie go w należytym stanie.
realizacja zadania ma również na celu ochronę
i
zachowanie
materialnego
dziedzictwa
kulturowego dawnej synagogi, obecnie siedziby
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Gmina Sompolno
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Sompolno,
ul. 11 Listopada 15,
62-610 Sompolno

Małe projekty

Tradycyjna
i nowoczesna
gmina - impreza
kulturowa łącząca
pokolenia

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

34 513,49 zł

15 000,00 zł

Cele operacji
Zakres operacji
Impreza odbyła się naTargowisku Miejskim
w Sompolnie, Podczas imprezy wybrany
został „Najpopularniejszy sołtys regionu
konińskiego”. Wystąpiły różne rodzime
zespoły ludowe np. Kwiaciarki, zespół
folklorystyczny Dębowiacy, Sompoleńska
Orkiestra Dęta, a także zespoły ludowe
z sąsiednich gmin, dzięki czemu poznano
tradycje ludowe i kulturalno-regionalne.
W przerwach między występami
zespołów, w celu propagowania
zdrowego stylu życia, przeprowadzone
zostały różne konkursy sportowe

Celem operacji była poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb
kulturalnych mieszkańców oraz promowanie
obszarów wiejskich.

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, min. jazda na rowerkach
treningowych na czas, skoki w workach. Zorganizowana została
wystawa fotograficzna m.in. z okazji 20-lecia samorządów,
przedstawiająca najciekawsze miejsca i zabytki gminy Sompolno
i gmin z terenu LGD. Olbrzymi plac targowy zastawiony był
straganami i stoiskami, Nie zabrakło też atrakcji dla najmniejszych
dzieci. Zaplanowano występ artystyczno-bajkowy dla dzieci oraz
stoisko do wizażu twarzy.

Gmina Wierzbinek
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Wierzbinek,
Wierzbinek 40,
62-619 Sadlno

Małe projekty

Wydanie publikacji
gminnej “PORTRET
GMINY WIERZBINEK”

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

42 630,00 zł

25 000,00 zł

Gmina Wierzbinek
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gmina Wierzbinek,
Wierzbinek 40,
62-619 Sadlno

Odnowa i rozwój wsi

Rewitalizacja
XIX-wiecznego
zabytkowego Parku
w Wierzbinku wraz
z budową amfiteatru
- etap II.

Cele operacji
Promocja
terenów
wiejskich
gminy
Wierzbinek poprzez wydanie publikacji
“Portret Gminy Wierzbinek”.
Realizacja
operacji wpłynie na osiągnięcie celów osi
4 PROW - zaspokojenie potrzeb społecznych

i kulturalnych mieszkańców, integrację
i aktywizację społeczności oraz podniesienie
atrakcyjności miejscowości, czego efektem
będzie poprawa jakości życia.

Zakres operacji
Operacja polegała na wydaniu publikacji na
temat gminy Wierzbinek “PORTRET GMINY
WIERZBINEK”. Dzięki wydaniu publikacji
miejscowa ludność ma okazję poznać dzieje
terenów, z których się wywodzi zaczynając
od czasów starożytnych poprzez I i II wojnę
światową, aż po dzień dzisiejszy. Przedstawiony
został podział administracyjny gminy na
przestrzeni wieków, etymologia nazw
miejscowości, różnego rodzaju organizacje
i instytucje działające na terenie gminy oraz

ciekawe miejsca i zabytki, które warto
zobaczyć. Książka wydrukowana została
w 1500 egzemplarzach i rozdystrybuowana
bezpłatnie wśród mieszkańców gminy
Wierzbinek oraz wśród osób goszczących
nasze tereny chcących zapoznać się z naszą
historią. Publikacja jest także dostępna
w niektórych bibliotekach na terenie
woj. Wielkopolskiego aby dotrzeć do jak
największej grupy zainteresowanych osób.
Dzięki publikacji można poznać ciekawe
miejsca, atrakcje turystyczne oraz zabytki na
terenie gminy. Poprzez wydanie publikacji
nastąpiło nawiązanie do tradycji naszych
przodków, poprzez poznanie ich kultury oraz
promocja lokalnej twórczości kulturalnej
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa.

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

628 573,25 zł

250 428,00 zł

Zakres operacji

Cele operacji

W ramach operacji przeprowadzono
II etap rewitalizacji zabytkowego XIX –
wiecznego parku w Wierzbinku. Projekt
jest kontynuacją I etapu rewitalizacji, który
został wykonany w latach 2009 -2010
i dofinansowany w ramach działania
odnowa i rozwój wsi. Zabytkowy park
znajduje się w centrum miejscowości
i okala zabytkowy pałac z XIX wieku,
w którym obecnie mieści się siedziba
urzędu gminy. W ramach operacji
wybudowano amfiteatr, ogólnodostępne
sanitariaty, ścieżki do amfiteatru oraz

Wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez
rewitalizację XIX-wiecznego Zabytkowego Parku
w Wierzbinku.

elementy małej architektury (ławki, kosze, pomost,
pergole, altanę, murek z gabionów). Dzięki realizacji
operacji poprawiła się estetyka miejscowości,
a zrewitalizowany park stał się miejscem wypoczynku
i rekreacji miejscowej społeczności. Dzięki budowie
amfiteatru w parku odbywają się liczne imprezy (np.
Targi Wierzby i Wikliny SALIX).

Gmina Wierzbinek
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gminna Biblioteka
Publiczna
w Wierzbinku,
Wierzbinek 31,
62-619 Sadlno

Małe projekty

Promocja lokalnej
twórczości poprzez
zakup instrumentów
dla Gminnej
Orkiestry Dętej
z Wierzbinka

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

35 600,00 zł

19 918,00 zł

Zakres operacji

Cele operacji

Gminna Orkiestra Dęta działa na terenie gminy
Wierzbinek od 1993 roku i obecnie liczy 35 muzyków
oraz 11 dzieci, co świadczy o dużym zainteresowaniu
młodych ludzi taką formą aktywności kulturalnej.
Zespół swoimi wystąpieniami uświetnia liczne
regionalne imprezy kulturalne takie jak: Dni
Wierzbinka, zawody strażackie, dożynki, bierze udział
w przeglądach orkiestr dętych. Orkiestra może

Promocja lokalnej twórczości poprzez zakup
instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej
z Wierzbinka. Zadanie jest szczególnie ważne
dla rozwoju działalności zespołu, przyczyni
się do wzrostu zainteresowań młodych ludzi
kulturą, pozwoli rozwijać talent artystyczny oraz
upowszechni tradycję ludową wśród mieszkańców
gminy.

poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami:
nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego
na Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych
w Kleczewie, Puchar OSP w Piotrkowie Kujawskim
na Przeglądzie Orkiestr Zaprzyjaźnionych, nagroda
w Rychwale podczas Impresariów Muzycznych
i wiele innych nagród. Realizacja operacji polegała
na zakupie 9 sztuk instrumentów dętych dla
orkiestry, niezbędnych do szerzenia pasji zespołu,
który miał ograniczone możliwości rozwoju ze
względu na niedostateczne zaplecze sprzętowe,
a instrumenty, które są w ich posiadaniu mają po
kilkanaście lat i nie spełniają do końca swoich
funkcji.

Gmina Wierzbinek
Beneficjent

Działanie

Tytuł operacji

Gminna Biblioteka
Publiczna
w Wierzbinku,
Wierzbinek 31,
62-619 Sadlno

Małe projekty

Organizacja imprezy
promocyjnej
integrującej
mieszkańców gminy
Wierzbinek “Targi
Wierzby i Wikliny
SALIX”

Wartość całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

41 621,04 zł

25 000,00 zł

Zakres operacji

Cele operacji

Operacja polegała na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu imprezy promocyjnej,
integrującej
lokalną
społeczność
“XIV Ogólnopolskie Targi Wierzby
i Wikliny SALIX” w dniu 12.06.2011r.
Wydarzenie zorganizowano w celu
poprawy jakości życia na wsi oraz
wzmocnienia integracji i aktywizacji.
W 2011 roku ta niepowtarzalna impreza
wystawiennicza,
odbywająca
się

Wzrost integracji mieszkańców gminy Wierzbinek
oraz promocja lokalnej twórczości poprzez
organizację Targów Wierzby i Wikliny SALIX.

w parku okalającym zabytkowy pałac do 2012 r. stanowiący siedzibę Urzędu
Gminy została zorganizowana po raz 13.
Twórcy ludowi zaprezentowali swoje
rękodzielnicze wyroby począwszy od
tradycyjnych koszy, mebli wiklinowych aż
po serwety koronkarskie, rzeźby z drewna
itp. Na scenie wystąpiły lokalne zespoły
ludowe, zorganizowane zostały liczne
konkursy, a na zakończenie odbyły się
występy znanych zespołów muzycznych.
Celem targów była prezentacja i szeroka
popularyzacja rzemiosła artystycznego,
wspieranie sztuki ludowej, promocja
lokalnej twórczości, integracja społeczna.

W ramach imprezy twórcy mieli wspaniałą okazję
do promowania swojej artystycznej aktywności.
Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem
zarówno prezentujących swoje dzieła twórców
jak i publiczności. Formuła targów umożliwiła
bezpośredni kontakt wystawców z odwiedzającymi,
można na nich było zobaczyć, dotknąć oraz kupić
dzieła twórców. W imprezie mógł wziąć udział każdy
twórca, który dokonał zgłoszenia w odpowiednim
terminie, udział w imprezie był bezpłatny. Kapituła
targów oceniła i nagrodziła najlepszych wystawców.

Gm. Wierzbinek

Gm. Babiak
Miasto i Gmina Sompolno

Gm. Kramsk

Gm. Koło

Gm. Krzymów

Gm. Grzegorzew

Gm. Olszówka

Miasto i Gmina Dąbie
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