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1.1.1 
Infrastruktura turystyczna i/lub rekreacyjna 

Numer 

wniosku 

Nazwa  

Cel / zakres  Nazwa Wnioskodawcy 

1/2/2020 

Modernizacja budynku 
w Kobielach Wielkich, w 

którym znajduje się 
siedziba 

Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy 

Kobiele Wielkie „W 
Kolebce Reymonta” 

Modernizacja budynku w 
Kobielach Wielkich, w celu 

poprawy jakości prowadzonej 
w nim działalności 

rekreacyjno -kulturalnej dla 
mieszkańców Gminy Kobiele 

Wielkie 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Kobiele Wielkie „W Kolebce 

Reymonta” 
Ul. Reymonta 75 

97-524 Kobiele Wielkie 

2/2/2020 
"Remont i modernizacja 

dachu   świetlicy 
wiejskiej w 

Borzykówce" 

Umożliwienie czynnego 
uczestnictwa mieszkańcom 

miejscowości oraz turystom w 
wydarzeniach kulturalno-

sportowych poprzez remont i 
modernizację dachu świetlicy 
w miejscowości Borzykówka. 
Pobudzenie poczucia dumy z 

regionalnego dorobku 
kulturalnego przez 

prezentacje w świetlicy 
zwyczajów, obrzędów, 

muzyki, pasji zainteresowania 
mieszkańców dziedzictwem 
kulturowym itp. Możliwość 
uczestnictwa mieszkańców 
oraz turystów w imprezach 

integracyjnych oraz 
zawodach sportowych.                                                                                                                                                                       

Wzmacnianie wzajemnych 
relacji mieszkańców, 

podtrzymywanie zwyczaju 
wspólnych spotkań i 

świętowania, umożliwienie 
nowych kontaktów i poczucie 

przynależności do 
społeczności lokalnej. 

Remont i modernizacja dachu  
świetlicy wiejskiej w 

znacznym stopniu uatrakcyjni 
korzystanie z istniejącej  już 

infrastruktury czyli  placu 
zabaw,  stolika do gry w 

szachy oraz stól do tenisa 
stołowego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Borzykówce 

Borzykówka 45 
97-532 Żytno 

3/2/2020 

Poprawa 

funkcjonalności placu 

rekreacyjnego w 

miejscowości Secemin                              

poprzez wykonanie 

modernizacji. 

Celem operacji jest 

zaspokojenie potrzeb 

społeczności lokalnej poprzez 

stworzenie ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej w miejscowości 

Stowarzyszenie Inicjatyw SPINACZ 
Ul. Struga 2/1 

29-145 Secemin 



Secemin. 

4/2/2020 Modernizacja placu 
zabaw w Silniczce 

Wykonanie nawierzchni z płyt 
gumowych oraz gry klasy, co 

spowoduje większe 
bezpieczeństwo oraz 

zwiększy  atrakcyjność placu 
zabaw 

Koło Gospodyń Wiejskich w Silniczce 
Silniczka 288 
97-532 Żytno 

5/2/2020 

Remont połączony z  
modernizacją  dachu 

budynku położonego w 
miejscowości Chlewice 

na działce nr 274/4. 

Aktywizacja, integracja oraz 
poprawa warunków życia 

lokalnej społeczności  

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Chlewicach 

Chlewice, ul. 16  Stycznia 32 
29-130 Chlewice 

6/2/2020 Modernizacja  świetlicy 
wiejskiej w Pierzakach 

Umożliwienie czynnego 
uczestnictwa mieszkańcom 

miejscowości oraz turystom w 
wydarzeniach kulturalno-

sportowych poprzez remont 
świetlicy w miejscowości 

Pierzaki 

Koło Gospodyń Wiejskich Pierzaki 
Pierzaki 24 C 
97-532 Żytno 

7/2/2020 

Stworzenie miejsca 
piknikowego we wsi 

Żelislawiczki, poprzez 
montaż wiaty girlowej 

wraz z wyposażeniem i 
paleniskiem oraz  

zagospodarowanie 
terenów zielonych 

Stworzenie atrakcyjnego i 
estetycznego miejsca 

piknikowego dla 
mieszkańców wsi 
Żelisławiczki oraz 

przyjezdnych, które stanie się 
jednocześnie sercem i 
wizytówką wsi a także 

pozwoli na 
międzypokoleniową 

integrację i regenreację sił dla 
turystów 

Fundacja na rzecz rozwoju Żelisławic 
 i Żelisławiczek 
Żelisławiczki 49 
29-145 Secemin 

8/2/2020 Budowa placów zabaw 
w Bieganowie i Chyczy 

Aktywizacja społeczności 
wiejskiej, pobudzenie do 

wspólnego uczestnictwa w 
życiu poprzez utworzenie 

miejsca rekreacji dla 
mieszkańców ich dzieci i 

wnuków danej miejscowości - 
Chyczy i Bieganowa 

Stowarzyszenie ,,Z ludźmi, dla ludzi" 
Krasów 68 

29-135 Radków 

9/2/2020 

Budowa obiektu małej 
architektury w formie 
obiektu rekreacyjnego 
typu Pumptrack w m. 

Kietlin 

Budowa infrastruktury 
rekreacyjnej w postaci 

obiektu typu pumptrack. 
Celem pośrednim powstania 
toru jest przede wszystkim 
propagowanie zdrowego i 

aktywnego stylu życia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kietlinie 
Ul. Radomszczańska 63 

Kietlin 
97-500 Radomsko 

10/2/2020 

Zagospodarowanie 
terenu pod 

infrastrukturę 
turystyczno-rekreacyjną 

dla mieszkańców 
miejscowości 
Dobromierz 

Poprawa jakości życia 
mieszkańców i stworzenie 
bezpiecznego miejsca do 

turystyki i rekreacji dla 
mieszkańców miejscowości: 
Dobromierz i Jeżowiec oraz 

gości i turystów poprzez 
zagospodarowanie 
istniejącego terenu 
ogólnodostępnego 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Kluczewsko  

"Od Pomysłu Do Działania" 
ul. Spółdzielcza 12 
29-120 Kluczewsko 

 



11/2/2020 
Utworzenie miasteczka 

ruchu drogowego w 
Jedlnie Pierwszym 

Utworzenie jednego obiektu 
infrastruktury rekreacyjnej 

(miasteczka ruchu 
drogowego) na terenie Gminy 

Ładzice, w miejscowości 
poniżej 5 000 mieszkańców 
skierowanego do grupy nie 

mniejszej niż 500 osób, który 
będzie przystosowany do 
obsługi nie mniej niż 5 000 

osób rocznie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlnie 
Drugim 

Jedlno Drugie 67 
97-561 Ładzice 

12/2/2020 
Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w 
miejscowości Piaski 

Integracja mieszkańców oraz 
wzrost liczby osób 
korzystających z 

infrastruktury rekreacyjnej, jak 
i ich aktywności w życiu 

społecznym, podniesienie 
jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez 
modernizację budynku 

ogólnodostępnej świetlicy 
wiejskiej w  miejscowości 

Piaski 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Oświaty i Kultury "Alfa" 

ul. Szkolna 7 
97-540 Gidle 

13/2/2020 
Poszerzenie 
infrastruktury 
turystycznej i 
rekreacyjnej. 

Wykonanie  Altany 
drewnianej 5 x 7 m z dachem 

czterospadowym,  
drewnianego zestawu 

biesiadnego dla 20 - 24 osób: 
dwa stoły 300x80x70 cm  i 
cztery ławki bez oparcia 
300x45x45 cm,  kostki 

betonowej o powierzchni do 
100 m2, metalowego stojaka 

na 5 rowerów 
przymocowanego do kostki 
betonowej, kosza na śmieci 
przymocowanego do kostki 
betonowej, punktu napraw 

rowerów oraz tablicy 
informacyjnej o przyznaniu 

wsparcia przez LGD w 
ramach LSR 

Uczniowski Klub Sportowy "UNION" 
WŁOSZCZOWA 
ul. Wiśniowa 23 

29-100 Włoszczowa 

14/2/2020 
Modernizacja pomostu 
widokowego oraz mola 
przy zbiorniku wodnym 

"Klekot" 

Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej i rekreacyjnej 
zbiornika Klekot poprzez 
modernizację pomostu 

widokowego oraz mola jako 
jeden z czynników 

wpływających na wzrost 
przedsiębiorczości 

mieszkańców 

Ochotnicza Straż Pożarna w Łachowie 
Łachów 56 

29-100 Włoszczowa 

15/2/2020 
Budowa strefy 

aktywności turystycznej 
i rekreacyjnej przy 

zalewie w Koniecpolu 

Stworzenie przestrzeni 
atrakcyjnej dla mieszkańców 
jako miejsce wypoczynku, jak 

również jako miejsce na 
prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez 
budowę strefy aktywności 
turystycznej i rekreacyjnej 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
w Koniecpolu Sp. z o. o. 

ul. Zachodnia 30/40 
42-230 Koniecpol 

 

 


