
           Pełna nazwa organizacji: 

STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA   

– WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”  

 

 

Dokładny adres siedziby organizacji: 

Ulica PARTYZANTÓW Nr domu 3 

Miejscowość BIELINY 

Kod pocztowy 26-004 Poczta BIELINY 

Powiat KIELECKI Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu: 41 26 08 153 

Numer faksu: 41 30 26 107 

Adres strony 

internetowej: 
www.wokollysejgory.pl 

Adres poczty e-mail: alubek@wokollysejgory.pl 

 

Status prawny organizacji 

 Fundacja  

 Organizacja z umowy Państwo-Kościół 

X  Stowarzyszenie zarejestrowane  

 Stowarzyszenie zwykłe 

 Związek Stowarzyszeń zarejestrowany  

 Porozumienie niezarejestrowane 

 Wydzielona część (koło, oddział) innej organizacji – jakiej: ______________________  

 Przedstawicielstwo organizacji zagranicznej – jakiej: __________________________  

 Inne: ________________________________________________________________  



 

Dane identyfikacyjne: 

Rok rejestracji: 2006 

Nr REGON:  260081103 

Nr KRS 0000252759 

Nr NIP 657-269-35-04 

 

Numer konta organizacji*:  

BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce 

15 1140 2020 0000 5130 5300 1001 – podstawowy 

 

Imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład zarządu organizacji, z wyszczególnieniem 

funkcji: 

1. Anna Łubek – Prezes Zarządu 

2. Bogusław Kurkowski – Wiceprezes Zarządu 

3. Paweł Wikło – Wiceprezes Zarządu 

3. Joanna Skrzyniarz – Skarbnik Zarządu 

4. Wojciech Fąfara – Sekretarz Zarządu 

5. Wojciech Nagłowski – Członek Zarządu 

6. Stanisław Kania – Członek Zarządu 

 

Ogólna liczba zarejestrowanych członków organizacji: 

- 132 członków - osób fizycznych i prawnych 

 

Informacje dotyczące rodzajów prowadzonej działalności: 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” jest Lokalną Grupą 

Działania w rozumieniu terminologii podejścia LEADER Unii Europejskiej, gromadzi 

przedstawicieli trzech sektorów: administracji publicznej, przedsiębiorców i rolników oraz 

organizacji pozarządowych z siedmiu gmin z powiatu kieleckiego: Bielin, Bodzentyna, 

Górna i Masłowa; powiatu skarżyskiego: Łącznej oraz Suchedniowa oraz powiatu 

starachowickiego: Wąchocka. Stowarzyszenie skupia około 132 członków - osób 

fizycznych i prawnych, w tym 7 gmin członkowskich. 



Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (w brzmieniu obowiązującym od 8 XII 2007 r.) LGD 

ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i integracji europejskiej, 

a w szczególności: 

a) Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów 

wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013, dla obszaru gmin Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, 

Wąchock (obszar działania LGD);, 

b) Promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

c) Mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

d) Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 

na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

e) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 

f) Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie 

partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,  

g) Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 

projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych, 

h) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, 

turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego 

i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD 

i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną-artystyczną mieszkańców, aktywizację 

gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz 

zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD, 

i) Promocję idei integracji europejskiej w kraju i za granicą, 

j) Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie 

infrastruktury turystycznej, 

k) Promocję i organizację wolontariatu. 

 

Liczba osób, objętych pomocą (wsparciem) w skali roku oraz doświadczenia  

i  osiągnięcia: 

LGD Wokół Łysej Góry obejmuje swą działalnością mieszkańców siedmiu gmin: Bieliny, 

Bodzentyn, Górno, Masłów, Łączna, Suchedniów i Wąchock. 

 

 



Osiągnięcia i doświadczenia: 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” przez szereg lat swojej 

działalności zdobyło wiele nagród i wyróżnień. Były to między innymi: 

1. W roku 2008 Stowarzyszenie zostało laureatem prestiżowej nagrody „Wędrowiec 

Świętokrzyski” oraz przyznane przez Zarząd Województwa świętokrzyskiego w 

kategorii „Organizacja turystyczna”. Kapituła Konkursu doceniła działalność 

organizacji z zakresu informacji turystycznej, działalność wydawniczą, a także 

dotyczącą organizacji imprez kulturalnych i turystycznych czy przygotowanie 3 

koncepcji architektonicznych produktów turystycznych. 

2. Również w 2008 roku w telewizji TVP 1 został wyemitowany program "Dzień dobry 

w sobotę", który pokazał reportaż o działalności LGD Wokół Łysej Góry. Program 

nakręcono w Bielinach, Hucie Szklanej, Ciekotach i na Świętym Krzyżu. Członkowie 

Stowarzyszenia zaprezentowali całe spektrum działań realizowanych i planowanych, 

w szczególności dotyczących Krainy Legend Świętokrzyskich, Osady 

Średniowiecznej w Hucie Szklanej oraz Szklanego Domu w Ciekotach.  

3. W roku 2009, podczas targów Agrotravel, w konkursie na najbardziej innowacyjny 

produkt turystyczny, Stowarzyszenie zajęło II miejsce za produkt „Kraina Legend 

Świętokrzyskich" - strategiczną grę terenową opartą o świętokrzyskie tradycje 

i legendy. 

4. 20 października w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki 

konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - „Współpraca gmin i powiatów 

z organizacjami pozarządowymi". W kategorii Gmin Wiejskich Gminy Bieliny 

i Masłów zostały nagrodzone za projekt „Rozwój i wykorzystanie potencjału 

turystyczno-kulturowo-społecznego gmin skupionych w Stowarzyszeniu „Lokalna 

Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" na przykładzie partnerskiej realizacji 

projektów". Projekt polegał na wspólnej, opartej na partnerskich zasadach realizacji 

szeregu  przedsięwzięć ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału turystycznego 

obszaru  wokół Łysej Góry, zarówno o charakterze promocyjnym, jak również 

inwestycyjnym, społecznymi i edukacyjnym z wykorzystaniem środków unijnych 

z różnych źródeł. Projekt dotyczy  realizacji następujących przedsięwzięć: projekt 

w Schemacie II Pilotażowego Programu LEADER+ „Wokół Łysej Góry; „Nie 

utopimy Utopii (...)", „Jak cię widzą, tak Cię piszą! Łysogórski przepis na sukces", 

„Moc Świętego Krzyża - kampania promocyjna produktów  turystycznych wokół 

Świętego Krzyża", „Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej", LGD Wokół 

Łysej Góry w ramach Osi IV LEADER w okresie 2007- 2013, budowa przez Gminę 

Bieliny Osady Średniowiecznej, budowa przez gminę Masłów Dworku Stefana 

Żeromskiego - Szklany Dom. 

5. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” jest również 

laureatem nagrody w konkursie „Świętokrzyskie innowacje”. W 2010 roku, w 

kategorii „Innowacyjna inicjatywa lokalna”, LGD zdobyło I miejsce. 



Stowarzyszenie realizowało również wiele projektów współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej. Poniżej krótka charakterystyka największych projektów: 

- realizacja od 2009 r. umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

(tzw. umowa ramowa) w ramach Osi IV ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(wartość umowy 9 997 844,00 zł) 

- projekt pn. „Moc Świętego Krzyża – kampania promocyjna produktów turystycznych wokół 

Świętego Krzyża” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. (realizacja 2009 – 2011). Projekt zakładał działania 

promocyjne, mające na celu zwiększyć zainteresowanie turystów regionem, popularyzowanie 

kultury i tradycji poprzez organizację imprez, a także promocję sztuki ludowej poprzez 

organizację wystaw prac twórców ludowych w galeriach na terenie województwa oraz poza 

nim. W ramach projektu zostały wydane również materiały promocyjne (gadżety  

i wydawnictwa), które znacznie przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o regionie 

świętokrzyskim nie tylko wśród mieszkańców naszego kraju, ale również za granicą. 

Stowarzyszenie dzięki realizacji projektu było obecne na targach w Warszawie i Poznaniu 

(dwukrotnie), a także w Bratysławie i Berlinie. Badanie ruchu turystycznego wykonane w 

2010 roku pokazało, że projekt znacznie przyczynił się do zwiększenia ruchu turystycznego 

na terenie LGD. 

- projekt pn. Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway. Projekt jest 

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwój 

Polski Wschodniej (realizacja w latach 2010 – 2014). Projekt realizowany będzie od 1 

stycznia 2010 do 31 grudnia 2014 r. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 10 302 

600,00 zł. Celem projektu „LCOI - Easten European Gateway” jest pobudzenie wzrostu 

gospodarczego i przezwyciężenie zastoju marginalizującego województwa Polski Wschodniej 

oraz przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w zgodzie z polityką 

zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie sieci powiązań i współpracy pomiędzy 

powstającymi Lokalnymi Centrami Obsługi Inwestora we wszystkich pięciu województwach 

Polski Wschodniej, a istniejącymi już ośrodkami promocji inwers¬tycji, eksportu i turystyki. 

- projekt pn. „Nasze miejsca pracy w Osadzie Średniowiecznej” finansowany ze środków 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Bieliny 

w latach 2010 - 2011). Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób nie 

posiadających stałego zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców 

gminy Bieliny poprzez rozwijanie u nich kompetencji i umiejętności społecznych, a także 

wyposażenie w nowe kwalifikacje zawodowe, które umożliwią znalezienie zatrudnienia w 

Osadzie Średniowiecznej. Po zakończeniu projektu zatrudnienie w obiekcie otrzymało 22 

uczestników projektu. 

 

 


