
 

 

Dzięki stowarzyszeniom powstały siłownie 

 Siłownie napowietrzne powstały w Szczytach, Kolonii Lisowice i Raciszynie. Stowarzyszenia działające na terenie tych miejscowości złożyły wnioski do Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” i otrzymały 100% dofinansowanie na realizację zadao. Umowy zostały podpisane przez Danutę Kuśnierczyk, prezes 
LGD, oraz przedstawicieli stowarzyszeo w dniu 14 lutego 2018 roku. Uroczystemu podpisaniu umów towarzyszył burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Rafał Drab, dy-
rektor biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” Agata Nowak oraz Radio Ziemi Wieluoskiej jako przedstawiciele mediów. 
 Celem projektów był rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązao pozwalających na podnosze-
nie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkaoców,  
a także aktywizacja mieszkaoców obszarów wiejskich i wzmocnienie kapitału społecznego. Łączny koszt projektów opiewa na kwotę 121 788,75 zł. Projekty zostały  
z sukcesem zrealizowane w maju 2018 roku i cieszą mieszkaoców miejscowości. 

 Beneficjentem projektu pn. „Rozwój lokalnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw wraz  
z utworzeniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Kolonia Lisowice” 
jest Stowarzyszenie „Kraina Krętej Strugi”. 
 Projekt miał na celu doposażenie istniejącej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej. W miejscu jego realizacji istniały pojedyncze 
elementy placu zabaw tj. poligon, małpi gaj, karuzela twister, huśtaw-
ka wagowa oraz ławki. W ramach realizacji operacji zostały zakupione 
i zamontowane pozostałe elementy placu zabaw pozwalające na za-
mknięcie całości tj. kosz do gry, ściana wspinaczkowa, huśtawka, stół 
do tenisa oraz kosze na śmieci. Ponadto w ramach zadnia została utworzona siłownia zewnętrzna, składająca się z 12 elementów. Powstała w ramach zadania infrastruktura 
odpowiada na potrzeby mieszkaoców miejscowości oraz turystów, gdyż pozwoliła dokooczyd zagospodarowanie terenu i stworzyd miejsce spotkao mieszkaoców oraz tury-
stów. Nowa infrastruktura jest ogólnodostępna. Koszt projektu opiewał na kwotę 46 087,24 zł. 

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Raciszyn 

 Kolejny projekt pn. 
„Rozwój lokalnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej poprzez 
budowę siłowni zewnętrznej  
w miejscowości Raciszyn”, któ-
rego beneficjentem było 
„Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Wsi Raciszyn”, miał na celu 
doposażenie istniejącej infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej 
poprzez budowę siłowni ze-
wnętrznej. Powstała w ramach 
zadania infrastruktura to sześd 
kompletów urządzeo: steper 
plus twister, wioślarz plus rower, 
krzesło plus wyciąg, jeździec plus 
rower, prostownik pleców plus 
ławka, orbitrek plus biegacz oraz 
elementy towarzyszące, tj. tabli-

ca regulaminowa, ławki parkowe 
oraz kosze na śmieci. Siłownia 
odpowiada na potrzeby zarów-
no uczniów, gdyż teren operacji 
położony jest bezpośrednio przy 
budynku, w którym znajduje się 

szkoła podstawowa, jak również 
mieszkaoców chcących aktywnie 
spędzid czas w godzinach popo-
łudniowych. Nowo powstała 
infrastruktura jest ogólnodo-
stępna dla mieszkaoców i tury-

stów, teren jest otwarty również 
po godzinach pracy szkoły.  
W miejscu realizacji operacji, na 
terenie działki znajduje się szkol-
ne boisko sportowe, które jest 
wykorzystywane nie tylko przez 

dzieci, ale również przez osoby 
dorosłe. Działka, na której po-
wstała infrastruktura, jest miej-
scem w którym mieszkaocy tej 
około 900-osobowej miejscowo-
ści organizują festyny szkolne, 
dożynki i inne imprezy skupiają-
ce osoby w każdym wieku. Reali-
zacja projektu w wydatny spo-
sób wpłynęła na aktywne spę-
dzanie wolnego czasu przez 
mieszkaoców miejscowości Raci-
szyn oraz uatrakcyjniła teren 
pod względem turystycznym. 
Każdy z nas wie, jak ważna jest 
aktywnośd fizyczna. Doskonałym 
impulsem do zmian nawyków 
mogą byd otwarte siłownie. 
Koszt projektu to 46 999,46 zł. 

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę otwartej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Szczytach 

 Beneficjentem trzeciego, 
ostatniego projektu pn. „Rozwój 
lokalnej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej poprzez budowę 
otwartej siłowni zewnętrznej przy 
Szkole Podstawowej w Szczy-
tach” było Stowarzyszenie „Liga 
Kobiet Kreatywnych”. Operacja 
miała na celu doposażenie oraz 
poprawę pogarszającego się sta-
nu słabo rozwiniętej istniejącej 
infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. W miejscu realizacji 
operacji istnieje plac zabaw, któ-
ry był sukcesywnie rozbudowy-
wany oraz boisko wielofunkcyjne. 
W ramach operacji powstała si-
łownia zewnętrzna, składająca się 

z trzech kompletów urządzeo - 
biegacz i rower, wioślarz i orbi-
trek oraz twister i steper. Powsta-
ła w ramach zadania infrastruktu-
ra odpowiada na potrzeby osób 

dorosłych oraz uczniów, gdyż 
teren operacji położony jest bez-
pośrednio przy budynku, w któ-
rym znajduje się szkoła podsta-
wowa. Ponadto nowo powstała 

infrastruktura jest dostępna rów-
nież dla mieszkaoców i turystów, 
gdyż teren jest udostępniony 
również po godzinach pracy szko-
ły. Realizacja projektu w wydatny 

sposób wpłynęła na aktywne spę-
dzanie wolnego czasu przez 
mieszkaoców miejscowości Szczy-
ty oraz uatrakcyjniła teren pod 
względem turystycznym. Budowa 
siłowni zewnętrznej odpowiada 
na potrzeby mieszkaoców, dla 
których jedynym miejscem, gdzie 
mogą się bezpiecznie spotkad 
wraz z pociechami, jest właśnie 
plac przy szkole. Każdy z nas wie, 
jak ważna jest aktywnośd fizycz-
na. Doskonałym impulsem do 
zmian nawyków mogą byd otwar-
te siłownie. Koszt tego projektu 
wynosi 28 702,05 zł. 

Rozwój lokalnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

poprzez doposażenie placu zabaw wraz z utworzeniem 

siłowni zewnętrznej w miejscowości Kolonia Lisowice 
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