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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA                      
,,BUD-UJ RAZEM’’



Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’

NABÓR 1/2019/G
Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub 

usług lokalnych 

Projekty  zrealizowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.



Projekt: „Regionalizm i tradycja w otoczeniu dziecka”
Grantobiorca: Anna Łuczak
Dofinansowanie: 7 935,99zł

Cel projektu: Pobudzenie 
aktywności dzieci i młodzieży oraz 
kultywowanie lokalnych tradycji 
poprzez organizację imprezy 
„Regionalizm i tradycja w 
otoczeniu dziecka”
Opis projektu: Zadanie pn. 
„Regionalizm i tradycja w 
otoczeniu dziecka” odbyło się w 
dniu 30 maja 2019 roku w 
godzinach 12.00 do 16.00 w 
miejscowości Gomunice na hali 
sportowej w Gomunicach 
Realizacja tak przygotowanej 
imprezy pozwoliła na zaspokojenie 
potrzeb społeczno- kulturalnych 
najmłodszych mieszkańców LGD.



Projekt: Promocja i kultywowanie tradycji pszczelarskich w Gminie Gomunice ”
Grantobiorca: Anna Łuczak
Dofinansowanie: 25 969,36zł

Cel projektu: „Zwiększenie aktywności 
społecznej wśród mieszkańców 
obszaru LGD BUD-UJ RAZEM oraz 
propagowanie produktu tradycyjnego 
– miodu, produktów pszczelarskich a 
także upowszechnianie zwyczajów 
regionalnych i kulturowych.”
Opis projektu: Impreza odbyła się 10 
sierpnia 2019 roku na stadionie 
sportowym  w miejscowości 
Gomunice. Powyższy projekt przyczynił 
do zaspokojenia potrzeb społecznych i 
kulturalnych mieszkańców obszaru 
LGD BUD-UJ RAZEM oraz nastąpiła 
integracja mieszkańców. Ponadto 
poprzez organizację przedmiotowej 
imprezy doszło do wzrostu wiedzy nt. 
pszczelarstwa i produktów z pasieki,  a 
także pożyteczności pszczół i wpływu 
pszczół na życie człowieka.  



Projekt: „Piknik z malarstwem”
Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic”
Dofinansowanie: 15 000,00 zł

Cel projektu: „Zaspokojenie potrzeb 
społeczno- kulturalnych 
mieszkańców LGD BUD-UJ RAZEM”  
poprzez zorganizowanie imprezy pn. 
„Piknik z malarstwem”
Opis projektu: Zadanie pn. „Piknik z 
malarstwem” odbyło się dn. 20 lipca 
2019r.w miejscowości Trzepnica w 
godz.16:00-23:00. Organizacja imprezy 
zwiększyła integrację społeczności 
lokalnej, podniosła świadomość 
historyczną oraz przypomniała tradycje 
lokalne zwiększając atrakcyjność 
obszaru. W przedmiotowej imprezie 
wzięło udział 200 osób.



Projekt: Organizacja dwóch imprez: "Wielopokoleniowego Spotkania Historycznego" oraz "Wielopokoleniowego 
Pikniku Integracyjnego"
Beneficjent: Gminny Klub Sportowy "GKS Ksawerów"
Dofinansowanie: 33 000,00 zł

Cel projektu: Głównym celem jest zaspokojenie 

potrzeb oraz integracja społeczności lokalnej gminy 
Ksawerów poprzez organizację międzypokoleniowych 
wydarzeń kulturowo-sportowych "Wielopokoleniowego 
Spotkania Historycznego" oraz "Wielopokoleniowego 
Pikniku Integracyjnego" promujących lokalne 
dziedzictwo gier i zabaw sportowych oraz działalność 

klubu sportowego.
Opis projektu: W ramach zadania Gminny Klub 

Sportowy planuje zorganizować dwie imprezy, które 
mają na celu integrację społeczności lokalnej:-
"Wielopokoleniowego Spotkania Historycznego", 
którego celem jest rozwój dziedzictwa kulturowego 
poprzez promowanie i zachowanie działalności klubów 
sportowych z gminy Ksawerów od połowy XX wieku do 
roku 2018;- "Wielopokoleniowy Piknik Integracyjny", 
którego celem jest popularyzowanie i promowanie 
dziedzictwa kulturowego jakim są gry i zabawy 
podwórkowe naszych rodziców i dziadków.



Projekt: Międzypokoleniowy festyn majówkowy
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zaradzyńskiej
Dofinansowanie: 29 995,79 zł

Cel projektu: Głównym celem zadania o nazwie 
"Międzypokoleniowy festyn majówkowy" jest 
integracja i aktywizacja lokalnej społeczności oraz 
krzewienie własnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego, co wpłynie na wzmocnienie 
lokalnych więzi społecznych i tożsamości 
kulturowej

Opis projektu: Zadanie pt. "Międzypokoleniowy 
festyn majówkowy" zrealizowane zostało w dniu 
4.05.2019 r. (w godzinach 14:00 - 22:00) na 
terenie OSP Wola Zaradzyńska oraz na 
sąsiadujących do strażnicy boiskach szkolnych.
Docelową grupę odbiorców stanowią mieszkańcy 
gminy Ksawerów, w każdym przedziale 
wiekowym, a także okoliczne zastępy 
ochotniczych straży pożarnych oraz orkiestry dęte.



Projekt: „Powitanie lata”
Grantobiorca: Halina Małgorzata Krakowiak
Dofinansowanie: 5 000,00zł

Cel projektu: „Zaspokojenie potrzeb społeczno-
kulturalnych mieszkańców, kultywowanie 
lokalnych tradycji oraz promowanie obszaru LGD 
poprzez organizację imprezy plenerowej- festynu 
rodzinnego „Powitanie lata”
Opis projektu: Impreza plenerowa pt. „Powitanie 
lata” odbyła się w dniu 15 czerwca 2019r. w 
Gorzkowicach. Impreza rozpoczęła się o godz. 
14:00, zaś zakończenie zaplanowane zostało na 
godzinę 19:00. Rezultaty osiągnięte w ramach 
zrealizowanej imprezy: 
- nastąpiła integracja dzieci i rodziców; 
- nastąpiła promocja miejscowej i regionalnej 

kultury;
- Uczestnicy imprezy zapoznali się z aktywnymi 

formami spędzania wolnego czasu.
W imprezie wzięło udział 200 osób



Projekt:Piknik historyczno-integracyjny w Nowej Gadce.
Grantobiorca: Gminny Klub Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum w Ksawerowie
Dofinansowanie: 5 000,00 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb 
społeczno-kulturanych oraz integracja 
społeczności lokalnej miejscowości Nowa 
Gadka oraz miejscowości ościennych 
poprzez organizację "Pikniku historyczno-
integracyjnego w Nowej Gadce".
Opis projektu: W ramach zadania Gminny 
Klub Signum Polonicum w Ksawerowie 
zorganizował w dniu9 sierpnia 2019r. 
„Piknik historyczno-integracyjny w Nowej 
Gadce”, który miał na celu integrację 
społeczności lokalnej poprzez udział w 
warsztatach tkackich oraz pokazach 
polskiej sztuki walki. Szczegółowym celem 
zadania bylo zapoznanie mieszkańców 
Nowej Gadki z lokalnym dziedzictwem 
kulturalnym dawnej osady przędzalniczej 
oraz popularyzowanie i promowanie 
polskiej sztuki walki i tradycji oręża 
polskiego



Projekt: Integracja po strażacku.
Gratobiorca : Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach
Dofinansowanie: 15 000,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja 
mieszkańców obszaru LGD "BUD-UJ 
RAZEM" oraz wzmocnienie więzi i 
miejscem zamieszkania poprzez 
organizację imprezy plenerowej 
"Integracja po strażacku"
Opis projektu: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Budziszewicach w ramach 
zadania pt: "Integracja po strażacku" 
zorganizowała imprezę plenerową w 
dniu 31.08.2019r. Impreza odbyła się 
na placu za budyniem OSP w 
Budziszewicach przy ul J.Ch. Paska 
62,impreza była bezpłatna i 
ogólnodostępna dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Budziszewice, 
gmin ościennych.



Projekt: Plenerowy festyn integracyjny pn. "POZNAJ OSP GMINY GRABICA".
Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Grabica "Nasza Ziemia Piotrkowska - Grabica"
Dofinansowanie: 14 970,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja 
mieszkańców obszaru LGD BUD-UJ 
RAZEM, w tym społeczności Gminy 
Grabica oraz wzmocnienie tożsamości 
historyczno – kulturowej mieszkańców 
poprzez organizację plenerowego 
festynu integracyjnego pn. "Poznaj 
OSP Gminy Grabica”
Opis projektu: Ogólnodostępny festyn 
plenerowy odbył się  07.07.2019r. w 
godz. 12:00 - 16:00 na stadionie 
gminnym w Szydłowie(adres: Szydłów-
Kolonia 47). Realizacja projektu 
przyczyniła się do zwiększenia 
aktywności mieszkańców



Projekt: Organizacja imprezy pn.: "Piknik rodzinny mieszkańców gminy Kodrąb".
Grantobiorca: Stowarzyszenie Kobiet Gminy Kodrąb "Polne Kwiaty"
Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb 
społeczno-kulturalnych mieszkańców, 
kultywowanie lokalnych tradycji oraz 
promowanie obszaru LGD poprzez 
organizację imprezy " Piknik rodzinny 
mieszkańców gminy Kodrąb„
Opis projektu: Zadanie  polegało na 
zorganizowaniu imprezy pn : " Piknik 
rodzinny mieszkańców gminy Kodrąb" 
Impreza odbyła się 9 czerwca 2019 
roku, w miejscowości Kodrąb przy 
ulicy Wolności na placu pod dawnej 
szkole, gdzie zazwyczaj organizowane 
są imprezy plenerowe tego typu. 
Podczas imprezy przewidziane są -
atrakcje dla dzieci



Projekt: Organizacja festynu młodzieżowego oraz pikniku rowerowego.
Grantobiorca: Ludowy Klub Sportowy Polonia w Gorzędowie
Dofinansowanie: 19 991,00 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb 
społeczno-kulturalnych mieszkańców 
Gminy Kamieńsk poprzez organizacje 
festynu młodzieżowego oraz pikniku 
rowerowego
Opis projektu: Festyn młodzieżowy  
realizowany został w dniu 6 lipca 2019 
r. na boisku sportowym w 
miejscowości Gorzędów w Gminie 
Kamieńsk. Festyn rozpoczął się o godz. 
9.30, natomiast zakończył o godz. 
18.00. Piknik rowerowy 
zorganizowany został w dniu 7 lipca 
2019 r.



Projekt: Festyn rodzinny z przyrodą w tle
Grantobiorca: Gmina Kamieńsk
Dofinansowanie: 25 050,00 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb 
społeczno-kulturalnych mieszkańców, 
kultywowanie lokalnych tradycji oraz 
promowanie obszaru LGD poprzez 
organizację imprezy plenerowej pn. 
"Festyn rodzinny z przyrodą w tle.
Opis projektu: "Festyn rodzinny z 
przyrodą w tle" odbył się w dniu 1 
czerwca 2019 r. na stadionie 
sportowym im. Antoniego 
Maszewskiego w Kamieńsku przy ulicy 
Sportowej. Organizacja festynu 
ułatwiła nawiązywanie i utrwalanie 
kontaktów integrując różne grupy 
środowiska lokalnego oraz 
mieszkańców zamieszkujących obszar 
LGD. 



Projekt:"Powitanie lata w Tuszynie"
Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie
Dofinansowanie: 39 100,00zł

Cel projektu: Aktywizacja mieszkańców 
lokalnej społeczności, integracja 
międzypokoleniowa i promocja walorów 
historycznych iprzyrodniczych naszego 
regionu poprzez organizację imprezy pn. 
"Powitanie lata w Tuszynie„
Opis projektu: "Powitanie lata w Tuszynie„ 
odbyło się w dniu 22 czerwca 2019 r. na placu 
przy boisku ORLIK w Tuszynie. Udział w 
imprezie był bezpłatny i otwarty dla 
wszystkich. Impreza odpowiadała na potrzeby 
mieszkańców, którzy sami zasugerowali 
organizację tego typu imprezy. Docelowa 
grupą odbiorców byli mieszkańcy gminy 
Tuszyn oraz gmin sąsiednich, takich jak 
Czarnocin czy Rzgów (obszar LGD).



Projekt: "Zaczęło się od legendy - piknik w Majkowicach promujący lokalne tradycje"
Grantobiorca: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ręczno
Dofinansowanie: 9 900,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja mieszkańców 
obszaru LGD BUD-UJ RAZEM oraz 
kultywowanie lokalnych tradycji 
poprzez organizację imprezy 
plenerowej pod nazwą: "Zaczęło się od 
legendy - piknik w Majkowicach 
promujący lokalne tradycje".
Opis projektu: "Zaczęło się od legendy -
piknik w Majkowicach promujący 
lokalne tradycje" odbył się dnia 22 
czerwca 2019 r. (w godzinach 18.00 -
24.00). Na placu Wspólnoty Gruntowej 
Wsi Majkowice położonym w 
miejscowości Majkowice 41. 
Odbiorcami przedmiotowego zadania 
byli mieszkańcy Gminy Ręczno oraz 
mieszkańcy gmin sąsiednich



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM
Siedziba: Osiedle Niewiadów 43  

97-225 Ujazd                        
Biuro: Plac Kościuszki 5

97-225 Ujazd

tel.44 719 22 29
e-mail: biuro@buduj.eu


