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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –

w ramach działania " Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"
Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce
tel/fax: 41 307 26 44

e-mail: biuro@bialelugi.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30

Maj 2018

W numerze:
• bieżący stopień

wdrażania LSR
• plany LGD na przyszłość

• wizytówki firm dofinansowanych
ze środków  LGD „Białe Ługi”

• fotorelacje

Bogoria Chmielnik Daleszyce Pierzchnica Raków Staszów Szydłów



Szanowni Państwo
 
Ostatni numer naszego Biuletynu ukazał się w IV kwartale 2017 
roku. W tym czasie odbyły się m.in. kolejne nabory wniosków 
grantowych z zakresu „ekologia i ekoturystyka-promocja 
i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę 
środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu” oraz 
„wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów 
–prozdrowotność”. 
Nabory te poprzedziły spotkania informacyjne, doradztwo w każdej gminie oraz 
liczne indywidualne konsultacje. W wyniku czego do biura wpłynęło 27 wniosków 
na w/w nabory.
Niesamowicie cieszy fakt, że na terenie LGD jest wiele osób/podmiotów/instytucji 
realizujących oddolne inicjatywy, bo grant to nic innego jak pomysł na aktywizację 
lokalnej społeczności, który wypływa z potrzeb mieszkańców.
Podsumowując przeprowadzone nabory od początku realizacji LSR do końca kwietnia 
2018 roku można dojść do wniosku, że zrealizowaliśmy już znaczną część działań 
wpływających na rozwój obszaru w tym na przedsiębiorczość. Dofinansowaliśmy 
11 przedsiębiorstw i przyczyniliśmy się do powstania 18 nowych firm. Ponadto 
dzięki współpracy Świętokrzyskich Grup Działania pozyskano środki z działania 
10.4 RPO woj. Świętokrzyskiego, w wyniku czego na obszarze naszej grupy 
powstało 10 firm. To jednak nie wszystko co mamy do zaoferowania dla rozwoju 
przedsiębiorczości. W III kwartale br. planujemy ogłoszenie naboru dla istniejących 
firm z przedsięwzięcia „tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno 
– rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”. 
Ciągle też realizujemy działania z zakresu aktywizacji i integracji lokalnej 
społeczności. Organizujemy spotkania, szkolenia, bierzemy udział w targach 
i imprezach kulturalnych. Staramy się na bieżąco informować lokalną społeczność 
o naszej działalności, formach wsparcia i możliwości współpracy z LGD. 
Warto również dodać, że w styczniu br. odbył się wyjazd studyjny z elementami 
warsztatu refleksyjnego, w którym udział wzięli pracownicy biura, członkowie władz 
LGD, przedstawiciele jst, przedstawiciele ngo, mieszkańcy obszaru, beneficjenci. 
Podczas spotkania dokonano bieżącej ewaluacji LSR oraz wprowadzono rozwiązania 
(rekomendacje) do dalszego wdrażania Strategii.
Kończąc chciałbym serdecznie zachęcić mieszkańców do aktywnego włączania 
się w działania LGD „Białe Ługi”, sięgania po środki oraz współpracy na różnych 
płaszczyznach. Synergia naszych działań niewątpliwie przełoży się na rozwój 
naszego obszaru.

Prezes Zarządu 
LGD „Białe Ługi”

Zdzisław Pniewski 



3



4



5

Operacje własne LGD
przedsięwzięcie: 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz 
określenie możliwości ich wykorzystania - projekt zrealizowany oraz rozliczony
Pierwsza zrealizowana przez LGD „Białe Ługi” operacja własna dotyczyła inwentaryzacji zasobów dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego obszaru LGD. 
Tytuł operacji: „Zasoby dziedzictwa kulturowego i naturalnego turystycznym bogactwem LGD Białe Ługi”. 
Projekt ma bardzo ważne znaczenie, gdyż jego efekty mają szansę zachować dziedzictwo kulturowe, 
najważniejsze składniki dóbr kultury wspólnoty obywatelskiej, tradycji, pamięci, bogactwa różnorodności. 
Zaplanowano zinwentaryzowanie min. 20 zasobów występujących na obszarze LGD „Białe Ługi”. 
Projekt zainaugurowano 8 lipca w świetlicy wiejskiej w Trzemosnej. Tego dnia odbyło się wydarzenie 
rozpoczynające projekt, podczas którego zespoły z terenu LGD zaprezentowały swój dorobek artystyczny, 
uświetniając tym samym imprezę. 
Następnie ogłoszono konkurs na opracowanie prac w dowolnej formie (film, prezentacja, fotoreportaż, spot) 
oraz fiszki konkursowej zawierającej inwentaryzację obszaru pod kontem zasobów. Konkurs adresowany był 
do 3 kategorii uczestników:
• I dla reprezentantów szkół
• II dla instytucji (GOK, Świetlice, Biblioteki, Szkoły)
• III dla osób fizycznych
Przyznano 9 nagród w kategorii szkoły oraz 3 nagrody w kategorii instytucje. W kategorii osoby fizyczne nie 
było zgłoszeń. Łączna pula nagród wynosiła 5000,00 zł.
Na kiermaszu, który odbył się 30 września w Daleszycach podsumowano konkurs i wręczono nagrody 
zwycięzcom. Kiermasz był świetną okazją do prezentacji lokalnych produktów i tradycji z nimi związanych. 
12 stoisk przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały pyszne i unikalne potrawy, które 
można było degustować, a także zasięgnąć tradycyjnych przepisów na przedstawiane dania. Impreza został 
urozmaicona występami lokalnych zespołów ludowych. 
Ostatnim etapem projektu było opracowanie na podstawie prac i fiszek konkursowych oraz własnych 
materiałów, katalogu zasobów kulturowych i naturalnych obszaru LGD. 
Kwota dofinansowania to: 50 000,00 zł, natomiast wartość całkowita projektu to: 55 634,47 zł. 

wskaźniki zrealizowane dzięki realizacji operacji:
Liczba przeprowadzonych inwentaryzacji – 1 szt.

Liczba zinwentaryzowanych zasobów – 33 szt.
Liczba wydanych publikacji dot. zasobów - 200 szt.

Fotorelacja z realizacji operacji własnej „Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania”
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Operacja własna – projekt w trakcie oceny w ŚBrr w Kielcach
przedsięwzięcie: 1.1.5 „rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego”
Tytuł operacji: Rozwój sektora turystycznego na obszarze LGD Białe Ługi poprzez utworzenie ośrodka 
szkoleniowo edukacyjnego i organizację cyklu szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Trzemosnej, skierowane do osób z obszaru gmin: Daleszyce, Staszów, 
Chmielnik, Szydłów, Bogoria, Raków, Pierzchnica. 
Grupa docelowa: osoby i pracownicy sektora turystycznego na obszarze LGD. Projekt zakłada wdrożenie no-
wego produktu w postaci Ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego dla branży okołoturystycznej w celu zmobi-
lizowania zasobów społecznych (mieszkańcy) poprzez wykorzystanie istniejących lokalnych zasobów przy-
rodniczych, historycznych, kulturowych(atrakcyjność turystyczna obszaru).

Celem operacji jest rozwój umiejętności mieszkańców i pracowników sektora turystycznego poprzez 
utworzenie Ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń branżowych w wyniku 
czego zostaną podniesione ich kompetencje.
Kwota dofinansowania o jaką wnioskuje LGD to: 50 000,00 zł, natomiast wartość całkowita projektu to: 55 556,00 zł. 

wskaźniki jakie zostaną zrealizowane dzięki realizacji operacji:
Liczba szkoleń – 5szt.

Liczba osób przeszkolonych – 100 osób
Utworzenie ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego – 1 obiekt (w miejsc. Trzemosna)

Konferencja branżowa – 1 szt.

prOjeKTy współpracy
Kreator przedsiębiorczości

Liczba Partnerów: 20
Całkowity koszt LGD „Białe Ługi”: 377 500,00 zł
Całkowity budżet Projektu – wszystkich Partnerów:
3 177 189,71 zł

wskaźniki:
Liczba utworzonych Lokalnych Centrów Wspierania 

Przedsiębiorczości (LCWP) – 1
Liczba wyjazdów studyjnych – 1

Liczba wspartych podmiotów gospodarczych – 10
Liczba godzin udzielonego doradztwa - 150

Liczba przeszkolonych osób – 75

Czas realizacji czerwiec 2018 – marzec 2020

czas na Świętokrzyskie
Czas realizacji 07 marca 2018 r. – 28.02.2019 r.
Liczba Partnerów: 7
Całkowity koszt LGD „Białe Ługi”: 50 000,00 zł
Całkowity budżet Projektu – wszystkich Partnerów: 
318 591,71 zł
Cele projektu promocja i rozwój turystyczny obszaru 
z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowe-
go i naturalnego.

wskaźniki:
Udział LGD w wydarzeniach promocyjnych - 

liczba wydarzeń – 7
Wykorzystanie TIK - Liczba nakręconych filmów – 7
Wykorzystanie TIK - Liczba Wirtualnych spacerów - 1

Wykorzystanie TIK - dostosowanie wirtualnego 
spaceru do wirtualnej rzeczywistości VR oraz zakup 

100 gogli VR typu cardboard z logo LGD - 1
Wykorzystanie TIK - Liczba akcji promocyjnych 

atrakcji turystycznych na blogach i kanałach 
społecznościowych - 1 

Wykorzystanie TIK - Liczba Wykonanych portali 
internetowych – 1

Wykorzystanie TIK - Liczba Wykonanych portali 
internetowych – 1

Liczba działań promujących dziedzictwo kulturowe 
i naturalne – 2

Udział LGD w targach - liczba imprez targowych - 1 
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Fotorelacja z podpisania umów grantowych: nabór 2/2017/G

pLany na prZysZłOŚĆ 

planowane konkursy do końca realizacji strategii:
1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących 
zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru – II półrocze 2018 r. 
Alokacja zostanie opublikowana podczas ogłoszenia konkursu (przybliżona wartość naboru 1 200 000,00 zł).
Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%, kwota wsparcia od 25 001,00 zł do 300 000,00 zł

planowane konkursy na projekty grantowe do końca realizacji strategii:
1.3.4 Działania promujące pasje mieszkańców - II półrocze 2019 r. 
Alokacja 300 000,00 zł
Wartość min. i maks. dofinansowania oraz procent dofinansowania: od 5 000,00 zł do 15 000 zł – 95%

1.1.6 rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego 
LGD – I półrocze 2021 r. 
Alokacja 300 000,00 zł
Wartość min. i maks. dofinansowania oraz procent dofinansowania: od 10 000,00 zł do 30 000 zł – 95%

planowane operacje własne do końca realizacji strategii:
1.2.2 wydarzenia integrujące branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (działalność związana 
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, kultura, rekreacja i rozrywka, handel hurtowy i detaliczny, 
działalność organizacji członkowskich) – II półrocze 2019 r. 
Alokacja: 50 000,00zł.

1.3.1 rozwijanie pasji mieszkańców – wyjazd studyjny – I półrocze 2020 r. 
Alokacja: 50 000,00zł.

1.3.2 Integracja mieszkańców – łączymy ludzi z pasją – II półrocze 2020 r. 
Alokacja: 50 000,00zł.
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warsZTaT reFLeKsyjny LOKaLnej Grupy DZIałanIa „BIałe łuGI”
Warsztat został przeprowadzony podczas wyjazdu studyjnego do Zakopanego w dniach 
06.01.2018 r. - 08.01.2018 r. Udział w nim wzięło łącznie 48 osób, natomiast warsztat został przeprowadzony 
przez Dyrektora Biura LGD Witolda Kowala. 
Pierwsza część warsztatu polegała na przedstawieniu uczestnikom informacji dotyczących działań 
promocyjnych oraz doradczych i szkoleniowych LGD. Następnie przedstawiono sposób przeprowadzonych 
naborów za okres 2016-2017. Kolejnym elementem było przedstawienie sprawozdania z wdrażania LSR 
w latach 2016-2017, zaprezentowanie wykorzystanych środków finansowych oraz realizacji wskaźników. 
Powyższe dane zostały przedstawione w poprzednim wydaniu biuletynu LGD. 
W kolejnym dniu warsztatu uczestnicy wzięli udział w dyskusji zgodnej z Wytycznymi Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność w ramach PROW 2014-2020. Celem dyskusji było znalezienie odpowiedzi na 8 pytań 
nt. wdrażania LSR (m.in. kryteria, cele, wskaźniki, itp.). Dyskusja była bardzo udana, a wyciągnięte wnioski 
przydatne i posłużą w dalszej realizacji LSR.
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aktywizacja

ceL OGóLny 1

Lata 2016–2018

nazwa wskaźnika produktu
planowany do 

osiągnięcia 
wskaźnik

realizacja

cel szczegółowy 1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego

1.1.8 Udział LGD 
w targach.

Liczba wydarzeń 3 szt.

przedstawiciele LGD uczestniczyli w targach 2 
razy, w następujących terminach:
agrotravel 2017 (Kielce) - 07.04.2017 r. - 
09.04.2017 r.
Dary Lasu 2017 (szczecinek) - 30.09.2017 r. - 
01.10.2017 r.

1.1.9 Wydawnictwa 
promocyjne LGD

Liczba wydarzeń 2 szt. II kwartał 2018 r.

cel szczegółowy 1.2 pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców

1.2.4 Podniesienie 
wiedzy mieszkańców 
o prowadzeniu 
działalności gospodarczej

Liczba spotkań informacyjno-
-konsultacyjnych LGD 
z mieszkańcami

4 szt.

łącznie odbyły się 4 spotkania dotyczące tego 
przedsięwzięcia w następujących terminach:
03.10.2016r.
16.01.2017r.
07.04.2017r.
25.05.2017r

cel szczegółowy 1.3 wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów

1.3.6 Informowanie 
mieszkańców 
o potencjale 
i wydarzeniach na 
obszarze LGD

Liczba spotkań informacyjno-
-konsultacyjnych LGD 
z mieszkańcami

5 szt.

łącznie odbyły się 3 spotkania dotyczące tego 
przedsięwzięcia w następujących terminach:
06.04.2017r
19.12.2017r.
26.04.2018 r.
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Mat-Bud Mateusz Idzik
Drugnia Zakarczmie 4

501 408 495
www.matbud-tynki.pl

Oferowane usługi:
• tynki maszynowe: gipsowe cementowe wapienne
• wylewki miksokretem.

Zapraszamy:
• poniedziałek – czwartek: 10:00 - 21:00 
• piątek – sobota: 10:00 - 22:00  •  niedziela i Święta: 12:00 -22:00

saDłOcHa-serwIs sKp
KOLOnIa BOGOrIa 30a

robertvfr@gazeta,pl
www.sadlocha-serwis.pl

Oferowane usługi:
• Serwis samochodowy • stacja kontroli pojazdów • myjnia 24h

Zapraszamy:
• poniedziałek – piątek: 8:00 – 18:00  •  sobota: 8:00 - 15:00

wspIeraMy prZeDsIęBIOrcZOŚĆ! 
Poniżej prezentujemy Państwu wizytówki powstałych i rozwiniętych firm dzięki funduszom z LGD:

elkamen
Kolejowa 18, 28-200 staszów

534 567 354
www.restauracja-kolejowa18.pl

Oferowane usługi:
Restauracja Kolejowa 18 mieści się w centrum miasta Staszów 
przy ulicy o tej samej nazwie.
Chcemy, aby restauracja kojarzyła się naszym Gościom z miłą 
atmosferą, ciepłym domowym wnętrzem, doskonałą obsługą 
i przede wszystkim ze smacznym jedzeniem. Dbamy o te warto-
ści każdego dnia, by każdy nasz Gość czuł się wyjątkowo.

Zapraszamy:
• poniedziałek – czwartek: 10:00 - 21:00 
• piątek – sobota: 10:00 - 22:00 
• niedziela i Święta: 12:00 -22:00

Furmanek Design
ul. Świętokrzyska 9, 26-021 Daleszyce

biuro@furmanek.pl
furmanek.pl, furmanek24.pl

Oferowane usługi:
Firma Furmanek Design świadczy usługi z zakresu cięcia, forma-
towania i obróbki kamienia, a także produkcji rzeźb i detali archi-
tektonicznych wykorzystywanych w renowacji obiektów zabyt-
kowych. W ofercie firmy są zarówno produkty standardowe, jak 
i wyroby realizowane na indywidualne zamówienie klienta.

Zapraszamy:
Hurtownia Daleszyce k. Kielc
ul. Głowackiego 38, 26-021 Daleszyce
Telefon +48 607 303 970, mail: hurtownia@furmanek.pl
• poniedziałek - piątek: 7:00 – 17:00 • sobota: 9:00 – 14: 00
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auto-serwis sarzyński łukasz
jurkowice 74B, 28-210 Bogoria

509 839 048, 15 823 98 79
sarzynski2@op.pl

www.autoserwis-sarzynski.pl

Oferowane usługi:
• Kompleksowa naprawa samochodów osobowych i dostawczych,
• montaż instalacji LPG,
• prostowanie, spawanie, malowanie felg aluminiowych  •  blacharstwo-lakiernictwo,
• naprawy powypadkowe  •  elektromechanika  •  wulkanizacja- sprzedaż, montaż opon,
• serwis i naprawa klimatyzacji  •  posiadamy auto zastępcze.

Zapraszamy:
• poniedziałek – piątek: 8:00 - 17:00  •  sobota: 8:00 - 14:00 

stamed urszula Medyńska
26-035 raków
502 321 489

ośrodek@chanczadomki.pl, cyprys@domkichancza.pl
www.chanczadomki.pl, www.domkichancza.pl

Oferowane usługi:
Zakwaterowanie w domkach letniskowych:
Ośrodka Wypoczynkowego CHAŃCZA,
Domkach Letniskowych CYPRYS w Korytnicy.

 D
O

M

KI  LETNISKO
W

E

C Y P R YS

studio urody pasja Fryzjerstwo & Kosmetyka& Hurtownia
raków 26-035, ul. pl. wolności 15

693 057 137, ewelina.steplewska@op.pl
      studio urody pasja

Oferowane usługi:
• USŁUGI FRYZJERSKIE: Strzyżenie damskie ,męskie , dziecięce, Koloryzacja 

włosów, Modelowanie włosów, Fryzury ślubne i okolicznościowe, Trwała on-
dulacja, Keratynowe prostowanie włosów, Pielęgnacja włosów, Przedłużanie 
i zagęszczanie włosów metodą na ringi i taśmy.

• STRZYŻENIE WŁOSÓW - NOŻYCZKAMI NA GORĄCO 
• PIELĘGNACJA WŁOSÓW- OZONOTERAPIA (Biologiczna odbudowa włosów) 
• USŁUGI KOSMETYCZNE: Stylizacja paznokci (żelowe ,hybrydowe, akrylowe), 

Pedicure - stylizacja stóp, Przedłużanie rzęs metodą 1:1 ,2D,5D,8D, Henna 
brwi i rzęs + regulacja, Depilacja, Makijaże okazjonalne, ślubne, Przekłuwanie 
uszu, Zabiegi na twarz (mikrodermabrazja, kwasy, oczyszczanie, jonoforeza, 
sonoforeza itp.), Parafina na dłonie i stopy.

Zapraszamy:
• poniedziałek – piątek: 9.00- 18.00  •  sobota: 8:00 – 14:00 

p.H.u. Kamil Dobrowolski 
Daleszyce, ul. Kościuszki 3 

725 254 444

Oferowane usługi:
• zamówienia telefoniczne oraz dowóz zakupów
 z sieci sklepów SPAR

Zapraszamy:
• poniedziałek – sobota: 7:00 – 21:00 
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Q1 Dawid Kułan 
pierzchnica ul. szkolna 51/4

26-015 pierzchnica 
667 492 132, q1.biuro@gmail.com

Oferowane usługi:
• wymiana kół i opon,
• diagnostyka komputerowa,
• mechanika pojazdowa,
• wymiana płynów, filtrów, olejów, 
• wymiana części eksploatacyjnych,
• Usługi dotyczą pojazdów osobowych i ciężarowych
 wykonywane z dojazdem do klienta

Zapraszamy:
• Serwis całodobowy 

Zakład Kamieniarski emil czaja 
ul. Lubańska 3a 26-020 chmielnik 

606 763 183, kamieniarstwo-czaja@wp.pl
www.kamieniarstwo-czaja.pl

Oferowane usługi:
• Produkty: nagrobki, wazony, metaloplastyka, parapety, blaty
 kuchenne i łazienkowe, schody, okładziny schodów,
 okładziny elewacyjne, okładziny kominków, posadzki, płytki
 posadzkowe, tablice pamiątkowe, grille, skrzynki na listy 
 wolnostojące, zegary wiszące, inne elementy kamienne.
• Produkty są wykonywane z kamienia naturalnego. 
• Usługi: cięcie piłami formatowymi, wykonywanie profili,
 wykonywanie faz, ćwierćwiałków, półwałków, wykonywanie
 ścianek profilowanych, transport wyrobów gotowych.

Zapraszamy:
• poniedziałek – sobota: 8:00 – 18:00

TOM – BuD Tomasz Irek 
podmaleniec 113 a, 28 – 200 staszów 

tomaszirek@onet.pl
www.tomekbuduje.pl

Oferowane usługi:
• budowa ogrodzeń: z kamienia, dolomitów świętokrzyskich,
 kamienia piaskowca, prefabrykatów, elementów betonowych,
 klinkierów itp.,
• budowa altanek z grillem,
• układanie kostki brukowej,
• krycie dachów, obróbki dekarskie,
• kompleksowe remonty i wykończenia wnętrz,
• prace budowlane od A od Z.

Zapraszamy:
• poniedziałek - piątek 7:00 – 20:00
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eko-wash Mobilna Myjnia parowa 
powiat staszowski 

535 899 299
www.myjnia-staszow.pl

Oferowane usługi:
• kompleksowe sprzątanie samochodów,
• pranie tapicerki samochodowej,
• czyszczenie tapicerki skórzanej,
• pranie kanap, foteli, łóżek, krzeseł itp.,
• pranie dywanów i wykładzin

Zapraszamy:
• poniedziałek – sobota: 8:00 - 16:00 

Drew-sOLID łukasz Głowacki 
czajków południowy 115 

668 351 066
Oferowane usługi:
• tarcica mokra i sucha dębowa, 
• przetarcie prywatne,
• cięcie i łupanie drewna metodą maszynową,
• drewno kominkowe opałowe.

Zapraszamy:
• poniedziałek – piątek:7:00 – 15:00 

FenIX BHp I ppOŻ renata stachowicz-sokól 
ul. 1 maja 23, 26-020 chmielnik 

Tel. Biuro/sklep - 512 850 768, BHp i ppOŻ - 509 959 988
biuro@i-fenix.pl, www.i-fenix.pl,      FenIX BHp I ppOŻ

Oferowane usługi:
• wyposażanie obiektów w gaśnice, hydranty, sprzęt przeciwpożarowy
• wykonania okresowych przeglądów budynków i konserwacji urządzeń ppoż.
• szkoleń pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
• szkoleń pracowników w zakresie praktycznych warunków ewakuacji osób 

z budynku 
• szkoleń osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
• opracowywania i aktualizowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
• szkoleń pracodawcy i pracowników w zakresie BHP
• Analizy, ekspertyzy, opinie BHP i PPOŻ.

Prowadzimy także sklep stacjonarny z artykułami:
• odzieżą BHP (m.in. kaski, odzież robocza, fartuchy, odzież termiczna, rękawice, okulary ochronne, maski 

ochronne dróg oddechowych, kamizelki odblaskowe, odblaski)
• sprzętem ppoż. (gaśnice samochodowe, obiektowe, hydranty)
• znakami ewakuacyjnymi, ochrony p.poż , bhp, piktogramami
• torby medyczne-ratownicze, deski ratownicze apteczki pierwszej pomocy i innych akcesoria
• czujkami tlenku węgla (czadu), dymu , gazów wybuchowych , dualne czujniki czadu i dymu
• wyposażeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych (torby R1, deski ortopedyczne, sprzęt ratowniczy,
 armatura pożarnicza)

Zapraszamy:
• poniedziałek – piątek: 8.00 - 16.00 
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FOTOreLacja Z reaLIZacjI GranTów
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –

w ramach działania " Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" PROW 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi"
Trzemosna 27, 26-021 Daleszyce
tel/fax: 41 307 26 44

e-mail: biuro@bialelugi.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:30

Maj 2018

W numerze:
• bieżący stopień

wdrażania LSR
• plany LGD na przyszłość

• wizytówki firm dofinansowanych
ze środków  LGD „Białe Ługi”

• fotorelacje

Bogoria Chmielnik Daleszyce Pierzchnica Raków Staszów Szydłów


