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Szanowni 

Czytelnicy,

mieszkańcy 

obszaru  

Partnerstwa 

Dobrej 

i Widawy!

Oddajemy w  Państwa ręce pierwszy numer 
kwartalnika „Między Dobrą a  Widawą” przygotowany 
przez nasze Stowarzyszenie, czyli Lokalną Grupę 
Działania Dobra Widawa. Od dłuższego czasu nosiliśmy 
się z  zamiarem realizacji tego pomysłu i  w  końcu się 
udało! Mam nadzieję, że efekt naszej pracy przypadnie 
Państwu do gustu.

Jest to dobry moment, abyśmy mogli tym, którzy być 
może jeszcze nas nie znają, pokrótce się przedstawić.

Działamy na zasadzie partnerstwa składającego się 
z  przedstawicieli sektora publicznego, społecznego 
i  gospodarczego. W  skład LGD Dobra Widawa wchodzi 
10 gmin: Długołęka, Czernica – powiat wrocławski, 
Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów, 
Syców, Międzybórz – powiat oleśnicki, Wilków – powiat 
namysłowski, Jelcz-Laskowice – powiat oławski.

Przez teren LGD przepływają dwie rzeki, od 
których wzięła się nazwa Stowarzyszenia – znajdująca 
się w  centralnej części obszaru Widawa, płynąca 
z  Drołtowic w  gm. Syców w  kierunku Namysłowa 
dalej przez Bierutów i Psie Pole do ujścia do Odry, oraz 
dopływ Widawy – Dobra, mająca źródła we Wzgórzach 
Trzebnickich i  tocząca swój bieg przez Dobroszyce 
i Szczodre.

W naszym logo znajdują się motyle, które symbolizują 
czerwończyka fioletka – rzadką populację motyla, 
dla ochrony którego kluczowym znaczeniem było 
utworzenie obszarów chronionych „Doliny Oleśnicy 
i Boguszyckiego Potoku” oraz obszaru „Bierutów”.

Jestem dumna, że możemy razem z Państwem działać 
na rzecz rozwoju lokalnego, wykorzystując potencjał 
zasobów przyrodniczych i kulturowych naszego regionu. 
Poprzednie lata są tego doskonałym przykładem 
i zapewniam, że ciężko pracujemy, abyśmy mogli za kilka 
lat popatrzeć z dumą na nasze wspólne dokonania.

W  ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich poprzedniej edycji 2007-2013 skierowaliśmy 
ponad 10 mln zł na rozwój naszych partnerskich 
gmin. Z  tych środków skorzystały zarówno urzędy 
gmin, domy kultury, stowarzyszenia i  fundacje, jak 
również osoby fizyczne i  przedsiębiorcy. Na pewno 
wielokrotnie zauważyli Państwo na budynkach 
użyteczności publicznej, placach zabaw, siłowniach 
zewnętrznych, parkach czy halach produkcyjnych tablice 
z  charakterystycznym logo naszego Stowarzyszenia 
informujące o źródłach finansowania inwestycji.

Dzięki podpisaniu w  2016 r. kolejnej umowy 
z  Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego pozyskaliśmy 16 930 tys. zł. Przed nami 
więc kolejne odpowiedzialne zadanie, aby odpowiednio 
i skutecznie skierować te środki na obszar Partnerstwa.

Ale nic dobrego dla regionu nie zadziałoby się bez 
zaangażowania i  determinacji wielu ludzi. To praca 
społeczna Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, lokalnych 
liderów, aktywnych członków Stowarzyszenia oraz 
przedsiębiorczych mieszkańców, których organizacyjnie 
i merytorycznie wspierają pracownicy Biura LGD.

Życząc Państwu miłej lektury, jednocześnie zachęcam 
do aktywnego włączenia się w  redagowanie naszego 
kwartalnika.

Z poważaniem

Agnieszka Kasina

Prezes Zarządu
Lokalnej Grupy Działania  

Dobra Widawa

Komisja Rewizyjna

Organem kontrolnym w  Stowarzyszeniu jest Komisja Rewizyjna, której przewodniczy Marta Schab (gm. Czernica), 

ponadto w organie zasiadają – Jerzy Kasprzak (Oleśnica), Ilona Ewa Czupta (gm. Czernica), Józefa Paluszek (gm. Dzia-

dowa Kłoda) i  Adam Jaskuła (gm. Czernica). Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przede wszystkim: kontrola 

bieżącej pracy Stowarzyszenia, składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowa-

rzyszenia i  zgłaszanie wniosków w  przedmiocie absolutorium Zarządowi, przedstawienie Zarządowi uwag dotyczą-

cych jego działalności oraz protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami oraz prowadzenie okresowych kontroli opła-

cania składek członkowskich.

Funkcjonowanie  
LGD Dobra Widawa

 Zarząd LGD Dobra Widawa: Od lewej: Anna Terlecka-Krowicka, 

Paweł Dyszlewski, Agnieszka Kasina, Bronisława Mela, Ryszard 

Mazur, Witold Fuchs. 

 Rada LGD Dobra Widawa: Od lewej: Sławomir Pałupski,  

Marek Starczewski, Aneta Fiskies, Henryka Zmarzły, Jarosław  

Przybysz, Lesław Wachowski, Ryszard Jurowicz.

 Komisja Rewizyjna LGD Dobra Widawa: Od lewej: Marta Schab, 

Adam Jaskuła, Ilona Ewa Czupta.

 Komisja Rewizyjna LGD Dobra Widawa: Od lewej:  Józefa 

Paluszek, Jerzy Kasprzak.

Zarząd

Nic dobrego dla regionu nie zadziałoby się bez za-

angażowania i  determinacji wielu ludzi. To praca 

społeczna Zarządu kolejnych kadencji, który kieruje 

całokształtem działalności Stowarzyszenia, repre-

zentuje je na zewnątrz i  ponosi odpowiedzialność za 

swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków, które 

stanowi najwyższą władzę w Stowarzyszeniu. Obecnie 

w  Zarządzie pracuje 7  osób: Agnieszka Kasina (gm. 

Oleśnica) – prezes, Witold Fuchs (gm. Dziadowa Kłoda) 

i Anna Terlecka-Krowicka (gm. Jelcz-Laskowice) – wi-

ceprezesi, Bronisława Mela (gm. Wilków) – sekretarz 

oraz Katarzyna Drabczyńska (gm. Międzybórz), Paweł 

Dyszlewski (Namysłów) i  Ryszard Mazur (gm. Długo-

łęka). Zarząd jest przede wszystkim odpowiedzialny 

za prawidłową realizację LSR zgodnie z  zasadami wy-

nikającymi z  przepisów Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.

Rada LGD

Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie 

Członków spośród członków tego zebrania. Do wyłącznej 

kompetencji Rady należy wybór złożonych przez wnio-

skodawców operacji do finansowania oraz ustalanie dla 

nich kwot wsparcia. W  Radzie LGD zasiada 10 osób re-

prezentujących przedstawicieli: władz publicznych – Ry-

szard Jurowicz (gm. Dziadowa Kłoda) i Barbara Witkow-

ska (gm. Międzybórz), lokalnych partnerów społecznych 

– Henryka Zmarzły (gm. Bierutów) – sekretarz, przedsię-

biorców – Violetta Traczyk (gm. Dobroszyce), Jarosław 

Przybysz (gm. Syców) i Lesław Wachowski (gm. Wilków) 

oraz reprezentanci mieszkańców – Sławomir Pałupski 

(gm. Długołęka) – przewodniczący Rady, Aneta Fiskies 

(gm. Czernica) – wiceprzewodnicząca, Sławomir Fluder 

(gm. Oleśnica) i  Marek Starczewski (gm. Jelcz-Laskowi-

ce). Na poziomie podejmowania decyzji ani władze pub-

liczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani 

żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49% 

praw głosu (parytet równowagi sektorów).
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Partnerstwo Dobra Widawa

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest Stowarzyszeniem realizującym działania wykorzystujące poten-

cjał zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich. LGD działa na 

zasadzie partnerstwa składającego się z  przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego 

oraz mieszkańców.

W skład LGD Dobra Widawa wchodzi 10 gmin: Długołęka, Czernica – powiat wrocławski, Dziadowa Kłoda, 

Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów, Syców, Międzybórz – powiat oleśnicki, Wilków – powiat namysłowski, Jelcz-

-Laskowice – powiat oławski.

Jeśli ktoś z Państwa chce zostać członkiem LGD, może to zrobić, wypełniając deklarację oraz uzyska dwie 

pisemne rekomendacje od członków LGD. Każdy z  członków może wpływać na decyzje podejmowane na 

Walnym Zebraniu oraz włożyć swój aktywny wkład w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Decyzją Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, które odbyło się 8.04.2010 r., ustalono, iż przyj-

mowanie nowych członków do Lokalnej Grupy Działania będzie odbywało się raz na kwartał.
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  Urząd Miasta i Gminy 

Bierutów, 

ul. Moniuszki 12, 

56-420 Bierutów

tel.: +48 71 314 62 51

e-mail: bierutow@bierutow.pl

  Urząd Gminy Czernica

ul. Kolejowa 3,

55-003 Czernica

tel.: 71 726 57 00

faks: 71 726 57 00

e-mail: czernica@czernica.pl

  Urząd Gminy Dobroszyce

ul. Rynek 16, 

56-410 Dobroszyce

tel.: 71 314 11 67

fax: 71 314 12 76

e-mail: sekretariat@dobroszyce.pl

  Urząd Gminy Długołęka

ul. Robotnicza 12, 

Długołęka, 

55-095 Mirków

tel. 71 323 02 03

fax 71 323 02 04

  Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie

ul. Oleśnicka 1, 

56-504 Dziadowa Kłoda

tel.: 62 786 92 80

fax: 62 785 18 08

e-mail: 

urzad.gminy@dziadowakloda.pl

  Urząd Gminy w Wilkowie

ul. Wrocławska 11, 

46-113 Wilków

tel.: 77 419 55 11-15

fax: 77 419 55 11

e-mail: ug@wilkow.pl

  Urząd Miasta i Gminy 

Jelcz-Laskowice

ul. Witosa 24, 

55-220 Jelcz-Laskowice

tel.: +48 71 314 62 51

e- mail: 

um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

  Urząd Miasta i Gminy 

Międzybórz

ul. Kolejowa 13, 

56-513 Międzybórz

tel. 62 78 56 019

  Urząd Miasta i Gminy 

w Sycowie

ul. Mickiewicza 1, 

56-500 Syców

tel.: 62 785 5100

fax: 62 785 5104

e-mail: urzad@sycow.pl

  Urząd Gminy Oleśnica

ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica

tel.: 71 314 02 00

e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl

 Biuro LGD Dobra Widawa: Aleksandra Borówka, Ewa Olejnik, 

Małgorzata Oleniecka, Agnieszka Kasina, Joanna Praska, 

Marta Kaszuba.

Biuro LGD

W 2009 r. zostało utworzone Biuro Lokalnej Grupy 

Działania Dobra Widawa. Pracownicy Biura prowa-

dzą sprawy Zarządu i  Stowarzyszenia między inny-

mi poprzez inspirowanie i podejmowanie działań na 

rzecz Stowarzyszenia oraz pełną obsługę organów 

Stowarzyszenia w  zakresie spraw administracyj-

nych, fi nansowych i organizacyjnych. W Biurze pra-

cuje: Agnieszka Kasina – dyrektor, Ewa Olejnik i Mał-

gorzata Oleniecka – wicedyrektorki, Joanna Praska 

– asystent ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, 

Kontroli i Ewaluacji, Aleksandra Borówka – asystent 

ds. informacyjno-doradczych i  animacyjnych w ob-

szarze działalności organizacji społecznych, Marta 

Kaszuba – asystent ds. wdrażania Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Ryszard Ma-

zur - specjalista ds. Aktywizacji, Animacji lokalnej 

i  Współpracy oraz Barbara Kaźmierczak - asystent 

ds. Aktywizacji, Animacji lokalnej i Współpracy.

Pracownicy Biura odpowiedzialni są za prawidło-

wą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, promocję 

oraz aktywizację mieszkańców. Obecnie świadczą 

doradztwo związane z  prawidłowym przygotowa-

niem wniosków oraz innych dokumentów i  załącz-

ników. Doradztwo prowadzone jest w  godzinach 

pracy Biura: od godz.: 7.45 do godz.: 15.45, od po-

niedziałku do piątku. Udzielane jest ono również 

w  formie szkoleń i  warsztatów organizowanych 

w  miarę zapotrzebowania przed kolejnymi nabo-

rami wniosków. Wszystkie informacje dotyczące 

terminów naborów, dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego złożenia wniosków oraz interesujące 

wydarzenia z  terenu Partnerskich Gmin zamiesz-

czane są na stronie internetowej Stowarzyszenia 

www.dobrawidawa.pl.

Zespół redakcyjny Biuro LGD 

Dobra Widawa w składzie: 

Aleksandra Borówka, 

Agnieszka Kasina, Marta Kaszuba, 

Barbara Kaźmierczak, 

Małgorzata Oleniecka, Joanna Praska; 

 

Czasopismo „Między Dobrą a Widawą” 

powstało we współpracy z Gminami, 

Instytucjami i Stowarzyszeniami nale-

żącymi do Partnerstwa Dobra Widawa
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Budżet 

LokaLnej Grupy  

działania 

doBra WidaWa

Dzięki podpisaniu ko-

lejnej umowy w  maju 

2016  r. z  Urzędem 

Marszałkowskim Wo-

jewództwa Dolnoślą-

skiego pozyskaliśmy 

16 930 tys. na realiza-

cję lokalnej strategii 

rozwoju, z czego:

5 800 tys. 
na ogólnodostępną 

infrastrukturę 

sportową 

rekreacyjną lub 

kulturalną,

4 300 tys. 
na podejmowanie 

działalności 

gospodarczej,

2 700 tys. 
na rozwój 

działalności 

gospodarczej,

900 tys. 
na projekty 

grantowe,

280 tys. 
na projekty 

współpracy,

300 tys. 
na promowanie 

obszaru objętego,

2 650 tys. 
na koszty bieżące 

i aktywizację.

Nasza strategia 
zbudowana jest 
wokół czterech 

celów wiodących:

  Stworzenie 
oferty 
turystycznej 
w oparciu  
o zasoby 
i specyfikę 
regionu.

  Wzrost  
poziomu 
zasobności 
mieszkańców  
w regionie.

  Zrównoważone 
wykorzystanie 
zasobów 
środowiska.

  Wzrost 
integracji 
i potencjału 
społecznego  
w regionie.
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W dniach od 23 stycznia do 8 lutego 2017 r. przedsiębiorcy i gminy należące do LGD Dobra Widawa wzięli udział w naborze wniosków z zakresu „Budo-

wy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 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 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach ww. naboru LGD Dobra Widawa dysponowała pulą 5 mln zł. Spośród złożonych 18 wniosków o przy-
znanie pomocy, Rada LGD wybrała do dofinansowania 15 projektów oraz umieściła jeden projekt na liście oczekujących na dofinansowanie w  wyniku 
zwolnienia się środków. Aktualnie, wybrane przez LGD wnioski znajdują się na etapie ostatecznej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Najwyżej punktowane projekty zostały złożone przez jednostki sektora finansów publicznych.

WNIOSKODAWCA PROJEKT

USTALONA 
KWOTA 

WSPARCIA 
(zł)*

STATUS

Miasto i Gmina 
Bierutów

Rowerem po mieście i gminie Bierutów – przebudowa szlaku 
pieszo-rowerowego wraz z budową obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej

498803.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Czernica

Budowa i wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego dla te-
renu rekreacyjno-sportowego wraz z zagospodarowaniem te-
renu oraz promocją obszaru LGD Dobra Widawa w Chrząstawie 
Małej na działce nr 207/4

401881.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Długołęka
Stworzenie atrakcyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyj-
nej na obszarze LGD poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk 
w m. Dobroszów i Stępiń, gmina Długołęka

318005.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Długołęka
Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze 
LGD poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska w m. Brzezia 
Łąka, gmina Długołęka

282512.00
Wybrany do dofinansowania, 
oczekujący na dofinansowanie 
w wyniku zwolnienia się środków

Gmina 
Dobroszyce

Utworzenie punktu informacji turystycznej oraz obsługi rowe-
rzystów i turystów

499999.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Dziadowa 
Kłoda

Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy Dziadowa Kłoda 
poprzez wykonanie tablic informacyjno-turystycznych na gra-
nicach przydrożnych gminy

35778.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Dziadowa 
Kłoda

Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury 
w miejscach publicznych w miejscowości Radzowice, gmina 
Dziadowa Kłoda

48041.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Dziadowa 
Kłoda

Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej w gminie Dziadowa 
Kłoda poprzez urządzenie lokalnego miejsca spotkań 
w centrum wsi Miłowice

46895.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Dziadowa 
Kłoda

Budowa ogólnodostępnych obiektów małej architektury 
w miejscach publicznych w miejscowości Dziadowa Kłoda, 
gmina Dziadowa Kłoda

62141.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Jelcz-
Laskowice

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach 176376.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Jelcz-
Laskowice

Zakup i montaż lamp solarnych na terenach rekreacyjnych 
w Gminie Jelcz-Laskowice

99865.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina 
Międzybórz

Zagospodarowanie terenu w  Międzyborzu na działce nr 
858 w celu stworzenia ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej

237295.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Oleśnica
Gmina Oleśnic a miejscem atrakcyjnego i  smacznego 
wypoczynku

318017.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Syców
Świetlica w Drołtowicach bazą szlaku rowerowego „Do źródeł 
Widawy”

213200.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Centrum Kultury 
w Sycowie

„Gdzie usłyszysz śpiew – tam idź, tam dobrzy ludzie…” Rozwój 
i zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego wśród 
mieszkańców terenu LGD Dobra Widawa poprzez modernizację 
Sali kameralnej w Centrum Kultury w Sycowie oraz publikację 
przewodnika turystyczno-kulturalnego śladem lokalnych 
twórców

171056.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

Gmina Wików Centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Wilkowie 318150.00
Wybrany do dofinansowania, 
mieszczący się w limicie środków

*Ustalona kwota wsparcia stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji, pozostała część kosztów kwalifikowalnych stanowi wkład własny podmiotu 
ubiegającego się o przyznanie pomocy (są to publiczne środki krajowe).

Dotacje dla gmin należących  

do lgD Dobra Widawa
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Na przełomie grudnia 
i  stycznia 2017 r. LGD Dobra 
Widawa przeprowadziła nabo-
ry wniosków o przyznanie po-
mocy na podjęcie działalności 
gospodarczej oraz rozwój już 
działających przedsiębiorstw 
w  ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Na ten cel przeznaczone 
zostały 4 mln  zł. W naborach 
zaplanowanych na jesień tego 
roku pozostała do rozdyspo-
nowania pula środków w wy-
sokości 3 mln zł.

Z  możliwości starania się 
o  unijne pieniądze w  ubie-

głorocznych naborach skorzy-
stało wielu mieszkańców na-
szego obszaru oraz lokalnych 
firm. Na podejmowanie dzia-
łalności gospodarczej złożono 
30 wniosków, na rozwój dzia-
łalności - 26 wniosków.

Osoby zainteresowane pod-
jęciem działalności gospodar-
czej skorzystały z  szansy na 
zdobycia na ten cel aż 100 tys. 
zł. Co więcej, dofinansowanie 
to ma charakter premii, a za-
tem środki zostają przyszłe-
mu przedsiębiorcy przekaza-
ne już na starcie. To nowość 
w  historii dotacji unijnych, 
dotychczas bowiem trzeba 
było dysponować własnymi 
pieniędzmi i  oczekiwać na 
refundację poniesionych wy-
datków. Do dofinansowania 
zostały wybrane 22 najlepsze 
projekty.

Na rozwój już istniejących 

przedsiębiorstw działających 
na obszarze LGD Dobra Wida-
wa można było uzyskać refun-
dację w  wysokości 50 - 300 
tys. zł. Środki przyznano 8 
firmom.

Obecnie wybrane przez 
LGD projekty oczekują na 
ostateczną weryfikację przez 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
i  podpisanie umów o  przy-
znanie pomocy.

Jesienią tego roku planowa-
ne są kolejne nabory. Przewi-
dziane jest wsparcie 20 osób 
chcących założyć własny bi-
znes, a  także rozdysponowa-
nie puli 1  mln zł pomiędzy 
funkcjonujące firmy. Dodatko-
wo, w związku z nieprzyzna-
niem w  pierwszym naborze 
środków na działalności z za-
kresu turystyki środki te zo-
staną ponownie udostępnio-

ne: dwie dotacje po 100 tys. zł 
na podejmowanie działalno-
ści, pula 200 tys. zł na rozwój 
dwóch firm.

Na co może zostać 

przeznaczona dotacja?

Kosztami kwalifikującymi 
się do objęcia wsparciem są 
m.in. koszty: zakupu nowych 
maszyn i wyposażenia, zaku-
pu robót budowlanych i usług 
(w  tym tzw. koszty ogólne 
związane z kosztami budowy 
lub modernizacji nierucho-
mości, takie jak np. honora-
ria architektów, inżynierów, 
opłaty za konsultacje), zakupu 
lub rozwoju oprogramowania 
komputerowego oraz zakupu 
patentów, licencji lub wyna-
grodzeń za przeniesienie au-
torskich praw majątkowych 
lub znaków towarowych czy 
zakupu środków transportu.

Kto może ubiegać się  

o dotację?

O  pomoc na podejmowa-
nie działalności gospodarczej 
może ubiegać się osoba peł-
noletnia, będąca obywatelem 
UE, niepodlegająca ubezpie-
czeniu społecznemu rolni-
ków, zamieszkała na obszarze 
wiejskim LGD (rozumianym 
jako miejscowości wiejskie, 
miejsko-wiejskie oraz miej-
skie do 20 tys. mieszkańców), 
a  adres, pod którym dzia-
łalność gospodarcza będzie 
wykonywana, także znaj-
duje się na terenie wiejskim 
LGD Dobra Widawa. Osoba 
ta w  okresie 2 lat poprzedza-
jących złożenie wniosku nie 
wykonywała działalności go-
spodarczej.

Warunkiem ubiegania się 
o dotację na rozwój istniejącej 

firmy jest prowadzenie mikro- 
lub małego przedsiębiorstwa 
mającego swoją siedzibę/od-
dział na obszarze wiejskim 
LGD. Działalność powinna 
być prowadzona przez min. 
365 dni w ciągu ostatnich 3 lat 
wstecz, licząc od dnia złożenia 
wniosku.

Bezpłatne doradztwo 

dla wnioskodawców 

świadczone  

przez LGD Dobra Widawa

Osoby zainteresowane po-
zyskaniem środków unijnych 
mogą skorzystać z bezpłatne-
go doradztwa świadczonego 
w  siedzibie Stowarzyszenia. 
Zapraszamy codziennie w go-
dzinach pracy biura mię-
dzy godziną 7.45 a  15.45, po 
wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu się.

Dotacje unijne  
dla przedsiębiorców

Preferowane kody pkd

Na potrzeby przygotowywania ,,Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-

wanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w  ramach 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z  per-

spektywą do 2023)” przeprowadzono na terenie wszystkich gmin ankiety 

badania opinii mieszkańców oraz zogniskowane wywiady grupowe z przed-

stawicielami Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ośrodków Pomocy Spo-

łecznej. Przeglądy dostępnych danych pozwoliły wyodrębnić grupy szcze-

gólnie defaworyzowane w dostępie do rynku pracy. 

Są to następujące grupy: 

1. Osoby długotrwale bezrobotne;

2. Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;

3. Kobiety powracające na lokalny rynek pracy;

4.  Osoby z grupy 45+ zwolnione przez poprzedniego pracodawcę  

i poszukujące zatrudnienia;

5. Młodzież po zakończeniu nauki;

6. Niepełnosprawni.

W ramach Kryterium ,,Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych”: 

•	 w zakresie ,,Podejmowania działalności gospodarczej” osoba 

należąca do grupy defaworyzowanej, która podejmuje działalność 

gospodarczą, otrzymuje  

2 dodatkowe punkty;

•	  w zakresie ,,Rozwijania działalności gospodarczej” jeżeli:

-  operacja przewiduje utworzenie przynajmniej dwóch miejsc pracy dla 

osób z grup defaworyzowanych otrzymuje 3 dodatkowe punkty;

-  operacja przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy dla osoby z grupy 

defaworyzowanej otrzymuje 2 dodatkowe punkty.

W  ramach Przedsięwzięcia II: Wsparcie tworzenia nowych miejsc 

pracy na obszarze „Dobrej Widawy” preferowane będą te operacje, 

które wpisują się w  zakres wsparcia wskazany podczas konsultacji spo-

łecznych jako priorytetowy: 

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się 

przepisy ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospo-

darczej – 70% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że główny za-

kres ich działalności (który będą chcieli rozwijać, dzięki otrzymaniu do-

finansowania) będzie przynależeć do następującego PKD wg klasyfikacji 

z 2007 roku:

Sekcja  

PKD
Symbol Nazwa

H 49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, 
gdzie indziej niesklasyfikowany

H 52.21.Z
Działalność usługowa wspomagająca 
transport lądowy

P 85.10.Z Wychowanie przedszkolne

Q 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

Q 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

Q 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna

Q 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

Q 87.10.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
zapewniająca opiekę pielęgniarską

Q 87.30.Z
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych

Q 87.90.Z
Pozostała pomoc społeczna 
z zakwaterowaniem

Q 88.10.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania 
dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych

Q 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
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Projekty grantowe – szansa dla Ciebie 
i Twojego regionu

Biorąc pod uwagę po-

wyższe przeznaczono 

1 200  000 zł na projekty 

grantowe mające na celu 

aktywizację mieszkańców, 

zachowanie dziedzictwa 

lokalnego, wsparcie ogól-

nodostępnej infrastruktury 

sportowej, rekreacyjnej lub 

kulturowej na terenie LGD.

Wspieramy 

działania organizacji 

pozarządowych 

z obszaru LGD

Obecnie jesteśmy po 

I  naborze wniosków na 

projekt grantowy w  obsza-

rze wzmocnienia kapitału 

społecznego, w  tym przez 

podnoszenie wiedzy spo-

łeczności lokalnej w  za-

kresie ochrony środowiska 

i  zmian klimatycznych, 

także z  wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych. 

W  ramach naboru wybrano 

9 wniosków do dofinanso-

wania, czyli 9  organizacji 

pozarządowych, które będą 

realizowały swoje pomysły 

na aktywizację społeczną. 

Operacje te skierowane są 

do mieszkańców obszaru 

objętego LSR (Lokalną Stra-

tegią Rozwoju), głównie 

do młodzieży i  seniorów. 

Mają na celu aktywizację 

tych grup poprzez różne 

działania, m.in.: warsztaty 

ceramiczne, tkackie i  z  fil-

cowania, kursy tańca, za-

jęcia teatralne, warsztaty 

z  edukacji ekologicznej itp. 

Uczestnicy projektów będą 

mieli okazję odkryć na nowo 

potencjał przyrodniczy 

i  kulturowy regionu, nabyć 

nowych umiejętności oraz 

zintegrować się z  pozosta-

łymi mieszkańcami obszaru. 

Planujemy kolejne nabory na projekty grantowe:

Lp.
Nabór
Nazwa 

Przedsięwzięcia

Preferowany  
zakres operacji

Pola środków 
w naborze

1.

Nabór ii 

– druga połowa  
„2017 r.*

Przedsięwzięcie Vi.  
„dobra widawa”  

nasze dziedzictwo 
i tożsamość

1.  Wsparcie dla lokalnych 
zespołów artystycznych 
i ludowych oraz Kół 
Gospodyń Wiejskich.

2.  Działania mające na celu 
kultywowanie lokalnego 
dziedzictwa, tradycji 
i oąbrzędów.

3.  Wsparcie działań 
podnoszących 
świadomość 
ekologiczną i kulturową 
mieszkańców.

4.  Identyfikacja i promocja 
kultury oraz dziedzictwa 
kulturalnego związanego 
z tradycją i sztuką 
ludową.

300 tys.  
(od 5 do 30 tys.  

na jednego  
Grantobiorcę)

2.

Nabór iii 

– druga połowa  
2018 r.

Przedsięwzięcie iii.  
rekreacja „dobrej 

widawy”

1.  Wykorzystanie obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 
na rzecz aktywizacji 
społecznej. 

2.  Odnowienie 
infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej na 
potrzeby mieszkańców.

300 tys.  
(od 5 do 30 tys.  

na jednego  
Grantobiorcę)

3.

Nabór iV 

– pierwsza  
połowa 2019 r.

Przedsięwzięcie Vii.  
zabytki „dobrej 

widawy”

1.  Wsparcie działań 
polegających 
na zachowaniu, 
zabezpieczeniu, 
odnowieniu, 
oznakowaniu etc. 
obiektów zabytkowych, 
w tym obiektów 
sakralnych oraz 
zabytków i dziedzictwa 
przyrodniczego.

300 tys.  
(od 5 do 50 tys.  

na jednego  
Grantobiorcę)

*Daty planowanych naborów mogą ulec zmianie. 

Kto może  

ubiegać się  

o grant

O  grant, czyli środki fi-

nansowe powierzone przez 

LGD Grantobiorcy na rea-

lizację swojego projektu, 

mogą ubiegać się: 

a)  osoby fizyczne, pełno-

letnie mające miejsce 

zamieszkania na terenie 

wiejskim objętym LSR, 

b)  osoby prawne oraz 

jednostki nieposiadające 

osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje 

zdolność prawną oraz 

których siedziba lub 

oddział znajduje się 

na obszarze wiejskim 

objętym LSR, 

c)  gmina, nawet gdy jej 

siedziba nie znajduje się 

na obszarze wiejskim, 

ale miejsce, w którym 

chce realizować projekt 

znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR, 

d)  powiat jeżeli przynaj-

mniej jedna gmina 

wchodząca w jego skład 

stanowi obszar wiejski 

podlegający Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD 

Dobra Widawa. Gran-

tobiorcy, czyli 

podmioty ubiegające się 

o wsparcie, nie mogą 

wykonywać działalności 

gospodarczej.

Zasady wsparcia

Pomoc na realizację ope-

racji przyznawana jest 

Grantobiorcom na zasadzie 

refundacji kosztów związa-

nych z  realizacją operacji. 

Grantobiorca może wnio-

skować o  zaliczkę na po-

krycie kosztów związanych 

z  realizacją operacji – we-

dług zestawienia rzeczowo-

-finansowego. Zaliczka 

stanowi 70% kwoty przy-

znanego grantu. Wysokość 

wsparcia może wynieść na-

wet 100% kosztów kwalifi-

kowanych, w  zależności od 

tego, czy Grantobiorca chce 

wnieść wkład własny finan-

sowy do realizacji projektu. 

Wkład własny nie jest obo-

wiązkowy.

Spróbuj swoich sił 

i rozwijaj razem  

z nami obszar 

 LGD Dobra Widawa

Jeżeli jesteś potencjal-

nym Grantobiorcą i  szu-

kasz środków na realizację 

swojego projektu, zapra-

szamy do biura LGD Dobra 

Widawa na bezpłatne do-

radztwo, które świadczo-

ne jest przez pracowników 

biura, codziennie w  go-

dzinach 8.00-15.00. Na 

spotkanie z  doradcą pro-

simy umawiać się indy-

widualnie, dzwoniąc pod  

nr tel. 71 314 32 01.

Opracowała: A. Borówka

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest w  trakcie 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

Dokument ten, na etapie opracowywania, konsultowany 

był przez mieszkańców obszaru LGD i  jest odpowiedzią 

na ich potrzeby w kwestii rozwoju lokalnego. 

 Szkolenie dla Grantobiorców w Oleśnicy, grudzień 2016 r.

Przed każdym kolejnym 

naborem przeprowadzamy 

szkolenia, które przybliża-

ją wnioskodawcom zasady 

udzielenia wsparcia oraz 

sposób ich realizacji i  roz-

liczania. Serdecznie zapra-

szamy wszystkich poten-

cjalnych wnioskodawców 

do udziału w  nich. Uczest-

nictwo w  szkoleniach to 

okazja do zdobycia wiedzy 

m.in.: na temat prawidło-

wego formułowania celów 

projektowych, wynikają-

cych z  nich zadań oraz bu-

dżetów. To także możliwość 

zdobycia wiedzy na temat 

celów ogólnych, szczegó-

łowych i  przedsięwzięć 

zawartych w Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju, w  ramach 

których ogłaszane będą 

kolejne nabory wniosków. 

Informacje przekazywane 

podczas szkolenia doty-

czące wskaźników, jakie 

powinna spełnić operacja, 

stanowią także podstawę 

do prawidłowego napisania 

wniosku.

Do tej pory przepro-

wadziliśmy szkolenia dla 

osób zainteresowanych 

podjęciem lub rozwojem 

działalności gospodarczej 

z  przygotowania wnio-

sków o przyznanie pomocy 

w  ramach Przedsięwzięcia 

I  „Dobra Widawa” – miej-

sce atrakcyjnego i  smacz-

nego wypoczynku oraz 

Przedsięwzięcia II  Wspar-

cie tworzenie miejsc pracy 

na obszarze „Dobrej Wi-

dawy”. Zorganizowaliśmy 

także szkolenie dla przed-

stawicieli organizacji po-

zarządowych, którzy byli 

zainteresowani pozyska-

niem środków na realizację 

działań aktywizacyjnych na 

rzecz młodzieży i seniorów 

zamieszkałych na obszarze 

objętym Lokalną Strategią 

Rozwoju. Informacje o  ko-

lejnych szkoleniach będą 

ogłoszone każdorazowo na 

stronie LGD Dobra Widawa.

Szkolenia finansowane są 

ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich: Europa inwestująca 

w  obszary wiejskie. Insty-

tucja Zarządzająca Progra-

mem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Minister Rolnictwa i  Roz-

woju Wsi, w  ramach dzia-

łania 19. Wsparcie dla roz-

woju lokalnego w  ramach 

inicjatywy LEADER pod-

działanie 19.4 Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących 

i  aktywizacji Programu 

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020.

06

Szkolenia
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Pojawiające się okresowe, 

lokalne podtopienia terenów 

w  dolinie Widawy, a  przede 

wszystkim realna groźba du-

żej powodzi spowodowały, że 

Gmina Bierutów rozpoczęła 

działania, których celem jest 

budowa zbiornika małej reten-

cji wodnej na rzece Widawa.

Inwestycja, jako jedna 

z  niewielu, została wpi-

sana na priorytetową listę 

obiektów o  strategicznym 

znaczeniu dla bezpieczeń-

stwa przeciwpowodziowego 

w  regionie. W  ramach reali-

zacji projektu zaplanowano 

wykonanie zbiornika wraz 

z infrastrukturą na działkach 

Gminy Bierutów oraz Skarbu 

Państwa, pomiędzy ciekami 

Widawą i  Młynówką Bieru-

towską. Zbiornik znajdzie 

się na obszarze szczególnego 

zagrożenia powodziowego, 

na którym - zgodnie z  pro-

gnozami Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej - praw-

dopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i zdarza 

się raz na 100 lat.

Powierzchnia zbiornika 

wyniesie ok. 12 hektarów, ob-

jętość zbiornika dla maksy-

malnego poziomu piętrzenia 

to 342 tys. m3. Będzie on miał 

za zadanie obniżenie zwier-

ciadła wód powodziowych 

prowadzonych przez rzekę 

Widawę oraz zmniejszenie 

zagrożenia powodziowego 

Bierutowa.

W  ramach inwestycji pla-

nuje się wykonanie grobli 

ziemnej wokół zbiornika, 

przelewów bocznego i  awa-

ryjnego, upustu dennego. 

W  celu łatwiejszego ujęcia 

wód powodziowych i  pra-

widłową eksploatacją zbior-

nika przewiduje się wykona-

nie urządzenia piętrzącego 

(progu) w  postaci bystrza 

kamiennego z korytem „ma-

łej wody” zlokalizowanego na 

Widawie wraz z  rowem (do-

prowadzalnikiem). Powstanie 

też droga dojazdowa oraz mo-

stek na Młynówce.

Szacowany koszt budo-

wy to ok. 10 mln zł. Gmina 

Bierutów będzie starała się 

o wsparcie zewnętrzne na fi -

nansowanie inwestycji.

Jak fundusze unijne 
zmieniają nasze gminy

Ogromnym sukcesem Gmi-

ny Dobroszyce było otrzyma-

nie w  roku 2016 dotacji na 

budowę przedszkola gmin-

nego. Koszt powstającego 

obecnie przedszkola gminne-

go w Dobroszycach to 6 mln 

zł. Gminie samej trudno by-

łoby podołać takim wydat-

kom i  dlatego skorzystała 

z  4 mln  zł dotacji pozyska-

ne z  Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego. 

Przedszkole będzie nowo-

cześnie urządzone i  pomie-

ści około 215 dzieci.

Również projekt pn: „Roz-

budowa sieci kanalizacji sa-

nitarnej i sieci wodociągowej 

w  Dobroszycach – I  etap” 

uzyskał wsparcie fi nansowe 

z  Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ra-

mach RPO WD 2014-2020. 

W  ramach projektu będą 

wybudowane sieci w  Do-

broszycach, w  części ul. 

Nowosiedlickiej, w  części 

ul. Prostej, w ul. Słonecznej, 

ul.  Tęczowej, w  części ul. 

Fiołkowej i  części ul. Wrzo-

sowej. Całkowity koszt zada-

nia to 1.509.513,01 zł, z czego 

dotacja opiewa na kwotę 

812.776,44 zł. Planuje się 

wybudować: 1.975,27 m sieci 

kanalizacji sanitarnej grawi-

tacyjnej z rur PCV fi  200 mm 

oraz sieci wodociągowe.

W ostatnim czasie, tj. w 2017 

roku, udało się pozyskać ko-

lejne wsparcie z  regionalnego 

Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Dolnośląskiego. War-

tość dofi nansowania wyniesie 

835 tys. zł.

Na co zostaną przeznaczo-

ne te środki?

•  na remont pomieszczeń 

i wyposażenie nowego 

oddziału przedszkolnego 

w Dobrzeniu;

•  na wyposażenie czterech 

nowych oddziałów 

przedszkolnych, 

które powstaną po 

oddaniu nowej siedziby 

Przedszkola Gminnego 

w Dobroszycach;

•  na specjalistyczne 

szkolenia dla nauczycieli, 

podnoszące ich 

efektywność zawodową;

•  na dodatkowe 

zajęcia rozwijające 

zainteresowania dzieci 

oraz zajęcia z zakresu 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.

W  sumie wsparcie otrzy-

ma 270 dzieci oraz 11 na-

uczycieli. Zakupimy dla 

obu ośrodków wychowania 

przedszkolnego nie tylko 

meble, ale także telewizory, 

komputery, tablice interak-

tywne, a  nawet komplekso-

we wyposażenie w  pomoce 

dydaktyczne i  zabawki, aby 

naszym maluchom zapewnić 

komfortowe warunki nauki 

i zabawy.

Działamy także na niwie 

kultury. Nasza gmina otrzy-

mała środki na moderniza-

cję świetlicy w  Strzelcach. 

Całkowita wartość projek-

tu to 392 tys. zł, z  czego 

193 tys. zł to wysokość dofi -

nansowania.

Zbiornik małej retencji 

wodnej na rzece Widawa

Gmina 
Bierutów

Pierwsza 

łopata

Gmina 
Czernica

Inwestycja w przyszłość, 

inwestycja w człowieka
Gmina 
Dobroszyce

W  dniu 25 lutego br. od-

była się uroczystość „Wko-

pania pierwszej łopaty” pod 

budowę zespołu szkolno-

-przedszkolnego w  Do-

brzykowicach. Uroczystość 

uświetnili goście, którzy od-

wiedzili Gminę Czernica na 

zaproszenie Wójta Włodzi-

mierza Chlebosza.

Na uroczystości obec-

ni byli: Pani Minister Beata 

Kempa - członek Rady Mi-

nistrów, Pan Paweł Hreniak 

- Wojewoda Dolnośląski, Pan 

Michał Trębacz - Członek 

Zarządu Powiatu Wrocław-

skiego, Pan Leszek Kusiak - 

Przewodniczący Rady Gminy 

Czernica, Radni Gminy Czer-

nica, Ksiądz Prałat Krzysztof 

Jakubus - Proboszcz Parafi i, 

Pani Urszula Włodarczyk - 

Dyrektor Departamentu Spor-

tu Wyczynowego w Minister-

stwie Sportu i Turystyki, Pan 

Piotr Regiec - Dyrektor Agen-

cji Nieruchomości Rolnych, 

Pan Krzysztof Tarnawski - Za-

stępca Dyrektora Wojewódz-

kiego Inspektoratu Handlu 

Artykułami Rolno-Spożyw-

czymi, Pan Jerzy Siatka - Soł-

tys Dobrzykowic, Pani Anna 

Włodarczyk - Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w  Dobrzyko-

wicach, Pan Jacek Głowacki 

- Kierownik budowy oraz 

licznie przybyli mieszkańcy 

naszej gminy, a  wśród nich 

uczniowie i  rodzice dzieci 

uczęszczających do dobrzy-

kowickiej szkoły.

Gospodarz Gminy Czernica 

- Wójt Włodzimierz Chlebosz, 

powitał wszystkich gości oraz 

opowiedział o  tym, jak waż-

ną i potrzebną inwestycją dla 

społeczności, a  szczególnie 

dla najmłodszego pokolenia, 

jest budowa nowej szkoły 

w  Dobrzykowicach. Wójt 

z  dumą zaznaczył, że budo-

wa zespołu szkolno-przed-

szkolnego jest najdroższą 

inwestycją realizowaną przez 

Gminę Czernica.

Budowa zespołu szkolno-

-przedszkolnego w  Dobrzy-

kowicach Etap A  – przed-

szkole i  Etap B – szkoła 

realizowana jest na ogólną 

kwotę: 25 700 850,00 zł. Na 

realizację przedsięwzięcia 

(budowa przedszkola i  szko-

ły) Gmina Czernica otrzymała 

dofi nansowanie z  RPO WD 

na lata 2014-2020 w  kwocie: 

3 281 865,08 zł.

Pani Minister Beata Kempa 

pogratulowała władzom Gmi-

ny Czernica, że zdecydowały 

się na budowę nowej nowo-

czesnej szkoły. Podkreśliła, 

że ta inwestycja zaowocuje 

w  przyszłości, ponieważ in-

westujemy w  najmłodszych 

mieszkańców naszej gminy. 

Pan Wojewoda Paweł Hreniak 

życzył nam szybkiego i  bez-

problemowego zakończenia 

tak ważnej inwestycji.

 Uroczystość wkopania pierwszej łopaty pod budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach.

 Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach.
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Jak fundusze unijne 
zmieniają nasze gminy

Gmina Długołęka otrzy-

mała dofi nansowanie z  Unii 

Europejskiej na partnerski 

projekt pt.: „Budowę sieci 

dróg dla rowerów na terenie 

gmin Długołęka, Kobierzyce 

i Wrocław” w wysokości po-

nad 7,6 mln zł.

Dzięki temu na terenie gmi-

ny zostanie wybudowanych 

ok. 14 km dróg rowerowych 

w  przebiegu: granica gmi-

ny Wrocław - Domaszczyn 

- Szczodre - Długołęka - By-

ków - Borowa - granica gminy 

Oleśnica – mówi wójt Iwona 

Agnieszka Łebek.

Dofi nansowanie gmina 

otrzymała na budowę dróg 

dla rowerów (roboty budow-

lane i  instalacyjne) wraz 

z  parkingami dla rowerów 

i  infrastrukturą towarzyszą-

cą oraz elementami małej 

architektury, zielenią, oświet-

leniem energooszczędnym, 

systemem identyfi kacji ro-

werowej oraz promocję pro-

jektu.

Wartość ogólna partner-

skiego projektu z  gminą 

Wrocław i  Kobierzyce wy-

nosi ponad 56 mln zł, a war-

tość dofi nansowania ponad 

47  mln zł. Jego głównym 

celem jest redukcja niskiej 

emisji transportowej oraz 

poprawa transportowej mo-

bilności mieszkańców w  ra-

mach kompleksowej strategi 

promowania i rozwoju trans-

portu rowerowego na terenie 

Wrocławia oraz gmin Długo-

łęka i Kobierzyce.

Jest to nasze największe 

unijne dofi nansowanie – do-

daje wójt.

W  2016 r. na mapie gmin-

nych terenów rekreacyjno-

-sportowych pojawiły się 

kolejne obiekty. Ze środków 

Budżetu Województwa Dol-

nośląskiego w  ramach kon-

kursu „Odnowa Dolnośląskiej 

Wsi” wybudowano place za-

baw we wsi Lipka i Stradomia 

Dolna. Urządzenia siłowni ze-

wnętrznych zostały zamon-

towane również w  Dziado-

wej Kłodzie - przy Gminnym 

Ośrodku Kultury. Wśród no-

wych urządzeń znalazły się: 

dwa duże zestawy zabawowe, 

huśtawka wagowa, huśtawka 

wahadłowa, karuzela okrą-

gła, karuzela krzyżowa, ławki 

oraz pięć zestawów fi tness.

Zakupione urządzenia za-

bawowo-rekreacyjne stano-

wią jeden z  elementów bazy 

turystyczno-rekreacyjnej 

gminy Dziadowa Kłoda, któ-

rej rozbudowa trwa od kilku 

lat. Stworzone miejsca wypo-

czynku, rekreacji i  spotkań 

integracyjnych służą miesz-

kańcom gminy oraz gościom 

odwiedzającym gminę Dzia-

dowa Kłoda. Nowe place za-

baw poprawiły jakość spę-

dzania wolnego czasu przez 

mieszkańców gminy Dziado-

wa Kłoda oraz wpłynęły na 

ożywienie więzi społeczeń-

stwa. Obiekty te przyczyniają 

się do propagowania zdrowe-

go trybu życia lokalnej spo-

łeczności.

Ponad 7,5 miliona złotych dla 

Gminy Długołęka
Gmina 
Długołęka

Podstawowym czynni-

kiem rozwoju lokalnego są 

działania inwestycyjne po-

dejmowane przez gminę, 

które mają dać jej społecz-

ności wymierne korzyści. 

Za główne kryteria naszych 

inwestycji, uznaliśmy po-

prawę jakości życia, komfort 

i bezpieczeństwo. Realizując 

duże inwestycje nie zapo-

mnieliśmy też o mniejszych 

zadaniach, które poprawiły 

wizerunek gminy i  podnio-

sły jej walory estetyczne. 

Postawiliśmy na rozwój tury-

styki i  rekreacji oraz aktyw-

ność społeczną.

Nie byłoby to możliwe bez 

udziału środków zewnętrz-

nych. Za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania 

Dobra Widawa Gmina Mię-

dzybórz sięgnęła po środki 

z  Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich w  ra-

mach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na tak 

zwane „małe projekty”.

Operacje te mają na celu 

poprawę jakości życia na 

obszarach wiejskich po-

przez zaspokojenie potrzeb 

społecznych i  kulturalnych 

mieszkańców oraz promo-

wanie obszarów wiejskich. 

Umożliwiają one rozwój 

tożsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dzie-

dzictwa kulturalnego i  spe-

cyfi ki obszarów wiejskich 

oraz wpływają na wzrost 

atrakcyjności turystycznej 

i  inwestycyjnej obszarów 

wiejskich.

Dzięki wsparciu fi nanso-

wemu Lokalnej Grupy Dzia-

łania Dobra Widawa w  ra-

mach tzw. małych projektów 

udało nam się:

•  zagospodarować teren na 

bukową aleje spacerową,

•  zmodernizować aleję 

lipową,

•  dokonać zmiany sposobu 

użytkowania pawilonu 

sportowego,

•  zagospodarować teren 

przy ul. Rynek,

•  wytyczyć i oznakować 

trasę rekreacyjno-

turystyczną wraz 

z jej częściowym 

doświetleniem,

•  wykonać siłownię 

zewnętrzną na 

stadionie sportowym 

w Międzyborzu,

•  zmodernizować ciągi 

komunikacyjne w parku 

przy ul. Rynek.

Inwestycje te miały na 

celu zaspokojenie podsta-

wowych potrzeb społecznej 

lokalności, a  ich realizacja 

przyczyniła się do poprawy 

infrastruktury komunika-

cyjnej, zagospodarowania 

przestrzeni publicznej oraz 

dała możliwość zmiany sty-

lu życia na zdrowszy. Dzię-

ki realizacji ww. inwestycji 

mieszkańcy Gminy Między-

bórz uzyskali miejsca spot-

kań integracyjnych, czego 

efektem umocnienie więzi 

społecznych.

Place zabaw Stradomia 

Dolna i Lipka
Gmina Dziadowa-
-Kłoda

Gmina Jelcz-Laskowice 

otrzymała dofi nansowa-

nie projektu „Budowa P&R, 

B&R i  ścieżek rowerowych 

na terenie Gminy Jelcz-La-

skowice” w  ramach Działa-

nia nr 3.4, Poddziałanie nr 

3.4.2 w  Osi Priorytetowej 

nr 3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-

2020.

Celem projektu jest re-

dukcja niskiej emisji trans-

portowej oraz poprawa 

transportowej mobilności 

mieszkańców w  ramach 

kompleksowej strategii pro-

mowania i  rozwoju trans-

portu rowerowego na terenie 

Gminy Jelcz-Laskowice.

Przedmiotem projektu jest 

budowa 4,19 km dróg dla 

rowerów, dwóch parkingów 

Park Ride (P&R) i  dwóch 

parkingów Bike Ride (B&R) 

na terenie gminy Jelcz-La-

skowice.

Elementami składowymi 

projektu są zadania:

• Budowa ścieżki rowerowej 

łączącej przystanek PKP 

w Miłoszycach z drogą 

wojewódzką nr 455 

w Jelczu-Laskowicach;

• Budowa ścieżki rowerowej 

łączącej Miłoszyce 

z miastem Jelcz-Laskowice 

wzdłuż drogi powiatowej;

• Budowa P& R, B &R wraz 

z dojazdem i ścieżką 

rowerową przy stacji PKP 

w Jelczu-Laskowicach od 

osiedla Hirszfelda;

• Budowa P &R, B &R wraz 

z dojazdem i ścieżką 

rowerową przy stacji PKP 

w Jelczu-Laskowicach od 

osiedla Laskowice.

W  wyniku realizacji pro-

jektu powstanie spójny sy-

stem tras rowerowych 

umożliwiający bezpieczne 

i sprawne poruszanie się po 

terenie Gminy Jelcz-Lasko-

wice. Budowa dróg rowero-

wych i obiektów P&R i B&R 

umożliwi zintegrowanie 

transportu indywidualnego 

ze zbiorowym, co wpłynie 

na zmniejszenie natężenia 

ruchu samochodowego we 

Wrocławiu i redukcję niskiej 

emisji transportowej.

Całkowita wartość pro-

jektu wynosi: 6 521 954,24 

PLN; wkład Funduszy Eu-

ropejskich to 5 543 661,08 

PLN, a okres realizacji został 

zaplanowany na: maj 2017 r. 

– listopad 2018 r.

Budowa parkingów Park Ride (P&R), 

Bike Ride (B&R) i ścieżek rowerowych 

na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Gmina 
Jelcz-Laskowice

Gmina 
Międzybórz

Małe projekty 

w Gminie Międzybórz

 Kolorowe place zabaw w Gminie Dziadowa Kłoda. 
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Jak fundusze unijne 
zmieniają nasze gminy

Gmina Oleśnica realizu-

je projekt pt.: „Trampolina 

wiedzy”. W  tym konkursie 

szczególny nacisk położony 

jest na wspomaganie kom-

petencji matematycznych 

uczniów w  formie zajęć do-

datkowych zawierających 

elementy kształtujące krea-

tywność, innowacyjność, lo-

giczne myślenie oraz umie-

jętności pracy zespołowej. 

W  związku z  tym zaplano-

waliśmy poniższe rodzaje 

zajęć:

1. PROGRAMOWANIE

z elementami matematyki 

- do przeprowadzenia zajęć 

zostanie wykorzystane inno-

wacyjne środowisko progra-

mistyczne - SCRATCH, stwo-

rzone na MIT (Massachusetts 

Institute of Technology).

2. GRY PLANSZOWE

- związane z przedsiębior-

czością - wprowadzenie ucz-

niów w  świat biznesu, róż-

norodnych przedsiębiorstw 

i form działalności.

3. ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

- zajęcia z  wykorzysta-

niem klocków LEGO, które 

pozwalają na konstruowanie 

własnych robotów z  klo-

cków i zaprogramowania ich 

do wykonywania określo-

nych czynności.

4. PIKNIK NAUKOWY 

- wydarzenie naukowe 

w  każdej szkole promujące 

nauki ścisłe wśród uczniów 

w  bardzo atrakcyjnej i  róż-

norodnej formie z udziałem 

zaproszonych gości z  oto-

czenia szkoły, rodziców. To 

odbywające się równolegle 

warsztaty i  stanowiska sa-

moobsługowe.

5. JĘZYK OBCY 

- zajęcia nastawione 

w  dużej mierze na rozwój 

umiejętności komunikacji 

w  języku obcym, tak aby 

uczniowie nauczyli się, jak 

korzystać z  języka w  prak-

tyce i przełamali barierę mó-

wienia – gry, zabawy, symu-

lacje story telling itp.

W  ramach realizacji pro-

jektu przewidziano również 

szkolenia dla nauczycieli.

Projekt jest realizowany 

w  ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Dolnośląskiego 

2014-2020, działanie 10.2.2 

Zapewnienie równego do-

stępu do wysokiej jakości 

edukacji podstawowej, gim-

nazjalnej i  ponadgimnazjal-

nej – ZIT Wrocławskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego; Koszt 

całkowity: 452 459,45 zł; Do-

fi nansowanie: 384 590,53 zł.

W  2017 roku Gmina Sy-

ców dzięki środkom unij-

nym rozpoczyna nowe 

inwestycje w zakresie 

rozwoju infrastruktury. 

W  gminnych miejscowoś-

ciach: Działosza, Wojcie-

chowo i  Zawada powsta-

nie ok. 2 km chodników. 

Dodatkowo zaprojektowa-

na do wykonania została 

biegnąca wzdłuż nich ka-

nalizacja deszczowa. Cał-

kowity koszt przedsię-

wzięcia został oszacowany 

na ponad 1 mln złotych.

W  tym roku rozpo-

cznie się również grun-

towna przebudowa drogi 

przebiegającej przez miej-

scowość Wioska, a  wraz 

z  nią powstanie chodnik 

oraz nowoczesna kanaliza-

cja sanitarna i  deszczowa. 

Całkowita wartość inwesty-

cji to 9 mln złotych. Koszt 

zostanie częściowo pokryty 

z funduszy unijnych, wyso-

kość dofi nansowania to po-

nad 2,7 mln złotych.

W  2017 roku planuje 

się również budowę no-

wych dróg dojazdowych 

do terenów wiejskich. 

Zmodernizowane zosta-

nie oświetlenie uliczne, 

a w niektórych miejscach 

zainstalowane zostaną 

lampy solarne.

Gmina Syców pozyskała 

środki na termomoderniza-

cję obiektów użyteczności 

publicznej, a  w  najbliż-

szym czasie zmodernizo-

wane zostaną przedszkola, 

budynek Centrum Kul-

tury oraz Szkoła Podsta-

wowa w  Działoszy. Koszt 

wszystkich ww. zadań to 

1,7  mln   złotych. Na tere-

nie gminy powstaną rów-

nież nowe place zabaw 

oraz siłownie zewnętrzne.

Trampolina 

wiedzy
Gmina 
Oleśnica

W  ramach realizacji pro-

jektu „Razem dla lepszej edu-

kacji w  Powiecie Namysłow-

skim” uczniowie Publicznego 

Gimnazjum w Wilkowie będą 

mogli skorzystać nie tylko 

z  oferty dodatkowych zajęć 

dotyczących przedmiotów 

matematyc zno -przyrod-

niczych, języków obcych, 

warsztatów z  profesjonal-

nym doradcą edukacyjno-

-zawodowym czy wyjazdów 

edukacyjnych, ale również 

z nowych materiałów dydak-

tycznych i sprzętów, w które 

zostaną wyposażone pracow-

nie szkolne.

Będą to m.in.: laborato-

rium fonetyczne na 24 sta-

nowiska uczniowskie (pra-

cownia językowa), zestaw 

klocków Lego Mindstorms 

(pozwalający między innymi 

na konstruowanie robotów 

i  elementów automatyki 

oraz na ich odpowiednie pro-

gramowanie), planetarium 

z  niebem północnym, tele-

skop, zestaw doświadczalny 

- Magnetyzm kuli ziemskiej, 

model (tellurium) - Słońce, 

Ziemia, Księżyc w  ruchu, 

zestawy doświadczalne słu-

żące badaniu gleby, komplet 

domin chemicznych (po-

zwalających utrwalić no-

menklaturę chemiczną obo-

wiązującą w  gimnazjum), 

fartuchy laboratoryjne, oku-

lary i  rękawice ochronne, 

książki i  fi lmy DVD uzupeł-

niające wiedzę z  zakresu 

języków obcych, plansze 

i mapy ścienne, puzzle 3D.

Projekt realizowany jest 

w  ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego 

2014-2020, Poddziałanie 

9.1.1 Wsparcie kształcenia 

ogólnego. Będzie trwał do 

30  czerwca 2018 r. Jego li-

derem jest Powiat Namy-

słowski.

Nowe 

inwestycje 

w Gminie 

Syców

Gmina 
Syców

Materiały dydaktyczne i wyposażenie pracowni 

dla Publicznego Gimnazjum w Wilkowie
Gmina 
Wilków

 Zajęcia edukacyjne w ramach: Trampoliny wiedzy.

Wspieramy imprezy specyfi czne 
dla obszaru LGD Dobra Widawa Dobra Widawa

W ramach operacji własnych dotyczących wsparcia imprez turystycznych, które będą promować lokalną 

ofertę turystyczną, LGD Dobra Widawa wesprze fi nansowo następujące specyfi czne dla obszaru imprezy:

Festiwal Twarogu

maj 2018 r., 

Międzybórz

www.miedzyborz.pl

Targi Produktu 

Lokalnego w Biskupicach 

Oławskich 

– Biskupicki Złoty Kłos

11.06.2017 r., 

Biskupice Oławskie

www.jelcz-laskowice.pl; 

www.mgck-jl.pl; 

www.biskupiceolawskie.pl

IV Festiwal Kultury 

Ludowej w Wilkowie

25.06.2017 r., Wilków

www.wilkow.pl

Biesiada z Radzowiczanami 

w ramach Dni Gminy 

Dziadowa Kłoda

2.07.2017 r.,  Dziadowa Kłoda

www.dziadowakloda.pl; 

www.gokdziadowakloda.pl

Z tej mąki będzie 

chleb w ramach  

Międzynarodowego 

Festiwalu Folkloru i Tradycji

26.08.2017 r., 

Izba Pamięci Gminy Oleśnica, 

świetlica wiejska w Boguszycach

www.gokolesnica.pl

Dni Dobroszyc

„Kresy wschodnie naszych 

pradziadów – ocalić od 

zapomnienia”

26-27.08.2017 r., 

Dobroszyce, 

www.gckdobroszyce.pl

Festyn Sami Swoi

26-27.08.2017 r., 

Dobrzykowice

www.czernica.pl

Dzień Dziecka z Sycowską 

Krówką – otwarcie czytelni 

pod chmurką

22.09.2017 r., Syców

www.cksycow.pl

Co wieś to inna pieśń 

i dobrze można zjeść 

– Impreza promująca produkty 

i usługi lokalne z terenu 

Miasta i Gminy Bierutów

8.10.2017 r. 

w Hali Sportowo-Widowiskowej 

w Bierutowie

www.okisbierutow.naszgok.pl

www.bierutow.pl

I Gminny Jarmark 

Produktu Lokalnego

lipiec 2017 r.; Długołęka

www.gmina.dlugoleka.pl



Między Dobrą a Widawą

Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego działa w formie zrzeszenia producentów, prze-
twórców, restauratorów i  właścicieli sklepów propagujących lokalne produkty – głównym ce-
lem jest zachowanie i  rozwój regionalnych tradycji kulinarnych, charakterystycznych dla da-
nych regionów. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego zrzesza 43 regiony z 13 krajów, w tym 
m.in. region Alanya w Turcji, Split-Dalmatia w Chorwacji.

Województwo dolnośląskie aktywnie działa w ramach ESRDK od 10 czerwca 2011 r. W struk-
turach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska zrzeszonych jest aktualne 69 podmiotów. 
Mieszkańcy regionu, turyści i  wielbiciele dobrego smaku mogą znaleźć logo białej czapki na 
niebieskim tle na wielu produktach spożywczych oraz potrawach, wytwarzanych w tradycyjny 
sposób z lokalnie dostępnych surowców.

Produkty regionalne
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•  Pszenno-żytnie 

pierniki z Oleśnicy

Produkt wpisany na listę 
produktów tradycyjnych 
w dniu: 19.12.2013

Pierniki obecne od setek lat, 

uważane są za tradycyjny pol-

ski wypiek. Niegdyś znane były 

pod nazwą miodownik – ciasto 

chlebowe, przygotowywane na 

bazie mąki i  miodu, które doj-

rzewało latami w  piwnicach. 

Z  czasem zaczęto dodawać do 

ciasta przyprawy korzenne. 

Stąd właśnie nazwa piernik, 

która pochodzi od staropolskie-

go słowa pierny, czyli pieprzny.

Dolny Śląsk był silnym ośrod-

kiem rzemiosła piernikarskiego. 

Jego rozwój przypada na okres 

od XVI do XVIII wieku. War-

sztaty istniały w  większości 

miast śląskich. Ich liczba wa-

hała się od jednego do trzech 

w jednej miejscowości. Przodo-

wał Wrocław z sześcioma pier-

nikarzami.

Specyfi ka pszenno-żytnich 

pierników z Oleśnicy nawiązuje 

do tradycji ciasta piernikowego 

dojrzewającego. Przynajmniej 

miesięczny okres leżakowania 

ciasta, staranny dobór przy-

praw korzennych, a także ręcz-

na dekoracja lukrem sprawia-

ją, że pszenno-żytnie pierniki 

z  Oleśnicy wyróżniają się wy-

jątkowym wyglądem, tradycyj-

nym smakiem i aromatem.

Każdy surowiec użyty do wy-

pieku musi być wysokiej jako-

ści, ważne jest też zachowanie 

proporcji przy sporządzaniu 

ciasta i  mieszanki przypraw. 

„Do mąki pszennej dodać 1/3 

objętości mąki żytniej (np. na 1 

kg pszennej, ok. 30 dkg żytniej), 

miód i  przyprawy: goździk, 

cynamon, pieprz, imbir, gałkę 

muszkatołową i  odrobinę ziela 

angielskiego. Czasem anyż, kar-

damon, gdy ciasto ma być wy-

jątkowe – drogie przyprawy nie 

były stosowane do zwykłych 

wypieków. Ciasto ma leżakować 

najlepiej miesiąc w  chłodnym 

miejscu”.

Pierniki zdobione są lukrem. 

W  lukrowaniu wykorzystywa-

ne są motywy kwiatowe i  ro-

ślinne. Inspirację stanowią wzo-

ry haftów, co sprawia wrażenie 

malowania lukrem. Wykorzy-

stuje się wzornictwo koronko-

we i ażurowe.

Cały piernik wykonywa-

ny jest ręcznie, począwszy od 

przygotowania ciasta, zapro-

jektowania wzoru, wykonania 

formy, lukrowania, aż po pa-

kowanie gotowych wypieków. 

Wszystko to sprawia, że pszen-

no-żytnie pierniki z Oleśnicy są 

znane w kraju i za granicą.

•  Masło 

tradycyjne

Produkt wpisany na listę 
produktów tradycyjnych 
w dniu: 27.06.2012

Masło tradycyjne produko-

wane jest w  Międzyborzu od 

czasu zakończenia II wojny 

światowej. Do jego wyrabiania, 

niezmiennie od kilkudziesięciu 

lat, wykorzystuje się mleko kro-

wie, przywożone przez rolników 

z  okolicznych wsi. Tradycyjny 

smak masła został zachowany 

przez ponad 60 lat dzięki nie-

zmienionym sposobom pozyski-

wania śmietany oraz niestoso-

waniu środków konserwujących 

ani innych dodatków.

Jeszcze do lat 60. XX w. przy 

wyrabianiu masła używano 

drewnianej maselnicy, później 

drewnianą zastąpiono maselni-

cą ze stali nierdzewnej. Jednak 

zmiana kształtu maselnicy oraz 

materiał, z  jakiego została wy-

konana, nie wpłynęły na pro-

ces ubijania i w dalszym ciągu 

przypomina ubijanie masła jak 

w  ręcznych maselnicach. Na-

zwa masło tradycyjne znajduje 

pełne uzasadnienie w ciągłości 

i  niezmienności procesu jego 

powstawania dawniej i dzisiaj.

Obecnie, tak jak przed laty, 

masło powstaje nie w  produk-

cji wielkoseryjnej, lecz jest wy-

twarzane metodą tradycyjną. 

Śmietanę wlewa się do masel-

nicy o  pojemności 2 tysięcy 

litrów, a  cały proces techno-

logiczny trwa 2 dni. Pierwsze-

go dnia szczepi się śmietanę 

specjalnymi szczepionkami 

w  zbiornikach, a  następnie 

przepuszcza ją do maselnicy. 

Metodą wygniatania, poprzez 

ruchy obrotowe, następuje 

zmaślanie śmietany. Dzięki dal-

szemu wygniataniu powstaje 

masło.

Według wspomnień miesz-

kańców, masło cieszy się tak 

dużym uznaniem klientów, że 

„przed sklepami we Wrocławiu 

codziennie ustawiały się po nie 

ogromne kolejki”.

•  Pierogi ruskie 

z Chrząstawy

 Produkt wpisany na listę 
produktów tradycyjnych 
w dniu: 21.10.2013

Tradycję przygotowywa-

nia pierogów z  nadzieniem 

z  ziemniaków i  sera, zwanych 

potocznie ruskimi, na Dolnym 

Śląsku zapoczątkowali osadnicy, 

którzy po II  wojnie światowej 

przybyli z Kresów Południowo-

-Wschodnich. Ich kuchnia wy-

różniała się upodobaniem m.in. 

do potraw mącznych, w  tym 

także pierogów. „Ważną pozycję 

w jadłospisie tej grupy (ludność 

zabużańska) zajmowały dania 

mączne: (…) pierogi nadziewane 

ziemniakami z serem”.

Pierogi ruskie z  Chrząstawy 

przygotowywane są niezmien-

nie według tej samej tradycyjnej 

receptury. Do ich przyrządzenia 

wykorzystywane są surowce 

z lokalnych gospodarstw – mąka 

pszenna, najczęściej tortowa; 

jajka od kur z wolnego wybiegu; 

twaróg, wyrabiany własnoręcz-

nie z  mleka od krów rasy czar-

no-białej; ziemniaki odmiany 

bryza lub vineta z dolnośląskich 

upraw; woda oraz cebula.

„Wyrabia się je z mąki i wody 

z  dodatkiem jajka. Po ręcznym 

wyrobieniu, ciasto rozwałkowu-

je się, a  następnie za pomocą 

formy (np.: szklanki) wycina się 

niewielkie krążki ciasta o  śred-

nicy około 10 cm, do których 

wkładane jest nadzienie. Brzegi 

ciasta skleja się wokół nadzie-

nia. Tak przygotowane pieroż-

ki są wrzucane na gotującą się 

lekko osoloną wodę, w  której 

pozostają przez kilka minut”. 

Pierogi są gotowe, gdy same wy-

płyną na powierzchnię wody. 

Tak przygotowane pierogi po-

dawane są na gorąco, okraszone 

boczkiem z zeszkloną cebulą.

Produkty wpisane na „Listę Produktów Tradycyjnych 
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

„Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego” 
(Culinary Heritage Europe)

1. Pasieka EKO-Smereka – 
Mistrz pszczelarz Henryk Kłak – 
Pasieka w swojej ofercie posia-
da m.in. miód nawłociowy oraz 
miód wielokwiatowy z  wycią-
giem z melisy. Miód nawłocio-
wy zbierany jest z  drobnych 
nektarników, zebranych w ko-
szyczki złocistożółte kwiaty na-
włoci. Charakteryzuje się żółtą 
barwą z  lekko zielonkawym 
odcieniem. Ma delikatny, przy-
jemny, kwaskowaty smak.

2. Gospodarstwo Pasieczne 

Czesław Trzciański – W  ofer-
cie gospodarstwa pasiecznego 
znajdują się różne rodzaje mio-
dów nektarowych i  spadzio-
wych, między innymi miód 
wrzosowy z  Borów Dolnoślą-
skich, gryczany, akacjowy, leś-
ny, nawłociowy, lipowy, rze-
pakowy, wielokwiatowy. Miód 
wrzosowy z  Borów Dolnoślą-
skich uzyskał w  2008 roku 

ochronę nazwy w  systemie 
europejskim jako Chronione 
Oznaczenie Geografi czne.

3. Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w  Międzyborzu 
– Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w  Międzyborzu znaj-
duje się na obszarze Wzgórz 
Twardogórskich, w  woje-
wództwie dolnośląskim. Oto-
czona jest ogromnym kom-
pleksem leśnym oraz polami, 
pozbawionymi wielkiego prze-
mysłu. Zakład powstał po 1945 
r. i  od chwili powstania do 
dnia dzisiejszego kontynuuje 
produkcję artykułów nabiało-
wych metodami tradycyjnymi.

4. Masarnia Bronisław Urba-

nowski – Wędliny tradycyjne 
fi rmy „Urbanowski” to wyjąt-
kowe w  smaku i  jakości pro-
dukty. Powstają z  najwyższej 
jakości polskiego mięsa oraz 
pieczołowicie dobranych, na-

turalnych przypraw. Surowiec 
mięsny pochodzi z  gospo-
darstw rolnych w  pobliżu za-
kładu, na miejscu jest własna 
ubojnia. Firma posiada sześć 
sklepów – jeden w Bierutowie, 
cztery w  Oleśnicy i  jeden we 
Wrocławiu.

5. Pszenno-żytnie pierniki 

z  Oleśnicy Danuta Komuszy-

na – Pszenno-żytnie pierniki 
z Oleśnicy są wypiekane z cia-
sta leżakowanego; twardego 
i  półtwardego. Ciasto wyra-
biane jest według starej, trady-
cyjnej receptury. Oprócz mąki 
pszennej dodawana jest mąka 
żytnia. Pierniki z Oleśnicy mają 
różne kształty, od tradycyjnych 
motywów roślinnych i  zwie-
rzęcych po trójwymiarowe 
szkatułki i inne formy. Pierniki 
są lukrowane białym oraz ko-
lorowym lukrem z  dodatkiem 
naturalnych barwników.

Znak „Dziedzictwo kulinarne – Dolny Śląsk” 
posiadają następujący przetwórcy żywności 
oraz producenci rolni z terenu Partnerstwa 
Dobra Widawa:

Informacje o produktach tradycyjnych zawarte są na stronie: 
http://www.minrol.gov.pl/

Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych

Decyzją z  dnia 12 czerw-
ca 2007 r. Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi uznał system 
„Jakość Tradycja” za krajo-
wy system jakości żywności. 
System jakościowy „Jakość 
Tradycja” służy wyróżnianiu 
produktów żywnościowych 
wysokiej jakości z uwzględnie-
niem produktów tradycyjnych.

Aby uzyskać Znak „Jakość 
Tradycja” należy m.in.: udoku-
mentować 50 lat wytwarzania 
produktu z zachowaniem tra-
dycyjnej receptury, surowców 
i  technologii (oryginalne re-
ceptury, informacje prasowe, 
zapis etnografi czny itp.).

Certyfi kat „Jakość Tradycja” 
posiadają dwa produkty z ob-
szaru Partnerstwa Dobra Wida-
wa. Są to: „Masło tradycyjne” 

i „Twaróg półtłusty z Między-
borza” – oba wytwarzane przez 
OSM Międzybórz.

„Masło tradycyjne” jest jed-
nocześnie wpisane na „Listę 
Produktów Tradycyjnych pro-
wadzoną przez Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi”.

Wytwarzany przez OSM 
Międzybórz twaróg to produkt 
najwyższej jakości, bogaty 
w wapń, sole mineralne i biał-
ko. Charakteryzuje się pełnym, 
delikatnym, śmietankowym 
smakiem oraz gęstą, kremo-
wą konsystencją i  gładkim 
ziarnem. Wyróżnia się niepo-
wtarzalnym aromatem, zbliżo-
nym do aromatu tradycyjnych, 
wiejskich twarogów.

Twaróg jest bogatym źród-
łem naturalnego, dobrze 

przyswajalnego białka i  ami-
nokwasów, elementem wielu 
zdrowych diet, a jeżeli chodzi 
o  zastosowania kulinarne – 
jednym z  najbardziej uniwer-
salnych produktów. Można go 
przyprawić na pikantnie, słono 
lub słodko, a także zastosować 
jako nadzienie bądź też skład-
nik ciasta, zwłaszcza na pierogi 
lub kluski. Wiele osób ceni so-
bie również twaróg jako pod-
stawę smacznych past z  do-
datkiem jajek albo ryb.

Jakość Tradycja

 W następnym numerze   kolejne odsłony lokalnych produktów, artystów i rękodzielników z obszaru Partnerstwa LGD Dobra Widawa.



Między Dobrą a Widawą

Widawa jest prawym dopły-

wem Odry. Jej źródła znajdują 

się na Wzgórzach Twardogór-

skich na wysokości 204 m 

n.p.m. w  okolicy wsi Drołto-

wice na północny zachód od 

Sycowa. W  pobliżu Namy-

słowa rzeka zmienia kierunek 

z południowego na zachodni. 

Długość Widawy wynosi 110 

km. Nazwa Widawa pocho-

dzi prawdopodobnie od pra-

słowiańskiego słowa „vid” 

oznaczającego kręcić, wić się. 

Brzegi Widawy są w większo-

ści uregulowane i obwałowa-

ne, całkowicie lub częściowo. 

Porasta je sitowie, trzcina 

i  trawa. Ze względu na płyt-

kie koryto, rzeka często zale-

wa przylegające do niej łąki. 

Widawa stanowi centralną ar-

terię wodną Równiny Oleśni-

ckiej. Na Równinie Wrocław-

skiej rzeka tworzy meandry 

i  uchodzi do Odry powyżej 

Wrocławia na 267 kilometrze 

jej biegu. Ważniejszymi do-

pływami Widawy są Granicz-

na, Oleśnica i Dobra. Na trasie 

spływu natrafimy na pozosta-

łości wielu młynów wodnych, 

jazy, progi i nisko zawieszone 

mosty drogowe oraz na od-

cinku leśnym na przeszkody 

naturalne w  postaci zwalo-

nych drzew. Najdogodniej-

szym czasem do spływu jest 

okres od końca kwietnia do 

końca czerwca – wtedy woda 

w  Widawie utrzymuje wyso-

ki stan, a  roślinność wodna 

nie jest jeszcze zbyt mocno 

rozwinięta. W  późniejszym 

okresie należy liczyć się 

z  większą ilością przenosek 

i  przedzieraniem się przez 

dżunglę trzcin. Proponowany 

szlak kajakowy rzeką Widawą 

ma długość ok. 50 km.

Ze względu na długość i  trud-

ność szlak został zaplanowany 

i  podzielony na trzy jedno-

dniowe etapy:

•	  Namysłów – Bierutów 

 15 km

•	 	Bierutów – Chrząstawa 

Wielka  19,9 km

•	 	Chrząstawa Wielka – 

– Wrocław Psie Pole  

 15,8 km

Nie wyklucza to jednak 

możliwości skrócenia szlaku 

do dwudniowego (weeken-

dowego) i  rozpoczęcia od 

drugiego etapu lub w  innym 

dogodnym miejscu. Szlak 

rozpoczyna się w  Namysło-

wie, w  miejscu przecięcia 

się rzeki z  drogą nr 451 re-

lacji Namysłów – Bierutów. 

Obok miejsca startu znajduje 

się dogodne odkryte miejsce, 

w którym można wyładować 

kajaki i  przygotować się do 

spływu. Po przygotowaniu 

i sprawdzeniu sprzętu wyru-

szamy w trasę. Na tym odcin-

ku należy zwrócić uwagę na 

przeszkody pod mostami: ko-

lejowym i następnym z pro-

giem betonowym. Kolejną 

przeszkodą jest most z  pro-

giem wodnym w  Lubskiej. 

Większość tych przeszkód po-

konujemy przenosząc kajak. 

Most w Bierutowie jest punk-

tem charakterystycznym na 

trasie naszego spływu. Około 

1  km dalej znajduje się przy-

stań „ Wodnik” – doskonałe 

miejsce do biwakowania i za-

kończenia pierwszego odcin-

ka spływu. Przystań znajduje 

się około 700 m od centrum 

Bierutowa, gdzie jest wiele 

wartych uwagi zabytków. Po-

lecamy, po przygotowaniu 

biwaku, udać się na krótkie 

zwiedzanie tego urokliwego 

miasteczka.

Kolejny etap 

rozpoczynamy od 

przystani w Bierutowie

Czeka nas dłuższy odci-

nek bez stałych przeszkód. 

W  miarę zbliżania się do 

kolejnej przeszkody płynie-

my coraz szerszą rzeką, aż 

natrafimy na jaz zasuwo-

wy we wsi Kruszowice. Nie 

przenosimy kajaków, tylko 

wybieramy lewą odnogę rze-

ki. Zaraz za zakrętem musi-

my jednak przenieść kajaki 

przez niski most drogowy 

w  Kruszowicach. Płyniemy 

niezbyt szeroką rzeką w  tu-

nelu porośniętych bluszczem 

drzew, a  po prawej stronie 

mijamy „dolinę stawów”. Ko-

lejną przeszkodą jest młyn, 

aktualnie mała elektrownia 

wodna w  Paczkowie. Kajaki 

należy przenieść bokiem. Da-

lej młynówka robi się dużo 

węższa i  w  czasie niskiego 

stanu wody bardzo trudna do 

płynięcia. Koryto jest bardzo 

wąskie i  zarośnięte trzci-

ną. Dopływamy w  końcu 

do właściwego koryta rzeki. 

W  tym miejscu Widawa jest 

bardzo szeroka, co oznacza, 

że zbliżamy się do kolejnej 

przeszkody. Jest nią jaz zasu-

wowy w  Zbytowej. Musimy 

przenieść kajaki bokiem. Pod 

kolejnym mostem należy 

uważać na betonowe blocz-

ki. Za następnym mostem 

Widawa zmienia charakter, 

wpływamy w najtrudniejszy, 

leśny odcinek rzeki. Możemy 

tu natrafić na niestałe prze-

szkody w  postaci zwalonych 

drzew, przez które będzie-

my musieli przenosić kajak. 

Widawa rzeźbi koryto wśród 

wysokich piaszczystych brze-

gów z  dala od cywilizacji, 

jest to również najładniejszy 

odcinek spływu. Na tym frag-

mencie rzeka jest dodatkowo 

zarybiana pstrągiem i  aż do 

Chrząstawy nazywana przez 

wędkarzy krainą pstrąga. 

Dalej wciąż płyniemy wśród 

leśnych ostępów, aż do po-

łożonej w  centrum leśnego 

odcinka Leśny Młyn. Kolejny 

most za leśnym odcinkiem 

w  Chrząstawie Wielkiej – za-

kończenie drugiego etapu 

spływu. Tuż za mostem na le-

wym brzegu łagodne zejście, 

gdzie można łatwo wyciągnąć 

kajak. Dogodne miejsce na bi-

wak i ognisko.

Rozpoczynamy  

kolejny etap

Widawa płynie tu pośród 

pól w  dość szerokim kory-

cie. Mijamy kilka jazów, które 

w  większości przypadków 

piętrzyły wodę dla działają-

cych w  okolicznych wsiach 

młynów. Dzisiaj, kiedy mły-

ny są już nieczynne, jazy 

zazwyczaj są otwarte. Dru-

gim w  kolejności mostem 

mijanym po wypłynięciu 

z  Chrząstawy jest most na 

drodze do Kiełczowa. Obok 

mostu, na lewym brzegu, 

znajduje się restauracja „Zie-

lona Osada” (dawniej „Sielska 

Zagroda”). Kolejny most leży 

w  Wilczycach. Płynąc dalej 

po lewej stronie mijamy duży 

dopływ – jest to kanał prze-

ciwpowodziowy łączący Odrę 

z  Widawą. Zbliżamy się do 

Wrocławia. W  oddali widać 

charakterystyczne wysokie 

obiekty Wrocławia takie jak 

jupitery Stadionu Olimpij-

skiego czy kominy elektrocie-

płowni. Na 50,3  km spływu 

mijamy nieczynny jaz zasu-

wowy przed mostem na dro-

dze nr 8, która jest widoczna 

400 m dalej. Dopływamy do 

końca naszej wyprawy, gdzie 

tuż przed mostem na dro-

dze nr 8 jest dogodny zjazd 

i  miejsce do załadowania 

ekwipunku i  kajaków. Jeste-

śmy 50,7 km od jej początku.

Szlak  
kajakowy

„Cudze chwalicie, swego 

nie znacie” to nazwa pro-

jektu realizowanego przez 

Towarzystwo Miłośników 

Chrząstawy, który w  tym 

roku doczekał się drugiej edy-

cji. 14 maja w  ramach pro-

jektu zorganizowany został 

spływ kajakowy rzeką Wida-

wą, która stanowi natural-

ną granicę pomiędzy gminą 

Czernica a  gminą Długołęka. 

W  spływie uczestniczyły 24 

osoby, w  tym aż 10 dzieci. 

Trasa prowadziła z Chrząsta-

wy Wielkiej do Wilczyc, gdzie 

przy nowo wybudowanych 

wałach nastąpiło zakończenie 

spływu.

Po raz kolejny Widawa oka-

zała się wspaniałą rzeką, na 

której można wypoczywać 

w  sposób ciekawy i  bez-

pieczny. Dopisała zarów-

no pogoda, jak i  stan wody 

w rzece, a przede wszystkim 

humory uczestników. Nie 

obyło się bez ogniska, wspól-

nego biesiadowania i  pytań 

o następną taką imprezę.

Spływ, po raz kolejny zresz-

tą, został poprowadzony bez-

płatnie przez instruktorów 

kajakarstwa, którzy uzyskali 

swoje uprawnienia w trakcie 

kursu zorganizowanego przez 

LGD Dobra Widawa. Sprzęt 

został wypożyczony dzię-

ki uprzejmości pana Józefa 

Dziąski.

Wszyscy uczestnicy spły-

wu to mieszkańcy gminy 

Czernica, która dofinanso-

wała projekt, a tylko nielicz-

ni wcześniej pływali Widawą 

i  właśnie tym osobom naj-

bardziej zależało na uczest-

nictwie w  kolejnych edy-

cjach projektu i  kolejnych 

spływach. Pokazuje to po-

tencjał, jaki stanowi tak bli-

sko nas płynąca rzeka, oraz 

to, że nie trzeba daleko szu-

kać miejsca na wypoczynek 

i  warto odkrywać otoczenie 

nam najbliższe.

Teraz planowany jest do 

przepłynięcia trochę bar-

dziej wymagający odcinek 

leśny, który jest zdecydowa-

nie najciekawszym odcin-

kiem rzeki Widawy.

Autor: Aneta Fiskies

Zdjęcia: Dominika 

Powszek, Aneta Fiskies

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
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 Spływ kajakiem po Widawie podczas III Nocy Świętojańskiej w dniach 6-7 lipca 2013 r.

 Spływ kajakiem po Widawie w maju 2017 r.

 Spływ kajakiem po Widawie w maju 2017 r.



Między Dobrą a Widawą

WYDARZENIA SPORTOWE
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Z
 inicjatywy Grupy Biegowej 

Dziadowa Kłoda Biega oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury 

od 2016 r. w  gminie Dziadowa 

Kłoda organizowana jest im-

preza sportowa „Bieg o Kłodę”. 

To nowe wydarzenie sporto-

we, które propaguje zdrowy 

i  aktywny tryb życia oraz pro-

muje gminę Dziadowa Kłoda. 

Majowe biegi przyciągają po-

nad 150 biegaczy i  z  każdym 

rokiem cieszą się coraz więk-

szym zainteresowaniem.

W  maju 2017 r. w  zawo-

dach wzięło udział ponad 

20 grup biegowych. Biega-

cze i  chodziarze mieli do 

pokonania dystans 5,2 km, 

zaś dzieci trasę 200-metro-

wą. Na mecie na każdego 

z  uczestników czekały de-

dykowane imprezie medale 

oraz brawa i  okrzyki dopin-

gu ze strony mieszkańców 

Dziadowej Kłody.

Z
a nami kolejne już dziewiąte 

zawody wędkarskie o Puchar 

Wójta Gminy Wilków. Impreza, 

jak co roku, odbyła się na stawie 

w  Dębniku u  Pana Marka Barto-

siewicza w  dniu 2 maja. Uczest-

niczyło w niej 21 wędkarzy w róż-

nym wieku z 4 szkół działających 

na terenie Gminy Wilków.

O  godz. 9.30 wszyscy 

uczestnicy z  wielkim za-

pałem przystąpili do rywa-

lizacji. Łowiono przez 2,5 

godziny metodą spławikową 

na jedną wędkę. Mało który 

z  wędkarzy mógł narzekać 

na brak brania. Wędkarzom 

udało się złowić nie tylko 

kilka ładnych karpi, ale rów-

nież karasie, płotki i byczki. 

Punktualnie o  godz. 12.00 

komisja sędziowska rozpo-

częła ważenie wszystkich 

złowionych ryb.

Po zważeniu okazało się, 

że zarówno najwięcej ryb, 

jak również największą rybę 

całych zawodów, złowił Fa-

bian Mazur ze szkoły w  Bu-

kowiu. W tym roku najwięk-

szą rybą zawodów okazał 

się wspaniały ponadpięcio-

kilogramowy karp pełnołu-

ski. Forma dzika tego karpia 

(sazan) występowała pier-

wotnie tylko w Azji Zachod-

niej. W  Polsce ten karp jest 

gatunkiem obcym, sprowa-

dzony w  XIII wieku, jednak 

w  okresie powojennym zo-

stał uznany za jedno z  pod-

stawowych dań wigilijnych, 

głównie ze względu na niską 

cenę i łatwość hodowli.

Tradycyjnie po zakończe-

niu zawodów na wszystkich 

uczestników, jak i  rodziców 

lub opiekunów czekał po-

częstunek (kiełbaski i  piz-

za) ufundowane przez Pana 

Bogdana Zdyba – Wójta Gmi-

ny Wilków i Pana Marka Bra-

tosiewicza – Radnego Gminy 

Wilków. W  tym roku Pan 

Marek ugościł wszystkich 

w  swoim domku nad sta-

wem, ponieważ pogoda nie 

wytrzymała do zakończenia 

i  już podczas ważenia ryb 

zaczęło padać.

A  co za rok? Chyba mały 

jubileusz i  - jak sugerował 

Pan Marek - mała zmiana ter-

minu rozegrania tej imprezy, 

aby karpie lepiej żerowały 

i  pogoda bardziej dosto-

sowała się do wszystkich 

uczestników.

Z wędkarskim 

pozdrowieniem

Wojciech Zając – sędzia 

główny zawodów

Bieg o kłodę – nowa impreza sportowa w Gminie Dziadowa Kłoda

Ix Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Wójta Gminy Wilków

Z okazji XXX-lecia nadania praw miejskich 
Jelczowi-Laskowicom składamy na ręce pana 
burmistrza Bogdana Szczęśniaka serdeczne 
gratulacje władzom samorządowym i  wszyst-
kim mieszkańcom. Życzymy samych sukcesów 
i dalszego wspaniałego rozwoju miasta!

* * *
W  maju minęło piętnaście lat, od kiedy 

grupa pełnych zapału ludzi powołała do życia 
„Towarzystwo Miłośników Chrząstawy”, które 
poprzez organizację festynów i turniejów spor-
towych, w tym wyścigów kolarskich, warszta-
tów rękodzielniczych i licznych projektów inte-
grujących społeczność lokalną działa na rzecz 
swojej „Małej Ojczyzny”.

Pragniemy również podziękować za dotych-
czasową partnerską współpracę pomiędzy To-
warzystwem Miłośników Chrząstawy a Lokalną 
Grupą Działania Dobra Widawa, licząc na dalsze 
jej efektywne kontynuowanie w przyszłości.

Proszę przyjąć życzenia dalszego rozwoju, 
wszelkiej pomyślności i  satysfakcji z  tego, co 
robicie.

* * *
Z  okazji 380-lecia nadania praw miej-

skich Miastu Międzybórz składamy na ręce 
pana burmistrza Jarosława Głowackiego oraz 
wszystkich Mieszkańców tego pięknego Grodu 
serdeczne gratulacje. Życzymy, aby Wasze mia-
sto było nadal miejscem szczególnym, w pełni 
wykorzystującym swoje walory, dynamicznie 
rozwijającym się i  bliskim sercu wszystkich, 
którzy się stąd wywodzą.

Z okazji piątych urodzin Zespołu „Zbytowian-
ki” prosimy przyjąć, obok wyrazów uznania, 
nasze najlepsze życzenia satysfakcji z  reali-
zacji planów zawodowych i  osobistych. Wy-
rażamy nadzieję i  przekonanie, że miłośnicy 
pięknej muzyki i  śpiewu będą mogli oglądać 
kolejne występy zespołu śpiewającego „Zbyto-
wianki”.

* * *
Wszystkim bibliotekarzom i  animatorom 

kultury i sportu z okazji Waszego święta skła-
damy serdecznie życzenia i podziękowania za 
Waszą nieocenioną pracę i  zaangażowanie. 
Życzymy ciekawych pomysłów i  trzymamy 
kciuki za realizację kreatywnych przedsięwzięć 
na rzecz promocji kultury i  aktywnego trybu 
życia!

* * *
Z okazji Święta Strażaków, wszystkim Druh-

nom i  Druhom składamy najserdeczniejsze 
gratulacje i  podziękowania za służbę dru-
giemu człowiekowi. Doceniamy Wasz wysiłek 
i trud oraz gotowość do ofi arnego działania!

* * *
Z  okazji Dnia Dziecka wszystkim malusiń-

skim życzymy, aby Wasze dzieciństwo było jak 
najlepsze i aby trwało jak najdłużej. Życzymy 
mocy uśmiechów i zabawy!

Z wyrazami szacunku

Społeczność LGD 

Dobra Widawa

 ZAPRASZAMY NA IX JARMARK 
PRODUKTU LOKALNEGO W OLEŚNICY

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, serdecznie zaprasza na IX Jarmark Pro-

duktu Lokalnego w Oleśnicy „Folklor, rękodzieło, pyszne potrawy! - Odkryj skar-

by Dobrej i Widawy!”, nawiązujący do tradycji na naszym terenie.

Impreza odbędzie się w dniach 16-17 września 2017 roku na Rynku Miejskim 

w Oleśnicy. Impreza organizowana jest w oparciu o kulturę poszczególnych tra-

dycji terenu LGD. Hasłem przewodnim jest produkt lokalny.

Podczas Jarmarku, odbędą się występy zespołów folklorystycznych z terenu 

Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa. Ponadto w programie przewidziane są 

walki rycerskie, występy teatralne, pokazy dawnego rzemiosła. Na Rynku zosta-

ną rozstawione kramy, w których będzie można nabyć rękodzieło i inne wyroby 

ludowe oraz spróbować potraw regionalnych.

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wziąć udział w  jarmarku i wy-

stawić się ze swoimi dziełami, zapraszamy na naszą stronę internetową 

www.dobrawidawa.pl.www.dobrawidawa.pl.

GRATULACJE

 Bieg o kłodę  Bieg o kłodę

 Zwycięzca zawodów ze swoim trofeum


