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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa, współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

b   Program IX 

Jarmarku Produktu 

Lokalnego – str. 2

b   Realizacja PROW 

2014-2020 na 

terenie LGD Dobra 

Widawa 

– str. 3

b   Kryteria wyboru 

operacji – str. 4

b   Pierwsze podpisane 

umowy – str. 8

Między
DOBRĄ  A WIDAWĄ
Kwartalnik Stowarzyszenia LGD DOBRA WIDAWA  nr 2 (2017)
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Zapraszamy 

na IX Jarmark 

Produktu Lokalnego 

16-17.09.2017 r. 

w Oleśnicy
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Szanowni 

Czytelnicy,

mieszkańcy 

obszaru 

Partnerstwa 

Dobrej 

i Widawy!

Przed Państwem drugi już numer czasopisma 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa. 
Czas od wydania pierwszego numeru minął nam bardzo 
szybko. Okres wakacji był nie tylko czasem letniego 
wypoczynku, ale również wytężonej pracy rolników, 
sadowników i działkowców z obszaru Gmin Partnerstwa 
Dobra Widawa. A  po żniwach, jak co roku, przyszła 
pora podziękowania za zebrane plony oraz dobrą 
zabawę. Na Gminnych Świętach Plonów nie mogło 
zabraknąć również naszego Stowarzyszenia (str.  7). 
Była to doskonała okazja na bezpośrednią rozmowę 
z  mieszkańcami naszych Gmin, lokalnymi liderami 
i grupami nieformalnymi.

W  naszych Gminach dużo się dzieje, stąd 
przedstawiamy Państwu wydarzenia specyfi czne 
dla obszaru LGD, kultywujące tradycję i  promujące 
lokalną ofertę turystyczną (str. 6). Chcemy również 
kontynuować przyznawanie certyfi katu „Dobra Marka”, 
stąd w tym numerze przedstawiamy naszych pierwszych 
laureatów (str. 11).

Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje IX edycję 

Jarmarku Produktu Lokalnego w  Oleśnicy, „Folklor, 

rękodzieło, pyszne potrawy! – Odkryj skarby Dobrej 

i Widawy!”, nawiązujący do tradycji na naszym terenie. 
Impreza odbędzie się w  dniach 16-17 września 2017 r. 
na Rynku Miejskim w  Oleśnicy. Ponad 90 wystawców 
oraz 14 zespołów folklorystycznych zapewni Państwu 
wspaniałą „atmosferę” folkloru i rękodzieła. Na Jarmarku 
oprócz wystawców z  Dolnego Śląska, tradycyjnie 
wystawią się przedstawiciele miast partnerskich Oleśnicy 
– czeskiego Chrudimia oraz francuskiego Jaunay – Clan. 
Jak co roku zapraszamy na bicie rekordu w  lepieniu 
pierogów oraz na pokaz rycerski przygotowany przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka 
Kazimierskiego. Proponujemy również Państwu udział 
w otwartych warsztatach z wikliny, ceramiki, lukrowania 
pierników, fl orystyki i  upcyklingu. Nie zapomnieliśmy 
również o  najmłodszych, którym dedykujemy ciekawe 
animacje i przyjemną zabawę (str. 2).

Kolejny raz pokazujemy Państwu, jak fundusze 
unijne skutecznie zmieniają nasze gminy, jak również 
gratulujemy podpisania pierwszych umów przez 
benefi cjentów naszego naboru w  ramach „Budowy 

lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej” (str. 8 i 9).

Za nami pierwsze w  tym roku Walne Zebranie 
Członków. Zarząd kolejny raz otrzymał absolutorium, za 
co bardzo dziękujemy i  zobowiązujemy się do dalszej 
pracy na rzecz Stowarzyszenia i  całego Partnerstwa. 
Decyzją członków Stowarzyszenia zostały przyjęte 
nowe „Kryteria wyboru operacji” oraz przeprowadzono 
wybory uzupełniające do Rady LGD Dobra Widawa. 
Nowemu członkowi Rady - p. Przemysławowi 
Sadowskiemu życzymy owocnej pracy i  udanej 
współpracy ze społecznością LGD.

Życzę Państwu miłej lektury i  do zobaczenia 
w  Oleśnicy 16 i  17 września na naszym Jarmarku 
Produktu Lokalnego!

Z poważaniem
Agnieszka Kasina

Prezes Zarządu

Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

Program IX Jarmarku Produktu Lokalnego

SOBOTA 

16.09.2017 r.

9.00 IX Jarmark Produktu Lokalnego
10.00 Prezentacja stoisk LGD Dobra Widawa
10.30 Zespół Wilkowianie, gm. Wilków
11.00 Zespół Kapela ze wsi Wilków, gm. Wilków
12.00  Oficjalne otwarcie IX Jarmarku 

Produktu Lokalnego przez Prezesa 

Zarządu LGD Dobra Widawa i XX Dni 

Europy przez Burmistrza Oleśnicy

12.30  Zespół tańca ludowego Długołęka, gm. 
Długołęka

13.00 Rekord lepienia pierogów
15.00 Zespół Gajkowianie, gm. Czernica
15.30  Chór Stowarzyszenia Oleśnicki 

Uniwersytet Trzeciego Wieku
16.30 Zespół wokalny, gm. Międzybórz
17.00  Wyszogrodzianie z Wyszogrodu, 

gm. Oleśnica

NIEDZIELA 

17.09.2017 r.

9.00 IX Jarmark Produktu Lokalnego
12.15 Zespół wokalny - Młode talenty
12.45  Wyniki konkursu „Europejski latawiec”, 

org. BiFK
13.00  Wyniki konkursu na najpiękniejsze 

stoisko, najładniejszy produkt oraz 
najlepszy przysmak regionalny

13.15  Pokaz rycerski - Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka 
Kazimierskiego

15.00  Wyniki konkursu na Najlepsze Miody 
Odmianowe z Dolnego Śląska, Powiatowe 
Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy

15.30  Zespół Pieśni i Tańca „Bierutowianie”, 
gm. Bierutów

16.00  Chór „Oleśniczanie Młodzi Duchem” 
Klub Seniora MOPS Oleśnica

16.30  Zespół Jarzębina Sokołowice, gm. 
Oleśnica

17.30  Zespół Świtezianie, gm. Jelcz-Laskowice
18.15  Zespół Leszczynki, gm. Dobroszyce
19.00 Teatrzyk Retro Ostrowina, gm. Oleśnica

W  dniu 27 czerwca 2017 
w  sali konferencyjnej Bi-
blioteki i  Forum Kultury 
w  Oleśnicy odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Członków 
Lokalnej Grupy Działania 
Dobra Widawa.

Walne Zgromadzenie przy-
jęło sprawozdania Zarządu 
za rok 2016: merytoryczne 
i  finansowe, sprawozda-
nie Komisji Rewizyjnej oraz 
udzieliło absolutorium Za-
rządowi Stowarzyszenia za 
rok 2016.

Decyzją członków LGD Do-
bra Widawa wprowadzono 
zmiany do Regulaminu Pra-
cy Rady oraz zatwierdzono 
zmienione lokalne kryte-
ria wyboru operacji. Nowe 
„Kryteria wyboru operacji” 
zamieszczone zostały na 

stronach 4 i  5 naszego cza-
sopisma.

Zarząd Stowarzyszenia oraz 
członkowie Rady - na czele 
z Przewodniczącym - złożyli 
serdeczne podziękowania 
p. Barbarze Witkowskiej, 
przedstawicielowi Gminy 
Międzybórz, za wieloletnią 
pracę w  Radzie LGD Dobra 
Widawa. W  wyniku wybo-
rów uzupełniających do 
Rady, nowym jej członkiem 
został Pan Przemysław Sa-
dowski. Gratulujemy i  ży-
czymy udanej współpracy 
ze społecznością LGD.

Współorganizatorem wydarzenia jest Biblioteka i Forum Kultury, partnerem Urząd Miasta Oleśnica

Animacje dla dzieci:

• „Biblioteka w plenerze”, Gminna 
Biblioteka Publiczna Boguszyce

• Stowarzyszenie „Przystań 
Twórcza – Syców”

• Izba Pamięci Gminy Oleśnica 
w Boguszycach

Walne Zebranie Członków LGD Dobra Widawa 

27.06.2017 r.

 Pożegnanie p. Barbary Witkowskiej

 Nowy członek Rady 

- p. Przemysław Sadowski

Warsztaty:

• Wiklina – Wojciech Sztura
• Ceramika – Stowarzyszenie Artystyczne MAK

• Lukrowanie pierników – Anna Kuśmierek-Rudy, 
Pierniki Wrocławskie

• Florystyka - Kazimiera Wilczyńska, Stowarzyszenie KRAM
• Upcykling – Fundacja 

„Ekopotencjał – Przestrzeń – Możliwości”
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Lokalna Grupa Działania 

Dobra Widawa przeprowa-

dziła już pierwsze nabory 

wniosków, które będą reali-

zowane w  ramach działań 

PROW 2014- 2020. Pierwszą 

pulę środków rozdaliśmy dla 

wniosków o  przyznanie po-

mocy na:

• Podejmowanie 

działalności gospodarczej;

• Rozwijanie działalności 

gospodarczej;

• Budowę lub przebudowę 

ogólnodostępnej 

niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej;

• Wzmocnienie kapitału 

społecznego, w tym 

przez podnoszenie 

wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska 

i zmian klimatycznych, 

także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych - 

projekt grantowy.

Nasi Benefi cjenci podpisu-

ją już pierwsze umowy i za-

czynają realizować zaplano-

wane w  swoich projektach 

zadania. Wszystkim Benefi -

cjentom życzymy powodze-

nia w realizacji działań oraz 

rozliczenia i  zakończenia 

projektów.

Realizacja PROW 2014-2020 
na terenie LGD Dobra Widawa

Grupy defaworyzowane Preferowane kody PKD

Na potrzeby przygotowywania ,,Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-

wanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Pro-

gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (z perspekty-

wą do 2023)” przeprowadzono na terenie wszystkich gmin ankiety badania 

opinii mieszkańców oraz zogniskowane wywiady grupowe z przedstawiciela-

mi Powiatowych Urzędów Pracy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Prze-

glądy dostępnych danych pozwoliły wyodrębnić grupy szczególnie defawo-

ryzowane w dostępie do rynku pracy. 

Są to następujące grupy: 

1. Osoby długotrwale bezrobotne;

2. Osoby o niskich kwalifi kacjach 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 społecznych jako priorytetowy: 

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – 70% kosz-

tów kwalifi kowalnych pod warunkiem, że główny zakres ich działalności (który 

będą chcieli rozwijać, dzięki otrzymaniu dofi nansowania) będzie przynależeć do 

następującego PKD wg klasyfi kacji z 2007 roku:

Sekcja PKD Symbol Nazwa

H 49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfi kowany

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 fi zjoterapeutyczna

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

W  celu zapewnienia 

Wnioskodawcom / Benefi-

cjentom PROW 2014-2020 

możliwości wywiązania 

się z  obowiązku wyboru 

oferty w  trybie konkuren-

cyjnym, od dnia 18 marca 

2017 r. ARiMR udostęp-

niła specjalny portal, na 

którym Wnioskodawcy / 

Beneficjenci działań / pod-

działań / typów operacji 

oraz pomocy technicznej, 

realizowanych w  ramach 

PROW 2014-2020, będą zo-

bowiązani zamieszczać za-

pytania ofertowe na wyko-

nanie robót budowlanych, 

usługi lub dostawę maszyn 

czy urządzeń niezbędnych 

do wykonywania określo-

nego rodzaju działalności.

Obowiązek stosowania 

konkurencyjnego trybu wy-

boru wykonawców dotyczy 

wnioskodawców oraz be-

nefi cjentów pomocy i  po-

mocy technicznej, przyzna-

wanej w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 

w  formie refundacji kosz-

tów kwalifi kowalnych, tj.:

• wnioskodawców / be-

neficjentów, którzy nie 
są zobowiązani do stoso-
wania przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicz-
nych - dla wszystkich za-
dań ujętych w  zestawie-
niu rzeczowo-finansowym 
operacji o  wartości powy-
żej 20 tys. zł netto;
• wnioskodawców / bene-
ficjentów zobowiązanych 
do stosowania ustawy 
Prawo zamówień publicz-
nych - dla wszystkich za-
dań ujętych w  zestawie-
niu rzeczowo-finansowym 
operacji o  wartości powy-

żej 20 tys. zł netto i zamó-
wień o  wartości poniżej 
30 tys. euro oraz dla za-
mówień wyłączonych spod 
ustawy o  zamówieniach 
publicznych na podstawie 
przepisów o  zamówie-
niach sektorowych.

Opublikowanie zapyta-

nia ofertowego na Portalu 

Ogłoszeń ARiMR jest moż-

liwe po zalogowaniu się lo-

ginem i  hasłem nadanym 

przez ARiMR. O uprawnie-

nia do zamieszczania ogło-

szeń na Portalu należy wy-

stąpić, składając „Wniosek 

o  nadanie uprawnień do 

Portalu Ogłoszeń Agencji 

Restrukturyzacji i  Moder-

nizacji Rolnictwa”.

Przed wypełnieniem 

Wniosku należy zapoznać 

się z  Instrukcją wypeł-

niania Wniosku o  nada-

nie uprawnień do Portalu 

Ogłoszeń Agencji Restruk-

turyzacji i  Modernizacji 

Rolnictwa.

Wzory powyższych do-

kumentów dostępne są 

do pobrania na Portalu 

Ogłoszeń ARiMR w  dziale 

„Wzory dokumentów”.

Portal Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Portal jest dostępny pod adresem: 
www.portalogloszen.arimr.gov.pl

W II połowie 2017 r. ogłoszone zostaną jeszcze 

nabory wniosków na następujące operacje:

 Podejmowanie działalności gospodarczej;

 Rozwijanie działalności gospodarczej;

  Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Wsparcie działalności 

lokalnych zespołów ludowych, artystycznych, KGW - projekt 

grantowy.

GODZINY PRACY BIURA 

poniedziałek - piątek: 7.45 - 15.45

Biuro LGD Dobra Widawa umożliwia skorzystanie z  bezpłatnego doradztwa 

benefi cjentom zainteresowanym składaniem wniosków po wcześniejszym 

zgłoszeniu się telefonicznym bądź e-mailowym.

Osoby wcześniej zapisane będą obsługiwane w pierwszej kolejności.

KONTAKT:

ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica

tel./fax 71 314 32 01; 

e-mail: biuro@dobrawidawa.pl

Rachunek bankowy stowarzyszenia 

nr 78 9584 0008 2006 0601 7378 0001

Zespół redakcyjny 

Biuro LGD 

Dobra Widawa 

w składzie: 

Aleksandra Borówka, Agnieszka 

Kasina, Marta Kaszuba, 

Małgorzata Oleniecka, 

Joanna Praska;

 

Czasopismo „Między Dobrą a Wi-

dawą” powstało powstało we 

współpracy z Gminami, Instytucja-

mi i Stowarzyszeniami należącymi 

do Partnerstwa Dobra Widawa.

Miejsca wydania: Oleśnica
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Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku

Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty

wszystkie   Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią (LGD) tj. wykorzystujące 

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod

(Uwaga! Informacje dotyczące innowacyjności operacji powinny zostać zamieszczone w części wniosku 

dot. opisu operacji, w punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami wyboru, i  

w dokumencie „Innowacyjność projektu”.)

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru 2

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na terenie której realizowany będzie projekt 1

Nie ma charakteru innowacyjnego 0

PDG

RDG

Tworzenie nowych miejsc 

pracy

Preferuje operacje, które utworzą większą liczbę miejsc pracy niż zakładane w LSR minimum. 

Przez stworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu  średniorocznie  

oraz odprowadzanie od zatrudnionego (zatrudnionych) pełnego zakresu składek z tytułu umowy o pracę 

(dopuszcza się możliwość zatrudnienia kilku osób w łącznym wymiarze pełnego etatu - aby przyznano punkt 

należy w sumie stworzyć 1 etat średniorocznie.)

(Dotyczy operacji  z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej )

Tworzy 2 miejsca pracy więcej niż zakłada minimum 3

Tworzy 1 miejsce pracy więcej niż  zakłada minimum 1

Tworzy tyle miejsc pracy ile zakłada minimum 0

wszystkie

Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu

Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 

lub klimatu. W przypadku operacji inwestycyjnych, tj. takich, w których  zaplanowane są prace budowlane, 

zakup sprzętu trwale związanego z gruntem lub zakup wyposażenia , preferowane jest zastosowanie 

bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko planowanej inwestycji. W  przypadku operacji miękkich, czyli projektów składanych w ramach 

operacji grantowych,  zakładających min.: realizację projektów szkoleniowe, doradczych edukacyjnych, itp.  

preferowane będą projekty przybliżające uczestnikom tematykę ochrony środowiska ( w tym lokalne zasoby 

przyrodnicze ) czy przeciwdziałania zmianom klimatu.

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu 1

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 0

NI Obszar realizacji

Preferuje operacje z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które realizowane będą na obszarze 

miejscowości do 5 tys. mieszkańców ( Weryfikacji podlega stan liczebny mieszkańców danej miejscowości 

na podstawie zaświadczenia wystawionego w gminie nie wcześniej niż miesiąc przed terminem złożenia 

wniosku.)

Operacja realizowana wyłącznie na obszarze miejscowości do 5 tys. mieszkańców 1

Operacja realizowana w całości lub w części na obszarze miejscowości powyżej 5 tys. 

mieszkańców
0

wszystkie
Powiązanie z innymi 

projektami

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami realizowanymi przez inne podmioty , 

w szczególności w ramach RLKSu, 

 podmioty te muszą reprezentować  inny sektor* niż Wnioskodawca

* Przynależność sektorową określa się w oparciu o rozporządzenie MRiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 

Realizacja operacji powiązana jest z co najmniej dwoma komplementarnymi projektami 

innego podmiotu, podmiot ten musi reprezentować także inny sektor niż Wnioskodawca.

(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powinna być udokumentowana 

umową lub deklaracją współpracy, w/w dokumenty winny zawierać minimum oznaczenie 

stron, zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub deklaracja współpracy  powinna 

być sporządzona w formie pisemnej i zostać podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji stron.) 

2

Realizacja operacji powiązana jest z jednym komplementarnym projektem innego 

podmiotu, , podmiot ten musi reprezentować także inny sektor niż Wnioskodawca.

(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powinna być udokumentowana 

umową lub deklaracją współpracy, w/w dokumenty winny zawierać minimum oznaczenie 

stron, zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub deklaracja współpracy  powinna 

być sporządzona w formie pisemnej i zostać podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentacji stron.)

1

Bez powiązań 0

wszystkie 
Wykorzystanie lokalnych 

zasobów

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale:

- kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe),

- historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),

- przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.)

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wskazanych 

potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego
2

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych potencjałów, tj. 

kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego
1

Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z wymienionych potencjałów 0

wszystkie Promocja LGD

Preferuje operacje, mające wpływ na promocje LGD, tj. zawierające narzędzia, które zakładają promocję LGD, 

zaplanowane przez Wnioskodawcę  i ujęte we wniosku, w części dotyczącej opisu operacji oraz w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym

Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte w zestawieniu rzeczowo – finansowym 

i opisie operacji(np. ulotka, strona internetowa), które  przyczyni się do promocji LGD
1

Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych lub planuje promocję LGD 

bezkosztowo
0

wszystkie
Powiązanie z ofertą 

turystyczną obszaru

Preferuje operacje, w przypadku  których Wnioskodawcy   przedstawią dokument potwierdzający, że rozwijana 

w związku z realizacją operacji oferta usług i infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i okołoturystycznej 

będzie związana z  istniejącą na obszarze ofertą turystyczną

Operacja włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną 2

Operacja nie włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną 0

RDG

Okres prowadzenia 

działalności gospodarczej 

na obszarze wiejskim 

objętym LSR przez 

podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą 

lub jego oddział 

Preferuje operacje realizowane na obszarze wiejskim objętym LSR przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą lub jej oddziały minimum 1 rok.

Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wiejskim objętym LSR ustala się w oparciu 

informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców lub w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, tj. biorąc 

pod uwagę, przez jaki czas na tym obszarze zarejestrowana jest odpowiednio: siedziba, oddział lub miejsce 

prowadzenia działalności.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot lub jego oddział na 

terenie wiejskim objętym LSR wynosi więcej niż 2 lata 
2

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot lub jego oddział na 

terenie wiejskim objętym LSR wynosi od 1 do 2 lat 
1

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez oddział danego podmiotu, złożony na 

terenie wiejskim objętym LSR wynosi mniej niż 1 rok
0

wszystkie

Doradztwo w siedzibie 

LGD*

(kryterium nie dotyczy 

operacji realizowanych 

przez LGD)

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD 

Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD

Operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami 

biura
1

Operacje, które nie zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami 

biura
0

wszystkie
Kompletność, spójność 

i przejrzystość wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w sposób spójny i przejrzysty, 

tj. opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie wykluczają się nawzajem, 

zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie, dokumenty zostały ułożone, załączniki 

przedstawione w sposób kompletny

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty 2

Wniosek jest spójny 1

Wniosek nie jest spójny 0

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 14 pkt. 

Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 13 pkt. 

Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 14 pkt. 

Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 13 pkt. 

Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt.

Dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów: 16 pkt.; Minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej: 5 pkt. 

Dla operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów: 18 pkt.; Minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej: 5 pkt. 

Poniżej zamieszczamy „Kryteria wyboru operacji”, które zostały zatwierdzone w dniu 27 czerwca 2017 r. przez Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Lokalnej Grupy 

Działania Dobra Widawa. „Kryteria wyboru operacji” zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Aktualnie czekamy na ostateczną akceptację 

ww. „Kryteriów ...”. Wyjaśnienia skrótów: PDG - Podejmowanie działalności gospodarczej RDG - Rozwijanie działalności gospodarczej NI - Niekomercyjna infrastruktura

Kryteria wyboru operacji
Na wniosek Rady LGD Dobra Widawa, złożony za pośrednictwem biura LGD do Zarządu, został rozpoczęty proces zmiany Kryteriów Wyboru dla Przedsięwzięć, które stanowią 

Załącznik nr 9 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.



Między Dobrą a Widawą

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość

Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty

wszystkie 
Aktywizacja 

mieszkańców

Preferuje operacje, które aktywizują większą liczbę mieszkańców
(Przez aktywizację rozumie się udział w działaniach zaplanowanych przez wnioskodawcę takich jak 
szkolenia, warsztaty, imprezy, wydarzenia artystyczne itp.)

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 40 mieszkańców z co najmniej 2 miejscowości 2

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 20 mieszkańców z 1 miejscowości 1

Operacja zakłada aktywizację mniej niż 20 osób 0

wszystkie Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią (LGD) tj. 
wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod
(Uwaga! Informacje dotyczące innowacyjności operacji powinny zostać zamieszczone w części 
wniosku dot. opisu operacji, w punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami 
wyboru, i  w dokumencie „Innowacyjność projektu”.)

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru 2

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na terenie której realizowany będzie projekt 1

Nie ma charakteru innowacyjnego 0

wszystkie

Zastosowanie 

rozwiązań 

sprzyjających 

ochronie 

środowiska lub 

klimatu

Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające ochronie 
środowiska lub klimatu. W przypadku operacji inwestycyjnych, tj. takich, w których  zaplanowane są 
prace budowlane, zakup sprzętu trwale związanego z gruntem lub zakup wyposażenia , preferowane 
jest zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny 
oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. W  przypadku operacji miękkich, czyli projektów 
składanych w ramach operacji grantowych,  zakładających min.: realizację projektów szkoleniowe, 
doradczych edukacyjnych, itp.  preferowane będą projekty przybliżające uczestnikom tematykę 
ochrony środowiska ( w tym lokalne zasoby przyrodnicze ) czy przeciwdziałania zmianom klimatu.

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu 1

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 0

wszystkie

Powiązanie 

z innymi 

projektami

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami realizowanymi przez inne podmioty , 
w szczególności w ramach RLKSu, 
 podmioty te muszą reprezentować  inny sektor* niż Wnioskodawca
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o rozporządzenie MRiRW z dnia 23 maja 2008 r. 
w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej 
strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 

Realizacja operacji powiązana jest z co najmniej dwoma komplementarnymi projektami innego podmiotu, 
podmiot ten musi reprezentować także inny sektor niż Wnioskodawca.
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powinna być udokumentowana umową lub deklaracją 
współpracy, w/w dokumenty winny zawierać minimum oznaczenie stron, zakres i czas trwania współpracy. 
Umowa lub deklaracja współpracy  powinna być sporządzona w formie pisemnej i zostać podpisana przez 
osoby uprawnione do reprezentacji stron.)

2

Realizacja operacji powiązana jest z jednym komplementarnym projektem innego podmiotu, podmiot ten 
musi reprezentować także inny sektor niż Wnioskodawca.
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powinna być udokumentowana umową lub deklaracją 
współpracy, w/w dokumenty winny zawierać minimum oznaczenie stron, zakres i czas trwania współpracy. 
Umowa lub deklaracja współpracy  powinna być sporządzona w formie pisemnej i zostać podpisana przez 
osoby uprawnione do reprezentacji stron.)

1

Bez powiązań 0

wszystkie

Wykorzystanie 

lokalnych 

zasobów

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale:
kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe),
historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),
przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.)

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. 

kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego
2

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, 

historycznego oraz przyrodniczego
1

Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z wymienionych potencjałów 0

wszystkie

Wielkość 

wkładu 

własnego

Preferuje operacje, które starać się będą o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych na niższym 
poziomie procentowym wsparcia niż przewidziany dla danego wnioskodawcy  realizującego operacje  
w przepisach prawa .
(W ramach projektów grantowych maksymalne dofinansowanie jest możliwe w wysokości 100% 
kosztów kwalifikowalnych. Preferować należy wnioskodawców, którzy starać się będą o mniejszy 
procent dofinansowania projektów).

Wnioskodawca zapewni wkład własny finansowy, czyli będzie wnioskował o niższy poziom procentowy 

dofinansowania niż określony w przepisach prawa
1

Wnioskodawca starać się będzie o maksymalne dofinansowanie 0

wszystkie
Doradztwo 

w siedzibie LGD
Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 
LGD Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD

Operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 1

Operacje, które nie zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 0

wszystkie

Kompletność, 

spójność 

i przejrzystość 

wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w sposób spójny 
i przejrzysty, tj. opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie 
wykluczają się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie, dokumenty 
zostały ułożone, załączniki przedstawione w sposób kompletny

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty 2

Wniosek jest spójny 1

Wniosek nie jest spójny 0

Maksymalna liczba punktów: 13 pkt.; Minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej: 4 pkt.
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Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia II. Wsparcie tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze „Dobrej Widawy”

Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty

wszystkie Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią (LGD) tj. wykorzystujące 

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod

(Uwaga! Informacje dotyczące innowacyjności operacji powinny zostać zamieszczone w części wniosku 

dot. opisu operacji, w punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami wyboru, i  

w dokumencie „Innowacyjność projektu”.)

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru 2

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na terenie której realizowany będzie projekt 1

Nie ma charakteru innowacyjnego 0

PDG

RDG

Tworzenie nowych

miejsc pracy

Preferuje operacje, które utworzą większą liczbę miejsc pracy niż zakładane w LSR minimum. 

Przez stworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu  

średniorocznie  oraz odprowadzanie od zatrudnionego (zatrudnionych) pełnego zakresu składek z tytułu 

umowy o pracę (dopuszcza się możliwość zatrudnienia kilku osób w łącznym wymiarze pełnego etatu - aby 

przyznano punkt należy w sumie stworzyć 1 etat średniorocznie.)

(Dotyczy operacji  z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej )

Tworzy 2 miejsca pracy więcej niż  zakłada minimum 3

Tworzy 1 miejsce pracy więcej niż  zakłada minimum 1

Tworzy tyle miejsc pracy ile  zakłada minimum 0

PDG

Zaspokojenie 

potrzeb grup 

defaworyzowanych 

na rynku pracy

Operacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej realizowana jest przez przedstawiciela 

jednej ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy , planuje utworzenie 

przynajmniej jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres realizacji operacji i zachowania jej 

trwałości zatrudniona będzie osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych

Operacja jest realizowana przez przedstawiciela grup defaworyzowanych i  tworzy minimum 1 
miejsce pracy dla przedstawiciela z grup defaworyzowanych

2

Operacja  jest realizowana przez przedstawiciela grup de faworyzowanych lub operacja planuje 
utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy dla przedstawiciela z grup defaworyzowanych

1

Operacja nie jest realizowana przez przedstawiciela grup defaworyzowanych  i nie tworzy miejsce 
pracy dla przedstawiciela z grup defaworyzowanych

0

RDG

Zaspokojenie 

potrzeb grup 

defaworyzowanych 

na rynku pracy

Operacja związana z rozwijaniem działalności gospodarczej planuje utworzenie przynajmniej jednego 

miejsca pracy, w ramach którego przez okres realizacji operacji i zachowania jej trwałości zatrudniona będzie 

osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych

Operacja przewiduje utworzenie przynajmniej dwóch miejsc pracy dla osób z  grup 
defaworyzowanych

3

Operacja przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy dla osoby z grup defaworyzowanych 1

Operacja nie przewiduje utworzenia miejsca pracy dla osoby z grup defaworyzowanych 0

PDG

RDG

Rozwijany zakres 

usług

Preferuje operacje, które w ramach  podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności 

gospodarczej jako główne PKD działalności wskazały PKD zgodne z preferowanym zakresem wskazanym 

w LSR

Operacja planuje rozwijanie usług wskazanych jako priorytetowe w LSR 2

Operacja planuje rozwijanie innych usług niż te wskazane jako priorytetowe w LSR 0

Bez powiązań 0

wszystkie 
Wykorzystanie 

lokalnych zasobów

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale: kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, 

legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe),

historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),

przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.)

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów, 
tj. kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego

2

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych potencjałów, tj. 
kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego

1

Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z wymienionych potencjałów 0

wszystkie     Promocja LGD

Preferuje operacje, mające wpływ na promocje LGD, tj. zawierające narzędzia, które zakładają promocję 

LGD, zaplanowane przez Wnioskodawcę  i ujęte we wniosku, w części dotyczącej opisu operacji oraz 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym

Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte w zestawieniu rzeczowo – finansowym i opisie 
operacji(np. ulotka, strona internetowa), które  przyczyni się do promocji LGD

1

Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych lub planuje promocję LGD bezkosztowo 0

Operacja nie włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną 0

RDG

Okres prowadzenia 
działalności 

gospodarczej na 
obszarze wiejskim 
objętym LSR przez 

podmiot prowadzący 
działalność 

gospodarczą lub jego 
oddział

Preferuje operacje realizowane na obszarze wiejskim objętym LSR przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą lub jej oddziały minimum 1 rok.

Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wiejskim objętym LSR ustala się w oparciu 

informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców lub w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, tj. 

biorąc pod uwagę, przez jaki czas na tym obszarze zarejestrowana jest odpowiednio: siedziba, oddział lub 

miejsce prowadzenia działalności.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot lub jego oddział na terenie 
wiejskim objętym LSR wynosi więcej niż 2 lata 

2

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez dany podmiot lub jego oddział na terenie 
wiejskim objętym LSR wynosi od 1 do 2 lat 

1

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez oddział danego podmiotu, złożony na terenie 
wiejskim objętym LSR wynosi mniej niż 1 rok

0

wszystkie
Doradztwo 

w siedzibie LGD

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD 

Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD

Operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 1

Operacje, które nie zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 0

wszystkie

Kompletność, 

spójność 

i przejrzystość 

wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w sposób spójny i przejrzysty, 
tj. opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie wykluczają się nawzajem, 
zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie, dokumenty zostały ułożone, załączniki 
przedstawione w sposób kompletny

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty 2

Wniosek jest spójny 1

Wniosek nie jest spójny 0

Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: 15 pkt.; Minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej: 5 pkt. 

Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej: 18 pkt.; Minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej: 5 pkt.
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Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności 

lokalnych Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 

organizowała podczas imprez punkty porad, w któ-

rych prowadzona była działalność animacyjna. Jej 

celem było zachęcenie do podejmowania współpra-

cy przez różne podmioty działające na obszarze na-

szej LGD na rzecz wspólnej realizacji „Strategii Roz-

woju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Partnerstwa Dobra Widawa w  ramach Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

(z perspektywą do 2023)”.

Pracownicy biura Stowarzyszenia LGD oraz człon-

kowie Zarządu Stowarzyszenia prowadzili rozmowy 

informacyjno-konsultacyjne z  mieszkańcami Part-

nerstwa. Informowali potencjalnych beneficjentów 

o środkach UE w ramach PROW na lata 2014-2020 

oraz zasadach pozyskiwania i  otrzymania środków 

z Unii Europejskiej.

Informowali również, jak założyć i  rozwinąć dzia-

łalność gospodarczą oraz jak założyć stowarzysze-

nie i  ubiegać się o  wsparcie w  formie grantów, po-

zyskując wsparcie z PROW na lata 2014-2020.

Mamy nadzieję, że efektem naszych działań bę-

dzie zainspirowanie i włączanie do wspólnej rea-

lizacji przedsięwzięć osób indywidualnych, pod-

miotów i  stowarzyszeń działających na terenie 

Partnerstwa Dobra Widawa. Chcielibyśmy, aby 

nasze spotkania animacyjne prowadziły do po-

wstania grup inicjatywnych, partnerstw i  stowa-

rzyszeń, które w swoich małych ojczyznach będą 

podejmować współpracę na rzecz rozwiązania 

ważnego problemu, rozwijania ważnej idei i war-

tości - mówi Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania p. Agnieszka Kasina.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra 

Widawa realizuje w ten sposób plan komunikacji 

zgodnie z poddziałaniem 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DZIAŁALNOŚĆ ANIMACYJNA

27 maja 2017 r. w  Mię-

dzyborzu odbywały się: „VI 

Festiwal Twarogu” i  „Uro-

dziny Miasta Międzybórz”. 

Podczas imprezy odbywał się 

Jarmark, na którym można 

było zakupić wyroby ręko-

dzielnicze. Do tradycji tego 

święta należą również „stoi-

ska z  twarogiem w  tle”. Dla 

najmłodszych przygotowano 

strefę animacji rodzinnych - 

kocykowo, park rozrywki dla 

dzieci, warsztaty i  kiermasz 

książki.

Punkt porad w  Międzybo-

rzu prowadziły: p. Agnieszka 

Kasina - Prezes Zarządu LGD 

Dobra Widawa, p. Małgorza-

ta Oleniecka - Wicedyrektor 

biura LGD Dobra Widawa i p. 

Barbara Kaźmierczak - Asy-

stent ds. Aktywizacji, Anima-

cji lokalnej i Współpracy.

Międzybórz z ser(c)em świętuje

W  ostatni weekend sierp-

nia w  Dobrzykowicach od-

była się XIV już edycja fe-

stynu „Sami Swoi”. W  tym 

roku przypada 50. rocznica 

zrealizowania w  Dobrzyko-

wicach filmu „Sami Swoi” 

przez Sylwestra Chęcińskie-

go. Była to szczególnie waż-

na uroczystość, ponieważ 

jak mówią organizatorzy: 

„Minęło 50 lat, a  my ciągle 

młodzi i ciągle razem”.

Głównym wydarzeniem 

imprezy było odsłonięcie 

pomnika Kargula i  Pawla-

ka przy skrzyżowaniu ulic 

Krótkiej i  Wrocławskiej 

w Dobrzykowicach. Na uro-

czystości nie zabrakło gości 

honorowych sagi rodu Kar-

guli i  Pawlaków - Sylwester 

Chęciński wspólnie z  Je-

rzym Janeczkiem grającym 

w  filmie Witie Pawlaka, jak 

co roku odwiedzili uroczy-

stość w Dobrzykowicach.

Działania animacyjne 

prowadziła p. Anna Terle-

cka- Krowicka - Wiceprezes 

Stowarzyszenia LGD Dobra 

Widawa.

XIV Festyn „Sami Swoi” 

w Dobrzykowicach

W dniu 28.10.2016 r. przy 

Multicentrum w  miejsco-

wości Wszechświęte odbyła 

się międzynarodowa kon-

ferencja „Kultura małych 

i średnich miast - Strategia 

na czasy hossy i  bessy”. 

Punkt porad  prowadziły: 

p. Agnieszka Kasina - Pre-

zes Zarządu LGD Dobra 

Widawa i  p. Aleksandra 

Borówka - Asystent ds. 

informacyjno-doradczych 

i  animacyjnych w  obsza-

rze działalności organizacji 

społecznych.

Gośćmi tego wydarzenia 

byli menadżerowie kultu-

ry, samorządowcy, dyrek-

torzy instytucji kultury, 

przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, aktywiści, 

przedsiębiorcy. W  konfe-

rencji wzięli udział rów-

nież przedstawiciele Eu-

ropejskich Stolic Kultury: 

m.in.: z  duńskiego Arhaus 

2017, czy Galway Irlandia 

2020. Podczas kiermaszu 

rękodzielnicy z  obszaru 

Partnerstwa LGD Dobra Wi-

dawa zaprezentowali włas-

noręcznie wykonane pro-

dukty wszystkim gościom 

wydarzenia.

Kultura małych i średnich 
miast- Strategia  
na czasy hossy i bessy.

Działania animacyjne Lokalnej Grupy Działania Dobra 
Widawa adresowane do mieszkańców Partnerstwa

11 czerwca 2017 r. w  Bi-

skupicach Oławskich odbył 

się V Przegląd Zespołów Lu-

dowych pn.: „Biskupicki Zło-

ty Kłos”.

W  letniej, czerwcowej at-

mosferze, Biskupice Oław-

skie stały się miejscem 

spotkania ludzi, których po-

łączyła wspólna pasja. Ce-

lem imprezy była promocja 

dorobku artystycznego grup 

i zespołów ludowych kształ-

tujących wizerunek naszego 

regionu.

W  tym czasie odbywały 

się również VII Targi Pro-

duktu Lokalnego, które były 

wspaniałą okazją, aby po-

znać wyśmienite produkty, 

wytwarzane tradycyjnymi 

metodami w  miejscowoś-

ciach naszego regionu. Pod-

czas „Biskupickiego Złotego 

Kłosa” można było posmako-

wać kulinarnych specjałów, 

a  także przyjrzeć się dorob-

kowi twórców rękodzieła 

i rzemiosła artystycznego.

Punkt porad w  Biskupi-

cach Oławskich prowadziły: 

p. Agnieszka Kasina - Prezes 

Zarządu LGD Dobra Wida-

wa, p. Aleksandra Borówka 

- Asystent ds. informacyjno-

-doradczych i  animacyj-

nych w  obszarze działalno-

ści organizacji społecznych 

i  p.  Marta Kaszuba - Asy-

stent ds. Wdrażania PROW 

na lata 2014-2020

V Przegląd Zespołów Ludowych 

„Biskupicki Złoty Kłos”

 Przedstawiciele LGD Dobra Widawa w Międzyborzu

 Działania animacyjne w Biskupicach Oławskich

 Wiceprezes Zarządu LGD Dobra Widawa - p. Anna Terlecka-

Krowicka na festynie „Sami Swoi w Dobrzykowicach”

1.07.2017 r. i  2.07.2017 r. 

odbyły się Dni Gminy Dziado-

wa Kłoda. W  święcie Gminy 

brali udział: Prezes Zarządu 

LGD Dobra Widawa - p. Ag-

nieszka Kasina oraz Wicepre-

zes Zarządu - p. Witold Fuchs.

Punt porad w  zakresie 

podejmowania i  rozwoju 

działalności gospodarczej, 

a  także w  zakresie operacji 

grantowych świadczyło Biuro 

LGD, które reprezentowały: 

p. Marta Kaszuba - Asystent 

ds. Wdrażania PROW na lata 

2014-2020 i  p. Joanna Pra-

ska - Asystent ds. Wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju, 

Kontroli i Ewaluacji.

Dziadowa Kłoda

 Nasi przedstawiciele na „Dniach Gminy Dziadowa Kłoda”



Między Dobrą a Widawą 07

26.08.2017 r. w  Solnikach 

Małych odbyły się Dożynki 

Gminne Miasta i  Gminy Bie-

rutów. Na scenie gościły ze-

społy ludowe: „Zbytowianki” 

oraz „Zespół Pieśni Ludowej 

MIG Bierutów”. Podczas doży-

nek rozgrywany był również 

19 sierpnia 2017 r. w  Krzy-

kowie odbyły się Dożynki 

Gminne Gminy Czernica. 

Podczas dożynek Lokalna 

Grupa Działania Dobra Wi-

dawa promowała i  informo-

wała o  stopniu wdrażania 

„Strategii Rozwoju Lokalne-

go Kierowanego przez Spo-

łeczność Partnerstwa Dobra 

Widawa w  ramach Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 (z perspek-

tywą do 2023)”.

Nasze Stowarzyszenie było 

reprezentowane przez: p. Mał-

gorzatę Oleniecką - Wicedyrek-

tor Biura LGD Dobra Widawa 

i  p. Joanna Praska - Asystent 

ds. Wdrażania Lokalnej Strate-

gii Rozwoju, Kontroli i Ewalu-

acji.

Krzyków - Dożynki Gminne 
Gminy Czernica

 Nasze stoisko odwiedziły panie z grupy Poloneska-Łany

 Sekretarz Zarządu LGD Dobra Widawa - p. Bronisława Mela 

podczas Dożynek Gminy Dziadowa Kłoda

 Działania informacyjno-

konsultacyjne podczas 

Dożynek Gminy Międzybórz

 Prezes Zarządu LGD Dobra 

Widawa - p. Agnieszka Kasina 

podczas Dożynek Gminy Oleśnica

 Wiceprezes Zarządu LGD Dobra Widawa - p. Witold Fuchs – 

przyjmuje tradycyjny chleb dożynkowy

 Doradztwo podczas Dożynek 

w Gminie Dobroszyce

26.08.2017 r. w  Dobro-

szycach odbyły się Dożyn-

ki Gminne. Stowarzyszenie 

LGD Dobra Widawa repre-

zentowały p. Agnieszka Ka-

sina – Prezes oraz Dyrektor 

Stowarzyszenia oraz p. Mał-

gorzata Oleniecka – Wicedy-

rektor Biura LGD Dobra Wi-

dawa.

Podczas Dożynek miesz-

kańcy gminy Dobroszyce 

informowani byli, w  jaki 

sposób pozyskać wsparcie 

z PROW na lata 2014-2020.

Dożynki w Gminie Dobroszyce

26.08.2017 r. w Miłowicach 

odbyły się Dożynki Gminy 

Dziadowa Kłoda. Działania 

informacyjno-konsultacyjne 

w Miłowicach podczas Doży-

nek prowadzili: p. Bronisła-

wa Mela – Sekretarz Zarządu 

oraz p. Witold Fuchs – Wice-

prezes Zarządu LGD Dobra 

Widawa.

Miłowice - Dożynki Wiejsko-
Gminne Gminy Dziadowa Kłoda

26.08.2017 r. w Kraszowie 

odbyły się Dożynki Gminy 

Międzybórz. Podczas Doży-

nek rozmowy informacyjno-

-konsultacyjne prowadziły: p. 

Agnieszka Kasina – Prezes oraz 

Dyrektor Stowarzyszenia oraz 

p. Małgorzata Oleniecka – Wi-

cedyrektor Biura LGD Dobra 

Widawa.

Kraszów 
- Gminne 
Święto Plonów 
Miasta i Gminy 
Międzybórz

27.08.2017 r. w Sokołowi-

cach odbyły się Dożynki Gmi-

ny Oleśnica. Stowarzyszenie 

LGD Dobra Widawa reprezen-

towane było przez p. Agniesz-

kę Kasina – Prezes Zarządu 

oraz Dyrektor Biura LGD Do-

bra Widawa.

Podczas Dożynek miesz-

kańcy Gminy Oleśnica in-

formowani byli, jak założyć 

stowarzyszenie i ubiegać się 

o wsparcie w formie grantów 

oraz jak założyć i rozwinąć 

działalność gospodarczą, po-

zyskując wsparcie z PROW na 

lata 2014-2020.

Sokołowice - Dożynki Gminy 
Oleśnica

27.08.2017 r. w  Piekarach 

odbyły się Dożynki Gminy 

Jelcz-Laskowice.

Biuro LGD Dobra Widawa 

reprezentowane było przez: 

p. Małgorzatę Oleniecką - Wi-

cedyrektor biura LGD Dobra 

Widawa i  p. Joannę Praską - 

Asystent ds. Wdrażania Lokal-

nej Strategii Rozwoju, Kontroli 

i Ewaluacji.

Pani Anna Terlecka-Krowi-

cka reprezentowała Zarząd 

LGD Dobra Widawa.

Podczas Dożynek miesz-

kańcy gminy Jelcz-Laskowice 

informowani byli przez pra-

cowników biura LGD, jak za-

łożyć i  rozwinąć działalność 

gospodarczą oraz jak założyć 

stowarzyszenie i  ubiegać się 

o wsparcie w formie grantów, 

pozyskując wsparcie z  PROW 

na lata 2014-2020.

Piekary - Dożynki Gminne Miasta 
i Gminy Jelcz-Laskowice

 Działania informacyjno-konsultacyjne podczas Dożynek Gminy 

Jelcz-Laskowice

 Korowód dożynkowy 

podczas Dożynek Gminy 

Długołęka

27.08.2017 r. na boisku 

w  Łozinie odbyły się Dożynki 

Gminy Długołęka. Wystąpi-

ły zespoły ludowe: „Zespół 

Tańca Ludowego Długołęka”, 

„Lejwoda”, „Ale Babki”, odbył 

się też konkurs na najpiękniej-

szy wieniec dożynkowy. Na 

dzieci czekały liczne atrakcje 

i darmowe przejazdy ciuchcią.

Dożynki Gminy Długołęka

 Korowód 

dożynkowy podczas 

Dożynek Miasta 

i Gminy Bierutów

Dożynki Gminy  
Bierutów

24 czerwca w  parku 

w  Szczodrem odbyły się 

XVI Dni Gminy Długołęka. 

Na początku zaprezentowali 

się młodzi ludzie, wyłonieni 

w  castingu „Gminne Talen-

ty”, ale ogromną frekwencję 

podczas zabawy zapewnił 

występ kultowego zespołu 

„Perfect”.

Stoisko informacyjno-kon-

sultacyjne w  Szczodrem pro-

wadziły: p. Agnieszka Kasina 

- Prezes Zarządu LGD Dobra 

Widawa, p. Małgorzata Ole-

niecka - Wicedyrektor Biura 

LGD Dobra Widawa i  p.  Bar-

bara Kaźmierczak - Asystent 

ds. Aktywizacji, Animacji lo-

kalnej i Współpracy.

Długołęka

 Nasze stoisko informacyjno-konsultacyjne w Szczodrem

VI  Turniej Sołectw 

o Puchar Burmistrza 

Bierutowa.
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Pierwsze podpisane umowy po naborze 
wniosków nr 3/2017

W dniu 17.08.2017 r. Gmina 
Syców w  Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dol-
nośląskiego podpisała umo-
wę na realizację projektu pt.: 
„Świetlica w  Drołtowicach 
bazą szlaku rowerowego „Do 
źródeł Widawy”. Nabór w try-
bie konkursowym w  ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność” objętego PROW na lata 
2014-2020 przeprowadziła 
LGD Dobra Widawa (w marcu 
br.). Był to nabór tematyczny, 
związany z rozwojem turysty-
ki i promocją obszaru objętego 
strategią LGD. Po wstępnej we-
ryfi kacji i  zakwalifi kowaniu 

przez Radę LGD, wniosek tra-
fi ł do oceny merytorycznej do 
UMWD we Wrocławiu.

Gmina Syców w  ramach 
zadania zadeklarowała chęć 
wytyczenia szlaku, trasy rowe-
rowej (pętli) poprowadzonej 
poprzez pola i  lasy w  obrębie 
sołectwa Drołtowice, której 
punktem docelowym będą 
źródła rzeki Widawa, zloka-
lizowane w  pobliżu drogi nr 
448 w  kierunku Twardogóry, 
a bazą startową i końcową ma 
być zmodernizowany obiekt 
świetlicy wiejskiej w  m. Droł-
towice. Na trasie będą zlokali-
zowane tablice informacyjne, 
ukazujące ciekawe miejsca oraz 
historię okolicy (np.: leśniczów-
ka w stylu tyrolskim, tajemni-

cze miejsce „5 dębów” i  inne 
ciekawostki z regionu. Nadleś-
nictwo Syców zadeklarowało 
pomoc w  wytyczeniu i  ozna-
kowaniu trasy, a także ustawie-
nie w  jej przebiegu własnych 
tablic „edukacji leśnej”.

Ideą projektu jest udostęp-
nienie obiektu turystom oraz 
zorganizowanym grupom wy-
cieczkowym, gdzie zarówno 
przed, jak i po aktywnym wy-
poczynku na trasie rowerowej 
będzie można skorzystać z sali 
oraz jej zaplecza, zorganizo-
wać ciepły posiłek, czy skorzy-
stać z sanitariatów oraz wypo-
sażenia terenów przy świetlicy 
w  postaci placu zabaw, grilla, 
boiska do siatkówki i piłki noż-
nej czy napowietrznej siłowni. 

Duża powierzchnia i  zaplecze 
zachęca do organizacji cie-
kawych imprez, warsztatów. 
Wykorzystanie obiektu zależy 
tylko od pomysłowość organi-
zatorów. Jedynym warunkiem 
będzie wcześniejsze uzgodnie-

nie szczegółów z  opiekunem 
obiektu (sołtys).

Gmina Syców posiada listy 
intencyjne z  placówek oświa-
towych i organizacji, deklaru-
jące chęć udziału lub organi-
zacji wycieczek o  podobnym 

charakterze.
Projekt uzyskał dofi -

nansowanie w  wysokości 
213 tys. zł. Co stanowi ponad 
63,63% kosztów kwalifi kowal-
nych.

Świetlica w Drołtowicach 
bazą szlaku rowerowego 
„Do źródeł Widawy”

Gmina 
Syców

 Plac zabaw przed świetlicą wiejską w Drołtowicach
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Gmina Dobroszyce otrzy-
mała dofi nansowanie dla 
projektu pt.: „Utworzenie 
punktu informacji turystycz-
nej oraz obsługi rowerzystów 
i  turystów”. W  ramach ni-
niejszej operacji zostanie 
utworzony kompleksowy 
punkt informacji turystycz-
nej oraz obsługi rowerzystów 
i  turystów z  parkingiem, 
skomunikowanym od strony 
wschodniej z  drogą woje-
wódzką nr 340. Planowany 

do budowy jest budynek 
wielofunkcyjny o  wymia-
rach 8,6 m x 11,6 m, wyko-
nany w  technologii trady-
cyjnej, przykryty dachem 
dwuspadowym. W  obiekcie 
zlokalizowane będzie biuro 
informacji ze sklepikiem oraz 
sanitariaty i szatnia dla tury-
stów. W przyszłości funkcjo-
nować tu będzie wypożyczal-
nia rowerów.

Komunikację zapewni pro-
jektowany ciąg pieszo-jezd-

ny. Jezdnie o  szerokości 3,5 
m - 6,0 m zostaną wykonane 
z kruszywa kamiennego, na-
tomiast chodniki dla pieszych 
o  szerokości 2,0 m z  kostki 
betonowej. Wydzielone zo-
stały miejsca parkingowe dla 
osób korzystających z obiek-
tu: stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych - 67 
szt., stanowiska postojowe 
dla rowerów - 9 szt., stanowi-
ska postojowe dla autobusów 
- 3 szt.

Przewidziano również 
nasadzenia zieleni niskiej 
urządzonej w  postaci traw-
ników oraz nasadzenia drzew 
i  krzewów. Ponadto przewi-
dziano wyposażenie terenu 
w  obiekty małej architektu-
ry, tj.: tablica inwestycyjna 
(promocyjna projektu waz 
z  mapą tras turystycznych) 
oraz ławki.

Inwestycja realizowana bę-
dzie od września 2018 r. do 
czerwca 2019 r.

Punkt informacji turystycznej 
oraz obsługi rowerzystów i turystów

Gmina 
Dobroszyce

Realizacja projektu pt.: 
„Rozwój bazy rekreacyjno-
-turystycznej w  gminie Dzia-

dowa Kłoda poprzez urzą-
dzenie lokalnego miejsca 
spotkań w  centrum wsi 

Miłowice” przyczyni się do 
stworzenia atrakcyjnej i  no-
woczesnej bazy turystyczno-

-wypoczynkowej na obszarze 
wsi Miłowice. Zagospodarowa-
na przestrzeń stanowić będzie 
lokalne miejsce spotkań dla 
mieszkańców wsi Miłowice 
i  obszaru LGD. Dzięki temu 
wiejska przestrzeń stanie się 
interesująca i  przyjazna dla 
spędzania wolnego czasu.

Realizacja projektu poprawi 
estetykę oraz funkcjonalność 
lokalnej przestrzeni. Stwo-
rzone zostanie miejsce będą-
ce centrum życia wiejskiego, 
gdzie organizowane będą lo-
kalne uroczystości i spotkania 
integracyjne. Miejsce to będzie 
przestrzenią ogólnodostępną 
poprawiającą wizerunek wsi, 

a tym samym promującą całą 
gminę.

Zagospodarowany plac 
stanie się miejscem spotkań 
wypoczynkowych, jak i  tu-
rystycznych. Operacja będzie 
miała wpływ na podniesienie 
standardu życia mieszkań-
ców dzięki powstaniu miejsca 
sprzyjającego nawiązywaniu 
kontaktów społecznych.

Operacja obejmuje zagospo-
darowanie placu wiejskiego 
we wsi Miłowice w celu stwo-
rzenia miejsca przyjaznego, 
atrakcyjnego i  sprzyjającego 
integracji mieszkańców. Miej-
sce objęte operacją to plac 
zlokalizowany przy świetli-

cy wiejskiej, będącej lokalną 
przestrzenią publiczną. Doce-
lowo planuje się tu organizo-
wanie lokalnych uroczystości 
oraz spotkań integracyjnych. 
W  przyszłości planuje się 
wykonanie niewielkiej sceny, 
kamiennego grilla, zadasze-
nia przy budynku świetlicy 
wiejskiej oraz uzupełniających 
nasadzeń zieleni. Wszystkie te 
działania mają na celu wpro-
wadzenie nowych funkcji 
użytkowych i  estetycznych, 
dzięki którym miejsce to stanie 
się wizytówką wsi Miłowice. 
Projekt obejmuje wykonanie 
utwardzenia z  kostki bruko-
wej oraz zakup czterech kom-

pletów stołów z ławkami.
Planowane zadanie obejmuje:
1. Utwardzenie 750 m2 placu 
kostką brukową. Zakres prac 
dla tego zadania obejmuje:
• roboty ziemne (zebra-
nie warstwy humusu wraz 
z wywozem, zagęszczenie),
• przygotowanie terenu oraz 
ułożenie kostki brukowej 
o grubości 6 cm na podsyp-
ce piaskowej oraz zagęsz-
czenie i zaspoinowanie pia-
skiem.
2. Zakup czterech kompletów 
stołów drewnianych z  ławka-
mi z oparciem.

Koszt całkowity projektu wy-
nosi: 73 700,00 zł.

Lokalne miejsce spotkań w centrum wsi Miłowice

 Kościół św. Antoniego Padewskiego w Miłowicach

dowa Kłoda poprzez urzą-
dzenie lokalnego miejsca 
spotkań w  centrum wsi 

Gmina Dziadowa-
-Kłoda

„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturalnej”

 Kaplica grobowa von Puttkamerów w Siekierowicach 

- jeden z zabytków na szlaku rowerowym biegnącym 

przez Gminę Dobroszyce
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Na początku roku zosta-

ła podpisana umowa o  do-

finansowanie projektu 

pn.: „Rozbudowa Zespołu 

S z k o l n o - P r z e d s z k o l n e g o 

w  Długołęce - etap II i  III 

(2014-2018)”. Kwota dofi-

nansowania wynosi 2 210 

082,32 zł i  została przyzna-

na w  ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Czas 

realizacji projektu to 08.2015 

- 10.2018.

Przedsięwzięcie jest częś-

cią szerszego planu inwesty-

cyjnego, którego długofalo-

wym celem jest podniesienie 

jakości edukacji na terenie 

gminy Długołęka. W ramach 

inwestycji gmina zrealizowa-

ła oraz planuje przeprowa-

dzenie następujących dzia-

łań:

1. rozbudowa budynku Ze-

społu Szkolno-Przedszkolne-

go o skrzydło dydaktyczne;

2. przebudowa budynku Ze-

społu Szkolno-Przedszkol-

nego oraz budowa łącznika 

z budynkiem przedszkola;

3. wyposażenie sal lekcyj-

nych nauczania początkowe-

go (klasy I-III) oraz pracowni 

tematycznych: matematycz-

nej, przyrodniczej i  kompu-

terowej;

4. promocja projektu.

W  chwili obecnej trwa 

rozbudowa Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w  Długo-

łęce. Gmina podpisała umo-

wę na wykonanie remontu 

istniejącego budynku szkoły 

podstawowej oraz budowę 

sali gimnastycznej. Wartość 

inwestycji to 4 600 000 zł. 

Termin zakończenia prac 

w  zakresie remontu szkoły 

to lipiec 2018 r., a w zakre-

sie budowy sali gimnastycz-

nej to listopad 2018 r.

Nowe pracownie cyfrowe 

w  szkołach w  Gminie Jelcz-

-Laskowice

Celem projektu pt.: „Poprawa 

jakości kształcenia w  Gminie 

Jelcz-Laskowice poprzez utwo-

rzenie 6 pracowni cyfrowych 

w  szkołach podstawowych 

i gimnazjach” jest zapewnienie 

rozwoju infrastruktury szkół 

w zakresie nauki cyfrowej oraz 

dostosowanie do współczes-

nych wymagań i  nowych me-

tod nauczania 

p l a c ó w e k 

edukacyjnych 

Gminy Jelcz-

-Laskowice.

Odbiorcami 

niniejszego 

projektu są:

• uczniowie 

szkół, którzy 

będą mogli rozwijać swoje klu-

czowe kompetencje niezbędne 

do podjęcia edukacji na wyż-

szym poziomie oraz do poru-

szania się na rynku pracy,

• nauczyciele, którzy będą mo-

gli wykorzystać nowoczesne 

narzędzia w pracy dydaktycz-

nej,

• rodzice i  opiekunowie, któ-

rych dzieci będą brać udział 

w zajęciach szkolnych,

• szkoły oferujące lepsze wa-

runki kształcenia,

• pośrednio mieszkańcy gmi-

ny, wśród których dorasta po-

kolenie, które w  przyszłości 

stanie się kadrą przygotowaną 

do oczekiwanych na rynku pra-

cy kompetencji i umiejętności.

W ramach projektu w pięciu 

szkołach podstawowych i  jed-

nym gimnazjum na terenie Mia-

sta i  Gminy Jelcz-Laskowice 

utworzonych zostanie 6  pra-

cowni cyfrowych (150 stano-

wisk komputerowych) wyposa-

żonych w  nowoczesny sprzęt 

dydaktyczny i ICT.

W  dniu 31.07.2017 r. zakoń-

czono I  etap prac. Utworzone 

zostały 3 pracownie cyfrowe 

w  szkołach podstawowych 

na terenie miasta Jelcz-Lasko-

wice. Kolejne 3 planowane są 

w 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 

962 713,42 PLN;

Wkład Funduszy Europej-

skich: 624 801,01 PLN.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Długołęce

„Zwiększenie atrakcyjności lokalnego 

miejsca spotkań we wsi Dziadów Most 

poprzez zakup wyposażenia oraz 

ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej”

Gmina 
Długołęka

Gmina 
Oleśnica

Gmina 
Wilków

 Kościół Parafi alny 

pw. Oczyszczenia 

Najświętszej Maryi 

Panny w Bukowiu

 Podpisanie umowy 

w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego 

(na zdjęciu: Wójt Gminy 

Oleśnica Marcin Kasina, 

Wicemarszałek Ewa 

Mańkowska, Marszałek Cezary 

Przybylski)

 Wyremontowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Długołęce

Gmina Jelcz-
-Laskowice

8 sierpnia 2017 r. Wójt Gmi-

ny Oleśnica Marcin Kasina 

podpisał umowę z Samorzą-

dem Województwa Dolnoślą-

skiego dotyczącą przyznania 

pomocy z Europejskiego Fun-

duszu Rolnego na rzecz Roz-

woju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 na zadanie „Budo-

wa kanalizacji sanitarnej w m. 

Ligota Wielka”.

Największe szanse na dofi -

nansowanie miały inwestycje 

w miejscowościach o najmniej-

szym stopniu skanalizowania 

oraz projekty poprawiające 

stan środowiska na terenach 

objętych szczególną ochroną – 

informował podczas spotkania 

z benefi cjentami Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego 

Cezary Przybylski.

Wicemarszałek Wojewódz-

twa Dolnośląskiego Ewa Mań-

kowska dodała, iż: Dzięki in-

westycji znacznie poprawi się 

standard życia mieszkańców. 

Poprawi się jakość wody do 

spożycia, warunki sanitarne, a 

zanieczyszczenia odprowadza-

ne do środowiska będą znacz-

nie mniejsze. Zlikwidowane 

zostaną również uciążliwe za-

pachy, które dziś powstają przy 

odprowadzaniu ścieków do ro-

wów czy szamb.

Dofi nansowanie ze środ-

ków UE dla Gminy Oleśnica 

wynosi: 1 793 548,00 zł (jeden 

milion siedemset dziewięć-

dziesiąt trzy tysiące pięćset 

czterdzieści osiem złotych 

zero groszy), a całość zadania 

wynosi 3 545 832,93 zł.

Zakończenie inwestycji pla-

nowane jest na III/IV kwartał 

2018 r.

Jak fundusze unijne zmieniają nasze gminy

 Nowa pracownia cyfrowa

Unijne środki na „Budowę kanalizacji 

sanitarnej w m. Ligota Wielka” Gmina Wilków 

będzie wspierać 

zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego

Gmina Wilków jest Partne-

rem projektu pn.: „Ochrona, 

promocja i  rozwój dziedzictwa 

kulturowego na obszarze Sto-

brawskiej Strefy Rehabilitacji 

i  Rekreacji - część północna”, 

którego liderem jest Powiat Na-

mysłowski.

Celem głównym projektu 

jest zwiększenie dostępności 

zasobów kulturowych i  wy-

korzystanie potencjału endo-

genicznego obszaru, poprzez 

rewitalizację zabytkowych 

obiektów znajdujących się na 

terenie Powiatu Namysłowskie-

go. W  ramach tej wspólnej ini-

cjatywy blisko 4 miliony złotych 

zostaną przeznaczone 

na renowację, rewitali-

zację i  zabezpieczenie 

obiektów zabytkowych, 

w  tym sakralnych, 

a także działania służące szero-

kiej promocji dziedzictwa kul-

turowego zlokalizowanego na 

terenie powiatu.

Gmina Wilków do realizacji 

zaplanowała zagospodarowa-

nie terenu przy kościele w  Bu-

kowiu – prace obejmą m.in.: 

utwardzenie terenu oraz: mon-

taż pochwytów dla niepełno-

sprawnych, ustawienie altanki 

z drewna sosnowego impregno-

wanego.

Gmina włączy się również 

w działania, których celem jest 

upowszechnienie i  ułatwienie 

dostępu do walorów historycz-

no-kulturowych poprzez nowo-

czesne narzędzia informacyjne 

m.in. systemy multimedialne, 

aplikację mobilną, jak również 

rozwiązania dla osób niepełno-

sprawnych i  działania eduka-

cyjne.

W  projekcie bierze udział 

także Parafi a Rzymskokatolicka 

pw. Oczyszczenia Najświęt-

szej Maryi Panny w  Bukowiu. 

Zakres prac przewiduje odre-

staurowanie wnętrza kościoła 

fi lialnego pw. św. Piotra i Pawła 

w  Pągowie (malowanie) oraz 

montaż dodatkowych okien 

zabezpieczających witraże 

w  obiekcie. Natomiast w  koś-

ciele parafi alny pw. Oczyszcze-

nia NMP w Bukowiu prace obej-

mowały będą montaż systemów 

zabezpieczających - systemu 

sygnalizacji alarmu pożarowego 

oraz systemu sygnalizacji wła-

mań i napadu.

Zadanie pt.: „Przebudowa 

drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w  miejscowości Wabie-

nice” zrealizowano jako jedną 

z  operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” 

w ramach poddziałania „Wspar-

cie inwestycji związanych z two-

rzeniem, ulepszaniem lub rozbu-

dową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i oszczę-

dzanie energii” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020.

Celem w  ramach PROW na 

lata 2014-2020, w który wpisu-

je się operacja, jest wspieranie 

lokalnego rozwoju na obsza-

rach wiejskich.

Zadanie obejmowało przebu-

dowę drogi dojazdowej polega-

jącej na wymianie istniejącej 

wyeksploatowanej nawierzchni 

tłuczniowej na nawierzchnię 

bitumiczną.

W  terenie wykonano 

365  m.b. drogi o  nawierzch-

ni bitumicznej i  szerokości 

3,5 m ułożonej na podbudowie 

z  kruszyw o  łącznej grubości 

45 cm wraz z  włączeniami do 

dróg powiatowych nr 1460  D 

i 1463 D. Wykonano także po-

bocza z  kruszywa oraz bitu-

miczne zjazdy na posesje.

Plan fi nansowy operacji 

obejmował poziom pomocy 

wnoszący 63,63% kosztów 

kwalifi kowanych. Po prze-

prowadzeniu postępowania 

o  udzielenie zamówienia 

publicznego, wysokość kosz-

tów kwalifi kowanych wynio-

sła: 144 773,44 zł, co oznacza, 

Przebudowa drogi dojazdowej w WabienicachGmina 
Bierutów

 Przebudowana droga w miejscowości Wabienice

że wysokość pomocy na rzecz 

Miasta i  Gminy Bierutów 

w  ramach PROW wyniesie 

92 119,00 zł.
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Gmina Dobroszyce otrzyma-

ła dofi nansowanie na realizację 

projektu pt.: „Zagospodarowa-

nie placu rekreacyjnego przy 

ul. Szkolnej w  Dobroszycach”. 

Operacja będzie polegała na za-

kupie urządzeń małej architek-

tury, w  tym stojaka na rowery, 

urządzeń siłowni zewnętrznej 

oraz wykonanie nawierzchni 

żwirowo-tłuczniowych pod 

nowe i  istniejące urządzenia 

oraz ścieżki żwirowej na terenie 

rewitalizowanego skweru. Pro-

jektuje się montaż 3 szt. dodatko-

wych urządzeń gimnastycznych 

tworzących siłownię zewnętrz-

ną, w  tym: urządzenie typu 

STRET WORKOUT 6, stół do gry 

w  piłkarzyki oraz masażer. Zo-

stanie również założony klomb 

oraz zainstalowane zostaną ław-

ki. Teren działki zaprojektowano 

jako teren otwarty, nieogrodzo-

ny, ze swobodnym dostępem do 

wszystkich urządzeń. W ramach 

prac własnych mieszkańcy Gmi-

ny Dobroszyce posadzą roślin-

ność na klombie oraz żywopłot 

z  zieleni zimnozielonej stano-

wiącej izolację od ul. Szkolnej.

Projekt Gminy Czernica pn.: 

„Stworzenie Wiejskiego Cen-

trum Społecznego Krzykowa 

poprzez wyposażenie świetlicy 

wiejskiej i  zagospodarowanie 

terenu zielonego na działce nr 

217/1” otrzymał dofi nansowanie 

w  ramach konkursu Odnowy 

Dolnośląskiej Wsi. Niniejsze za-

danie wpisane jest w  Sołecką 

Strategię Rozwoju, jako jedna 

z  najważniejszych operacji do 

zrealizowania na lata 2016-2030. 

Powstanie Wiejskiego Centrum 

Społecznego Krzykowa będzie 

możliwe dzięki zakupowi wy-

posażenia do świetlicy wiejskiej. 

W ramach realizacji projektu za-

kupione zostanie m.in.:

• wyposażenie do prowadze-

nia zajęć pozaszkolnych dla 

dzieci i młodzieży;

• materiały edukacyjne, dy-

daktyczne i integrujące miesz-

kańców w różnym wieku;

• wyposażenie multimedialne 

umożliwiające spotkania in-

tegracyjno-kulturalne miesz-

kańców;

• wyposażenie sportowo-re-

laksacyjne do użytku w  ra-

mach zajęć sportowo-integra-

cyjnych mieszkańców;

• wyposażenie kuchni umoż-

liwiające organizację różnego 

rodzaju spotkań i  imprez dla 

mieszkańców.

Drugim zadaniem realizo-

wanym w  ramach projektu 

będzie uporządkowanie i  za-

gospodarowanie skwerku na 

działce 217/1 przy świetlicy 

w  Krzykowie. Gmina Czer-

nica zakupi wyposażenie 

i  elementy zagospodarowa-

nia skwerku przy świetlicy, 

a  społeczność lokalna w  ra-

mach nieodpłatnej pracy spo-

łecznej zagospodaruje teren 

zielony i  będzie prowadzić 

zajęcia edukacyjne, sportowe, 

integracyjne, kulturalne wy-

korzystując zakupione wypo-

sażenie.

W  ramach realizacji pro-

jektu wykonany zostanie plac 

zabaw w  miejscowości Niwki 

Kraszowskie. Zadanie obejmuje 

dostawę oraz montaż urządzeń 

zabawowych, takich jak: karu-

zela ogrodowa, sprężynowiec, 

ważka 2-osobowa, zawiesie opo-

na 1-osobowa, zawiesie talerz, 

tenis, nożna 2 w 1, ławka, ważka 

4-osobowa, komplet szachowy, 

komplet do gier zespołowych 

oraz ogrodzenie terenu placu 

zabaw.

Dzięki doposażeniu placu 

zabaw dzieci zyskają miejsce, 

w  którym będą mogły treno-

wać nie tylko swoje ciało, ale 

również umiejętności społeczne 

polegające na nauce współpracy, 

kreatywności oraz współzawod-

nictwa. Dzieci poznają zasady 

współżycia w grupie oraz lepiej 

zrozumieją własne możliwości. 

Miejsce to przyczyni się do bu-

dowania relacji i  więzi między 

rówieśnikami.

Plac zabaw poprawi estetykę 

wsi i bezpieczeństwo bawiących 

się dzieci, a także będzie pełnił 

rolę centrum wsi. Stworzenie 

dużego placu zabaw będzie słu-

żyć aktywnym działaniom użyt-

kowników, jednocześnie swoim 

wyglądem i  formą wkomponu-

je się do warunków otoczenia. 

W  celu zapewnienia bezpie-

czeństwa dzieciom korzystają-

cym z  urządzeń teren zostanie 

ogrodzony.

Zagospodarowanie placu 

rekreacyjnego przy ul. Szkolnej 

w Dobroszycach

Stworzenie Wiejskiego Centrum 

Społecznego Krzykowa poprzez 

wyposażenie świetlicy wiejskiej 

i zagospodarowanie terenu zielonego 

na działce nr 217/1

Wykonanie placu zabaw w Niwkach 

Kraszkowskich (zagospodarowanie 

placu wiejskiego w Niwkach 

Kraszkowskich)

Gmina 
Dobroszyce

Gmina 
Dziadowa Kłoda

 Festyn Rodzinny w Dziadowym Moście

 Festyn Rodzinny w Dziadowym Moście

 Plac zabaw w miejscowości Wójcice wykonany w 2016 r.

 Już wkrótce na skwerku 

pojawią się nowe urządzenia

Gmina 
Czernica

Gmina 
Międzybórz

Projekt pt.: „Zwiększenie 

atrakcyjności lokalnego miejsca 

spotkań we wsi Dziadów Most 

poprzez zakup wyposażenia 

oraz ogrodzenie działki świet-

licy wiejskiej” obejmuje zakup 

i  montaż ogrodzenia wraz 

z  bramą oraz zakup wyposaże-

nia świetlicy wiejskiej - w patel-

nię elektryczną gastronomiczną.

Projekt będzie realizowany na 

terenie świetlicy wiejskiej, która 

stanowi miejsce spotkań miesz-

kańców oraz jest centrum życia 

lokalnej społeczności.

Obecnie działka w  przewa-

żającej części jest porośnięta 

trawą, znajduje się tu niewielki 

plac zabaw. Istniejące ogrodze-

nie jest w  bardzo złym stanie 

technicznym, dlatego w  celu 

zwiększenia bezpieczeństwa 

oraz poprawy estetyki niezbęd-

ne jest wykonanie nowego ogro-

dzenia.

Realizacja planowanego 

przedsięwzięcia stanowić bę-

dzie rozwinięcie i uzupełnienie 

systematycznie tworzonej infra-

struktury publicznej. Działania 

te związane są z rosnącymi po-

trzebami mieszkańców w  za-

kresie podniesienia jakości życia 

na obszarach wiejskich, w  tym 

zwiększenia możliwości spędza-

nia wolnego czasu.

Celem projektu pt.: „Zago-

spodarowanie przestrzeni pub-

licznej przy placu zabaw przy 

ul. Głównej we wsi Wójcice” 

jest poprawa jakości spędzania 

Jak fundusze unijne zmieniają nasze gminy

Zwiększenie atrakcyjności 

lokalnego miejsca spotkań we 

wsi Dziadów Most poprzez zakup 

wyposażenia oraz ogrodzenie 

działki świetlicy wiejskiej

Środki finansowe przeznaczone są na realizację 
konkursu dotyczącego m.in.: zagospodarowania 
przestrzeni publicznej wsi, w tym: 
• utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzi-
ctwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
• remont świetlic i innych miejsc spotkań,
• podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów 
wiejskich,

29 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Dolno-
śląskiego przyjął uchwałę w  sprawie udzielenia 

z  budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy 
finansowej w  formie dotacji celowej na zadania 
realizowane przez gminy w  zakresie projektów 
złożonych w  ramach konkursu „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi” w  2017 roku. W  związku z  tym do-
finansowanie otrzymały 72  projekty z  całego 
Województwa Dolnośląskiego, na łączną kwotę 
1 923 475,00 zł.

Wśród Beneficjentów konkursu znalazło się 
5 gmin z Partnerstwa Dobra Widawa.

Celem konkursu pt.: „Odnowa Dolno-
śląskiej Wsi” jest wsparcie aktywności 
mieszkańców obszarów wiejskich nasze-
go regionu poprzez zaspokojenie najpil-
niejszych potrzeb związanych z  poprawą 
jakości życia na wsi, co stworzy warunki 
dla rozwoju społeczno-ekonomicznego 
obszarów wiejskich i aktywizacji ludności 
wiejskiej.

„ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI” W 2017 ROKU
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Gmina Jelcz-
-Laskowice

wolnego czasu przez miesz-

kańców Wójcic, wpływ na 

rozwój wsi pod względem re-

kreacyjnym oraz zaspokojenie 

potrzeb społecznych i kultural-

nych mieszkańców.

Projekt jest kontynuacją prac 

rozpoczętych w 2016 r., kiedy 

to zamontowane zostały urzą-

dzenia zabawowe dla dzieci do 

12. roku życia. Zaplanowany 

zakres prac w ramach projektu 

ma na celu uzupełnienie bra-

kującej infrastruktury i ogro-

dzenie całego terenu.

W ramach niniejszego pro-

jektu zamontowana zostanie 

altana drewniana i infrastruk-

tura towarzysząca, tj.: kosz na 

śmieci, ławki z oparciem, sto-

jak na rowery i stoły z ławkami. 

Wykonane zostaną nawierzch-

nia utwardzona zapewniająca 

dojście, ogrodzenia z furtką 

wokół całego terenu oraz nasa-

dzenia.

Realizacja projektu pozwoli 

stworzyć w centrum miejsco-

wości Wójcice miejsce spotkań 

dla mieszkańców.
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CERTYFIKAT ,,DOBRA MARKA”

Celem certyfikatu „Do-

bra Marka” jest wyróżnienie 

produktów wysokiej jakości, 

produkowanych na terenie 

Partnerstwa Dobra Widawa. 

Zależy nam, aby nasz znak uła-

twił mieszkańcom codzienne 

zakupy, a  najlepszych lokal-

nych twórców wspierał w roz-

woju działalności.

W  czasach obecnych bardzo 

często klient chce wiedzieć, 

gdzie została wyprodukowana 

żywność, zabawka czy obraz 

ceramiczny. Woli wybrać pro-

dukt lokalny, ponieważ jest on 

wyprodukowany z  materia-

łów i  produktów „rosnących” 

w  ogródku u  sąsiada. Taki 

produkt lokalny oparty jest też 

na dawnej, oryginalnej recep-

turze i  przepisach przekazy-

wanych z  pokolenia na poko-

lenie.

Wychodząc naprzeciw zapo-

trzebowaniom, Lokalna Grupa 

Działania Dobra Widawa przy-

znaje certyfikat „Dobra Marka 

Partnerstwo Dobra Widawa”. 

O  nasz certyfikat mogą ubie-

gać się wszystkie osoby pro-

wadzące działalność gospo-

darczą, rolniczą, statutową lub 

osobistą okazjonalną działal-

ność, jeśli w  ramach tej dzia-

łalności wytwarzają produkty 

lub świadczą usługi lokalne 

na terenie gmin: Długołęka, 

Czernica, Dziadowa Kłoda, Do-

broszyce, Oleśnica, Bierutów, 

Syców, Międzybórz, Wilków, 

Jelcz-Laskowice. Podstawę 

wytwarzania „produktów lo-

kalnych” muszą stanowić lo-

kalne zasoby lub lokalne dzie-

dzictwo, w  tym kulturowe, 

historyczne lub przyrodnicze.

Certyfikat wydaje 

Stowarzyszenie 

LGD Dobra Widawa 

w czterech 

kategoriach:

• rękodzieło,

•  twórczość 

artystyczna,

• kulinaria,

• usługi lokalne.

PRZYZNANE 
CERTYFIKATY

Po dokonaniu wnikliwej oce-

ny Kapituła w składzie: p. Ka-

tarzyna Drabczyńska, p.  Piotr 

Michałowski i p. Witold Fuchs 

przyznała pierwsze Certyfikaty 

następującym osobom i insty-

tucjom:

1. Pracownia Artystyczna 

„Ostoja Sztuki” – Magda, Alek-

sandra, Wojciech Sztura za: 

wyroby z  wikliny, szycie ar-

tystyczne, malarstwo i  mydła 

glicerynowe;

2. Ośrodek Szkoleniowy – 

Beata Kuczyńska za: prowa-

dzenie i  świadczenie usług 

dla klientów w pozaszkolnych 

formach edukacji wraz z miej-

scami noclegowymi;

3. Gminny Ośrodek Kultury 

za: Izbę Pamięci Gminy Oleśni-

ca w Boguszycach;

4. Gminny Ośrodek Kultury 

za: Centrum Rękodzieła Gminy 

Oleśnica w Piszkawie;

5. Peweks – Mariusz Czarna-

siak za: pierogi z Oleśnicy;

6. Pracownia Ceramiki Arty-

stycznej – Beata i  Roman Szy-

nol za: warsztaty ceramiczne 

u Szynoli.

ZASADY
UBIEGANIA SIĘ 
O CERTYFIKAT

1. O  certyfikat ,,Dobra Mar-

ka Partnerstwa Dobra Wida-

wa” mogą ubiegać się pod-

mioty prowadzące działalność 

w  formach dopuszczonych 

prawem polskim (gospodar-

czą, rolniczą, statutową, oso-

bista okazjonalna działalność) 

i  wypełniające wszelkie obo-

wiązki wynikające z  przepi-

sów prawa związane z  pro-

wadzoną działalnością, jeśli 

w ramach tej działalności wy-

twarzają produkty lub świad-

czą usługi lokalne na terenie 

gmin: Długołęka, Czernica, 

Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, 

Oleśnica, Bierutów, Syców, 

Międzybórz, Wilków, Jelcz-

-Laskowice, których podsta-

wę stanowią lokalne zasoby, 

tradycyjne sektory gospodar-

ki lub lokalne dziedzictwo, 

w tym kulturowe, historyczne 

lub przyrodnicze czy wytwa-

rzają tzw. produkty lokalne.

2. Podmioty ubiegające się 

o  certyfikat muszą łącznie 

spełnić następujące warunki:

• Przestrzeganie przepisów 

prawa dotyczących danej dzia-

łalności, w tym szczególnie 

w aspektach: podatkowym, 

bezpieczeństwa żywienia 

i żywności, praw autorskich, 

ochrony środowiska.

 Wręczenie certyfi katów w siedzibie Stowarzyszenia

 Izba Pamięci Gminy Oleśnica w Boguszycach

 Warsztaty ceramiczne u Szynoli – p. Beata Szynol

 Pracownia Artystyczna „Ostoja Sztuki”

 Certyfikat dla Centrum 

Rękodzieła Gminy Oleśnica 

w Piszkawie

 Ośrodek Szkoleniowy Za Lasem na Wiosce

 Pierogi ruskie z Oleśnicy

• Akceptację regulaminu 

i wywiązywanie się z jego 

postanowień.

• Złożenie wniosku 

o nadanie certyfikatu 

podpisanego przez 

osoby upoważnione, 

wraz z wymaganymi 

oświadczeniami 

i załącznikami.

KRYTERIA 
WYBORU 
PRODUKTÓW

Szczegółowe kryteria wybo-

ru produktów określa Kapituła 

Certyfikatu na podstawie po-

niższych kryteriów ogólnych:

• Spełnianie obowiązujących 

przepisami prawa wymogów 

i  norm - kryterium dostępu 

weryfikowane na podstawie 

oświadczeń i  dokumentacji 

we wniosku;

• Znaczenie lokalne produk-

tu: powiązanie z  regionem, 

potencjał rozwojowy - kryte-

rium weryfikowane na podsta-

wie opisu i  dokumentacji we 

wniosku;

• Standard produktu: jakość, 

wygląd, smak, funkcjonalność, 

trwałość, wartościowość – kry-

terium weryfikowane na pod-

stawie opisu i  dokumentacji 

we wniosku;

• Dostępność produktu: sta-

ła, cykliczna, na zamówienie 

– kryterium weryfikowane na 

podstawie opisu i dokumenta-

cji we wniosku.
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W  Jelczu-Laskowicach, 

w  ramach Igrzysk Sportów 

Nieolimpijskich, rozegrane 

zostały zawody na ergome-

trze wioślarskim. Rywalizacja 

trwała od 26 do 27 lipca 2017 

roku i wzięło w niej udział 110 

zawodników z  całego świata, 

którzy rywalizowali na dy-

stansach 2000 metrów (open 

mężczyźni, lekka mężczyźni, 

open kobiety, lekka kobiety), 

500 metrów (open mężczyź-

ni, open kobiety) oraz sztafety 

4 x 500 metrów (miksty).

Podczas imprezy rozdano 

30  kompletów medali w  róż-

nych kategoriach wagowych.

Zawody na ergometrach wio-

ślarskich to jedna z  czterech 

dyscyplin „na zaproszenie”, 

które w programie igrzysk zna-

lazły się dzięki głosom inter-

nautów.

Areną zmagań była hala 

sportowa przy ul. Oławskiej 

- nowoczesny obiekt, który 

może pomieścić na trybunach 

nawet 900 kibiców.

- Nasza hala sportowa jest 

przystosowana do zawodów 

najwyższej rangi i  może być 

rezerwową halą przy dużych 

przedsięwzięciach sportowych 

we Wrocławiu – podkreśla 

burmistrz Bogdan Szczęś-

niak. – Dlatego cieszę się, że 

organizatorzy TWG dostrzegli 

ten potencjał i  zdecydowa-

li się na zorganizowanie tu, 

w  niewielkiej odległości od 

Wrocławia, zawodów w  wio-

ślarstwie halowym. Chcemy 

być rozpoznawalnym punktem 

na mapie sportowej Dolnego 

Śląska i  jeszcze w  tym roku 

planowane są dwie znaczą-

ce imprezy: międzynarodo-

wy mecz siatkówki mężczyzn 

Polska - Brazylia oraz Puchar 

Świata w Tańcach Latynoskich 

i Standardowych.

The World Games 2017 w naszych gminach

Jelcz-Laskowice miastem partnerskim The World Games 2017

 Przygotowania do zawodów na ergometrach wioślarskich w hali 

sportowej w Jelczu-Laskowicach

Wizyta studyjna przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich 

z Gostynina z województwa mazowieckiego

W  ostatni weekend lipca 

Lokalną Grupę Działania Dobra 

Widawa odwiedzili przedstawi-

ciele Kół Gospodyń Wiejskich 

z  Gostynina (woj. mazowie-

ckie).

W  ramach wymiany do-

brych praktyk Prezes LGD Do-

bra Widawa - p. Agnieszka Ka-

sina przedstawiła informacje 

Festiwal Kultury Ludo-

wej w  Wilkowie to unikalne 

przedsięwzięcie, łączące tra-

dycję i  folklor ze współczes-

nym podejściem do muzyki 

ludowej. Ta barwna impreza 

folklorystyczna odbyła się 

w  końcu czerwca w  Domu 

Kultury w  Wilkowie i  cie-

szyła się bardzo dużym za-

interesowaniem zespołów. 

W  tegorocznym wydarzeniu, 

które zostało zorganizowane 

25 czerwca, publiczność i  ju-

rorzy obejrzeli czternaście 

zespołów ludowych z  terenu 

Lokalnej Grupy Działania „Do-

bra Widawa” oraz Powiatu Na-

mysłowskiego. Festiwal miał 

na celu popularyzację kultury, 

a  także promowanie zespo-

łów ludowych (wykorzystanie 

zasobów społecznych i  kul-

turowych). Festiwal był także 

okazją do wymiany doświad-

czeń oraz nawiązania nowych 

kontaktów międzyludzkich 

pomiędzy zespołami.

IV Festiwal, jak jego wcześ-

niejsze edycje, stał na bar-

dzo wysokim poziomie ar-

tystycznym, a  konkurencja 

była ogromna. W  przyjaznej 

przestrzeni, przy dźwiękach 

prawdziwych instrumentów 

bawili się artyści jak również 

licznie zgromadzona publicz-

ności.

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Dobra Wi-

dawa było reprezentowane 

przez: p. Katarzynę Drab-

czyńską - członka Zarządu 

Stowarzyszenia, p. Witolda 

Fuchsa - Wiceprezesa Zarzą-

du Stowarzyszenia i  p.  Bro-

nisławę Melę - sekretarza 

Zarządu Stowarzyszenia. 

Pani Bronisława Mela była 

jednocześnie członkiem jury 

podczas IV Festiwalu Kultury 

Ludowej w Wilkowie.

W  uroczym kompleksie leś-

nym otulającym wieś Bartków 

oraz Białe Błoto odbyły się zma-

gania sportowe wspólnie z mię-

dzynarodowymi zawodami pod 

nazwą O-Games 2017, które były 

zarazem zawodami towarzyszą-

cymi do The World Games 2017 

w biegu na orientację.

Wspólnie z  międzynarodo-

wymi zawodami w dniu 25 lip-

ca b.r. odbył się bieg o „Puchar 

Wójta Gminy w biegu na orien-

tację”. Uwieńczeniem zmagań 

zawodników z  Gdańska, Prze-

myśla, Warszawy, Wrocławia, 

Węgier, Czech, i  oczywiście 

z  Gminy były wręczone przez 

Wójta Gminy Dobroszyce Artura 

Cioska dyplomy, puchary i me-

dale.

Aby międzynarodowe za-

wody O-Games 2017w biegu 

na orientację mogły się odbyć, 

stworzono w  lesie wokół tych-

że miejscowości system stałych 

punktów kontrolnych, które są 

doskonałą inicjatywą dla:

•	osób trenujących orientację 

w terenie pieszo, rowerem, na 

nartach;

•	dzieci rozpoczynających 

naukę nawigacji;

•	 spacerowiczów oraz wytraw-

nych turystów.

Na obszarze leśnym o  po-

wierzchni ok.: 5 kilometrów 

kwadratowych umieszczono na 

stałe dwadzieścia pięć punktów 

kontrolnych, które będą wyko-

rzystane w  najbliższym roku 

szkolnym do nauki orientacji 

w  terenie przez uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy 

Dobroszyce.

Przedsięwzięcie zostało zrea-

lizowane dzięki pomocy finan-

sowej udzielnej przez Stowa-

rzyszenie Gmin Turystycznych 

Wzgórz Trzebnickich i  Doliny 

Baryczy.

Międzynarodowe zawody O-Games 2017 

w biegu na orientację w Gminie Dobroszyce

 Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek z uczestnikami biegu o „Puchar Wójta Gminy w biegu na orientację”

 Członek jury 

- p. Bronisława 

Mela podczas 

ogłaszania 

werdyktu

Festiwal Kultury Ludowej 

w Wilkowie

 Ludowo-folklorystycznie - na scenie w Wilkowie

 Przewodnicząca 

Rady Wojewódzkiej 

Kół Gospodyń 

Wiejskich - p. Urszula 

Maleszka opowiada 

o działalności KGW

 Koło Gospodyń Wiejskich Dobroszyce z Prezes LGD Dobra 

Widawa - p. Agnieszką Kasiną

 Wizyta studyjna przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich 

z Gostynina

na temat działalności naszego 

stowarzyszenia oraz projektów 

współpracy realizowanych przy 

współudziale KGW z  terenu 

Partnerstwa Dobra Widawa.

O  najważniejszych zada-

niach i dokonaniach KGW opo-

wiadała również p. Urszula Ma-

leszka - Przewodnicząca Rady 

Wojewódzkiej Kół Gospodyń 

Wiejskich, która jest jednocześ-

nie członkiem Stowarzyszenia 

LGD Dobra Widawa.

Organizator wizyty i  opie-

kun grupy p. Jadwiga Stasiak 

z  Powiatowego Zespołu Do-

radztwa Rolniczego w  Gosty-

ninie zaprezentowała informa-

cje na temat działalności Kół 

Gospodyń Wiejskich na terenie 

województwa mazowieckiego. 

Przekazała również przedsta-

wicielom LGD Dobra Widawa 

przepisy na lokalne potrawy 

z obszaru Gostynina.

Słodki poczęstunek dla gości 

przygotowały panie z Koła Go-

spodyń Wiejskich Dobroszyce, 

którego Przewodniczącą jest p. 

Urszula Maleszka, a  w  spot-

kaniu brały również udział: p. 

Małgorzata Oleniecka - Wicedy-

rektor biura LGD Dobra Widawa 

i p. Marta Kaszuba - Asystent 

ds. Wdrażania PROW na lata 

2014-2020.


