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Szanowni
Czytelnicy,
mieszkańcy
obszaru
Partnerstwa
Dobrej
i Widawy!

Przed Państwem szósty już numer czasopisma
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra
Widawa. Koniec roku 2018 był szczególnie ważny
dla Stowarzyszenia i jego dalszego funkcjonowania,
ponieważ był to moment podsumowania efektów
naszej pracy w latach 2016-2018. Czy wywiązaliśmy
się z obowiązków wynikających z umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego? Czy nasza praca przyniosła spodziewane efekty na obszarze Partnerstwa Dobrej i Widawy?
Szanowni Państwo, z radością informuję, że
zrealizowaliśmy, i to w wysokim stopniu,
wskaźniki finansowe i rzeczowe zaplanowane
w naszej Strategii i spełniliśmy wszystkie wymogi,
aby starać się o bonus zagwarantowany w umowie,
która pozwala na wnioskowanie o maks. 60%
dotychczas pozyskanych środków na wdrażanie
LSR. W naszej sytuacji daje to kwotę dodatkowych
8 400 mln zł na rozwój przedsiębiorczości na obszarze
Dobrej Widawy. Jednakże z informacji przekazanych
przez Urząd Marszałkowski już dziś wiemy, że fundusze
przeznaczone na dodatkowe premie dla lokalnych
grup działania są bardzo małe, ponieważ sięgają około
60-80 mln zł na cały kraj. Będziemy się jednak cieszyć
z każdych dodatkowych pieniędzy, które skierujemy na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Wiemy,
że na 330 lokalnych grup działania w Polsce około 100
spełniło warunek nagrody, z czego w województwie
dolnośląskim na 17 lokalnych grup działania tylko 8 w tym nasze Stowarzyszenie.

Zaproszenie na

W imieniu organizatora – Hotelu Jakubus –
chcielibyśmy zaprosić Państwa na I Festiwal Sera
i Wina, który odbędzie się w dniach 4– 5 maja 2019 r.
Jakubowicach. Święto Sera i Wina jest nie tylko
spotkaniem lokalnych wytwórców, ale i promocją
regionalnych wyrobów serowarskich i winiarskich.
Dodatkowo impreza ta będzie częścią większego
wydarzenia, jakim jest jeździecka majówka, odbywająca się nieprzerwanie od 2008 roku. Majowe zawody
to impreza wpisująca się w oficjalne rozpoczęcie
sezonu jeździeckiego w Polsce, przez co cieszy się
bardzo dużą popularnością zarówno w środowisku
„koniarzy”, jak i wśród lokalnej społeczności (która
licznie odwiedza przygotowane przez organizatorów
atrakcje).
Majówka w Jakubowicach to najlepsza okazja do
spotkania się z lokalnymi twórcami, skosztowania
ich przysmaków, podziwiania ręcznie wykonanych
przedmiotów. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – będzie
można nabyć pamiątki, ozdoby, obrazy oraz zaopatrzyć
się w jedyne w swoim rodzaju regionalne przysmaki.

W PROGRAMIE IMPREZY:
• Konkurs na najlepsze wino i ser
– nagroda ufundowana
przez Hotel Jakubus
• Warsztaty kulinarne i pokazy
gastronomiczne
• Kiermasz produktów regionalnych
(rękodzieło, miody)

Organizatorzy I Festiwalu Sera i Wina serdecznie
zapraszają wystawców, przedsiębiorców, rzemieślników i rękodzielników do udziału w majówce. Będzie
to doskonała okazja do zaprezentowania Państwa
niepowtarzalnych wyrobów. Udział w targach jest
bezpłatny. Chętni proszeni są o przesyłanie zgłoszeń
na adres mailowy: l.lindner@jakubus.pl.

Jest nam z tego powodu niezmiernie miło, ponieważ będziemy mogli skierować dodatkowe środki
na utworzenie nowych miejsc pracy zarówno w ramach zakładania nowych firm, jak i rozwoju już tych
istniejących na obszarze działania LGD Dobra Widawa.
To wszystko nie stałoby się, gdyby nie wykwalifikowani
i zaangażowani pracownicy Biura, prężnie działający
Zarząd i Rada Stowarzyszenia.
Rok 2019 będzie czasem dalszej wytężonej pracy.
LGD przeprowadzi kolejne nabory wniosków, w tym
na projekty grantowe. W celu kompleksowej promocji
obszaru Partnerstwa Dobrej i Widawy będziemy
realizować tzw. Operacje Własne. Wierzymy, że te
działania spowodują, że obszar LGD Dobra Widawa
stanie się atrakcyjnym turystycznie miejscem nie tylko
dla mieszkańców Dolnego Śląska.
Życzę Państwu miłej lektury i korzystając z okazji, że niedawno obchodziliśmy walentynki, chciałam
życzyć wszystkim naszym Czytelnikom niekończących
się pokładów radości, szczerego uśmiechu i szczęścia
w miłości!
Z poważaniem

Agnieszka Kasina
Prezes Zarządu
Lokalnej Grupy Działania
Dobra Widawa

Joanna Praska - pracownik Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa podczas zawodów Silesia Eqestrian 16-17.07.2016 r. w Jakubowicach

Przypominamy o obowiązku opłacenia składek
członkowskich w LGD Dobra Widawa
Zgodnie z § 11 Statutu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, wykluczenie członka następuje
w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Wpłatę składki członkowskiej dla osób fizycznych (w wysokości 20 zł rocznie) oraz osób prawnych,
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, spółki prawa cywilnego i osób
prowadzącej działalność na własne nazwisko (w wysokości 50 zł rocznie) prosimy przekazać na:

 rachunek bankowy

nr 78 9584 0008 2006 0601 7378 0001
w tytule nazwisko/ nazwę członka stowarzyszenia oraz rok,
którego dotyczy wpłata,

 lub dokonać wpłaty gotówkowej w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania Dobra Widawa (tj. ul. Wojska Polskiego 67/69,
56-400 Oleśnica).

W przypadku nowo wybranych
członków, prosimy o przekazanie kwoty w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania pisma, które
potwierdza przyjęcie w poczet
członków
Lokalnej
Grupy
Działania Dobra Widawa.
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Podpisane umowy
z Zarządem Województwa Dolnośląskiego
Pod koniec 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa podpisał z Zarządem Województwa
Dolnośląskiego pięć umów na operacje własne
2. 8 listopada 2018 r. – „Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych – rowerowych, konnych,
kajakowych”. Celem operacji jest zwiększenie poziomu
atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy
Działania Dobra Widawa poprzez opracowanie koncepcji
rozwoju i promocji szlaków turystycznych - rowerowych,
konnych, kajakowych.

1.

8 listopada 2018 r „Aplikacja NATURA” – Dobra
Widawa obszar zdrowego
i aktywnego wypoczynku.
Celem operacji jest innowacyjna promocja walorów
przyrodniczych LGD Dobra
Widawa poprzez stworzenie
„Aplikacji NATURA” – Dobra
Widawa obszar zdrowego
i aktywnego wypoczynku.
Dodatkowo zostanie stworzona strona internetowa,
na której będzie można
zamieszczać materiały promocyjne obszaru LGD czy
stworzyć galerię zdjęć.
Przyznana pomoc
na realizację operacji wynosi
50 000,00 zł.

mi wchodzącymi w skład
Lokalnej Grupy Działania
• Inwentaryzację
szlaków
Dobra Widawa
rowerowych, konnych, ka• Opracowanie dokumentu
jakowych w terenie
z inwentaryzacji szlaków
• Aktualizację i odnowienie
i wytyczenia łączników
oznakowania ww. szlaków
• Opracowanie systemu idenw terenie
tyfikacji wizualnej szlaków
• Wytyczenie
łączników
i zastosowanie go w terenie.
szlaków pomiędzy gminaW jej ramach zaplanowano:

Przyznana pomoc na realizację operacji wynosi
50 000,00 zł.
Mapa turystyczna obszaru Partnerstwa
Dobra Widawa wydana w 2015 r

31 grudnia 2018 r. – „Innowacyjny
sposób prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru w celu
poprawy atrakcyjności turystycznej
obszaru” Miasta i Gminy Bierutów,
Gminy Dziadowa Kłoda, Miasta i Gminy Międzybórz, Miasta i Gminy Syców
oraz Gminy Wilków”.

4. 31 grudnia 2018 r. – „Innowacyjny sposób prezentacji walorów
przyrodniczych
i
kulturowych
obszaru w celu poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru” Gminy
Długołęka, Gminy Dobroszyce, Gminy
Czernica, Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz Gminy Oleśnica

Celem operacji jest zwiększenie poziomu
atrakcyjności
turystycznej
obszaru
Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa
poprzez innowacyjny sposób prezentacji
walorów przyrodniczych i kulturowych
tego obszaru.
Operacja będzie polegała na umieszczeniu
na obszarze pięciu gmin wchodzących
w skład Lokalnej Grupy Działania Dobra
Widawa, tj. Miasta i Gminy Bierutów,
Gminy Dziadowa Kłoda, Miasta i Gminy
Międzybórz, Miasta i Gminy Syców
oraz Gminy Wilków wewnętrznych
punktów informacyjnych. Każdy punkt
będzie zawierał: ankietę, aplikację
„Dobra Widawa obszar zdrowego
i atrakcyjnego wypoczynku” i aplikację
„NATURA – Dobra Widawa obszar
zdrowego i aktywnego wypoczynku”,
prezentację informacyjno-promocyjną
o LGD Dobra Widawa, a także dwa
filmy promujące historyczno-kulturowe
oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory
obszaru Dobrej Widawy.

Celem operacji jest zwiększenie poziomu
atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa poprzez
innowacyjny sposób prezentacji walorów
przyrodniczych i kulturowych tego
obszaru.
Operacja będzie polegała na umieszczeniu
na obszarze pięciu gmin wchodzących
w skład Lokalnej Grupy Działania
Dobra Widawa, tj. Gminy Długołęka,
Gminy Dobroszyce, Gminy Czernica,
Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice oraz
Gminy Oleśnica wewnętrznych punktów
informacyjnych. Każdy punkt będzie
zawierał: ankietę, aplikację „Dobra
Widawa obszar zdrowego i atrakcyjnego
wypoczynku” i
aplikację „NATURA – Dobra Widawa obszar zdrowego
i aktywnego wypoczynku”, prezentację
informacyjno-promocyjną o LGD Dobra
Widawa, a także dwa filmy promujące
historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej
Widawy.

Przyznana pomoc na realizację
operacji wynosi
50 000,00 zł.

Przyznana pomoc na realizację operacji
wynosi
50 000,00 zł.

3.

Mapa: „Szlak Konny Między Dobrą a Widawą”

wydana w 2015 r.

5. 31 grudnia 2018 r. – „Filmy promujące historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory
obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru”.
Celem operacji jest zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej obszaru Lokalnej Grupy Działania Dobra
Widawa poprzez nagranie filmów promujących historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory
obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru. W skład operacji
wchodzą:
• spoty promujące historyczno – kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy,
(35 -50 sekund )
• filmy promujące historyczno – kulturowe oraz przyrodniczo – rekreacyjne walory obszaru Dobrej
Widawy, (5-6 minut), z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru.
Przyznana pomoc na realizację operacji wynosi
50 000,00 zł.

Film promocyjny „Jarmark Produktu Lokalnego” w Oleśnicy

Redaktor naczelna
Małgorzata Oleniecka
Zespół redakcyjny
Biuro LGD Dobra Widawa
w składzie:
Aleksandra Borówka
Agnieszka Kasina
Marta Kaszuba
Joanna Praska
Ewa Olejnik
Czasopismo „Między Dobrą
a Widawą” powstało powstało
we współpracy z Gminami,
Instytucjami i Stowarzyszeniami
należącymi do Partnerstwa Dobra
Widawa.
Miejsca wydania: Oleśnica

Operacje są realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

GODZINY PRACY BIURA
poniedziałek - piątek: 7.45 - 15.45
Biuro LGD Dobra Widawa umożliwia skorzystanie z bezpłatnego doradztwa
beneficjentom 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
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Sprawozdanie
z realizacji LSR za 2018 r.
W lutym 2019 r. przedłożyliśmy do Samorządu Województwa
Sprawozdanie z realizacji LSR za 2018 r.
Sprawozdanie z realizacji LSR zawierało następujące elementy:
•
•
•
•
•

Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020
Efekty ewaluacji wewnętrznej
Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa

Corocznie przedkładane do Samorządu Województwa Sprawozdanie z realizacji LSR wynika z zobowiązania
Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 23 „Umowy o warunkach i sposobie realizacji
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” nr 00010-6933-UM0110012/15.

Między Dobrą a Widawą

Szkolenie
Zasady ewaluacji
i monitoringu
Lokalnej Strategii
Kierowanej przez
Społeczność LGD
Dobra Widawa
W dniu 22.11.2018 r. w ramach realizacji „Planu
Komunikacji na rok 2018”
w siedzibie stowarzyszenia LGD Dobra Widawa odbyło się wewnętrzne szkolenie pt. Zasady ewaluacji
i monitoringu Lokalnej

Strategii Kierowanej przez
Społeczność LGD Dobra
Widawa. W szkoleniu brali
udział członkowie Zarządu LGD Dobra Widawa
oraz pracownicy Biura.
Szkolenie przeprowadziła
p. Joanna Praska – Specjalista ds. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
Kontroli
i Ewaluacji

Uczestnicy szkolenia Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej
Strategii Kierowanej przez Społeczność LGD Dobra Widawa

Tematyka szkolenia obejmowała
następujące zagadnienia:
1. Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
2. Podręcznik monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
•
•
•
•

podstawowe pojęcia
monitoring działalności LGD
funkcje monitoringu
sposoby realizacji ewaluacji.

3. Zasady monitoringu i ewaluacji Lokalnej
Strategii Kierowanej przez Społeczność LGD
Dobra Widawa:
• podstawowe założenia
• źródła danych i metody ich pozyskania

Między Dobrą
Dobrą aa Widawą
Widawą
Między
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Warsztat refleksyjny
Lokalna Grupa Działania zobowiązana jest do stałego monitorowania i ewaluowania stanu wdrażania Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Inaczej mówiąc, prowadzimy ciągłe badanie i analizowanie tego, jak wdrażane
są środki unijne na rozwój obszarów wiejskich za naszym pośrednictwem, czy osiągamy zaplanowane cele, czy docieramy
z informacją do mieszkańców obszaru, a także czy realizowana przez nas Strategia wymaga aktualizacji i dostosowania
do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Jednym z narzędzi, dzięki któremu dokonujemy ewaluacji
wewnętrznej, jest właśnie warsztat refleksyjny.
13.02.2019 r. w Sali Konferencyjnej
przy
siedzibie biura LGD odbył
się warsztat refleksyjny. W warsztacie uczestniczyli
przedstawiciele: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Biura Lokalnej Grupy Działania
Dobra Widawa, Władz
Gmin Partnerskich, Beneficjentów działań 19.2
oraz Członków Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentowała p. Karolina Miszczuk z
Działu Wdrażania. Warsztat prowadziła p. Joanna Praska – Specjalista ds.
Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, kontroli i
ewaluacji, która omówiła zagadnienia z zakresu

realizacji finansowej LSR
w 2018 roku, funkcjonowania LGD oraz sytuacji
społeczno-gospodarczej
obszaru.
Warsztat refleksyjny podzielony był na kilka bloków tematycznych, podczas których uczestnicy omówili i przeanalizowali m.in. zapisy umowy
ramowej i Wytycznych
5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
aktualne procedury, realizację finansową i rzeczową LSR. Dyskusja dotyczyła również jakości
składanych
projektów,
roli, jaką spełniają kry-

teria wyboru projektów
oraz procedury wyboru
operacji, zmian społeczno-gospodarczych mających wpływ na aktualność zapisów LSR.
Następnie
uczestnicy warsztatu rozmawiali na temat realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Dobra Widawa. Spostrzeżenia i wnioski zostały
przedstawione w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2018 r. zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dn.
18.08.2017 r.
Dzięki
zaangażowaniu
uczestników warsztatu,
udało się wypracować sposoby reagowania na sytuacje zagrażające osiągnięciu

Uczestnicy warsztatu refleksyjnego (od prawej: p. Karolina Miszczuk z Działu Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego; p. Bogdan Zdyb – wójt Gminy Wilków; p. Grzegorz Zamarzły – dyrektor Ośrodka Kultury
i Sportu w Bierutowie; p. Piotr Sawicki – burmistrz Miasta i Gminy Bierutów)

zaplanowanych wskaźników, a także rekomendacji
co do dalszej działalno-

ści Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa. Podczas warsztatu wskazano

zakres, w jakim Strategia
Rozwoju Lokalnego wymaga aktualizacji.

Podczas warsztatu refleksyjnego dyskutowano
nad następującymi zagadnieniami:
•
•
•
•
•
•
Dyskusja nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju
(od lewej: członkowie Rady LGD - p. Henryka Zmarzły, p. Aneta Fiskies,
przedstawiciele gm. Dziadowa Kłoda - p. Marta Suchecka – Inspektor ds. budownictwa, gospodarki
przestrzennej i gospodarki gruntami UG Dziadowa Kłoda, p. Weronika Gontarz - dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie, p. Irena Małecka - zastępca wójta)

•
•

Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych
wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?
W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów
LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych,
doradczych)?
Warsztat refleksyjny – wystąpienie Prezes LGD Dobra Widawa p. Agnieszki Kasiny

Między Dobrą a Widawą
06

Między Dobrą a Widawą

Projekt grantowy Zabytki „Dobrej Widawy”
W drugiej połowie 2019 r. LGD planuje nabór wniosków na projekt grantowy z zakresu zachowania lokalnego dziedzictwa.
Realizowany grant powinien dotyczyć zachowania, zabezpieczenia, odnowienia etc. obiektów zabytkowych, w tym obiektów
sakralnych oraz zabytków dziedzictwa przyrodniczego.
Grantobiorcą projektu może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (np. organizacja pozarządowa, jednostka organizacyjna kościoła, inny związek wyznaniowy,
koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich) pod warunkiem, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a także jednostki sektora
finansów publicznych. Nabór wniosków zostanie poprzedzony spotkaniem nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD oraz realizacji i rozliczania operacji, a jeszcze
w tym kwartale planowanie jest spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Całkowita pula projektu wyniesie 300 000 zł, przy czym wartość jednego grantu może wynieść
od 5 000 zł do 50 000 zł.
Realizacja każdego grantu powinna wpływać na osiągnięcie następujących
celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju:
 Cel ogólny nr 2

Zwiększenie poczucia integracji i tożsamości
społeczności lokalnej

 Cel szczegółowy 2.5

Wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez
poprawę stanu obiektów zabytkowych

 Przedsięwzięcie VII

Zabytki „Dobrej Widawy”

 Wskaźnik produktu

Liczba wspartych obiektów
(docelowo minimum 6 szt.)

 Wskaźnik rezultatu

Liczba osób, które odwiedziły wsparte obiekty
zabytkowe (docelowo minimum 2000 osób)

zabytkowych

Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Świata
(dawne Mauzoleum) w Rakowie

Aleja w Ratowicach, A. Brzezińska

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stroni pochądzący z XII w_

Pałac w Dalborowicach

Lokalne kryteria wyboru, wg których oceniany będzie grant
Kryterium

Opis

Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią
(LGD), tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań
lub nowych metod
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. Kryterium informacje dotyczące innowacyjności
operacji muszą być zamieszczone równocześnie w:
• części wniosku dot. opisu operacji,
• punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami wyboru,
• dokumencie „Innowacyjność projektu”.

Powiązanie
z innymi
projektami

Wykorzystanie
lokalnych
zasobów

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami realizowanymi przez
inne podmioty, w szczególności w ramach RLKS-u, podmioty te muszą reprezentować inny sektor* niż Wnioskodawca
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin konkursu na wybór
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (§ 4 ust.1 pkt 1 lit. f) wydanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem społeczności lokalnej.
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.).

Kryterium

Opis

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).

Doradztwo
w siedzibie LGD

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura LGD Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD
zgodnie z „Regulaminem doradztwa” w terminie po zakończeniu poprzedniego naboru, najdalej do dnia poprzedzającego ostatni dzień aktualnego naboru, w którym wnioskodawca
składa wniosek o przyznanie pomocy i wnioskuje o przyznanie punktu w ramach niniejszego kryterium. Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w siedzibie LGD:Wnioskodawcy, lubw przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej – osób reprezentujących dany podmiot.

Kompletność
i spójność
wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w
sposób spójny, 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, do wniosku załączono wszystkie
załączniki wymagane dla danego rodzaju operacji – zgodnie z instrukcją wypełniania
wniosku.Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi być kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD.

Projekt grantowy Zabytki „Dobrej Widawy” realizowany będzie w ramach Poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

MiędzyDobrą
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Projekt grantowy „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa realizuje kolejny już projekt grantowy. W ramach przedsięwzięcia VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo
i tożsamość realizowany będzie projekt dotyczący wsparcia działalności lokalnych zespołów ludowych, artystycznych, KGW. Projekt grantowy zawiera zadania,
które wzmocnią poczucie integracji i tożsamości społeczności lokalnej. Grantobiorcy zaplanowali m.in. spotkania integracyjne członków zespołów ludowych
z mieszkańcami, warsztaty taneczne, muzyczne, czy kulinarne mające na celu krzewienie lokalnej tradycji, czy też tematyczny rajd rowerowy ukazujący historię
lokalnego dziedzictwa W ramach realizacji swoich zadań grantobiorcy inicjują również imprezy tematyczne, podczas których występować będą zespoły ludowe
i odbywać się będzie degustacja regionalnych potraw. Wszystkie te działania wzbogacają ofertę kulturalną obszaru LGD Dobra Widawa.

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 4

Nazwa grantobiorcy:
„Muzyczny Senior Dobroszyc ”.
Tytuł zadania:

„Człowiek, folklor, architektura, przyroda
– skarby i dziedzictwo gminy
Dobroszyce”
Działania aktywizacyjne:
Grantobiorca przeprowadzi działania aktywizacyjne mające na celu wzmocnienie tożsamości
lokalnej przez dostęp do atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz zwiększenie poczucia integracji
i tożsamości społeczności lokalnej.
Zaplanowany został m.in. konkurs plastyczny
i fotograficzny dla dzieci, młodzieży i dorosłych
pt. „Architektoniczne i przyrodnicze skarby
Gminy Dobroszyce” oraz „Dobroszycki plener
plastyczny”. Jego uczestnicy będą mogli wybrać sobie miejsce lub obiekt, który zechcą
namalować bądź sfotografować (Zamek, Kościół p.w. św. Jadwigi, budynek /Caritas/, Rynek,

Nazwa grantobiorcy:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy
Dziadowa Kłoda „LIBRA”
Tytuł zadania:
Rajd rowerowy po Gminie Dobroszyce

park, stawy itp.) Podsumowaniem konkursu
będzie wystawa prac plastycznych podczas festynu DOBROSZYCKA FOLKLORIADA.
Dodatkowo odbędzie się również rajd rowerowy „Z obiektywem na rowerze, szlakiem
zabytków Gminy Dobroszyce”. W rajdzie
uczestniczyć mogą całe rodziny. W czasie rajdu
uczestnicy będą mogli podziwiać piękno przyrody oraz obszary NATURA 2000 występujące na terenie gminy Dobroszyce, tj. kumaki
Dobrej, które występują przy stawach w Dobrzeniu oraz w Dobroszycach przy kościele
parafialnym. Wydarzenie będzie miało miejsce
w okresie kwiecień – czerwiec 2019 r.

Tytuł zadania:

„Kultywowanie tradycji międzypokoleniowej
poprzez zakup instrumentów, sprzętu i strojów
dla zespołu ludowego Kultywator z Brzeziej Łąki”

Tytuł zadania:

Występ Zespołu Pieśni i Tańca Bierutowianie Bis
podczas Jarmarku Produktu Lokalnego w Oleśnicy
w 2018 r.

sztatach, które służyć będą integracji społeczności lokalnej poprzez wspólną naukę pieśni
ludowych i tańca.
Odbędą się również warsztaty pieśni i tańca
ludowego organizowane przez „Zespół Pieśni
i Tańca Bierutowianie Bis” w szkołach Partnerstwa Dobra Widawa, a także przeprowadzony
zostanie „Quest – Ekologiczna Świadomość –
Lokalne Zasoby Przyrodnicze na ludowo w Bierutowie”.

ZADANIE NR 3

również spotkanie integracyjne członków
zespołu „Kultywator” z mieszkańcami,
podczas którego mieszkańcy wspólnie
przygotują żurek na naturalnym zakwasie, zsiadłe mleko z ziemniakami i masło
naturalne samodzielnie zrobione w maselnicy. Biesiadowanie i poczęstunek dla
mieszkańców będzie formą kultywowania
lokalnych tradycji i obrzędów. Zadanie realizuje cele zawarte w ogłoszeniu o konkursie: „Zwiększenie poczucia integracji
i tożsamości społeczności lokalnej” oraz
„Wzmocnienie tożsamości lokalnej przez
dostęp do atrakcyjnej oferty kulturalnej”.

Nazwa grantobiorcy:
Stowarzyszenie Zespołów Ludowych Ziemi Wilkowskiej

Tytuł zadania:

Działania aktywizacyjne:
Zadanie zakłada m.in. następujące szkolenia: „Animator kultury lokalnej w Dobrej Widawie z elementami edukacji ekologicznej”, „Obrzędy i tradycje kulinarne
kultywowane przez zespół Leszczynki
i Koło Gospodyń Wiejskich w Sadkowie”
oraz „Pozyskiwanie środków na rozwój
społeczności lokalnej”. Dodatkowo w ra-

Działania aktywizacyjne:
Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup instrumentów, sprzętu i strojów
dla członków ludowego zespołu „Kultywator” z Brzeziej Łąki. Operacja ma na
celu dowartościowanie przedstawicieli
społeczności wiejskiej i zaktywizowanie
mieszkańców poprzez krzewienie kultury,
zachowanie tożsamości oraz kreowanie
prospołecznych postaw. Ważnym elementem projektu jest integracja miejscowej społeczności z wykorzystaniem dorobku przodków.
W ramach realizacji zadania zaplanowano

Zespół ‚’Kultywator’’ z Brzeziej Łąki

ZADANIE NR 6

Nazwa grantobiorcy:
Urszula Maleszka

„Dziedzictwo, tradycja i obrzędy
kultywowane przez zespół Leszczynki
na terenie LGD Dobra Widawa”

warsztaty pokoleniowe dotyczące historii
zespołów ludowych, wspólne lepienie
pierogów i degustacja lokalnych potraw.
Z imprezy zostanie przygotowana fotodokumentacja oraz film.
W efekcie podejmowanych działań nastąpi
wzrost poziomu wiedzy nt. tradycji,
historii kultury ludowej wśród uczestników spotkań i warsztatów. W gminie
zostaną również przeprowadzone kolejne
działanie z zakresu kultywowania lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa.

Nazwa grantobiorcy:
Elżbieta Świerczyńska

Nazwa grantobiorcy:
Stowarzyszenie Bierutowianie BIS

Działania aktywizacyjne:
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie Bierutowianie Bis zakupi stroje ludowe dla „Zespołu
Pieśni i Tańca Bierutowianie Bis”, który istnieje
już ponad 70 lat. Obecnie Zespół wypożycza
stroje ludowe z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie. Aby Zespół mógł prezentować tańce regionalne, czyli wrócić do historii
naszego regionu, niezbędny jest zakup strojów
regionalnych tj. dolnośląskich. Zespół będzie
prezentował nowozakupione stroje na war-

Działania aktywizacyjne:
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Dziadowa
Kłoda „LIBRA” zakupi stroje ludowe dla
zespołu „Radzowiczanie”. Zespół „Radzowiczanie” wzbogaci się o 12 strojów ludowych damskich i 3 stroje ludowe męskie.
Na przełomie czerwca i lipca odbędzie się
występ zespołu wraz z biesiadą ludową na
terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie. Na zakończenie odbędą się

Występ zespołu Radzowiczanie
w Operze Wrocławskiej

ZADANIE NR 5

ZADANIE NR 2
„Stroje ludowe, muzyka, taniec,
weekend z dziedzictwem i kulturą”

„Zakup strojów ludowych dla zespołu
RADZOWICZANIE
z Dziadowej Kłody”

Tytuł zadania:

„Po naszemu - poznajemy dziedzictwo
kulturowe i kulinarne Gminy Wilków”
Występ zespołu Leszczynki podczas Jarmarku Produktu
Lokalnego w Oleśnicy w 2018 r.

mach realizacji zadnia zespół Leszczynki
zakupi elementy strojów ludowych (kamizelki) oraz obuwie do strojów ludowych.
Celem zadania jest wymiana międzypokoleniowa i przekazywanie tradycji i kultury
lokalnej. Dlatego też w poszczególnych
zadaniach brać będą udział zarówno seniorzy jak i młodzież szkolna.

Działania aktywizacyjne:
Przedmiotowy projekt zakłada realizację
3 bloków tematycznych:
• warsztaty kulinarne – skierowane są do
20 osób w przedziale wiekowym 16-70
lat z terenu Gminy Wilków. Tak szeroki
dobór grupy docelowej ma na celu jak
największą popularyzację regionalnych
potraw. Na warsztatach członkowie Koła
Gospodyń Wiejskich w Bukowiu przedstawią i przygotują dwa dania regionalne.
• warsztaty muzyczne odbędą się w Domu
Kultury w Wilkowie. Na warsztatach

Występ KGW Bukowie w Wilkowie

zaprezentowane zostaną instrumenty
wykorzystywane przez zespoły ludowe,
techniki gry, ubiór, oraz utwory ludowe.
Warsztaty prowadzone będą przez muzyków grających w zespołach ludowych
Wilkowianie oraz Kapela Wilkowska.
• Wilkowska Biesiada Kulturalna stanowi podsumowaniem warsztatów kulinarnych oraz warsztatów muzycznych.
Podczas biesiady zaprezentują się
wszystkie 3 zespoły z terenu Gminy Wilków (Wilkowianie, Kapela Wilkowska,
Zespół KGW w Bukowiu).
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Szkolenia dla Lokalnych Grup Działania
Szkolenie organizowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
W dniu 4 grudnia 2018 r. przy ul. Dobryńskiej w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odbyły się
warsztaty pt. „Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 dla Lokalnych Grup Działania z obszaru Dolnego Śląska.
Podczas warsztatów omówiona została aktualna sytuacja dotycząca wdrażania lokalnych strategii rozwoju
i tzw.: „kamienia milowego” (tj. wskaźników i kwot zaplanowanych na okres do końca 2018 r.) oraz planowanych zmian w liczeniu wykonania wskaźników i kwot
wynikających ze strategii.
Wystąpienia poszczególnych prelegentów obejmowały
następujące zagadnienia:
1. Krystyna Grygiel – Z-ca Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich omówiła stan wdrażania Działania 19.
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020;
2. Katarzyna Malinowska – Kierownik Działu Wdrażania
omówiła wskaźniki założone do realizacji w ramach
tzw. „kamieni milowych”

3. Andrzej Soliński – pracownik Działu Wdrażania zaprezentował projekty zmian umowy ramowej wprowadzone aneksem w roku 2017 oraz w roku 2018
oraz stopień zaawansowania poszczególnych LGD
w realizacji pierwszego „kamienia milowego”
4. Magdalena Korpal – pracownik Działu Autoryzacji
Płatności i Sprawozdawczości przedstawiła najczęściej
pojawiające się błędy we „Wnioskach o płatność”,
w poddziałaniu 19.2 i poddziałaniu 19.4
5. Tomasz Gajewczyk – Kierownik Działu Kontroli omówił
wnioski płynące z przeprowadzonej oceny dokumentacji dotyczącej wyboru operacji (m.in. protesty,
zapytania ofertowe, kontrole i wizytacje)
Wystąpienie przedstawicieli UMWD:
p. Krystyny Grygiel – Z-cy Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich,
p. Katarzyny Malinowskiej – Kierownika Działu Wdrażania;
p. Andrzeja Solińskiego – pracownika Działu Wdrażania

Szkolenie organizowane
przez Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD
W dniach 21 i 22 lutego 2019 roku Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD zorganizowała szkolenie z zabezpieczeń w grantach, w tym z weksli oraz
z umów cywilnoprawnych dla Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska. Szkolenie odbyło się w Chacie Karczowiska na terenie LGD „Wrzosowa
Kraina”.

1. Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów
Wiejskich
2. Krystyna Grygiel – Zastępca Dyrektora Wydziału
Obszarów Wiejskich
3. Katarzyna Malinowska – Kierownik Działu Wdrażania
4. Paweł Kucharski – Kierownik Działu Autoryzacji
Płatności i Sprawozdawczości
5. Tomasz Gajewczyk – Kierownik Działu Kontroli
6. Andrzej Soliński – Pracownik Działu Wdrażania
7. Katarzyna Dominik-Kuligowska – Pracownik Działu
Kontroli
8. Anna Płonka – Pracownik Działu Kontroli

1. Ocena pierwszego kamienia milowego
2016-2018 – poddziałanie 19.2
1. Projekty grantowe
– warunki realizacji i rozliczanie
grantów
2. Najczęściej pojawiające się błędy
w rozliczaniu w zakresie
podejmowania i rozwoju działalności
gospodarczej
3. Najczęściej pojawiające się błędy
w rozliczaniu poddziałania 19.4
4. Wnioski z przeprowadzonej oceny
dokumentacji dotyczącej wyboru operacji
• Protesty
• Zapytania ofertowe
• Kontrole i wizyty
• Nabory 2018/2019

Następnie odbyło się szkolenie pt. „Zabezpieczenie
w projektach grantowych, w tym weksle”. Szkolenie
prowadził radca prawny – Paweł Rodak, który przybliżył
zasady postępowania z wekslami in blanco w praktyce
realizacji projektów grantowych przez LGD.
W drugim dniu odbyło się szkolenie, również prowadzone przez radcę prawnego – Pawła Rodaka, z następujących zagadnień:
• Umowy cywilnoprawne w praktyce funkcjonowania LGD
• Praktyczne zagadnienia związane z RODO
• Najnowsze orzecznictwo dotyczące wdrażania
instrumentu RLKS

Fot. Łukasz Golinczak

Wystąpienie Pawła Czyszczonia – Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich

PoDczaS SPotkania
omówiono naStęPujące
zaGaDnienia:

Fot. Łukasz Golinczak

Fot. Łukasz Golinczak

W pierwszym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na spotkaniu obecni byli:

Szkolenie z radcą prawnym – Pawłem Rodakiem

Wspólne zdjęcie uczestników szkolenia
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Delegacja Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
z wizytą w mieście partnerskim na Ukrainie
Delegacja Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice kolejny raz gościła w Szczyrcu. Była to już 7 wizyta u naszych rodaków na
Ukrainie. Mieszkańcy gminy Jelcz-Laskowice od lat wspierają tamtejszy Kościół rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława
oraz działającą przy nim polską szkołę.
W dniach 18-21 stycznia 2019 r. przedstawiciele Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
gościli z wizytą w mieście partnerskim
Szczyrec na Ukrainie. Jak co roku zorganizowano zbiórkę darów oraz środków pieniężnych na rzecz szkoły i jej uczniów.
Delegacja w składzie: Bogdan Szczęśniak – Burmistrz Jelcza-Laskowic, Romu-

ald Piórko – Zastępca Burmistrza, Wiesław
Kawałko – Komendant Gminny OSP oraz
Marek Starczewski – Radny Rady Miasta, została ugoszczona przez tamtejszego włodarza, p. Olega Visilijevicza oraz
księdza proboszcza dr. Aleksandra Biszko.
Obecny był także przedstawiciel Konsula
Generalnego we Lwowie.

Od lewej Ksiądz
Aleksander Biszko,
Wiceburmistrz Romuald
Piórko, Komendant
Wiesław Kawało,
Burmistrz Bogdan
Szczęśniak

Wizyta w polskiej szkole
Kolejnym, a zarazem najważniejszym
punktem wizyty było odwiedzenie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im.
Gen. Stanisława Maczka w Szczyrcu. Jest
to miejsce szczególne dla mieszkańców
miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Co roku
w sołectwie Biskupice Oławskie organizowana jest pomoc dla szkoły. Mieszkańcy sołectwa organizują wspólną wigilię. Przynoszą na nią dary pod choinkę – m.in. słodycze, materiały biurowe
– które później przedstawiciele gminy

wiozą na Ukrainę. Poza darami zebranymi w czasie spotkania wigilijnego przeprowadzana jest także zbiórka funduszy
na wskazany przez tamtejszego księdza
proboszcza cel. Na tę okazję organizowany jest koncert noworoczny. W tym roku
odbył się on 6 stycznia, a przed zebraną
publicznością wystąpiła kapela góralska
Hajuk ze Szczyrku. Udało się zebrać
2,5 tys. złotych. Tym razem celem zbiórki było wsparcie zakupu nagłośnienia
do szkoły na Ukrainie.

Również społeczność Lokalnej Grupy Działania Dobra
Widawa wsparła Polską Szkołę Sobotnio-Niedzielną im.
Gen. Stanisława Maczka w Szczyrcu. Dzieciom, uczniom
szkoły (za pośrednictwem p. Marka Starczewskiego,
członka Rady LGD Dobra Widawa) przekazaliśmy słodycze,
kolorowanki, książki i materiały plastyczne.

Święto Jordanu
Goście zostali zaproszeni od udziału
w obchodach grekokatolickiego Święta
Jordanu. Jest to jedno z najbardziej symbolicznych i malowniczych świąt w cerkwi greckokatolickiej i prawosławiu.
Święto jest pamiątką chrztu Chrystusa
w Jordanie. Tego dnia zostają poświęcone wszystkie wody na świecie. Woda, która jest źródłem życia, zyskuje moc oczyszczania ciała, a nawet (według ludowych
wierzeń) obmywania z grzechów.
Obchody święta zaczynają się już wieczorem poprzedniego dnia. Wtedy odprawiana jest liturgia św. Bazylego, połączona z nieszporami, z poświęceniem chleba, pszenicy, wina i oliwy. Po liturgii odbywa się w kościele pierwsze, główne
poświęcenie wody, tzw. wielkie jordańskie poświęcenie wody. Wieczorem odprawiane jest Wielkie Powieczerie. Tego
dnia wierni zachowują post, a wieczorem w domach odbywa się tzw. szczodry wieczór – uroczysta wieczerza, podobna do tej w wigilię Bożego Narodzenia. W sam dzień Objawienia Pańskiego,
19 stycznia, odprawiana jest rano liturgia
św. Jana Chryzostoma, a po niej następu-

je drugie poświęcenie wody, w którym
tłumnie biorą udział wierni.
Zgromadzeni dokonują symbolicznego ponownego chrztu, kąpiąc się w rzece. Jordańską wodę spożywają także tego
dnia w czasie liturgii oraz zabierają do
domu. Kropi się nią obejścia, pola, przechowuje się na różne potrzeby. Jordańską
wodę przynosi do domów także kapłan
chodzący po kolędzie. Woda ta jest znana
z tego, że zachowuje świeżość przez bardzo długi czas.

Zarząd i pracownicy biura LGD Dobra Widawa dołączyli do zbiórki, przygotowując paczki
dla uczniów szkoły.

Symboliczny ponowny chrzest wiernych
w trakcie Święta Jordanu

Uroczysta msza i jasełka
Następnego dnia wizyty delegaci z Jelcza-Laskowic wzięli udział w uroczystej Mszy
Świętej w kościele pw. św. Stanisława. Niespodzianką przygotowaną specjalnie na tę
okazję były jasełka, odegrane przez uczniów działającej przy parafii Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkoły im. gen. Stanisława Maczka w Szczyrcu. w pięknych strojach
przedstawiły historię narodzin Dzieciątka
Jezus, oprawioną kolędami.

Jasełka w Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkole
im. gen. Stanisława Maczka w Szczyrcu

Polska Szkoła
Sobotnio-Niedzielna
im. Gen. Stanisława Maczka
w Szczyrcu
Szkoła odnowiła swoją działalność w 2010
roku, decyzją członków Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Jej zadaniem
jest zainteresowanie dzieci kulturą polską,
nauczanie ich języka polskiego, a także zachęcanie do porozumiewania się po polsku.
Poza zajęciami z języka polskiego do programu należą takie przedmioty jak: historia Polski, geografia Polski, edukacja artystyczna oraz nauka polskich tańców ludowych. W szkole działają klasy stworzone według podziału wiekowego, w przedziałach:
3-5 lat, 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat. Dyrektorem szkoły jest p. Marta Horbań.

Szczyrec
Obecnie Shchyrec, to miejscowość w rejonie
pustomyckim w obwodzie lwowskim, leżąca 29 km na południowy zachód od Lwowa.
Król Władysław Jagiełło nadał miejscowości
prawa miejskie w roku 1397. Szczyrec liczy
5,5 tys. mieszkańców i jest jednym z większych skupisk ludności polskiej na Ukrainie.
W Szczyrcu żyje wspólnota Polaków, stowarzyszonych w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej i działających przy
polskiej parafii. Szczyrec to rodzinne miasto
m.in. dowódcy wojskowego, gen. Stanisława
Maczka. Umowę o wzajemnej współpracy
gmina Jelcz-Laskowice podpisała z miastem
partnerskim Szczyrec 18 września 2010 roku.
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Już po raz trzeci w Międzyborzu odbył się koncert – „Hity niby Elity”. Tematem
tegorocznych występów była służba zdrowia, a sala Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury zamieniła się w „SOR”.
17 lutego w kabaretowym show występowali m.in.
dyrektorzy placówek oświaty i kultury, burmistrzowie
ościennych gmin, kierownicy instytucji państwowych
z powiatu oleśnickiego. W spektaklu w zabawny sposób
przedstawiono aktualne problemy związane z polską
służbą zdrowia. Na scenie pojawili się m.in. Dariusz Maniak – burmistrz Miasta i Gminy Syców, Jarosław Głowacki
– burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz, Krzysztof Kraska
– wiceburmistrz Międzyborza, Robert Fryt – wójt
gminy Dziadowa Kłoda. Osoby piastujące ważne funkcje
w lokalnym społeczeństwie wystąpiły nie w roli
polityków czy urzędników, ale artystów kabaretowych.
W przerwach między utworami były występy tzw. loży
szyderców zorganizowanej na wzór słynnego telewizyjnego „Muppet Show”. W humorystycznym stylu pogawędki pomiędzy pacjentem, a lekarzem prezentowali
Paweł Adamczyk i Filip Florczak.
W tym roku na scenie występowali również pracownicy i zarząd LGD Dobra Widawa. Agnieszka Kasina, Ewa
Olejnik, Małgorzata Oleniecka, Joanna Praska, Aleksandra Borówka, Marta Kaszuba, Paweł Dyszlewski wykonali parodię piosenki pt. „Wylecz mnie”, którą w oryginale
śpiewał zespół Alibabki
Pomysłodawcą i twórcą tekstów jest sycowski bard Roman Ćwiękała, organizatorem – Katarzyna Drabczyńska –
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu, a gospodarzem – Jarosław Głowacki – burmistrz
Miasta i Gminy Międzybórz.

Gospodarz
– Jarosław Głowacki

Ireny Pudłowskiej za aranżacje muzyczne i teksty piosenek
Mateusza Chwalisza i Dominika Walasika
za akustykę i światła
Kuby Zapolnego za przygrywanie podczas występów
NZOZ Międzybórz
(Maria Berus i Elżbieta Walczak-Pawłowska),
Niny Walotki, Małgosi Biedy,
DPS Kobyla Góra, Adama Dąbrowskiego
za wypożyczenie rekwizytów

Organizatorka
– Katarzyna Drabczyńska

Marka Wojtczaka
za służbę ratowniczą i dla ratowanego
Franciszka Fąki.

Uczestnicy show „Hity niby elity”

MARIA DUDZIAK – Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców
Międzyborza – piosenka pt. „Kulig” (oryginał: zespół Skaldowie)
AGNIESZKA KASINA, EWA OLEJNIK, MAŁGORZATA
OLENIECKA, JOANNA PRASKA, ALEKSANDRA
BORÓWKA, MARTA KASZUBA, PAWEŁ
DYSZLEWSKI – pracownicy i Zarząd Lokalnej
Grupy Działania Dobra Widawa – piosenka pt.
„Wylecz mnie” (oryginał: zespół Alibabki)
JOLANTA WOJTASZEK – Prezes MiejskoGminnego Zarządu Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP – piosenka pt. „Chłopcy
radarowcy” (oryginał: Andrzej Rosiewicz)

Organizatorzy,
za naszym pośrednictwem,
składają gorące podziękowania dla:

KRZYSZTOF KRASKA – wiceburmistrz Miasta i Gminy
Międzybórz – piosenka pt. „Oczy zielone”
(oryginał: Zenek Martyniuk)
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DARIUSZ MANIAK – burmistrz
Miasta i Gminy Syców – piosenka pt.
„Weź nie pytaj”
(oryginał: Paweł Domagała)
ANNA MAZUR – animatorka kultury, jedna
z liderek sołectwa Niwki Książęce – piosenka pt.
„Szparka Sekretarka” (oryginał: Maryla Rodowicz)
MAŁGORZATA MICHAŁOWSKA – Skarbnik Gminy
Międzybórz – piosenka pt. „Wszystko czego dziś chcę”
(oryginał: Izabela Trojanowska)
JUSTYNA KOZIARSKA – dyrektor Biblioteki Publicznej
w Międzyborzu – piosenka pt. „Ludzkie gadanie”
(oryginał: Maryla Rodowicz)
MAŁGORZATA JANICKA – dyrektor Przedszkola Bajka
w Międzyborzu – piosenka pt. „Umówiłam się z nim na
dziewiątą” (oryginał: Eugeniusz Bodo)

Występ pracowników i Zarządu LGD Dobra Widawa

ANNA MICHALCZAK – radca prawny – piosenka pt.
„Alibaba” (oryginał: Helena Majdaniec)
JAROSŁAW GŁOWACKI – burmistrz Miasta
i Gminy Międzybórz – piosenka pt.
„Miłość na oddziale” (oryginał: Sławomir)
ANNA ROSPONDEK – animatorka kultury
z Kociny – piosenka pt.
„Mój jest ten kawałek podłogi”
(oryginał: Mr Zoob)
WALDEMAR GRZĘDZIAK –
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Oleśnicy – piosenka pt.
„Dziś prawdziwych lekarzy już nie ma”
(oryginał: Maryla Rodowicz)

JOLANTA MICHAŁEK – dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu –
piosenka pt. „O mnie się nie martw”
(oryginał: Katarzyna Sobczyk)
KATARZYNA DRABCZYŃSKA – dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Międzyborzu – piosenka pt.
„Kolorowe jarmarki” (oryginał: Maryla Rodowicz)
ROBERT FRYT – wójt gminy Dziadowa Kłoda w duecie z Ireną
Pudłowską – piosenka pt. „Opowiadaj mi tak”
(oryginał: Zbigniew Wodecki)

MiędzyDobrą
DobrąaaWidawą
Widawą
Między
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Udane ferie na terenie LGD Dobra Widawa
W tym roku Gminne Ośrodki Kultury z obszaru działania Stowarzyszenia,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych mieszkańców Gmin
Partnerskich, zorganizowały dla dzieci w czasie ferii zimowych zróżnicowane
formy aktywności. Instruktorzy prowadzili gry i zabawy sportowe, w świetlicach
wiejskich odbywały się warsztaty taneczne, muzyczne, instrumentalne
i plastyczne. Odbywały się również ciekawe zajęcia rękodzielnicze i kulinarne
m.in.: wyrabiania i wypiekania bułeczek. Uczestnicy zajęć poznawali historie
sprzętów codziennego użytku swoich przodków, jak również egzotyczne
tajemnice Indian. W trakcie ferii dużą popularnością cieszyły się zabawy na
świeżym powietrzu połączone z lepieniem bałwanów.
Tegoroczne ferie upłynęły pod znakiem dobrej zabawy, a nasi milusińscy nie
mogą się już doczekać wakacji.
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Zdjęcia pobrano z lokalnych portali społecznościowych Domów Kultury obszaru LGD Dobra Widawy

Targi Grüne Woche
W połowie stycznia w Berlinie
odbyła się 84. edycja
międzynarodowych targów
rolniczych Internationale Grüne
Woche. Targi Grüne Woche
to największe i najważniejsze
miejsce spotkań branżowych
producentów i przetwórców
żywności oraz ogrodników
z całego świata. Na terenie
wystawowym o powierzchni
blisko 116 tys. m2 prezentowany
był bogaty zakres artykułów
spożywczych m.in.: pieczywo,
wędliny, nabiał, ryby, owoce,
napoje, przyprawy, a także
zwierzęta hodowlane, nasiona,
artykuły związane z myślistwem
i wędkarstwem. Nie brakowało też
maszyn rolniczych czy sprzętu
gastronomicznego.
Na dolnośląskim stoisku regionalnym
prezentowane były produkty rolno-spo-

duktów Tradycyjnych masło tradycyjne,
należą do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Dolnego Śląska.

żywcze, lokalne zwyczaje i tradycje.
W otwarciu targów wzięli udział wicemarszałek Marcin Gwóźdź, Grzegorz Suduł – dyrektor Departamentu Obszarów
Wiejskich i Zasobów Naturalnych oraz
Paweł Czyszczoń – dyrektor Wydziału
Obszarów Wiejskich.

Beata Szynol

Dolnośląska delegacja na targach Grüne Woche
w Berlinie

W tym roku wystawcami byli m.in.
Szynol-Pracownia Ceramiki Artystycznej Beata i Roman Szynol z Pasikurowic,
którzy współpracują z naszym Stowarzyszeniem. W pracowni tworzy się ceramikę do ogrodów i wnętrz, elementy małej
architektury oraz wielkoformatowe płaskorzeźby i mozaiki. Ceramika wykonywana jest ręcznie w różnych technikach,
w tym na tradycyjnym kole garncarskim.

Na Tarach Grüne Woche swoje stoisko
miała również Spółdzielnia Mleczarska
w Międzyborzu. Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Międzyborzu jest nierozerwalnie związana z ekologicznym regionem. Otoczona jest ogromnym kompleksem leśnym oraz polami, pozbawionymi
wielkiego przemysłu. Zakład powstał po
1945 r. i od chwili powstania do dnia dzisiejszego kontynuuje produkcję artykułów nabiałowych metodami tradycyjnymi.
Od lat produkuje artykuły nabiałowe
według tradycyjnych receptur, utrzymując wysoką jakość produkcji. Potwierdzają to zdobyte nagrody, medale, tytuły i wyróżnienia na targach oraz wystawach. Posiadają wpisane na Listę Pro-

Kwiatowa maskotka targów

Smakołyki OSM Międzybórz

Szukaj nas na Facebooku!

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - „OficjalnyProfil”

Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego profilu na Facebooku: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - „OficjalnyProfil”. Znajdą tu
Państwo informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia, fotorelacje z wydarzeń, a także zapowiedzi zbliżających się ważnych przedsięwzięć, jak np.: nabory wniosków o dofinansowanie.
Z uwagi na liczne zgłoszenia z Państwa strony pragniemy przypomnieć, że Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - „OficjalnyProfil” to jest
jedyny poprawny adres naszego profilu na Facebooku. Wszelkie inne profile, które korzystają z nazwy naszego Stowarzyszenia robią to bezprawnie i nie ponosimy odpowiedzialności za umieszczane na nich informacje. Niestety zamieszczane na nich treści są nierzetelne, wybiórcze
i mogą wprowadzać Państwa w błąd, co do promowanych przez LGD Dobra Widawa aktywności.

