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Zapraszamy na 

Szanowni 
Czytelnicy,
mieszkańcy 
obszaru  
Partnerstwa 
Dobrej 
i Widawy!

Przed Państwem siódmy numer czasopisma 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Wida-
wa. W tym numerze możemy pochwalić się efektami 
szczególnie pracowitego roku 2018. Stowarzyszenie 
podpisało kolejne umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego, dzięki czemu granto- 
biorcy, którzy zostali wybrani przez LGD w ramach 
grantu Dobra Widawa - nasze dziedzictwo i tożsamość 
oraz Rekreacja „Dobrej Widawy”, będą mogli realizować 
swoje wnioski. Dzięki pozyskanym środkom możemy 
realnie wesprzeć działające na naszym obszarze Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz zespoły ludowe. Na obszarze 
Partnerstwa zostanie również wsparty rozwój ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekrea-
cyjnej. Powstaną min.: place zabaw, kort tenisowy, 
trybuna sportowa, przystanek rowerowy i piramida 
liniowa. Zostaną również zorganizowane turnieje spor-
towe oraz różnego rodzaju działania integrujące loka-
lne społeczności. Na te cele LGD przeznaczyło ponad 
450 000 zł. 

Z uwagi na duże zainteresowanie i potrzeby, LGD  
przygotowuje się do realizacji  kolejnego projektu 
grantowego pn. Zabytki „Dobrej Widawy”. Chcemy 
tymi działaniami zachować i zabezpieczyć jak najwięcej 
obiektów zabytkowych, w tym obiektów sakralnych 
i zabytków dziedzictwa przyrodniczego z obszaru  
10 gmin partnerskich. Na ten cel przeznaczymy 
300 000 zł.

W poprzednim numerze pochwaliliśmy się sukce-
sem Stowarzyszenia, czyli nagrodą za zrealizowanie  
w wysokim stopniu wskaźników finansowych i rzeczo- 
wych zaplanowanych w naszej Strategii. Dzisiaj wiemy, 
że będzie to dodatkowe 1,5 mln zł na wsparcie przed-
siębiorczości na obszarze Dobrej Widawy. Będziemy 
mogli skierować dodatkowe środki na utworzenie 
nowych miejsc pracy zarówno w ramach zakłada-
nia nowych firm jak i rozwoju już tych istniejących  
na obszarze działania LGD Dobra Widawa.

A ja już w tym numerze chciałam serdecznie za-
prosić na XI Jarmark Produktu Lokalnego i XI Prze-
gląd zespołów ludowych i artystycznych z obszaru 
LGD. W tym roku Jarmark odbędzie się pod hasłem  
Smaki Dobrej i Widawy. Wszyscy, którzy odwiedzą 
oleśnicki Rynek 14-15 września, będą mieli niepow-
tarzalną okazję spróbowania najlepszych lokalnych 
potraw i słodkich przysmaków jak również możliwość 
zakupu oryginalnego rękodzieła. A wszystko to przy 
dźwiękach ludowych melodii i przyśpiewek w wykona-
niu zespołów, które cieszą się wielkim uznaniem wśród 
oleśnickiej publiczności.

Życzę Państwu miłej lektury i korzystając z okazji, 
że zbliża się koniec roku szkolnego, życzę wszyst-
kim uczniom, w szczególności ostatnich klas gimna- 
zjalnych i ósmoklasistom, wspaniałych ocen i satysfakcji  
z osiągniętych wyników. A jak koniec roku szkolnego,  
to i długo wyczekiwane wakacje. Niech będą nieza- 
pomniane i przede wszystkim bezpieczne! 

Z poważaniem

Agnieszka Kasina
Prezes Zarządu
Lokalnej Grupy Działania
Dobra Widawa

W dniu 25 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy przy ul. Reja 10, odbyło 
się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa. 
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa wprowad-
zono zmiany w następujących dokumentach:
•	 „Lokalna Strategia Rozwoju” – doprecyzowanie zapisów – określenie grup szczególnie  istotnych  

z punktu widzenia realizacji LSR  oraz problemów i obszarów interwencji  odnoszących się do tych 
grup (rozdział III Diagnoza)

•	 „Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięć ujętych w LSR”
•	 „Regulamin Pracy Rady LGD Dobra Widawa”
•	 „Procedura naboru wniosków dla operacji konkursowych”

Członkowie omówili również bieżące kwestie ważne dla Stowarzyszenia oraz „Plan Działania na 2019 r.”. 
Z radością przyjęto wiadomość o pozytywnej ocenie kontroli Stowarzyszenia przez Najwyższą Izbę Kontro-
li, a także informację o nagrodzie dla naszej LGD za osiągnięcie wysokich wskaźników finansowych i rzec-
zowych zaplanowanych w  Lokalnej Strategii Rozwoju. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój przed-
siębiorczości na obszarze Dobrej Widawy, czyli dodatkowe nabory!

Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków Lokalnej Grupy Działania 

Dobra Widawa

Walne Zebranie 
Członków  
Lokalnej Grupy 
Działania  
Dobra Widawa

Szanowni Państwo, 
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie 
Członków Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa. 
Zebranie odbędzie się 27 czerwca 2019 r. (czwartek) 
o  godz. 17:00 w Bibliotece i  Forum Kultury 
w Oleśnicy, ul. Reja 10, sala konferencyjna (parter).

Podczas Zebrania omówione zostaną m.in.:
„Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018” 
„Sprawozdanie finansowe za rok 2018”
„Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018”

Prezes Zarządu Agnieszka Kasina przedstawi 
bieżącą pracę Stowarzyszenia oraz „Plan działania”  
na kolejny rok.

   Prezes Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa – Agnieszka Kasina przedstawia sprawozdanie z działalności LGD

Wszystkie ww. zaktualizowane dokumenty zamieszczone są na stronie: 

www.dobrawidawa.pl
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Podpisane umowy na realizację 
dwóch projektów grantowych

GODZINY PRACY BIURA 
poniedziałek - piątek: 7.45 - 15.45

Biuro LGD Dobra Widawa umożliwia skorzystanie z  bezpłatnego doradztwa 
bene� 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

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 we współ-
pracy z Gminami,  Instytucjami 
i Stowarzyszeniami należącymi 
do Partnerstwa Dobra Widawa.
Miejsca wydania: Oleśnica

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia II. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Dobrej Widawy”
Opera-

cje Kryterium Opis Zasady punktacji Pkt

wszyst-
kie
 

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”.

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 średnio-
rocznie 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 przy-
znano 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 

defaworyzo-wanych 
na rynku pracy

Operacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej realizowana jest przez przed-
stawiciela jednej ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pra-
cy, planuje utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres 
real izacj i  operacj i  i  zachowania je j  t rwałości  zatrudniona będzie osoba ze wskazanych 
w LSR grup defaworyzowanych*
*  Osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych musi być zameldowana na obszarze LGD.

Operacja jest realizowana przez przedstawiciela grup defaworyzowanych i  tworzy mi-
nimum 1 miejsce pracy dla przedstawiciela z grup defaworyzowanych 2

Operacja  jest realizowana przez przedstawiciela grup de faworyzowanych lub opera-
cja 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 

defaworyzo-wanych 
na rynku pracy

Operacja związana z rozwijaniem działalności gospodarczej planuje utworzenie przynajmniej jednego miej-
sca 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 defawory-
zowanych 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 go-
spodarczej 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

PDG, 
RDG, 

NI
Promocja LGD

Preferuje operacje, mające wpływ na promocję LGD, rozumianą jako stworzenie przez Wnioskodawcę na 
głównej stronie internetowej dotyczącej realizowanej operacji zakładki lub podstrony, na której zostanie 
zamieszczony tekst informujący o LGD zgodny z wymogiem LGD, i koszt ten zostanie ujęty:
  w przypadku operacji z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w Biznesplanie w Zestawieniu 
przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji 
  w przypadku operacji z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej we wniosku w Zestawieniu rze-
czowo-fi nansowym operacji i w Biznesplanie w Zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do 
realizacji operacji
  w przypadku operacji z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej we wniosku w Zestawieniu rzeczowo-fi nansowym operacji
- w ramach kosztów niekwalifi kowalnych jako pozycja o nazwie: „Stworzenie zakładki/podstrony na stronie 
internetowej Wnioskodawcy służącej promocji LGD – zawartość wg wzoru udostępnionego przez LGD”. 

Projekt ma zaplanowane narzędzie promocji ujęte   w przypadku operacji z zakresu 
Podejmowania działalności gospodarczej w Biznesplanie w Zestawieniu przewidywa-
nych wydatków niezbędnych do realizacji operacji   w przypadku operacji z zakresu 
Rozwijania działalności gospodarczej we wniosku w Zestawieniu rzeczowo-fi nanso-
wym operacji i w Biznesplanie w Zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych 
do realizacji operacji   w przypadku operacji z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej we wniosku 
w Zestawieniu rzeczowo-fi nansowym operacji
-w ramach kosztów niekwalifi kowalnych jako pozycja o nazwie: „Stworzenie zakładki/
podstrony na stronie internetowej Wnioskodawcy służącej promocji LGD – zawartość 
wg wzoru udostępnionego przez LGD”.  

1

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

RDG

Okres prowadzenia 
działalności gospo-
darczej na obszarze 

wiejskim objętym 
LSR przez podmiot 
prowadzący działal-
ność 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 opar-
ciu 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 na tere-
nie wiejskim objętym LSR wynosi mniej niż 1 rok 0

wszyst-
kie

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 aktualne-
go 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 sie-
dzibie LGD: Wnioskodawcy, lub    w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej – osób   reprezentujących dany podmiot.

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

Operacje, które nie zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracow-
nikami biura 0

wszyst-
kie

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, załączniki przedstawio-
ne w sposób kompletny. Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi być kompletny i 
spójny w dniu składania wniosku do LGD.

Wniosek jest kompletny i spójny 2

Wniosek jest kompletny lub spójny 1

Wniosek nie jest kompletny i spójny 0

Z  przyjemnością informujemy, że w  dniu 24 maja 2019 r. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa p. Agnieszka Kasina wraz z Wiceprezesem p. Witoldem Fuchsem 
podpisali z p. Marcinem Gwoździem – Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego i p. Stanisławem Czajką – Zastępcą Dyrek-
tora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych umowy na realizację dwóch projektów grantowych.

Umowy zostały zawarte na realizację następujących zadań:
• W  ramach  Zachowania dziedzictwa lokalnego  zrealizowany zostanie grant:  „Dobra Widawa” – nasze dziedzictwo i  tożsamość.

Celem realizacji niniejszego grantu jest wsparcie rozwoju lokalnego dziedzictwa poprzez do� nansowanie zakupu nowych maszyn lub 
wyposażenia, rzeczy,  w tym materiałów dla lokalnych zespołów ludowych, artystycznych, KGW oraz działań z zakresu kultywowa-
nia lokalnych tradycji, obrzędów i dziedzictwa do końca 2020 roku. Na terenie Partnerstwa Dobra Widawa zrealizowanych zostanie 
6 zadań z ww. zakresu. Łączna kwota wsparcia dla tego grantu to: 166 407,00 złotych.

• W ramach Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zrealizowany zosta-
nie grant: Rekreacja „Dobrej Widawy”. Celem realizacji niniejszego grantu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez do� nansowanie działań z tego zakresu do końca 2020 roku. Na terenie Partnerstwa 
Dobra Widawa zrealizowanych zostanie 10 zadań z ww. zakresu. Łączna kwota wsparcia dla tego grantu to: 289 616,00 złotych.

Innowacyjność

Kryteria wyboru operacji
   Na zdjęciu: 

Stanisław Czajka – Zastępca 
Dyrektora Departamentu 

Obszarów Wiejskich i Zasobów 
Naturalnych;

Agnieszka Kasina – Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Dobra Widawa;
Karolina Miszczuk – Dział 

Wdrażania UMWD, Opiekun LGD 
Dobra Widawa;

Witold Fuchs – Wiceprezes 
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Dobra Widawa;
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W lutym 2019 r. przedłożyliśmy do Samorządu Województwa  
Sprawozdanie z realizacji LSR za 2018 r.

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW  
NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW GRANTOWYCH

30 maja 2019 r. w  sali konferencyjnej Biblioteki i  Forum Kultury w  Oleśnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów 
z Grantobiorcami, którzy będą realizować swoje działania w ramach dwóch projektów grantowych LGD Dobra Widawa. 
W wydarzeniu wzięli udział członkowie Zarządu LGD Dobra Widawa: Prezes – Agnieszka Kasina, Wiceprezes – Bronisława Mela, 
Sekretarz Katarzyna Drabczyńska, Witold Fuchs – Wceprezes i Paweł Dyszlewski – członek Zarządu oraz Grantobiorcy: 
przedstawiciele gmin, organizacji pozarządowych, a także osoby fizyczne – lokalni liderzy działający na naszym obszarze, 
zaangażowani w działalność na rzecz swoich społeczności.

Projekt grantowy  
Rekreacja 
„Dobrej Widawy”
Tematem zadań realizowanych w  ramach proje-
-ktu grantowego Rekreacja „Dobrej Widawy” jest 
rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycz-
nej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W konkursie 
w szczególności preferowane były zadania zakła-
dające odnowienie i  rozwój lokalnej infrastruk-
tury sportowej i  rekreacyjnej na potrzeby miesz-
kańców oraz wykorzystanie obiektów sportowo – 
 rekreacyjnych na rzecz aktywizacji społecznej.

W projekcie Rekreacja „Dobrej Widawy”  
zrealizowanych zostanie 10 następujących zadań:

•	 Gmina Dobroszyce  
- Las - dźwięk, kultura, rekreacja

•	 Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja  
w Brzeziej Łące - Szlak cyklistów w Brzeziej Łące 
- przystanek dla rowerzystów i turystów przy 
zabytkowych figurach dla popularyzacji wiedzy  
o dawnej sztuce sakralnej

•	 Klub Sportowy Tęcza Brzezia Łąka z siedzibą 
w Śliwicach, gm. Długołęka - Rozwój bazy 
sportowej klubu piłkarskiego KS Tęcza Brzezia 
Łąka i organizacja turnieju piłkarskiego  
dla dzieci i młodzieży

•	 GKS START Długołęka - Trybuna sportowa - 
aktywizacja rodziców, promocja sportu

•	 Gmina Czernica - Nasza przestrzeń, nasza 
sprawa. Poprawa estetyki na terenach 
rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica

•	 Uczniowski Klub Sportowy „Academy-
Kiełczów” - Aktywizacja mieszkańców 
miejscowości Piecowice poprzez utrzymanie oraz 
udostępnienie boiska sportowego na rozgrywki 
sportowe - Turniej „Aktywni razem”

•	 Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju 
Wsi Kamień i Okolic „Nowa Ziemia”  
Rozbudowa placu zabaw w Kamieniu

•	 Łukasz Zmarzły - Plac zabaw - Sport i rekreacja 
dla dzieci i młodzieży

•	 Paulina Syposz-Ciemny - Rewitalizacja trybun 
na kortach tenisowych przy ZSP w Sycowie oraz 
organizacja turnieju tenisa ziemnego w kategorii open

•	 Fundacja Aktywne Bogusławice  
- Aktywizacja społeczna rodzin z dziećmi poprzez 
wspólną zabawę na terenie sołectwa Bogusławice

 Wójt Gminy Dobroszyce – Artur Ciosek

 Paulina Syposz-Ciemny

 Przedstawiciele Klubu Sportowego Tęcza Brzezia Łąka
– Marek Masternak i Jacek Masternak

  Od lewej: Prezes Fundacji  Aktywne Bogusławice  
– Mariusz Maślanka i Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja  

w Brzeziej Łące – ks. Tomasz Płukarski

  Gratulacje wszystkim Grantobiorcom składa  
Prezes Stowarzyszenia - Agnieszka Kasina

  Łukasz Zmarzły
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Projekt grantowy  
„Dobra Widawa”  
– Nasze dziedzictwo 
i tożsamość

W  ramach projektu „Dobra Widawa” – Nasze dziedzictwo i  tożsamość 
zrealizowane zostaną zadania, których celem jest zachowanie lokalnego 
dziedzictwa. Wsparcie otrzymały lokalne zespoły artystyczne i ludowe, które 
zakupią nowe stroje ludowe, instrumenty i sprzęt. Odbędą się także ciekawe 
wydarzenia integrujące lokalne społeczności, polegające na kultywowaniu 
lokalnego dziedzictwa, obrzędów i  tradycji, takie jak: warsztaty kulinarne 
promujące potrawy z  naszego obszaru, warsztaty pieśni i  tańca, konkursy 
plastyczne i fotograficzne, festyny, biesiady, rajd rowerowy.

W projekcie „Dobra Widawa”– Nasze dziedzictwo i tożsamość  
zrealizowanych zostanie 6 zadań: 

•	 Urszula Maleszka – Dziedzictwo, tradycja i obrzędy kultywowane przez 
zespół Leszczynki na terenie LGD Dobra Widawa

•	 Muzyczny Senior Dobroszyc - Człowiek, folklor, architektura,  
przyroda - skarby i dziedzictwo gminy Dobroszyce

•	 „Stowarzyszenie Bierutowianie Bis” – Stroje ludowe, muzyka, taniec.  
Weekend z dziedzictwem i kulturą

•	 Elżbieta Świerczyńska - Kultywowanie tradycji międzypokoleniowej poprzez 
zakup instrumentów, sprzętu i strojów dla zespołu ludowego  
Kultywator z Brzeziej Łąki

•	 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Dziadowa Kłoda „Libra”  
- Zakup strojów ludowych dla zespołu Radzowiczanie z Dziadowej Kłody

•	 „Stowarzyszenie Zespołów Ludowych Ziemi Wilkowskiej” 
- Po naszemu - poznajemy dziedzictwo kulturowe i kulinarne Gminy Wilków

GRATULUjEMy WyŁONiONyM GRANTOBiORCOM!  
Życzymy udanej realizacji zadań oraz osiągnięcia zamierzonych efektów

 Wspólne zdjęcie Grantobiorców i przedstawicieli Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa

 Urszula Maleszka  Przedstawiciel Stowarzyszenia „Muzyczny Senior Dobroszyc”  
– Ryszard Głowacki

 Przedstawicielka „Stowarzyszenia Zespołów Ludowych Ziemi Wilkowskiej”  
–  Bronisława Mela

  Przedstawiciele „Stowarzyszenia Bierutowianie Bis”  
-  Joanna Michalik i Grzegorz Zmarzły

 Podpisywanie umów z Grantobiorcami
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Międzynarodowy Projekt Współpracy EKO LGD
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„Bądź EKO i  segreguj odpady!” „Bądź EKO i  oszczędzaj 
wodę!” „Bądź EKO i  pakuj zakupy do torby wielokrotnego 
użytku!” Najlepiej wytworzonej z  naturalnego materiału!”. 
Coraz więcej wokół nas akcji promujących ekologiczny 
tryb życia. W  radiu oraz telewizji tematyczne audycje 
lub programy na produktach Eko-znaki. W  sklepach 
towary z  ekologicznych upraw. Można powiedzieć, 
że obecnie trwa moda na „EKO styl życia.” Zastanawialiście się 
dlaczego? Czy ten trend jest chwilowy? Czy jesteśmy skazani 
na prowadzenie „EKO stylu życia” nieprzerwanie. (…) Na te 
pytania możecie znaleźć odpowiedź, czytając publikację „Bądź 
EKO” wydaną w ramach projektu EKO LGD. 

Projekt EKO LGD to międzynarodowy projekt współpracy, którego celem jest wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz edukacja ekologiczna mieszkańców, zwłaszcza dzieci i  młodzieży szkolnej. W  projekcie 
przewidziano następujące działania: 

1) opracowanie i wydruk książeczki edukacyjnej z elementami komiksu,

2) warsztaty edukacyjne z segregacji odpadów i upcyklingu,

3) wizyta studyjna MAS Královédvorsko,

4) zakup 10 upcyklingowych kącików,

5) zakup gadżetów.

Kwota wsparcia: 100 000,00 zł. Projekt współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

. Projekt współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

. Projekt współfi nansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 
„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020”.

PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZEZ NASTĘPUJĄCYCH PARTNERÓW:

   Publikacja „Bąd� Eko”

Do końca maja przeprowadzono  3 działania, m.in. warsztaty z segregacji odpadów i upcyklingu. W warsztatach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z 10 
gmin należących do Partnerstwa. Łącznie przeprowadzono 40 warsztatów. Podczas zajęć edukatorzy z Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” przekazywali 
wiedzę na temat zasad segregowania odpadów, upcyklingu, recyklingu oraz  konsekwencji spalania odpadów i ich składowania w miejscach niedozwolonych etc. 
Uczniowie w niekonwencjonalny sposób przyswajali wiedzę, m.in.: grając w upcyklingowe memory, układając puzzle. Wyławiali też ze skrzynki imitującej zaśmieco-
ny ocean odpady, przy pomocy ręcznie zrobionych wędek. Po wyłowieniu odpadu zadaniem ucznia było jego przyporządkowanie do odpowiedniego pojemnika 
służącego do segregacji odpadów.

   Puzzle oraz memory edukacyjne
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   Odławianie śmieci z oceanu

   Serduszko z wikliny papierowej  

   Zdjęcie z przedstawicielami LGD na warsztatach w Sycowie

 Koszulki i magnesy   

   Kwiatek z wytłaczanki

   Wręczanie certyfikatów przez członków Zarządu LGD Dobra Widawa

   Materiały promocyjne i certyfikaty przygotowane do wręczenia

Na każdych zajęciach uczniowie przekształcali odpady w przedmioty użytkowe 
oraz dekoracyjne, stosując w ten sposób upcykling. Poniżej zaprezentowano kilka 
przykładowych prac.

W projekcie zakupio-
no także edukacyjne 
gadżety, m.in.: magnesy 
z informacjami na temat 
segregacji odpadów oraz 
koszulki z logo projek-
tu. Pod koniec czerwca 
do 10 ośrodków kultury 
na obszarze Partnerstwa 
zostaną przekazane kom-
plety mebli wykonanych 
metodą upcyklingu, tzw. 
“upcyklingowe kąciki”.

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU
30 maja 2019 roku odbyło się również uroczyste spotkanie w sali konferencyjnej 
BIFK-u, które miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie. 
Przedstawiciele wszystkich szkół biorących udział w tym przedsięwzięciu odebrali 
upominki dla swoich podopiecznych. Dla każdej szkoły przygotowano komplet 
książeczek edukacyjnych ,,BĄDŹ EKO” oraz edukacyjne magnesy i koszulki z logo 
Ekolgd! Podczas spotkania zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział 
w projekcie, które mieliśmy zaszczyt przekazać wszystkim osobom i palcówkom 
edukacyjnym zaangażowanym w realizację projektu.
Dziekujemy za udaną współpracę.

   Uroczyste podsumowanie projektu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
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Grantobiorca: Klub Sportowy Tęcza Brzezia Łąka z siedzibą w Śliwicach

Tytuł zadania:  Rozwój bazy sportowej klubu piłkarskiego KS Tęcza Brzezia Łąka 
i organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży

Celem zadania jest wzrost aktywności 
dzieci, młodzieży, grup zainteresowanych 
sportem poprzez rozwój bazy sportowej 
klubu piłkarskiego KS Tęcza Brzezia Łąka 
oraz organizację turnieju piłkarskiego 
dla dzieci i  młodzieży. W  turnieju udział 
wezmą drużyny zarówno chłopców, jak 
i  dziewcząt. Atrakcją imprezy będzie 
z  całą pewnością pokaz i  prezentacja 
psów ratowników i  przewodników osób 
niepełnosprawnych.

Projekt grantowy Rekreacja „Dobrej Widawy”

Grantobiorca: Uczniowski Klub Sportowy „Academy-Kiełczów”

Tytuł zadania: Aktywizacja mieszkańców miejscowości Piecowice 
poprzez utrzymanie oraz udostępnienie boiska sportowego

 na rozgrywki sportowe – Turniej 
„Aktywni razem”

Celem grantu jest utrzymanie jakoś-
ci obiektu sportowego oraz poprawa 
aktywizacji mieszkańców miejscowości 
Piecowice, jak i całej Gminy Długołęka. 
W ramach zadania zaplanowano zakup 
traktora wraz z oprzyrządowaniem do 
pielęgnacji nawierzchni trawiastych na 
obiekcie sportowym w Piecowicach oraz 
organizację turnieju „Aktywni razem” na 
tym właśnie obiekcie.

ZADANIE NR 1 ZADANIE NR 4

W  ramach naszego kolejnego projektu grantowego wsparte zostaną zadania z  zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Granty mają na celu również zwiększenie poczucia integracji i tożsamości społeczności lokalnej. Rada oceniająca wnioski wybrała 
10 grantów o łącznej wnioskowanej kwocie w wysokości 289 616,00 zł. Operacje będą realizowane w okresie od maja do grudnia 2019 r.

Dzięki realizacji projektu rozwinięte zostaną 22 obiekty niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, z których korzysta około 1300 osób.

Grantobiorca: Fundacja Aktywne Bogusławice 

Tytuł zadania: Aktywizacja społeczna rodzin z dziećmi poprzez wspólną zabawę 
na terenie sołectwa Bogusławice

Zadanie zakłada aktywizację rodzin z dziećmi poprzez doposażenie obecnego placu 
zabaw w dodatkowe elementy. Grantobiorca planuje zakup i montaż zestawu zabawowo-
wspinaczkowego, który pozwoli na bezpieczną, wspólną zabawę, pomagając jednocześnie 
rozwijać u dzieci dużą motorykę. W ramach zadania zostanie również zorganizowane 
uroczyste otwarcie doposażonego placu zabaw. 

Grantobiorca: Uczniowski Klub Sportowy „Academy-Kiełczów”

Tytuł zadania: Aktywizacja mieszkańców miejscowości Piecowice poprzez 
utrzymanie oraz udostępnienie boiska sportowego na rozgrywki sportowe – 

Turniej „Aktywni razem”

Celem grantu jest utrzymanie jakości obiektu sportowego 
oraz poprawa aktywizacji mieszkańców miejscowości 
Piecowice, jak i całej Gminy Długołęka. W ramach zadania 
zaplanowano zakup traktora wraz z oprzyrządowaniem 
do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na obiekcie 
sportowym w Piecowicach oraz organizację turnieju 
„Aktywni razem” na tym właśnie obiekcie.

ZADANIE NR 2

Grantobiorca: Para� a rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Brzeziej Łące

Tytuł zadania: Szlak cyklistów w Brzeziej Łące – przystanek dla rowerzystów 
i turystów przy zabytkowych � gurach dla popularyzacji wiedzy 

o dawnej sztuce sakralnej 

Grantobiorca stawia sobie za cel wykreowanie miejsca, które będą odwiedzać turyści 
rowerzyści i nie tylko – powstanie przystanek dla rowerzystów i turystów. Zakupione 
zostaną ławki oraz gablota, w której umieszczone zostaną informacje na temat powstania 
rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem z muru otaczającego kościół para� i i tajników 
dolnośląskiej sztuki sakralnej, konserwacji poddana zostanie też sama rzeźba. 

ZADANIE NR 3

ZADANIE NR 5

Grantobiorca: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Kamień i Okolic 
„Nowa Ziemia”

Tytuł zadania: Rozbudowa placu zabaw w Kamieniu 

Działania zaplanowane przez 
Grantobiorcę przyczynią się do 
aktywizacji rodzin z  dziećmi pod 
kątem rekreacji poprzez zainsta-
lowanie urządzenia pozwalające-
go na wszechstronny rozwój � zy-
czny. Będzie to piramida linowa, 
która – ze względu na wymiary – 
daje możliwość zabawy większej 
grupie dzieci, by mogły zdoby-
wać nowe umiejętności, takie 
jak wspinanie czy pokonywanie 
lęku wysokości. W  ramach zada-
nia Grantobiorca przeprowadzi 
również działania integrujące lo-
kalną społeczność.

ZADANIE NR 6
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Grantobiorca: Łukasz Zmarzły 

Tytuł zadania: Plac zabaw – Sport i rekreacja dla dzieci i młodzieży

Działania zaplanowanie przez Grantobiorcę służą rozwojowi infrastruktury rekreacyjnej 
w Bierutowie oraz zwiększeniu poczucia integracji i tożsamości społeczności lokalnej 
poprzez budowę placu zabaw dla dzieci i  młodzieży. Plac będzie wyposażony m.in. 
w zestaw zabawowy, huśtawkę i stół do gry w piłkarzyki.

ZADANIE NR 9

Grantobiorca: Paulina Syposz-Ciemny 

Tytuł zadania: Rewitalizacja trybun na kortach tenisowych przy ZSP w Sycowie oraz 
organizacja turnieju tenisa ziemnego w kategorii open

W ramach realizacji zadania 
Grantobiorca planuje rewitalizację 
trybun na kortach tenisowych poprzez 
wymianę zdegradowanych płyt na 
kostkę brukową, a także organizację 
turnieju tenisowego w kategorii open. 
Działania te przyczynią się do rozwoju 
infrastruktury rekreacyjnej w Sycowie. 

ZADANIE NR 10

Grantobiorca: Gminny Klub Sportowy START Długołęka 

Tytuł zadania: Trybuna sportowa – aktywizacja rodziców, promocja sportu

Celem zadania jest wzrost aktywności rekreacyjnej mieszkańców poprzez rozwój 
stadionu lekkoatletycznego. Grantobiorca planuje wybudowanie trybuny na stadionie 
lekkoatletycznym w Długołęce. Tego rodzaju inwestycja pozwoli rozwiązać problem z 
brakiem miejsc do siedzenia dla kibiców zawodników biorących udział w sportowych 
zmaganiach. Wokół trybuny posadzone zostaną świerki. Ponadto na tak doposażonym 
obiekcie odbędzie się mityng lekkoatletyczny oraz Dzień Otwarty z Lekkoatletyką.

ZADANIE NR 7

Grantobiorca: Gmina Czernica 

Tytuł zadania: Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach 
rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica

Celem zadania jest rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej poprzez poprawę estetyki 12 sołectw 
Gminy Czernica oraz wymianę urządzenia na placu 
zabaw w Chrząstawie Wielkiej. Dla przedstawicieli 
sołectw przeprowadzone zostaną dwa warsztaty 
z zakresu zagospodarowania przestrzeni 
publicznej, terenów rekreacyjnych z naciskiem na 
rodzaj, gatunki i sposoby nasadzeń, a następnie 
zakupione będą takie gatunki roślin, które nadają 
się najbardziej do nasadzenia w wybranych przez 
mieszkańców miejscach publicznych.

ZADANIE NR 8

W ramach operacji Grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu, 
a rozwijana infrastruktura będzie ogólnodostępna.

Spotkanie ze słuchaczami 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku
25 kwietnia w sali konferencyjnej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy przy 
ul. Reja 10 spotkaliśmy się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, któ-
rzy należą do Sekcji Regionalnej. Prezes Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa 
Agnieszka Kasina przedstawiła słuchaczom Uniwersytetu  najważniejsze dzia-
łania i dokonania naszej organizacji. 
Bardzo dziękujemy za spotkanie i ciepłe przyjęcie słuchaczom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Miło nam było Państwa poznać. Do zobaczenia wkrótce.

 Spotkanie z Sekcją Regionalną UTW w Oleśnicy

Międzynarodowy projekt 
współpracy „Kultura bez granic”
„Kultura bez granic” to nasz kolejny projekt współpracy 
z innymi Lokalnymi Grupami Działania! 

Celem projektu jest: „Identy� kacja i  promocja kultury oraz dziedzictwa 
kulturowego związanego z tradycją i sztuką ludową obszarów partnerskich.” 
W kwietniu odbyło się w siedzibie naszego stowarzyszenia kolejne spotkanie 
z Partnerami projektu, przedstawicielami Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej. 
Podczas spotkania wspólnie przygotowywaliśmy planowane działania. 
Przed nami m.in.: spotkania integracyjne dla rękodzielników i  zespołów 
artystycznych, konkursy, konferencje. Więcej szczegółów już wkrótce.

 Spotkanie z Partnerami projektu, przedstawicielami Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej
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Projekt grantowy - Zabytki „Dobrej Widawy”
27 marca 2019 r. w naszej siedzibie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu grantowego pn. Zabytki 
„Dobrej Widawy”. Planowany przez nas projekt dotyczyć będzie zachowania, zabezpieczenia, odnowienia etc. 
obiektów zabytkowych, w tym obiektów sakralnych oraz zabytków dziedzictwa przyrodniczego.

W spotkaniu udział wzięli przedsta-
wicie lokalnych organizacji pozarzą-
dowych, kościelnych i gmin obszaru 
LGD Dobra Widawa.
W jego trakcie poruszone zostały 
m.in. takie kwestie jak podstawowe 
zasady i warunki udzielania grantu 
czy wymagania dotyczące dokumen-

tacja załączanej do wniosku o powie-
rzenie grantu. Uczestnicy spotkania 
mieli również możliwość skonsulto-
wania swoich pomysłów i omówie-
nia ich realizacji.
Spotkanie otworzyła Prezes LGD Do-
bra Widawa Agnieszka Kasina, a po-
prowadziła je Ewa Olejnik.

22 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy w Oleśnicy odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie realizacji operacji własnej 
realizowanej przez LGD Dobra Widawa pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych – 
rowerowych, konnych, kajakowych”.

W spotkaniu liczny udział wzięli repre-
zentanci Gmin naszego obszaru: Jaro-
sław Głowacki (Gmina Międzybórz), 
Aneta Fiskies (Gmina Czernica), Marcin 
Rzeźnik (Gmina Oleśnica), Dariusz Na-

wrot oraz Magdalena Kiełbasa (Sołe-
ctwo Gręboszyce), Tomasz Kin (Gmina 
Wilków), Magdalena Mielcarska (Gmina 
Bierutów), Marta Wabińska oraz Tomasz 
Urbaniak (Gmina Dobroszyce), Dariusz 

Koprowski (Gmina Jelcz-Laskowice), 
Zbigniew Ligus (MOSiR Syców), Łukasz 
Zmarzły (Stowarzyszenie im. Romka 
Kaźmierskiego w Bierutowie).
Opracowaniem dokumentacji zajmują się 

Krzysztof Kołodziejczyk i Dagmara Chyliń-
ska z Zakładu Geografii Regionalnej i Tury-
styki oraz Krzysztof Janc i Sławomir Czer-
wiński z Zakładu Zagospodarowania Prze-
strzennego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji operacji własnej 
„Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych  

– rowerowych, konnych, kajakowych”

 Prowadząca spotkanie - p. Ewa Olejnik

 Wystapienie p. Agnieszki Kasiny - Prezes LGD „Dobra Widawa”
 Uczestnicy spotkania  

„Opracowanie dokumentacji dotyczacej szlakow turystycznych – rowerowych, konnych, kajakowych”

 Spotkanie informacyjne dotyczące projektu grantowego - Zabytki „Dobrej Widawy”
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Jakubowicki Festiwal  
Sera, Wina i Produktów Rzemieślniczych

W dniach 4-5 maja 2019 przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa uczestniczyli w I Jakubowickim 
Festiwalu Seram, Wina i Produktów Rzemieślniczych. W trakcie pierwszego majowego weekendu na terenach Hotelu  
Jakubus w Jakubowicach spotkali się serowarzy, winiarze, browarnicy, pszczelarze, piekarze i drobni wytwórcy, którzy 
zaprezentowali swoje produkty, osiągnięcia, podzielili się swoimi historiami i ciekawymi opowieściami. 
Festiwal stał się również miejscem spotkania lokalnych wytwórców i promował regionalne wyroby rękodzielnicze. 

Z terenu Partnerstwa Dobra wiDawa swoje ProDukty PreZentowali:

 arnika wiatrowska – pracownia ceramiczna „Tutubi” 

 anna Pękalska – obrazy akrylowe i olejne na płótnie

 beata tołłoczko – szycie ozdobne, tj. koszulki, ekol-
niane torby, kosmetyczki, worki na strój sportowy, 
poduszki

 agnieszka szulc-Gontarek – biżuteria wykonana 
w technice koronki frywolitkowej, kartki i pudełka 
okolicznościowe

 Małgorzata Masternak – „Magia  lawendy” wyroby 
rękodzielnicze z lawendy

 „Młyn w idzikowicach” mąki, otręby,  przemiał zbóż

 Łukasz kozera  - „Piekarnia Sokołowice” 

 „koziołkowo” - sery kozie

  Imprezę uświetniły występy zespołów ludowych: w sobotę występowali „Sycowiacy” a w niedzielę „Bierutowianie BIS”
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15-lecia powstania zespołu „Sąsiadeczki” z Dobrzenia
W sobotę 18.05.2019 r. 
zespół ludowy „Sąsia-
deczki”, pochodzący 
z Dobrzenia, obchodził 
Jubileusz 15-lecia swo-
jej działalności kultu-
ralnej. W uroczystości 
wzięli udział przedsta-
wiciele lokalnych władz, 
zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy. Gościem 
honorowym uroczysto-

ści był Wojewoda Dol-
nośląski Paweł Hreniak, 
który życzył członkom 
zespołu kolejnych suk-
cesów artystycznych 
i powodzenia w życiu 
osobistym. Lokalną Gru-
pę Działania „Dobra Wi-
dawa” reprezentowała  
Agnieszka Kasina – Pre-
zes Stowarzyszenia

Ole 
Kassow 
w Oleśnicy

Szukaj nas na Facebooku!
 Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - „O� cjalnyPro� l”

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do polubienia i śledzenia naszego pro� lu na Facebooku: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - „O� cjalnyPro� l”. Znajdą 
tu Państwo informacje o bieżącej działalności Stowarzyszenia, fotorelacje z wydarzeń, a także zapowiedzi zbliżających się ważnych przedsię-
wzięć, jak np.: nabory wniosków o do� nansowanie.

Z uwagi na liczne zgłoszenia z Państwa strony pragniemy przypomnieć, że Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - „O� cjalnyPro� l” 
to jest jedyny poprawny adres naszego pro� lu na Facebooku. Wszelkie inne pro� le, 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.

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 15-lecia 
działalności Zespołu Ludowego „Sąsiadeczki” 

prosimy przyjąć, obok wyrazów uznania, 
najlepsze życzenia satysfakcji 

z realizacji planów zawodowych i osobistych. 

Życzymy dalszego rozwoju, wszelkiej pomyślności 
i satysfakcji z tego, co robicie. 

Wyrażamy również nadzieję i przekonanie, 
że miłośnicy pięknej muzyki i śpiewu 

będą mogli oglądać występy „Sąsiadeczek” 
podczas kolejnych imprez i uroczystości. 

Społeczność Partnerstwa „Dobra Widawa”
 wraz z Zarządem  i Pracownikami 

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa”

 Piękny 
prezent dla 
Sąsiadeczek 
przygotowała 
Kamila 
Kasprzak ze 
Spółdzielni 
Artystycznej 
MAK.  Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Kasina na uroczystosciach 

u Sasiadeczek

 Do Danii pojechały lokalne produkty 
z LGD Dobra Widawa

 Ole otrzymał materiały promujące nasze 
Stowarzyszenie

 Sniadanie na trawie z Ole Kasowem

Nasze lokalne przysmaki pojechały do Danii! Wszytko dzięki grupie 
„Oleśnica Bajk Stajl”, która stworzyła innowacyjną sieć wsparcia dla 
osób starszych i zależnych w naszym mieście, opartą na budowie riksz 
dla seniorów. Inspiracją dla ich działań był i  nadal jest Ole Kassow, 
pomysłodawca akcji #cyclingwithoutage. Ole docenił działania grupy 
„Oleśnica Bajk Stajl” i postanowił przyjechać do Oleśnicy, żeby osobiście 
zobaczy , jak system wsparcia działa w Polsce. 

Jednym z punktów wizyty Ole było śniadanie na trawie przy Centrum 
Organizacji Pozarządowych w Oleśnicy. To właśnie tam Ole zapoznał się 
z działaniami LGD Dobra Widawa i z lokalnymi produktami z obszaru 
Dobrej Widawy, które potem zabrał do swojego ojczystego kraju. Do 
Danii pojechały: ser kozi z „Koziołkowa”, polskie, tradycyjne wędliny 
od p. Sylwii Kicuły, śliwki w miodzie z pasieki „Gutek”, mus jabłkowy 
z  Gospodarstwa Sadowniczego Wiesława Romańczyka z  Krośnic, 
kiszonki  z „Bazarku i Niny” oraz pierniki z „Pierników Wrocławskich”.

 Jubileusz zespołu ludowego „Sąsiadeczki”


