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Szanowni 
Czytelnicy,
mieszkańcy 
obszaru  
Partnerstwa 
Dobrej 
i Widawy!

Przed Państwem dziewiąty numer czasopisma 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Wida-
wa. W tym numerze przedstawiamy ważne wydarze-
nia z życia Stowarzyszenia. Kolejny raz stawiamy 
na rozwój przedsiębiorczości na  naszym obszarze.  
Na przełomie września i października przeprowa- 
dziliśmy nabory wniosków, które ponownie cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. Na podejmowanie  
działalności gospodarczej przeznaczyliśmy 900 000,00 zł,  
a na rozwój działalności gospodarczej 600 000,00 zł. 
Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków i przy-
gotowanie dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Dolnośląskiego. 

W październiku zakończyliśmy bardzo oczekiwa-
ny nabór wniosków na projekt grantowy z zakresu 
zachowania lokalnego dziedzictwa pn. Zabytki  
„Dobrej Widawy” z limitem środków 300  000,00 zł. 
Planowane do realizacji działania dotyczą zachowania,  
zabezpieczenia czy odnowienia obiektów zabytkowych,  
w tym obiektów sakralnych oraz zabytków dziedzictwa 
przyrodniczego. 

Zakończyliśmy realizację kolejnych projektów. 
Celem pierwszego z nich o nazwie „Opracowanie do-
kumentacji dotyczącej szlaków turystycznych (…)  
na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa” 
było zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 
LGD. Efektem projektu jest sporządzenie „Raportu  
z inwentaryzacji szlaków turystycznych (rowerowych, 
konnych i kajakowych) na obszarze Lokalnej Grupy  
Działania Dobra Widawa”. 

Zakończyliśmy i podsumowaliśmy niezwykle intere-
sujący międzynarodowy projekt współpracy EKO LGD, 
którego celem był wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz edukacja ekologiczna zwłaszcza  
dzieci i młodzieży szkolnej. 

W tym miejscu chciałam poinformować, że nasze 
Stowarzyszenie ma szansę ubiegać się o tzw. II bonu-
sa, czyli kolejne zwiększenie środków finansowych na 
wsparcie realizacji operacji w ramach Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. Obecnie oczekujemy na decyzję Komisji 
Europejskiej dotyczącej przyjęcia zmian Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  
w wyniku którego zostanie zwiększony budżet działa-
nia LEADER. Będzie to dla naszego regionu kolejna 
szansa na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

W tym numerze serdecznie dziękuję za kolejny 
wspaniały Jarmark Produktu Lokalnego i Przegląd 
zespołów ludowych i artystycznych z obszaru LGD.  
W tym roku Jarmark odbył się pod hasłem Smaki  
Dobrej i Widawy. A wszystko to przy dźwiękach 
ludowych melodii i przyśpiewek w wykonaniu zespołów, 
które cieszą się wielkim uznaniem wśród oleśnickiej 
publiczności. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, dzięki 
którym możemy cyklicznie organizować to wydarzenie.

Życzę Państwu miłej lektury i korzystając z okazji,  
że zbliża się Boże Narodzenie i Nowy Rok życzę zdrowych, 
spokojnych, radosnych Świąt a także wielu wspaniałych 
chwil spędzonych w gronie najbliższych w 2020 roku!  

Z poważaniem

Agnieszka Kasina
Prezes Zarządu
Lokalnej Grupy Działania
Dobra Widawa

23 października 2019 r. prezes Agnieszka Kasina wzięła udział w V Dolnoślą-
skim Kongresie Obywatelskim „Budowanie sojuszy dla współczesnych wyzwań”  
połączonym z – 30-leciem Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europej-
skiego oraz 15-leciem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.  

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele stowa-
rzyszeń, fundacji, lokalnych grup działania (LGD 
Dobra Widawa, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, 
LGD Szlakiem Granitu, LGD Łęgi Odrzańskie, LGD 
Qwsi), klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, 
ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń 
wiejskich, rad działalności pożytku publicznego, 
samorządów lokalnych (Wojciech Błoński – Wójt 
gminy Długołęka) oraz przedstawiciele sołtysów 
i aktywnych obywateli. Kongres otworzyli: Woj-
ciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Insty-
tutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego, Cezary Przybylski – Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, Hans Jörg Neu-
mann – Konsul generalny Konsulatu Generalnego 
Niemiec we Wrocławiu oraz Jacek Sutryk – Pre-
zydent Wrocławia. Wystąpienie inauguracyjne 
„Nowy początek w relacjach z samorządem” po-
prowadził Jan Jakub Wygnański – Prezes Fundacji 
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocz-
nia” Warszawa. Po debacie plenarnej „Wyzwania 
dla kolejnych pokoleń” i części jubileuszowej p. 
Prezes wzięła udział w jednym z 12 paneli dysku-
syjnych: „Wyzwania dla realnej współpracy orga-
nizacji pozarządowych i przedsiębiorców”, pro-
wadzonym przez Artura Mazurkiewicza – Prezesa 
Dolnośląskich Pracodawców i Katarzynę Kiek – 
Dyrektora Dolnośląskich Pracodawców. W trakcie 
Kongresu p. Prezes podpisała deklarację partner-
stwa samorządów i organizacji społecznych. 

V Dolnośląski Kongres Obywatelski

Spotkanie przedstawicieli Lokalnych 
Grup Działania z Dolnego Śląska
25 października 2019 r. na Zamku Książąt Oleśni-
ckich odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli 
Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska w spra-
wie dalszego harmonogramu działań podejmowa-
nych przez Sieć dot. przyszłej realizacji podejścia 
LEADER/RLKS. Na zebraniu podjęto uchwałę w 
sprawie powołania zespołu roboczego ds. RLKS. Do 
grupy jednogłośnie wybrani zostali: Krystian Ulbin 

(LGD Szlakiem Granitu), Sylwia Mielczarek (LGD 
Kłodzka Wstęga Sudetów) oraz Ewa Rogowska 
(LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich). Jednocześnie 
wyznaczyliśmy przedstawicieli Sieci do Grupy ro-
boczej ds. przygotowania regionalnego programu 
operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na 
lata 2021-2027.

   Uczestnicy V Dolnośląskiego Kongresu Obywatelskiego:  
Jacek Sutryk – Prezydent  Wrocławia,  

Agnieszka Kasina Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra 
Widawa, Wojciech Błoński – Wójt Gminy Długołęka

   Spotkanie dolnośląskich Lokalnych Grup Działania na Zamku w Oleśnicy
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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

Środki na rozwój przedsiębiorczości 
na obszarze wiejskim LGD Dobra Widawa

W terminie od 20 września 2019 r. do 4 października 2019 r. przeprowadzone zostały dwa nabory wniosków 
o przyznanie pomocy: 

• nabór 8/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
• nabór 9/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej
Pula środków w ramach naboru w zakresie po-
dejmowania działalności gospodarczej wynosi-
ła 900  000,00 zł. Złożono 31 wniosków. O do-
finansowanie na stworzenie własnego biznesu 
mogli starać się mieszkańcy naszego obszaru, 
którzy są zameldowani na terenie wiejskim, nie 
podlegają ubezpieczeniu KRUS z mocy usta-
wy i w pełnym zakresie, a także przynajmniej w 
okresie dwóch lat poprzedzających dzień złoże-
nia wniosku nie prowadzili we własnym imie-
niu działalności gospodarczej. Działalność, którą 
planują otworzyć wnioskodawcy, nie może być 
działalnością rolniczą. W tym naborze najwięk-

szą popularnością cieszyły się działalności fi-
zjoterapeutyczne, które są preferowane na na-
szym obszarze. Zapotrzebowanie m.in. na firmy 
świadczące usługi w zakresie fizjoterapii zostało 
wskazane przez mieszkańców obszaru w trakcie 
badań, jakie przeprowadzono na etapie tworze-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
Rada LGD dokonała oceny złożonych wniosków 
pod kątem zgodności z LSR i przyznała punkty 
w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Na reali-
zację dziewięciu projektów, które otrzymały naj-
wyższą liczbę punktów, przyznano premie w wy-
sokości 100 tys. zł.

Co oceniano w projektach?
W przypadku obu naborów najwyżej punktowanymi projekta-
mi były te, które odznaczały się jak najwyższym stopniem inno-
wacyjności i zakładały stworzenie jak największej liczby miejsc 
pracy, zwłaszcza dla osób defaworyzowanych na rynku pracy. 
Punkty można było zdobyć  również w ramach kryterium „Roz-
wijany zakres usług”, jeśli w ramach podejmowania lub rozwi-
jania działalności gospodarczej jako główne PKD działalności 

wskazano PKD zgodne z preferowanym zakresem wskazanym 
w LSR. Punktowany także był okres prowadzenia firmy na 
obszarze wiejskim objętym LSR – powyżej roku oraz powyżej 
dwóch lat; założenie promocji LGD na internetowej stronie 
firmy; skorzystanie z osobistego doradztwa na etapie two-
rzenia wniosku o dofinansowanie oraz złożenie kompletnego 
i spójnego wniosku.

Aktualnie wszystkie wybrane do dofinansowania wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Po zatwierdzeniu przez Urząd poprawności przeprowadzenia naborów, Wnioskodawcy, których 
projekty zostały wybrane przez Radę LGD Dobra Widawa do dofinansowania i zmieściły się w limitach środków nabo-
rach, zawrą z Urzędem umowy o dofinansowanie. Wnioskodawcy, którzy dopiero będą podejmowali działalność gos-
podarczą, otrzymają premię na start – 80 000,00 zł po założeniu firmy i 20 000,00 zł po zrealizowaniu biznesplanu. 
Wnioskodawcy, którzy będą rozwijali swoje firmy, otrzymają refundację do 65-70% kosztów kwalifikowalnych ujętych 
w biznesplanie, jednak nie więcej, niż 300 000,00 zł.

Oleśnica 10%

Bierutów 10%

Międzybórz 0%

Jelcz-Laskowice 10%

Czernica 10%

Długołęka 30%

Dziadowa Kłoda 0%

Syców 10%

Dobroszyce 20%

Wilków 0%

Oleśnica 3%

Bierutów 3%

Międzybórz 3%

Jelcz-Laskowice 6%

Czernica 13%

Długołęka 26%

Dziadowa Kłoda 3%

Syców 36%

Dobroszyce 6%

Wilków 0%

Rozwijanie działalności gospodarczej
Na rozwój działalności gospodar-
czej przeznaczona została pula 
600  000,00 zł. O dofinansowanie 
firm już istniejących na obszarze 
wiejskim Dobrej Widawy starało się 
dziesięciu wnioskodawców. Zakres 
działalności firm był bardzo szeroki, 
m.in. praktyka lekarska, różnoraka 
działalność produkcyjna czy projek-
towanie ogrodów. Warunkami for-

malnymi, jakie należało spełnić, by 
móc ubiegać się o dotację, był okres 
funkcjonowania firmy przez przynaj-
mniej 365 dni, posiadanie siedziby/
oddziału na obszarze wiejskim oraz 
rozwój w zakresie działalności po-
zarolniczej. Pula środków w naborze 
została rozdysponowana na trzy pro-
jekty, które zostały najwyżej ocenio-
ne przez Radę LGD. 

Liczba wniosków złożonych przez wnioskodawców z każdej Gminy w naborze na 
podejmowanie działalności gospodarczej

Liczba wniosków złożonych przez wnioskodawców z każdej Gminy w naborze na 
rozwijanie działalności gospodarczej
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W lutym 2019 r. przedłożyliśmy do Samorządu Województwa  
Sprawozdanie z realizacji LSR za 2018 r.

Dobiegła końca inwentaryzacja 
 szlaków turystycznych naszego obszaru
Od sierpnia do października br. zespół badaczy w Uniwersytetu Wrocławskiego prowadził prace dotyczące opracowania kon-
cepcji rozwoju i promocji szlaków turystycznych obszaru naszego Partnerstwa. Pod uwagę brane były szlaki rowerowe, konne 
oraz kajakowe. Szlaki piesze, które również przebiegają przez nasz obszar, nie były inwentaryzowane, ponieważ ich długość 
jest stosunkowo niewielka.

Prace podzielone były na kilka etapów: 
•	inwentaryzacja szlaków w terenie:

-  przebieg szlaku (konfrontacja map i sytuacji terenowej,  
ocena na tle atrakcyjności krajobrazowej i krajoznawczej),

- stan oznakowania,
-  istniejąca infrastruktura turystyczna wraz z oceną stanu technicznego 

 i możliwości dalszego wykorzystania,
- zagrożenia i problemy związane z funkcjonowaniem szlaku,

•	zaproponowanie ewentualnych łączników pomiędzy istniejącymi szlakami,  
o ile w układzie docelowym warto je zachować i ich stan to uzasadnia,

•	stworzenie projektu spójnej sieci szlaków trzech rodzajów,
•	opracowanie systemu identyfikacji wizualnej szlaków,
•	przygotowanie dokumentu finalnego.

Szlaki rowerowe
Szlaki rowerowe w skali całego obszaru LGD Dobra Widawa nie tworzą spójnej sieci. 
Szlaki te występują tylko w wybranych częściach obszaru – prawie wszystkie roz-
ciągają się na północnym zachodzie i zachodzie, a do wyjątków należy krótka trasa 
wyprowadzająca z Sycowa w kierunku północnym, związana jednak już z sąsiednim 
regionem. Poza tym obszar pozbawiony jest znakowanych tras dla turystów rowe-
rowych.
Biorąc pod uwagę istniejące szlaki rowerowe, można wyróżnić dwie sieci. Jed-
na obejmuje trzy szlaki na terenie gminy Długołęka (żółto znakowana okólna tra-
sa wokół gminy, czerwony szlak związany ze Wzgórzami Trzebnickimi i szlak 
długodystansowy R9). Druga sieć obejmuje większą liczbę szlaków w gminie  
Dobroszyce, z których za główny należy uznać zielony okólny szlak prowadzący  
z Dobroszyc do lasów leżących na północy, prawie wyłącznie w obrębie LGD Dobra 
Widawa.
Niestety szlaki rowerowe na terenie LGD Dobra Widawa są miejscami nie najlepiej 
utrzymanymi (w zakresie oznaczeń szlaków) i odznaczają się słabym wyposażeniem 
w infrastrukturę dedykowaną rowerzystom. Generalnie jakość oznaczeń w dużej 
mierze jest zależna od szlaku, co wiąże się z czasem, jaki upłynął od powstawania 
danej trasy lub jej ostatniej konserwacji. Również miejscami zauważalny jest wpływ 
czynników zewnętrznych względem samego szlaku, czyli „interwencji” związanych 
z powstawaniem zabudowy, infrastruktury itp., jak i wandalizmem. Kolejną kwestią 
jest niezgodność przebiegu szlaków rowerowych w terenie względem dostępnych 
materiałów kartograficznych.

 Oznakowanie tras rowerowych  
w Gminie Dobroszyce 

fot. K. Janc

 Oznakowanie tras rowerowych  
w Gminie Długołęka 

fot. K. Janc

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane problemy, badacze przedstawili następujące re-
komendacje:
1.  Ponowne odmalowanie oznakowań szlaków rowerowych zgodnie o obowiązują-

cym prawem.
2.  Wyznaczenie szlaków zgodnie z przedstawioną propozycją układu docelowego.
3.  Konserwacja lub wymiana istniejących oraz postawienie nowych elementów  

infrastruktury trwałej szlaku.
4.  Zaplanowanie konserwacji szlaków rowerowych z częstotliwością od trzech do 

pięciu lat.
5.  Współpraca z Lasami Państwowymi w celu wyznaczania i utrzymywania szlaków.

6.  Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w gminie/gminach/LGD do rozwoju i pro-
mocji sieci szlaków rowerowych na terenie LGD Dobra Widawa.

7.  Ustalenie harmonogramu prac i podjęcie działań nad wspólną promocją całego 
obszaru LGD Dobra Widawa przez perspektywę szlaków rowerowych.

Zespół opracował również sieć szlaków, które były przedmiotem badań. Zaprojekto-
wana sieć jest spójna - szlaki pokrywają mniej więcej równolegle cały obszar LGD Do-
bra Widawa, krzyżują się ze sobą, istnieją łączniki między głównymi trasami. Nawią-
zują też do sieci komunikacyjnej – przede wszystkim do stacji kolejowych, gdyż tury-
ści rowerowi to właśnie koleją (lub samochodami) dostają się na analizowany teren.

Konno po obszarze 

„Szlak Konny między Dobrą a Widawą” to w rzeczywistości nie jedna trasa,  
a wiele szlaków, tworzących dość skomplikowaną sieć oznakowaną jednym jed-
nak kolorem (pomarańczowym). Łączna długość szlaków na obszarze LGD Do-
bra Widawa to 233,1 km. W uproszczeniu szlaki tworzą pętlę wokół terenów LGD  
z dwoma skrótami wewnątrz tej pętli i sześcioma bocznicami, z których dwie da-
lej się rozwidlają. Ze względu na powiązania z sąsiednimi szlakami, gęstość szla-
ków konnych na terenie LGD Dobra Widawa jest większa na zachodzie, północy  
i w centrum obszaru, mniejsza natomiast na wschodzie, zaś w ogóle nie występują 
na południowym skraju. Uzupełnieniem oferty szlaków konnych ma być oferta staj-
ni, w których istnieje możliwość przenocowania koni. Nie ma jednak jasności, jaka 
część tych obiektów świadczy też usługi noclegowe dla jeźdźców.
Na zły stan szlaków konnych na terenie LGD Dobra Widawa składa się kilka czynni-
ków, z których wszystkie wynikają z nienależytej konserwacji lub jej braku, a tylko 
niektóre z dewastacji. Szlaki konne na terenie LGD Dobra Widawa najprawdopo-
dobniej nie były w żaden sposób utrzymywane od momentu powstania. Dotyczy to 
zarówno oznakowania jak i dodatkowej infrastruktury (słupy z plakietkami, tablice  
z regulaminami i inne tablice informacyjne).

  Oznakowanie skrzyżowania  
na szlaku konnym 

fot. K. Kołodziejczyk

 Przykładowe oznakowanie szlaku konnego 
fot. K. Kołodziejczyk

 Oznakowanie stajni na szlaku konnym
fot. K. Kołodziejczyk

 Przykładowe oznakowanie szlaku konnego fot. K. Kołodziejczyk
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W celu przywrócenia „Szlakowi Konnemu między Dobrą a Widawą” należytej rangi, 
należy:
1. Ponownie odmalować szlak według zaproponowanego przebiegu i kolorystyki. 
2.  Dokonać konserwacji lub wymiany istniejących elementów infrastruktury trwa-

łej szlaku według sugestii i wskazań opracowanych przez zespół badawczy oraz 
postawić nowe.

3.  Zaplanować konserwację szlaków konnych z częstotliwością od trzech do pięciu lat 
4.  Stworzyć lub skompletować pełną i aktualną dokumentację szlaku, obejmującą 

wszelkie uzgodnienia z właścicielami, administratorami gruntów, przez które 
przebiegają szlaki konne, jak również zgody podmiotów, których dane umiesz-
czane są na urządzeniach infrastrukturalnych szlaku konnego (numery telefo-
nów, dane teleadresowe na tablicach informacyjnych) lub w materiałach promo-
cyjnych (mapy, foldery, strona internetowa).

5.  Równolegle aktualizować dane znajdujące się na stronie internetowej http://kon-
noobszaraminatury.pl/ zarówno w odniesieniu do zmian przebiegu i kolorystyki 
szlaków konnych, jak i danych kontaktowych do stajni i klubów jeździeckich. 

6.  Zachować istniejącą stylistykę materiałów informacyjnych znajdujących się na 
urządzeniach szlaku konnego oraz stosowaną w materiałach informacyjnych.

7.  Utrzymywać regularny kontakt ze stajniami lub klubami jeździeckimi na terenie 
LGD Dobra Widawa w celu bieżącego monitorowania stanu szlaku konnego w za-
kresie infrastruktury jak i stanu dróg leśnych i polnych, którymi poruszają się tu-
ryści konni.

 Uroczyste podpisanie Listu intencyjnego
fot. MojaOlesnica.pl

Kajakiem po Widawie 
Na terenie LGD Dobra Widawa wyznaczone są cztery szlaki kajakowe. Wszystkie 
znajdują się w części południowo-zachodniej badanego obszaru. Pozostałe rejony 
LGD nie są bogate w cieki wodne, na których można rozwijać kajakarstwo. Szlaki te 
zatem nie tworzą spójnej sieci na terenie całego LGD Dobra Widawa.
Szlaki kajakowe poza krótkim fragmentem rzeki Odry nie posiadają żadnego ozna-
kowania. Brakuje informacji o przeszkodach terenowych, podanych odległości, np. 
ile brakuje turystom do ważnych punktów docelowych m.in. miejsc spoczynku. Nie 
ma oznakowania na granicach LGD Dobra Widawa (również na rzece Odrze) infor-

mującego (przywitanie/pożegnanie, mapa, ewentualnie kod QR) o przebywaniu na 
terenie Partnerstwa.
W celu pobudzenia, czasami umożliwienia, turystyki kajakowej na obszarze, zespół 
badawczy zalecił:
1.  Porozumienie i współpracę z PGW Wody Polskie w kwestii podjęcia działań in-

frastrukturalnych dotyczących retencji, punktów spoczynkowych, wodowania 
(wejść i wyjść z rzek) oraz przede wszystkim bieżącego utrzymania rzek, tj. ko-
szenie brzegów i wywóz sianokosów, przygotowanie koryta rzeki do spływów  
w miesiącach ciepłych. 

2.  Współpracę z gminami obszaru LGD Dobra Widawa w kwestii rozwoju szlaków 
kajakowych.

3.  Podjęcie współpracy w kwestiach kajakowych z gminami sąsiadującymi z LGD 
Dobra Widawa.

4.  Podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz 
przedstawicielami sektora prywatnego zainteresowanymi spływami kajakowymi.

5.  W ramach współpracy międzygminnej ustalenie priorytetowych działań infra-
strukturalnych, promocyjnych czy wspólnych wydarzeń sportowych promują-
cych kajakarstwo i rekreację nad wodą. 

6.  Stałe informowanie o możliwym niskim stanie wód i aktualnych możliwościach prze-
płynięcia szlaków kajakowych na stronach internetowych oraz przez social-media.

7.  Wyznaczenie łącznika – osoby odpowiedzialnej za rozwój szlaków kajakowych  
w gminie/gminach/LGD. Dodatkowo w toku rozmów i uzgodnień taką osobę po-
winny wskazać także PGW Wody Polskie.

8.  Dbanie o poziom wody i podjęcie działań zmierzających do włączenia rzek LGD 
Dobra Widawa do programu retencji prowadzonej przez władze państwowe.

9.  Wprowadzenie oznakowania oraz niezbędnej infrastruktury dotyczącej punktów 
odpoczynkowych oraz logistyki (zejścia i wejścia) na szlaku.

10. Aktualizację obecnych map turystycznych LGD Dobra Widawa.

Celem zrealizowanej przez nas operacji jest zwiększenie poziomu atrakcyjności 
turystycznej obszaru LGD Dobra Widawa. Znakowane szlaki turystyczne stanowią 
podstawowy element funkcjonowania regionu turystycznego, są wyrazem współ-
pracy pomiędzy władzami lokalnymi, stowarzyszeniami i podmiotami gospodar-
czymi bezpośrednio lub pośrednio związanymi z ruchem turystycznym. Jednak-
że satysfakcja turysty z pobytu na obszarze turystycznym będzie wyższa, jeśli nie 
tylko będzie mógł skorzystać z dobrze oznakowanego i utrzymanego szlaku tu-
rystycznego, ale także będzie mógł podczas wędrówki posilić się, kupić niezbęd-
ne produkty czy przenocować w pobliżu trasy wędrówki. Stąd intencją LGD jest 
podtrzymywanie współpracy między wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
oraz wspieranie ich rozwoju. W takim właśnie celu 7 października w Boguszycach 
podpisany został pomiędzy LGD Dobra Widawa a włodarzami gmin partnerskich 
List intencyjny. Będzie on gwarantem właściwego funkcjonowania sieci szlaków,  
a w konsekwencji rozwoju funkcji turystycznych i postrzegania regionu przez  
turystów. 
Artykuł opracowano na podstawie „Raportu z inwentaryzacji szlaków turystycznych 
(rowerowych, konnych i kajakowych) na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dobra 
Widawa” sporządzonego przez zespół badawczy w składzie: dr Dagmara Chylińska, 
mgr Sławomir Czerwiński, dr hab. Krzysztof Janc i dr Krzysztof Kołodziejczyk. 

Operacja pn. „Opracowanie dokumentacji dotyczącej szlaków turystycznych – ro-
werowych/konnych, kajakowych” realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER”  objętego PROW 2014-2020.

 Mapa szlaków kajakowych na obszarze LGD Dobra Widawa 
oprac. S. Czerwiński
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W dniach 14-15 września na oleśnickim rynku odbył się 
XI Jarmark Produktu Lokalnego  „Smaki Dobrej i Widawy” 
oraz XI Przegląd Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy. 
Wydarzenie organizowane przez nasze LGD na stałe wpisało 
się już w kalendarz głównych imprez w mieście i jak co roku 
zgromadziło tłumy osób zainteresowanych naszym lokalnym 
folklorem. Trzeci weekend września jest nie tylko świętem 
lokalnych rękodzielników i twórców. Tradycyjnie, równolegle 
do naszej imprezy, w Oleśnicy odbyły się także XXII Dni Europy, 
których organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, 
XVI Święto Wina i Miodu, organizowane przez Powiatowy 
Związek Pszczelarzy oraz giełda książki, organizowana przez 
Oleśnicką Bibliotekę Publiczną im. Mikołaja Reja.

Tegoroczny Jarmark był doskonałą okazją 
do poznania różnorodności i bogactwa 
rękodzielniczej, kulinarnej oraz 
muzycznej twórczości wystawców 
z   terenu Partnerstwa Doliny 
Dobrej i Widawy, a także gości 
z   zagranicy – rzemieślników 
z  miast partnerskich Oleśnicy – 
z  Chrudimia w Czechach, fran-
cuskiego Ville de Jaunay-Mari-
gny oraz niemieckiego Warendorfu. 
Kolejny raz skupiliśmy swoją uwagę na 
bogactwie smaków, które występuje 
w naszym regionie. Stąd hasłem prze-
wodnim tegorocznego święta były Smaki 
Dobrej i Widawy. Nasza impreza to 
przecież najlepsza okazja do skosztowa-
nia prawdziwych rarytasów 
i spotkania ludzi, którzy je 
przygotowują. To także nie-
codzienna możliwość zrobie-
nia „zakupów ze smakiem”, 
które z pewnością zaspokajają 
wiele gustów, głównie dzięki 
pięknym ręcznie wykonanym 
przedmiotom przez naszych lo-
kalnych artystów i rękodzielników. 
W tym roku lokalne produkty z Dol-
nego Śląska i z innych regionów Polski 
prezentowało ponad 100 wystawców. 
W tym roku wiele atrakcji umiejscowio-

nych było w wydzielonych 
strefach: Smaki Dobrej 
Widawy, Skarby Dobrej 
Widawy, Stre� e Miodów, 
Stre� e dla Dzieciaka i Stre-

� e Relaksu. Swoje potrawy 
i wypieki prezentowały 
Koła Gospodyń Wiejskich 

z Jeszkowic, Chrząstawy, 

Ostrowiny, Boguszyc, Smolnej, 
Wszechświętego i Brzeziej Łąki. 
A wszystko działo się przy 
dźwiękach ludowych melodii 
i przyśpiewek w wykonaniu 
zespołów, które cieszą się 
wielkim uznaniem wśród 
oleśnickiej publiczności. 

Na scenie prezentowały się 
wspaniałe zespoły: „Ale-Bab-

ki”, „O matko i córko”, „Róży-
czki”, „Uśmiech”, „Sąsiadeczki”, 
„Leszczynki”, „Wilkowianie”, „Zespół 
Wokalny MiłoGranie”, „Kultywator”, 
„Niezła Paka”, „Zespół Tańca Ludowego 
„Długołęka””, „Jarzębina z Sokołowic”, 
„Karolinki z Bystrego”, „Boguszyczanie”, 
„Zbytowianki”, „Zespół Pieśni i Tań-

ca BierutowianieBis”, „Zespół Zimne 
Frytki”, dzieci ze „Szkoły Suzuki 

Muzyczny Zakątek”, „Modowy 
Wehikuł Czasu”, dzieci ze 

„Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 
Bierutowskiej im. Romka Kazimier-

skiego”. 
Po raz pierwszy na oleśnickim Rynku 
zorganizowaliśmy wieczorne kino plene-
rowe z francuską komedią „Za jakie 
grzechy, dobry Boże”. Projekcja � lmu 
spotkała się z ciepłym przyjęciem przez 
Oleśniczan, którzy licznie zasiedli
na przygotowanych leżakach 
udostępnionych przez 
właściciela lokalnego  Browaru 
Widawa. Dodatkowymi atrak-
cjami była fotobudka, w której 
można było zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie z Jarmarku, liczne animacje plen-
erowe dla dzieci, zabawy ze zwierzętami 
domowymi. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia warsztatowe. Tegoroczne 
zajęcia poprowadzili: Wojciech Sztura 
warsztaty z wikliny, Beata Szynol – Pra-

cownia Ceramiki Artystycznej warsztaty 
z ceramiki, Anna Kuśmierek-Rudy 

warsztaty z lukrowania pierników, 
Kazimiera Wilczyńska ze 
Stowarzyszenia KRAM warsz-
taty z tworzenia słonecznych 

wianków, Izabela Rasała warsztaty 
kiszonkowe oraz Małgorzata Borówka 

warsztaty z lepienia i zdobienia 
pierogów. 
W trakcie Jarmarku rozstrzy-
gnięto wyniki konkursu na 
„Najpiękniejsze stoisko”, „Naj-
ładniejszy produkt” oraz „Naj-
lepszy przysmak regionalny”. 
Tegorocznymi laureatami zos-
tali: Izabela Rasała w kategorii 
„Najpiękniejsze stoisko”, Pra-
cownia Ceramiki Artystycznej 
w kategorii „Najładniejszy pro-
dukt” oraz Sylwia Kicuła w kategorii 
„Najlepszy przysmak regionalny”.
W tym miejscu chcemy serdecznie 
podziękować wszystkim, dzięki którym 
po raz jedenasty oleśnicki Rynek zamienił 

się w kolorowe, tętniące życiem 
i radością miejsce, pełne zapachów 
wspaniałego jedzenia i folklorysty-
cznej muzyki! Dziękujmy naszym 

Wystawcom – rękodzielnikom, pro-
ducentom jedynych w swoim rodza-

ju smaków Dobrej Widawy oraz gościom 
spoza obszaru naszego Partnerstwa. 
Dziękujemy naszym Zespołom, które 
uświetniły XI Przegląd Zespołów Folklo-
rystycznych Dobrej Widawy. Dziękujemy 

Kołom Gospodyń Wiej-
skich z naszego obszaru 
za przepyszne potrawy, 
których mogliśmy posma-
kować. Dziękujemy wszyst-
kim odwiedzającym naszą 
imprezę - mieszkańcom 
Oleśnicy oraz osobom 
z całego Partnerstwa Dobrej 
i Widawy, a nawet dalszych 
rejonów, którzy tak licznie przy-
byli na Jarmark. To impreza dla 
Państwa i która bez Państwa udziału nie 

miałaby sensu. W tym roku Jar-
mark Produktu Lokalnego 
odwiedziły tłumy, serdecz-
nie dziękujemy! 
Dziękujemy Burmistrzo-
wi Oleśnicy oraz Dyrektor 

MOKiS, wszystkim Partnerom 
i Przyjaciołom Stowarzysze-

nia Lokalna Grupa Działania 
Dobra Widawa, za nieocenione 

wsparcie i pomoc. Szczególnie dz-
iękujemy naszemu darczyńcy Ban-

kowi Spółdzielczemu w Oleśnicy oraz 
Zakładowi Galwanizacyjno-
-Ślusarskiemu - Tadeusz Kunaj 
i Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. 
Dzięki Waszemu wsparciu 
nasza impreza co roku na-
biera większego rozma-
chu. A to wszystko z myślą 
o promocji produktów 
i usług lokalnych oraz ludzi, 
którzy się tym zajmują! 
Jeszcze raz pięknie 
dziękujemy i do zobacze-
nia w przyszłym roku!

   Izabela Rasała „Bazarek u Niny” nagrodzona w kategorii 
„Najpiękniejsze stoisko”

   Pracownia Ceramiki Artystycznej SZYNOL nagrodzona w kategorii 
„Najładniejszy produkt”

  Sylwia Kicuła nagrodzona w kategorii „Najlepszy przysmak regionalny”

   Uroczyste rozpoczęcie XI Jarmarku Produktu Lokalnego
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Warsztaty z segregacji odpadów i upcyklingu
W okresie od lutego do czerwca 2019 r. przeprowa-
dzony został cykl warsztatów z segregacji odpadów 
i upcyklingu dla dzieci z terenu pięciu Lokalnych 
Grup Działania: LGD „Qwsi”, LGD Brzesko-Oławska 
Wieś Historyczna, LGD Szlakiem Granitu, LGD Kra-
ina Wzgórz Trzebnickich oraz LGD Dobra Widawa.

Każdy warsztat składał się z części teoretycznej i prak-
tycznej. Podczas zajęć edukatorzy z Fundacji „Ekopo-
tencjał – Przestrzeń Możliwości” przekazywali wiedzę 

na temat zasad segregowania odpadów, upcyklin-
gu, recyklingu oraz konsekwencji spalania odpadów  
i ich składowania w miejscach niedozwolonych etc.  
Uczniowie w niekonwencjonalny sposób przyswajali 
wiedzę, m.in.: grając w upcyklingowe memory, układa-
jąc puzzle. Wyławiali też ze skrzynki imitującej zaśmie-
cony ocean odpady, przy pomocy ręcznie zrobionych 
wędek. Po wyłowieniu odpadu zadaniem ucznia było 
jego przyporządkowanie do odpowiedniego pojemnika 
służącego do segregacji odpadów.

Podsumowanie projektu współpracy EKO LGD

Uroczyste spotkanie w sali konferencyjnej BIFK-u
30 maja 2019 roku odbyło się uro-
czyste spotkanie w sali konferen-
cyjnej BIFK-u, które miało na celu 
podsumowanie dotychczasowych 
działań w projekcie. Przedstawicie-
le wszystkich szkół biorących udział 
w tym przedsięwzięciu odebrali 
upominki dla swoich podopiecz-
nych. Dla każdej szkoły przygoto-
wano komplet książeczek edukacyj-
nych ,,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 placówkom edukacyjnym zaanga-
żowanym w realizację projektu.

Projekt EKO LGD to międzynarodowy projekt współpracy, którego celem jest wzrost świado-
mości ekologicznej mieszkańców oraz edukacja ekologiczna mieszkańców, zwłaszcza dzieci 
i młodzieży szkolnej. 

   Uroczyste podsumowanie projektu

   Przedstawiciele Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” uczą segregacji odpadów

   Koszulki i magnesy

Upcyklingowe kąciki 
Gminne Ośrodki Kultury z terenu naszych 10 Gmin 
Partnerskich zostały wyposażone w ekokąciki, które 
składają się z: ławek, wieszaków, koszów na śmieci, 
stolików, organizatorów dla dzieci, siedzisk i donic 
na kwiaty.

   Upcyklingowe skarby

W ramach cyklu na terenie wszystkich LGD uczest-
niczących w projekcie przeprowadzonych zostało 
107 warsztatów: 

h   LGD Qwsi – 28 warsztatów
h   LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna  

– 20 warsztatów
h   LGD Szlakiem Granitu – 14 warsztatów
h   LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich  

– 5 warsztatów
h   LGD Dobra Widawa – 40 warsztatów.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt EKO LGD współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  

poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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Wizyta studyjna u czeskiego partnera MAS Královédvorsko
Kolejnym etapem projektu była wizyta studyjna do 
Czech. 8 i 9 października 2019 r. odwiedziliśmy nasze-
go czeskiego partnera MAS Královédvorsko. W progra-
mie wizyty była m.in.: prezentacja segregacji śmieci w 
gminie Dvur Kralove nad Labem, wizyta w zakładzie 
segregacji śmieci w Rychnovku, zwiedzanie areału ba-
rokowego Kuks, oraz wizyta w Safari Parku. 

Nasza 20-osobowa grupa składała się z przedstawicie-
li gmin partnerskich: p. Marek Szponar – zastępca bur-
mistrza Jelcza – Laskowic ds. gospodarki komunalnej, 
mieszkaniowej, oświaty i spraw społecznych, p. Alicja 
Buczkowska UMiG Jelcza - Laskowic, p. Ryszard Juro-
wicz – UG Dziadowa Kłoda, p. Krzysztofa Golec-Pianka 
– UG Wilków, Małgorzata Sykała i Patrycja Cieplik – UG 
Oleśnica, p. Barbara Mazur – UMiG Międzybórz, p. An-
gela Sędkowska i Aleksandra Kołek – UMiG Bierutów, 
p. Paweł Matysiak – UG Długołęka, p. Aneta Fiskies – 
UG Czernica, przedstawiciele organizacji działających 
na naszym obszarze: p. Henryka Zmarzły – Stowarzy-
szenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazi-
mierskiego, p. Agata Brzezińska – Fundacja Aquila, p. 
Mirosław Noga – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Łuczyna, p. Adam Jaskuła – Dobrzykowickie Sto-
warzyszenie Samych Swoich, p. Katarzyna Sieczka 
– Stowarzyszenie Nadolice Wielkie, przedstawicielki 
Zarządu i Biura LGD Dobra Widawa: Agnieszka Kasi-
na, Bronisława Mela i Joanna Praska oraz reprezen-

tant firmy wielobranżowej „Bartosz Dorociak” p. Józef 
Marcinkowski. Już na miejscu spotkaliśmy się z liczną 
grupą ze Stowarzyszenia Brzesko – Oławska Wieś Hi-

storyczna jednym z partnerów projektu EKO LGD. Wy-
jazd do naszych sąsiadów – mimo niesprzyjającej aury 
okazał się bardzo owocny i rozwijający. 

Spotkanie podsumowujące projekt 
współpracy EKO LGD 
w Starej Kruszarni w Złotym Stoku
W dniu 19.11.2019 roku w Starej Kruszarni w Złotym Stoku odbyło się spotkanie 
podsumowujące projekt współpracy EKO LGD. Głównym celem spotkania było 
podsumowanie zrealizowanych zadań służących do realizacji wskaźników założo-
nych w projekcie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w pro-
jekcie za swoje zaangażowanie w działania, które podniosły świadomość ekolo-
giczną oraz wiedzę dotyczącą bycia EKO!

PrOjEKT rEALIZOWAny jEST PrZEZ nASTęPUjącycH PArTnEróW:

   Uczestnicy spotkania w Starej Kruszarni w Złotym Stoku

   Wizyta studyjna u czeskiego partnera MAS Královédvorsko

   LGD uczestniczące w projekcie

Szukaj nas na Facebooku!
 Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa - 

. Znajdą 
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„Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kontaktów  
Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska  

oraz podniesienie wiedzy w zakresie funkcjonowania  
Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej”

W dniach: 19.09.2019 r. – 22.09.2019 r. odbył się wyjazd studyjny do Danii na wyspę Bornholm. Tematem prze-
prowadzonej wizyty studyjnej było wykorzystanie zasobów lokalnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego 
obszaru LGD, włączenia społecznego, tworzenia sieci lokalnej współpracy oraz podejmowania współpracy mię-
dzynarodowej i podnoszenie wiedzy z zakresu funkcjonowania podejścia LEADER w Unii Europejskiej na przy-
kładzie LAG Bornholm – Dania. 

Wyjazd studyjny był organizowany przez Zwią-
zek Stowarzyszeń „Dolnośląska Sieć Partnerstw 
LGD” przy udziale partnerów projektu: tj. Sto-
warzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partner-
stwo Kaczawskie” oraz Lokalnej Grupy Działa-
nia Dobra Widawa.
Pierwszym punktem wyjazdu studyjnego była 
wizyta w restauracji należącej do Regional Culi-
nary Heritage Bornholm. Mieliśmy okazję spró-
bować lokalnych potraw, a ich niepowtarzalny 
smak, aromat oraz sposób serwowania zaskoczył 
nawet najwybredniejszych smakoszy tradycyj-
nych produktów. Wyspa jest niemal samowystar-
czalna, jeśli chodzi o produkcję żywności – pro-
dukowana jest tu zdrowa, ekologiczna żywność, 
działa też kilka piekarni, można zakupić lokalne 
napoje alkoholowe i słodycze.
Następnie mieliśmy spotkanie z p. Mikkelem 
Bach-Jensenem, przedstawicielem GAARDEN. 
GAARDEN to pierwszy „Regionalny Dom Kul-
tury Żywności w Danii”. Celem projektu było 
stworzenie regionalnego i opartego na tradycji 
centrum kultury żywności i produkcji żywności 
na Bornholmie.  W ten sposób farma stała się 
pierwszym regionalnym domem kultury żyw-
ności w Danii: miejscem spotkań kulinarnych 
mieszkańców wyspy i gości, którzy spotykają się 
z kulturą żywności poprzez smak, zabawę i także 

jej produkcją. W szczególności efektem projektu 
była budowa „nowego domu kultury żywności” z 
kuchnią, zapleczem usługowym, kominkiem, ja-
dalnią i wyjściem na taras z kuchnią na zewnątrz 
i piecem do palenia.  Wytwarzane tutaj produk-
ty rolne są sprzedawane w sąsiednim muzeum 
Melstedgård, gdzie liczba odwiedzających po re-
alizacji niniejszego projektu wzrosła o 60%.
Na kolejne spotkanie zaprosił nas Hans Jorgen 
Jensen, który przedstawił działalność lokalnej 
grupy działania – LAG Bornholm. Hans Jorgen 
Jensen opowiadał o tym, jak działają duńskie lo-
kalne grupy działania, przy wsparciu wszystkich 
sektorów. Jakimi metodami działają, jak włącza-
ją mieszkańców w rozwój wyspy, kto jest naj-
bardziej aktywny, jak działa LAG Bornholm oraz 
inne organizacje turystyczne na wyspie.
Hans Jorgen Jensen wyjaśnił, że „Strategia LAG 
Bornholm” oparta jest na 4 kierunkach działa-
nia: Biogospodarka dotyczy zrównoważonego 
zarządzania zasobami biologicznymi. Produkcja 
ekologicznej żywności na Bornholmie w ostat-
nich latach ma bardzo pozytywny wizerunek, 
który opiera się na połączeniu szeregu wysokiej 
jakości produktów i turystyki kulinarnej – ludzie 
zaczęli podróżować na Bornholm po dobre wra-
żenia kulinarne. Ambicją mieszkańców wyspy 
jest również uniezależnienie się od importowa-

nej energii, a przede wszystkim zainteresowanie 
rolnictwa ograniczeniem importowanej paszy 
białkowej. Ekonomię doświadczenia można skla-
syfikować jako gałąź gospodarki opartej na sprze-
daży doświadczeń, bezpośrednio lub pośrednio, 
jako pewną formę doświadczenia związanego ze 
sprzedażą produktu lub usługi, często związaną 
z produktami turystycznymi. Kultura, tożsamość 
i miejsca spotkań towarzyskich: Hans Jorgen Jen-
sen powiedział, że mieszkańcy wyspy pracują 
nad tym, aby wzmocnić swoją samoocenę jako 
Bornholmczycy. Wiele wydarzeń kulturalnych 
w ostatnich latach szczególnie pozytywnie przy-
czyniło się do umieszczenia Bornholmu na mapie 
kulturalnych wydarzeń Danii, a nawet Europy. 
Gospodarka morska obejmuje przemysł portowy, 
przybrzeży i turystykę. Projekty rozwojowe w sek-
torze usług morskich zazwyczaj obejmują firmy 
– lub sieci firm – zlokalizowane w obszarach por-
towych i pracujące w sektorze morskim. Szacuje 
się, że Bornholm ma niewykorzystany potencjał 
w tej dziedzinie, dlatego LAG-Bornholm zamierza 
wspierać szczególnie ten kierunek działań.
Po południu mieliśmy okazję odwiedzić Natur-
Bornholm – nowoczesne centrum nauki, którego 
celem jest popularyzacja wiedzy o geologicznej 
przeszłości i współczesnej przyrodzie Bornhol-
mu. Muzeum jest wyposażone w multimedialne 
ekspozycje, posiada ofertę dla turystów indywi-
dualnych, grup zorganizowanych i szkolnych. 

Ekspozycje NaturBornholm są podzielone na trzy 
części tematyczne:

	  Sala Odkryć to eksperymentarium z 13 in-
teraktywnymi wyspami o różnej tematy-
ce, m.in. energia i środowisko, skały, ska-
mieniałości, czas, ptaki i inne zwierzęta 
Bornholmu. 

	  Sala Przeszłości rozpoczyna się podró-
żą w Maszynie Czasu, kinie z efektami 
specjalnymi, w którym prezentowane są 
rekonstrukcje krajobrazów z mającej 1,7 
mld lat historii wyspy. 

	   W Sali Teraźniejszości zaprezentowano 
różnorodność współczesnych, bornholm-
skich krajobrazów i sposoby wykorzysty-
wania zasobów wyspy przez człowieka.  Wizyta w siedzibie LAG Bornholm
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Uzupełnieniem oferty są atrakcje na zewnątrz, m.in. rekonstrukcje 
dinozaurów, stanowisko paleontologiczne i elektryczne samochodziki dla 
dzieci. Po centrum nauki oprowadzała nas p. Hanna Piórska, pracownik 
naukowy i polski przewodnik w NaturBornholm.

  Hanna Piórska - polski przewodnik w NaturBornholm - opowiada o skałach prekambryjskich

Podczas wyjazdu studyjnego mieliśmy możliwość zobaczyć, jak wyglądają 
trasy rowerowe w północnej części wyspy Bornholm. Nasza wycieczka 
rowerowa miała ok. 30 kilometrów. Po drodze zobaczyliśmy miasteczko 
Hasle, zamek Hammershus oraz miejscowość Allinge-Sandvig z pięknymi 
plażami, portem i uroczym rynkiem. 

  Wyjeżdżamy na naszą 30 km wycieczkę rowerową

Hasle posiada zabudowę podobną do innych miasteczek na wyspie. 
Kolorowe, niskie domki, wąskie uliczki i niewielki, ale ważny dla 
mieszkańców port, to znak rozpoznawczy Hasle. 
Najbardziej charakterystyczne dla Hasle są białe kominy wędzarni, 
widoczne już przy wjeździe do miasteczka. Wędzarnia w Hasle jest 
największym tego typu kompleksem na wyspie. Kompleks składa się 
z trzech budynków, w których oprócz samej wędzarni zorganizowano małe 
muzeum pokazujące, jak wyglądał kiedyś proces wędzenia. Jest też sklepik 
z rękodziełem oraz oczywiście restauracja, w której mieliśmy możliwość 
spróbowania lokalnego przysmaku – „bornholmer”. Wędzony śledź – znany 
pod nazwą „bornholmer” – aromatyzowany jest dymem wędzarniczym 
pochodzącym z „bornholmskiego” oleju rzepakowego lub z dodatkiem 
czosnku niedźwiedziego – popularnej na wyspie rośliny.

  Wizyta w wędzarni w Hasle

       Wyjazd studyjny opierał się na 4 tematach:
1.   Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, 

w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
2. Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności.
3. Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego.
4.  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa 

lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Operacja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Głównym celem operacji było: „nabycie wiedzy przez 
przedstawicieli lokalnych grup działania z Dolnego 
Śląska w zakresie funkcjonowania Programu LEADER, 
wielofunduszowości i dobrych praktyk w innych krajach 
Unii Europejskiej – Danii oraz tworzenie sieci kontaktów 
międzynarodowych LGD i uzyskanie inspiracji do działania 
na obszarze lokalnym własnego LGD lub obszarowym 
kilku LGD.
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W lutym 2019 r. przedłożyliśmy do Samorządu Województwa  
Sprawozdanie z realizacji LSR za 2018 r.

Uroczyste otwarcie świetlicy  
wiejskiej w Malerzowie

27 września prezes Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa Agnieszka Kasina 
brała udział w uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w miejscowości Male-
rzów w Gminie Dobroszyce. Świetlica zlokalizowana jest blisko lasu w otoczeniu 
pięknych drzew. W sąsiedztwie urządzono teren rekreacyjny, także zbudowano 
altanę, do której doprowadzono media. 
Wójt Gminy Dobroszyce Artur Ciosek zapewnia, że świetlica będzie tętniła życiem,  
a wśród propozycji pojawią się m.in. zajęcia teatralne i sportowe. Dodatkowo  
w świetlicy i w jej okolicach odbywać się będą imprezy o znaczeniu regionalnym, 
tj. bijające rekordy popularności święto pierogów oraz festiwal bluesowy.
Projekt pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną” został dofinansowany w kwocie 426 392,00 zł ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

centrUM rekreacji  
i aktywnego wypoczynkU

20 października odbyło się uroczyste otwarcie „Centrum rekreacji i aktywnego wypo-
czynku” w Wilkowie, które Gmina Wilków zrealizowała dzięki środkom pozyskanym 
od LGD Dobra Widawa. Mieszkańcy Gminy mają do dyspozycji wyremontowany kort 
tenisowy, wymienione kosze do koszykówki, ławki parkowe, bramę wjazdową, nowy 
plac zabaw dla dzieci i siłownię zewnętrzną, plac „street workout”, obiekty małej ar-
chitektury (nowe ławki parkowe, kosze na śmieci, maszty flagowe). Udało się również 
wymienić istniejące słupy oświetleniowe przy korcie tenisowym oraz zamontować  
2 sztuki nowych słupów oświetleniowych przy budynku szatniowo-socjalnym. W po-
szczególnych miejscowościach na terenie Gminy zamontowano także 9 sztuk gablot 
wolnostojących.

Takie dni jak dzisiaj potwierdzają, że nasza praca przynosi dobre efekty, a nam daje 
dużo satysfakcji. Serdecznie gratulujemy panu wójtowi Bogdanowi Zdybowi udanej 
inwestycji!

Boisko wielofUnkcyjne 
w Miłowicach

W dniu 2 października 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie boiska wielofunk-
cyjnego w  Miłowicach. Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa reprezentowali: 
Witold Fuchs - Wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa i Ewa 
Olejnik – Wicedyrektor Biura. Ze względu na położenie boiska przy Szkole Podsta-
wowej w Miłowicach uroczystość została przygotowana przez uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, na czele z panią dyrektor Jadwigą Mocek. 

Z obiektu korzystać będą wszyscy mieszkańcy gminy Dziadowa Kłoda, goście i tu-
ryści odwiedzający gminę, jednakże ze względu na położenie boiska przy Szkole 
Podstawowej, najczęstszymi użytkownikami będą zapewne najmłodsi mieszkańcy 
– uczniowie Szkoły Podstawowej w Miłowicach.

Inwestycja budowy boiska została zapoczątkowana w  czerwcu 2018 r. Złożono 
wówczas do Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa wniosek o przyznanie pomocy 
na operację w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po pozytywnym roz-
patrzeniu wniosku podpisano w styczniu 2019 r. z Województwem Dolnośląskim 
umowę o przyznanie pomocy. Kwota całkowita operacji 246 000,00 zł, wartość do-
finansowania – 154 818,00 zł.

 Przecinanie wstęgi  na boisku w Miłowicach

 Uroczyste przecięcie wstęgi w „Centrum rekreacji i aktywnego 
wypoczynku” w Wilkowie

Uroczyste otwarcie świetlicy  
wiejskiej w BUkowinie sycowskiej

18 października w Bukowinie Sycowskiej 
odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy 
wiejskiej wybudowanej przy Szkole Pod-
stawowej i orliku.

Głównym celem realizacji operacji   było wspar-
cie lokalnego rozwoju poprzez rozwój społeczno-
-kulturalny mieszkańców gminy Międzybórz. Dzięki 
realizacji tego zadania w Bukownie Sycowskiej po-
wstała nowoczesna i funkcjonalna świetlica wiejska,  

w której będą się odbywać zajęcia kulturalne dla dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych,  w tym wykluczonych spo-
łecznie oraz osób niepełnosprawnych.
Inwestycja kosztowała 1 570 000 zł i była dofinansowa-
na ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu 
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”.
Serdecznie gratulujemy burmistrzowi Międzyborza  
Jarosławowi Głowackiemu  i wszystkim osobom zaan-
gażowanym w realizację niniejszego projektu.

 Prezes LGD Dobra Widawa Agnieszka Kasina z burmistrzem Gminy 
Międzybórz Jarosławem Głowackim

 Przecinanie wstęgi  na boisku w Miłowicach


