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DZIEJE SIĘ… 

 
12 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała po raz 28. Jak co roku w organizację tej 

największej zbiórki pieniędzy włączają się lokalne organizacje pozarządowe. 

Na dolnobrzeskich ulicach dziewczęta i chłopcy z grup harcerskich organizacji „Cichociemni” 

wśród łącznie 80 wolontariuszy dzielnie kwestowali na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej. 

Harcmistrz Piotr Gajewski prowadził loterię, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego 

„Cichociemni” zabezpieczała całą imprezę. Na hali KHS Rokita swoje wypieki sprzedawały KGW 

„Jodłóweczki”, a klub sportowy „Avasatare Poland” przeprowadziło wspaniały pokaz 

umiejętności adeptów taekwon-do.  

Na pobliskiej pływalni wiceprezes OSP Brzeg Dolny Krystian Kucharski przeprowadzał pokaz 

nurkowania, a członkowie WOPR udzielali wskazówek dotyczących ratownictwa wodnego. 

Szefową Sztabu WOŚP w Brzegu Dolnym była Dyrektor Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury – 

pani Danuta Chłód. 
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Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda” począwszy od stycznia realizuje wraz 
z młodzieżą z miejscowości: Łazarzowice, Pawłoszewo, Pierusza, Nieszkowice, Brzeg Dolny, 
Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka projekt w ramach programu „Równać Szanse”. Jego istotą są 
lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy 
z innymi, by razem osiągnąć wspólny cel, ucząc się po drodze, jak radzić sobie z zupełnie nową 
rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które nawiązują. Wszechstronne 
umiejętności społeczne to bowiem cecha człowieka kompetentnego, budzącego zaufanie, 
pomocnego innym i zaradnego w jak najbardziej pozytywnym sensie. Iza Bek- Kaczkowska- 
inicjatorka tego przedsięwzięcia, a zarazem opiekun grupy tak mówi o tym pomyśle: „Chcemy, 
by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi mogli sprawdzić, w czym mają 
szansę być skuteczni i doceniani przez innych. Tu gdzie mieszkają lub tam gdzie się kiedyś być 
może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć. Tylko w ten sposób mogą stać 
się ludźmi samodzielnymi i niezależnymi, którzy całkowicie świadomie wyznaczają sobie 
przemyślane cele. Najpierw te dotyczące edukacji, a później – dorosłości.” 

11 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie na którym   młodzież się ze sobą zapoznała, 

zaplanowała działania i wyznaczyła zadania na kolejne miesiące. Brawo Wy! 
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Pragniemy Was poinformować, że Sołectwo Pawłoszewo przystąpiło do ogólnopolskiej akcji 

Masz Głos i otrzymało dotację na realizację założonych zadań. Akcja ma na celu budowanie 

dialogu i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi, 

wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za losy gminy wśród mieszkańców i 

mieszkanek, a także zwiększanie ich udziału w życiu publicznym. W ramach akcji podjęliśmy 

się zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu spotkania mieszkańców wsi 

Pawłoszewo z Władzami oraz urzędnikami Gminy Wołów i urzędnikami KOWR celem 

omówienia przekazania działki we wsi Pawłoszewo na cele sołeckie. Bądźcie z nami. ����� 

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES 

Więcej informacji: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/ 
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Obserwujemy, że chwilowo ruch w świetlicy ustał-  my też zwalniamy tempo- do końca tego 

miesiąca, nie organizujemy szkoleń i spotkań.  Spotykamy się z wami w CAO i widzimy, że 

potrzebujecie chwili odpoczynku- my to doskonale rozumiemy i zachęcamy do pielęgnowania więzi 

rodzinnych, odwiedzania przyjaciół, ciekawych miejsc ,spacerów, wycieczek. 

 

Podpowiadamy więc gdzie się wybrać � 

 

 

 

Zapraszamy na odrzańską przygodę! Proponujemy 
REJSY SZKUTĄ Z PRZYRODNIKIEM ! 
 
Jest to wyjątkowa oferta, dostępna dla każdego, kto 
chce doświadczyć wielkiej rzeki na własnej skórze. Na 
rejsy zapraszamy 10-cio osobowe grupy, rejs trwa do 
5-ciu godzin, rozpoczyna i kończy się w Ścinawie. 
Koszt rejsu to 100 zł od osoby. W rejs wypłynie z 
Wami przyrodnik, ornitolog, fotograf, mieszkaniec 
naszej najpiękniejszej Krainy Łęgów Odrzańskich – 
Krzysztof Konieczny. Do uzgodnienia inne terminy 
Zimowych Rejsów. Jeśli masz już jakąś grupę, 
zadzwoń !!  

➡Rejsy z Portu Ścinawa do Chobieni i z powrotem 
(długość trasy 18 km). Czas ok. 5-6 godzin 

➡Cena rejsu 100 zł od osoby 
UWAGA !!! 
Minimalna ilość uczestników rejsu: 7 osób w 
przypadku mniejszej ilości osób organizator 
zastrzega sobie prawo odwołania rejsu.  

	Pamiętajmy, że kilka godzin nad wodą wymaga 
odpowiednio ciepłego ubrania. Czapka i rękawice z 
pewnością się przydadzą. Zabieramy ze sobą termos 
i dobry humor. Osoby ze złym humorem zostaną 
wrzucone do Odry.  

➡Kontakt: Krzysztof Konieczny 668 126 104 
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Wielka wystawa monograficzna Michaela Willmanna (1630–1706), jednego z 

najwybitniejszych artystów doby baroku w Europie Środkowej, zwanego śląskim 

Rembrandtem, zagościła w nowoczesnej przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki 

Współczesnej – najmłodszego oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 

 

Po raz pierwszy w jednym miejscu można obejrzeć ogromny wybór dzieł śląskiego mistrza. 

Wypożyczono je m.in. z licznych kościołów, klasztorów oraz kolekcji muzealnych. 

Prezentowanych jest blisko 100 obrazów, co stanowi prawie 1/3 zachowanego dorobku 

artysty. Wśród nich znajdują się dzieła o tematyce mitologicznej, religijnej, portrety oraz 

pejzaże. 

Po przeszło 75 latach gości na Dolnym Śląsku, ponownie scalony, słynny cykl Męczeństwa 

Apostołów, który po wojnie trafił do warszawskich kościołów. 

 

Wystawa jest czynna do kwietnia, ale po co czekać do wiosny? Co wy na to, by zorganizować 

grupowy wyjazd sieciująco- kulturalny dla przedstawicieli lokalnych ngo? Wsparcie w tej 

kwestii obiecała nam Ewa ze Stowarzyszenia Tęczowa Dolina, która organizowaniem 

wycieczek i wyjazdów zajmuje się zawodowo, ale jest to też po prostu jej żywioł, więc nie dajcie 

się długo namawiać i dzwońcie, piszcie do nas w tej sprawie 
�� 

 

 

To, że mamy sposobność oglądać 
we Wrocławiu obrazy Willmanna 
pochodzące z Lubiąża, 
a w szczególności imponujący cykl 
Męczeństw Apostołów, to wydarzenie 
historyczne” – mówi Piotr 
Oszczanowski, dyrektor MNWr 
i kurator wystawy. – „Monumentalne 
malowidła z lubiąskiego klasztoru 
pokazujemy w wielkiej konstrukcji – 
wybudowanej specjalnie na potrzeby 
wystawy – wewnątrz której został 
odtworzony ich pierwotny układ 
prezentacji”. 
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ… 

 
Garnierówka zaprasza również na walentynki… 

 

 
 

Perła gminy Wińsko – 

Garnierówka niezmiennie 

zaprasza wycieczki 

zorganizowane powyżej 5 

osób do obejrzenia tego 

przepięknego kompleksu. 

Na miejscu można również 

smacznie zjeść- wszystko 

po uprzednim umówieniu 

się z menadżerką panią 

Martą Kuczmą- tel. 

666516956 oraz Agatą 

Chwiszczuk. 
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…oraz na tańce- do zobaczenia na parkiecie!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA… 
 

  
 

Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł. Wymagany 
wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Co ważne, za wkład własny uznaje się 
zarówno wkład finansowy, jak i osobowy. Budżet programu na rok 2020, podobnie jak w 
latach poprzednich, to 40 mln zł. 

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a 
także m.in. organizacji wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek 
samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub spółek z ograniczoną odpowiedzialnością 
działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które nie działają w celu 

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, 

integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, 

usługi społeczne dla osób starszych – to główne 

cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej 

Marlena Maląg ogłosiła w środę konkurs ofert 

do programu ASOS w edycji na rok 2020.  
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osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie 
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00. W 
konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji 
elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie internetowej 
https://asos2020.mpips.gov.pl/.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości 
Europy dofinansowanie mogą uzyskać projekty 
zachęcające do refleksji na temat europejskiej 
różnorodności kulturowej i szeroko rozumianych 
wspólnych wartości, dotyczące przyczyn pojawienia się 
reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy 
(szczególnie, ale nie wyłącznie, nazizmu, 
który doprowadził do Holokaustu, faszyzmu, 
stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych) 
oraz upamiętniające ofiary ich zbrodni. 

Działanie 2.1. Partnerstwo miast wspiera projekty współpracy 
pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli 
na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, 
politycznego oraz wolontariatu, zgodnie z celami programu 
„Europa dla obywateli”. Kilkudniowe (do 21 dni) spotkania 
obywateli i przedstawicieli współpracujących samorządów 
charakteryzują się szerokim zasięgiem (dotyczy to także 
mniejszych projektów) i różnorodnością prowadzonych działań. 
Szczególne znaczenie mają w tym kontekście debaty obywateli 
na tematy związane z konkretnymi kwestiami z europejskiej 
agendy politycznej 

Działanie 2.2. Sieci miast wspiera projekty zakładające 
długofalową współpracę tematyczną – a więc wokół istotnych dla 
wszystkich partnerów – samorządów – zagadnień; mające na celu 
wymianę dobrych praktyk, wypracowanie nowych rozwiązań, 
wzmocnienie więzi pomiędzy zaangażowanymi organizacjami 
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Powinny łączyć różnorodne działania związane z wybraną przez partnerów tematyką oraz 
celami programu i jego priorytetami na dany rok; angażować określone grupy docelowe, a 
więc ekspertów, grupy obywateli i organizacje aktywne w danym obszarze, i mobilizować ich 
do działań; stanowić podstawę dla dalszej współpracy. W czasie trwania projektu powinny 
odbyć się co najmniej 4 spotkania (konferencje, seminaria, debaty itp.), w których powinno 
uczestniczyć co najmniej 30% zaproszonych – a więc pochodzących z krajów uczestniczących 
w programie, innych niż kraj goszczący – uczestników. 

Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla 
obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU 
LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest 
generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną. Przed 
rozpoczęciem procesu aplikowania o środki z programu, prosimy o zapoznanie się z 
“Przewodnikiem po programie” dostępnym w języku angielskim  
( https://europadlaobywateli.pl/wp-
content/uploads/2019/12/programme_guide_2020_final.pdf 

Do wygenerowania i złożenia wniosku niezbędne jest zarejestrowanie organizacji i uzyskanie 
Kodu Identyfikacyjnego Uczestnika PIC (ang. Participant Identification Code). Przejdź na stronę 
Komisji Europejskiej EU LOGIN *, aby utworzyć indywidualne hasło i login w systemie 
uwierzytelniającym i rozpocząć rejestrację organizacji. 

Termin składania wniosków: 04.02.2020. 

 

 

 

Aplikować mogą: 

 1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność 

statutową ponad 1 rok. 

Program przewiduje dofinansowanie 
projektów dotyczących edukacji 
matematycznej oraz okołomatematycznych 
projektów rozwojowych. Wnioski o 
dofinansowanie mogą składać organizacje 
pozarządowe posiadające osobowość prawną 
i prowadzące działalność statutową ponad 1 
rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe a także inne 
placówki oświatowo-naukowe. 
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2. Uczelnie wyższe. 

3. Biblioteki. 

4. Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe 

Termin składania wniosków: 23 stycznia 2020, 20 lutego 2020, 26 marca 2020 

Formularz zgłoszeniowy,  zasady wsparcia finansowego projektów rozwojowych oraz 

regulamin na stronie https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/ 

WAŻNE TERMINY W STYCZNIU 

30.01 – złóż sprawozdania z dotacji publicznych 

Jeśli twoja organizacja otrzymała w 2019 dotację ze środków publicznych ( np. z urzędu gminy, 
FIO) to przygotuj i złóż sprawozdania z jej realizacji. Najczęstszy termin złożenia sprawozdania 
to 30.01 

31.01 – złóż deklarację i odprowadź podatek od nieruchomości 

Jeśli twoja organizacja ma nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy, złóż do urzędu gminy 
deklarację na podatek od nieruchomości w 2020r. ( na formularzu obowiązującym w tej 
gminie). Organizacje pożytku publicznego lub inne, które są zwolnione z tego podatku, 
składają deklarację zerową. Sposób opłacenia podatku (terminy, liczba rat) zależy od danej 
gminy, sprawdź w swoim urzędzie. 

Organizacja, która w 2019r. wypłacała do umów wynagrodzenia nieprzekraczające 200zł lub 
ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US 
informacje (formularz PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego 
podatku dochodowego. 

Wszystkie organizacje składają deklaracje elektronicznie i podpisują je kwalifikowanym 
(płatnym) podpisem elektronicznym. 

 

 

Uwaga! Począwszy od stycznia 2020 CAO jest czynne od wtorku do piątku! 
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