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DZIEJE SIĘ…. 

 

 
Pożegnanie wakacji 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatni weekend sierpnia obfitował w lokalne imprezy i wycieczki które przyciągnęły 

chętnych do zakończenia wakacji z przytupem. Środki na wspólną zabawę zostały pozyskane 

przez aktywnie działające stowarzyszenia i parafie. Kilka z tych inicjatyw prezentujemy 

poniżej. 

Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz 

w ramach projektu pn. Akacjowy zakątek 

realizowanego przez Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi Radecz.  Program 

Działaj Lokalnie, którego operatorem jest 

LGD Kraina Łęgów Odrzańskich 

pozwolił na zorganizowanie rajdu 

rowerowego,  w którym wzięli udział 

mieszkańcy sołectwa i okolic. Trasa 

przebiegała wśród okolicznych lasów- 

aktywny wypoczynek oraz integracja przy 

ognisku to coraz częściej wybierany 

sposób urozmaicenia czasu wolnego na 

wsi. Po uśmiechniętych minach na 

zdjęciach, których więcej znajdziecie 

państwo na profilu FB stowarzyszenia 

widać, że zarówno dorośli jak i dzieciaki 

miały w tym dniu ogromną frajdę. 
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W Godzięcinie jak co roku mieliśmy 
okazję spędzić miło czas w towarzystwie 
pszczółek, które uwijały się, by gościom 
nie zabrakło miodowych smakołyków. 
Impreza trzyma wysoki poziom i 
niezmiennie przyciąga tłumy. 
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 
Godzięcin „Wspólna sprawa” pozyskało 
darowizny od sponsorów, między innymi 
by jak co roku dzieciaki mogły się cieszyć 
darmowymi dmuchańcami i animacjami. 
Nie zabrakło licznych kulinarnych 
konkursów , występów muzycznych oraz 
pokazów zapaśniczych. Stoiska uginały się 
pod ciężarem różnorodnych miodów, w 
tym jak zwykle państwa Kamaszuków, 
prowadzących w Godzięcinie Zagrodę 
Edukacyjną, którą odwiedzają zarówno 
dzieci, jak i dorośli z całego regionu.  

Ciąg dalszy zabawy z lasem w roli 

głównej w Rudnie- tym razem w 

ramach projektu " Wilk, las natura 

wokół nas" realizowanego przez 

Stowarzyszenie W Rudnie jest cudnie 

dzieci i dorośli wybrali się do Centrum 

Edukacji Leśniej w Tarchalicach. Na 

miejscu czekał Leśnik Pan Grzegorz 

Romanowicz, z którym grupa 

wyruszyła na spacer po lesie. 

Opowieściom o  życiu drzew, orientacji 

w terenie oraz zwierzynie leśnej- ich 

zwyczajach oraz cechach 

charakterystycznych ich tropów ni e 

było końca. Po spacerze był czas na 

wspólny posiłek i zabawę ruchową.  
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Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach  realizuje bardzo ciekawy projekt  

pn.: "Powrót do korzeni w Zespole poklasztornym w Głębowicach", który jest współfinansowany ze 

środków Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019.Na początku 

uczestnicy odbyli krótką wycieczkę wokół Zespołu Poklasztornego, gdzie jak się okazuje jest bardzo dużo 

różnych ziół m. in.: babka lancetowata, pokrzywa, czarny bez, bluszczyk kurdybanek, kasztanowiec, jak 

się okazało  okazałe przykościelne daglezje można także wykorzystać.  

Następnie w klasztornym refektarzu każdy z uczestników mógł wykonać: balsamy i pomadki:) A na 

koniec był czas aby ... o wszystko zapytać, gdzie zbierać, co zbierać, o zastosowaniu ziół i zdrowym 

odżywianiu, zdrowych naturalnych produktach. Z pewnością to nie ostatnie zielarskie spotkanie w 

Garnierówce :)  

 

W Żerkowie również realizowany jest 

projekt w ramach programu Działaj 

Lokalnie- po raz kolejny dzieci mogły 

stworzyć własne tarcze i ozdobić je 

ornamentami rodem ze średniowiecza. 

Za pomocą kalki, którą dzieciaki widziały 

i używały po raz pierwszy w życiu wzory 

zostały przeniesione na kartonowe 

tarcze, które po pomalowaniu farbami 

akrylowymi prezentowały się bardzo 

okazale. W związku z przepiękną 

pogodą warsztaty odbyły się w parku 

obok świetlicy, gdzie po warsztatach 

rozegrany został mecz w koszykówkę. 
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Pozostałe informacje z września  


 

 

 

 

14 Września otworzył swe drzwi dla zwiedzających Jodłowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gminie Brzeg Dolny reaktywował się 

klub sportowy- WKS Kusy Pogalewo, 

który z werwą rozpoczął rozgrywki 

ligowe. Zawodnikom towarzyszy nie 

tylko zapał, ale widać, że granie w nogę 

sprawia im naprawdę ogromną radość- 

życzymy samych sukcesów na boisku i 

pozyskiwaniu zewnętrznych dotacji na 

urozmaicenie działań sportowych! 
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14 września otworzył swe drzwi Jodłowy Młyn- Stowarzyszenie, które się nim opiekuje od ponad 2 lat 

zorganizowało bardzo ważne dla naszego regionu wydarzenie. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 

mieliśmy okazję uczestniczyć w biesiadzie „Spleceni historią”, podczas której na gości  czekały warsztaty 

rękodzielnicze, pyszne jedzenie z chlebem wypiekanym w przedwojennym piecu i oczywiście niezliczona ilość 

eksponatów o wielkiej wartości historycznej i sentymentalnej. Nad wszystkim czuwał pan Jerzy Więcławski, z 

którego inicjatywy powstaje właśnie w młynie Zagroda Edukacyjna. Zachęcamy do obejrzenia wystąpienia 

pana Jerzego na profilu FB Stowarzyszenia Jodłowy Młyn, w  którym przypomniał historię tego pięknego 

miejsca. 
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ… 
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Z ŻYCIA CAO… 

 
Najbliższe miesiące będą obfitować w wydarzenia związane z III sektorem. W Centrum Aktywności 

Obywatelskiej – Stacja Brzeg Dolny odbędą się ciekawe szkolenia, które pomogą członkom ngosów w 

prawidłowym napisaniu wniosku dotacyjnego, rozliczaniu dotacji, ale także zainspirują do kolejnych działań. 

Prowadzić je będą doświadczeni specjaliści, którzy rozwieją każde państwa wątpliwości. Przypominamy, że 

członkowie Propago również służą pomocą- nasze biuro jest czynne 5 dni w tygodniu! 

 

  

  
W czasie szkolenia trenerki poruszą najważniejsze kwestie związane z udziałem w pierwszym etapie 
konkursu. Szkolenia poprowadzą: Anna Barabasz i Anna Jafernik z Żywieckiej Fundacji Rozwoju.  
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. 
 
INFORMACJE O KONKURSIE GRANTOWYM: 

Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) to konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów 
kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych 
miejscowości do 20 000 mieszkańców. 
 
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi 
umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz 
umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów. 
Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł (nie ma wymogu wkładu finansowego) na projekty trwające minimum 
6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodzieży w wieku 13-19 lat.  
Zakończenie naboru wniosków - 7.10.2019 r. godzina 12 w południe! Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 
listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl 
Szczegóły konkursu: 
 http://bit.ly/konkursRKG 
Złóż wniosek: http://bit.ly/złóżwniosek 
 

 

25.09 (środa) o godz. 10.00 zapraszamy na spotkanie 
informacyjne - KONKURS GRANTOWY "RÓWNAĆ SZANSE" 
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W ramach działalności CAO- Stacja Brzeg Dolny 2 razy do roku organizujemy wyjazdowe warsztaty podczas 

których młodzież zainteresowana wolontariatem będzie mogła przekonać się, że poprzez pomaganie innym 

można bardzo pomóc sobie i nawet w małych miejscowościach jest wiele możliwości na tego rodzaju 

aktywność. Pracownicy Centrum Wolontariatu Akcyjnego mieszczącego się w Zajezdni, która po części została 

zbudowana rękami wolontariuszy z całego świata przekażą zarówno garść niezbędnych informacji 

dotyczących kwestii formalnych, jak i wspaniałych historii ludzi, którzy pomagają na przeróżne sposoby 

potrzebującym. Obszerna relacja z wyjazdu w kolejnym biuletynie. 

 

 

 

 

 
 

 

Organizacje pozarządowe z naszego terenu po raz ostatni sporządzą sprawozdania na starych wzorach. Mimo 

doświadczenia każdemu zdarza się popełniać błędy- dlatego spotykamy się 4 października by szczegółowo 

omówić każdą część tego niezwykle ważnego dokumentu.   W tym dniu będzie można uzyskać odpowiedzi 

i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji 

merytorycznej i finansowo-księgowej niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania 

publicznego- pomocne będzie przygotowanie lub przemyślenie nurtujących was pytań.  

Zapisy drogą mailową: stowarzyszeniepropago@gmail.com lub sms : 788-033-324 

 

 

27 września młodzież z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 
uczestniczyć będzie w warsztatach na temat 
różnych aspektów wolontariatu. Spotkanie 
odbędzie się w Pracowni Projektów 
Międzykulturowych – Zajezdnia we Wrocławiu 

04.10 (piątek) , w godz. 15.00-19.00 w CAO odbędzie się 
szkolenie dotyczące sporządzania sprawozdania z oferty 
zadania publicznego. Poprowadzi je pan Andrzej 
Stachowiak- doradca w Regionalnym Punkcie Doradczym 
dla NGO, działającym w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego. 
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KONKURSY, DOTACJE, PROGRAMY, SZKOLENIA 

 

 
 

  Jeśli mieszkacie na terenie Dolnego Śląska, możecie stworzyć: 
1. GRUPĘ NIEFORMALNĄ, która: 
- składa się ona z minimum trzech pełnoletnich osób, 
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska, 
- chce wspólnie realizować działania dla społeczności lokalnej na terenie województwa 
dolnośląskiego. 
2. GRUPĘ SAMOPOMOCOWĄ, która: 
- składa się ona z minimum trzech pełnoletnich osób, 
- wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska, 
- chce wspólnie działać na rzecz pokonywania problemów oraz zmiany warunków życia członków 
swojej grupy. 
  Działacie w MŁODEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, która: 
- została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku o dotację, 
- ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska, 
- ma roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł (roczny przychód za poprzedni zakończony rok 
obrotowy funkcjonowania). 
 

Macie ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę, szukacie na nią fundusz i dodatkowego 

wsparcia? Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze    do Programu Dolnośląski 

Fundusz Małych Inicjatyw!  
  Dofinansowanie działań: maksymalna kwota na projekt 5000 zł.  
  Co wspieramy: działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności i powinny być 
realizowane na terenie Dolnego Śląska.  
  Tematyka działań:  zaplanujcie i zrealizujcie taki rodzaj działań, który spotka się ze społecznym 
zainteresowaniem, a jednocześnie jest dla Was ciekawy i inspirujący.  
  Przykładowe rodzaje działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, 

sportowe, działania dla młodzieży,  seniorów, osób z niepełnosprawnościami, itp. 
 

Dolnośląski Fundusz 
Małych Inicjatyw- 
termin składania 
wniosków w 
generatorze : 
22.09 


