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DZIEJE SIĘ…. 

 
Nasza okolica nabiera kolorów za sprawą nowych nasadzeń w ramach projektu 

„Pszczele Ogrody”. Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju założyło 4 ogrody, które 

przyciągają zarówno zapylaczy, jak i mieszkańców spragnionych chwili wytchnienia 

pośród pachnących kwiatów. 

 

Przed przystąpieniem do pracy grupa wolontariuszy uczestniczyła w szkoleniu na temat roślin 

miododajnych. Byli to głównie członkowie Powiatowej Rady Seniorów, która jest partnerem 

projektu. Następnie zasadzili sadzonki bylin, które nie tylko upiększą rabaty, ale także przyczynią się 

do osiągnięcia celu wyznaczonego  w programie „ Z Kujawskim pomagamy pszczołom” – 

posadzenie miliona roślin przyjaznych tym pożytecznym owadom. Na lokalizacje lokalnych 
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ogrodów wybrano siedziby stowarzyszeń Jezierzyca, Razem dla Rozwoju, Cztery Strony Kultury oraz 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. 

 
 

 

 
Dzieci i młodzież z Pogalewa Małego rozpoczęła wakacje w sportowym stylu. Dzięki 
dofinansowaniu ze środków gminy Brzeg Dolny mogły uczestniczyć w rewelacyjnej 
wycieczce do Aquaparku i Parku Trampolin we Wrocławiu. 
 
Lato to czas odpoczynku i zabawy- fajnie, że najmłodsi mieszkańcy terenów wiejskich 
chcą go spędzać aktywnie- wszak pomysł na wycieczkę wyszedł od nich. Przyglądając 
się dolnobrzeskim wsiom można  stwierdzić, że oferta uatrakcyjnienia wakacji może 
śmiało konkurować z tą z miasta- i o to chodzi, by wyrównywać szanse i podnosić 
jakość życia w małych miejscowościach jak Pogalewo Małe. W sierpniu kolejny wyjazd- 
tym razem dzieciaki będą szaleć w Adrenalina Parku. 
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Stowarzyszenie „ W Rudnie jest cudnie” zorganizowało pierwsze spotkanie w 
ramach projektu „Wilk i las- natura wokół nas”. Dzieci miały okazję poznać zwierzęta 
leśne ich tropy oraz odgłosy oraz samodzielnie przygotować smaczny dziki posiłek z 
lasu. Po warsztatach została zorganizowana rodzinna wycieczka do lasu z Panem 
Leszkiem Rydzem oraz łowczym, którzy dzielili się swoją wiedzą przyrodniczą.  
 
Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat lasu i jego mieszkańców- rysunki, które wykonały 
wykorzystane zostaną do Questu przyrodniczego, który już niebawem odbędzie się w Rudnie. 
Frekwencja i zaangażowanie rodziców pokazuje jak potrzebne są takie inicjatywy- szczególnie na wsi, 
gdzie rolę lokalnych edukatorów często przejmują mieszkańcy- w tym przypadku był nim łowczy z 
Koła Łowieckiego „Leśnik- Wrocław” a zarazem pracownik Nadleśnictwa Żmigród, który poprowadził 
bardzo ciekawe warsztaty z wykorzystaniem przyniesionych przez siebie atrybutów każdego leśnika. 
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Po raz 10. Wikingowie zagościli w Żerkowie- tym razem oprócz walk  na gości 

czekało mnóstwo atrakcji w postaci warsztatów, prelekcji oraz wystawy 

dokumentującej 10 lat podczas których na kilka dni grupa nieustraszonych 

wojowników oraz ich rodziny rozbijali obóz w pobliskich lasach. 
 

 Sołtys Marian Kołodziejczyk jak zwykle zamówił wyśmienitą pogodę- nie zapomniał równie o 

odpowiednim schłodzeniu najmłodszych uczestników, którzy zmęczeni bojami chętnie skorzystali z 

kurtyny wodnej, którą rozłożyli strażacy z OSP Brzeg Dolny. Mamy wrażenie, że to właśnie dzieciom 

najbardziej przypadł do gustu historyczny profil imprezy- chętnie uczestniczyli w warsztatach 

zdobienia tarcz, lepienia podpłomyków i tkania krajek oraz skorzystali z dużego placu bitewnego- 

do późnych godzin wieczornych bawili się rzecz jasna w Wikingów. Uwieńczeniem imprezy był 

wspaniały koncert muzyki średniowiecznej w wykonaniu zespołu Huskarl z Gniezna. Lokalne media 

bardzo obszernie opisały to wydarzenie- zapraszamy do lektury dolnobrzeskiej Panoramy oraz 

odwiedzenia strony http://www.brzegdolny.pl/news/wakacje-z-wikingami-w-zerkowie/ . 
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Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali mikrodotacje do 5 tyś zł na realizacje projektów w ramach 
Programu  #SpołecznieOdpowiedzialni, którego operatorem jest Fundacja Katolicka Inicjatywa 
Berit. 
Lista rankingowa dostępna jest na stronie 
https://www.spolecznieodpowiedzialni.com/doc/LISTA-RANKINGOWA-2-NABOR.pdf 
 
Szczególnie gratulujemy ngosom i grupom nieformalnym, które przy pisaniu wniosków dotacyjnych 
korzystały ze wsparcia doradczego  Centrum Aktywności Obywatelskiej – Stacja Brzeg Dolny oraz 
uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez nas 5 czerwca. 
 
1.Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Radecz  
Typ wniosku:- Patron dla grupy nieformalnej 

Mikrogranty FIO- aż 11 ngos oraz 
grup inicjatywnych, które przy 
wsparciu doradczym CAO – Brzeg 
Dolny otrzymało dotacje na 
łączną kwotę 54 080zł. 
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Tytuł projektu: Seniorzy 80+ w obiektywie 
Miejsce i obszar realizacji projektu: wieś Radecz - świetlica wiejska 
gmina. Brzeg Dolny, powiat  wołowski, 
 
2.Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów 
Typ wniosku – Patron dla grupy nieformalnej 
Tytuł projektu: "Stoliczku nakryj się" 
Miejsce i obszar realizacji projektu:  wieś Grodzanów, działania w świetlicy wiejskiej, 
 wieś Grodzanów,  gmina Brzeg Dolny 
 
3.Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej Kreda 
 Typ wniosku:- – Patron dla grupy nieformalnej 
Tytuł projektu: Rajdy rowerowe szlakami Parku Jezierzycy 
Miejsce i obszar realizacji projektu: wieś Krzydlina Wielka, Oaza- plac rekreacyjny. 
 gmina Wołów, powiat wołowski 
 
4.Stowarzyszenie "W Rudnie jest cudnie" 
Typ wniosku: - Rozwój młodej organizacji 
Tytuł projektu: Mikro grant na dobry początek 
Miejsce i obszar realizacji projektu: wieś Rudno gm. Wołów, powiat wołowski 
 
5.Stowarzyszenie "W Rudnie jest cudnie"  
Typ wniosku:- Patron dla grupy nieformalnej 
Tytuł projektu: "Las karmi nas" 
Miejsce i obszar realizacji projektu: więś Rudno -świetlica wiejska i teren przy świetlicy wiejskiej 
 gm. Wołów, powiat wołowski 
 
6. Stowarzyszenie Razem Dla Rozwoju  
Typ wniosku:- - Rozwój młodej organizacji 
Tytuł projektu: Seniorze Włącz Się 
Miejsce i obszar realizacji projektu: 
gmina Wińsko, powiat wołowski 
 
7. Stowarzyszenie Wiśniowa Manufaktura  
Typ wniosku:-  Rozwój młodej organizacji 
Tytuł projektu: Koło gliny 
Miejsce i obszar realizacji projektu:  gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki 
 
 
8. Stowarzyszenie Biały Król   
Typ wniosku: - Rozwój młodej organizacji 
Tytuł projektu: Festyn szachowy w Wiszni Małej 
Miejsce i obszar realizacji projektu: Szkoły w gminie Wisznia Mała, Ośrodek Kultury Sportu i 
Rekreacji w Wiszni Małej 
gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki 
 
9.Stowarzyszenie Wiśniowa Manufaktura   
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Typ wniosku: -Patron dla grupy nieformalnej 
Tytuł projektu: wisienka na tańcu 
Miejsce i obszar realizacji projektu: Gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki 
 
10.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dąbrowa 
Typ wniosku: - Rozwój młodej organizacji 
Tytuł projektu: Mikro grant na dobry start ! 
Miejsce i obszar realizacji projektu: sołectwo Dąbrowa Środkowa, świetlica wiejska 
gmina Ścinawa, powiat lubiński 
 
11. Fundacja Busola Inicjatyw Pozarządowych „BIP”  
Typ wniosku :-Patron dla grupy nieformalnej 
 Tytuł projektu: "Żerniczanie Żernikom" 
Miejsce i obszar realizacji projektu: Żerniki Wrocławskie, działania w świetlicy wiejskiej w 
miejscowość Żerniki Wrocławskie  ,gmina Siechnice, powiat wrocławski 
 

 

TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie  
Mieszkańców 
Krzydliny Wielkiej 
”KREDA” w dniu 
03.08 (sobota)  
organizuje VII 
Festiwal Produktu 
Lokalnego. Festyn 
odbędzie się na 
placu rekreacyjnym 
Oaza w Krzydlinie 
Wielkiej. Start g. 
15.00 

 



Projekt „Centrum Aktywności Obywatelskiej Stacja- Brzeg Dolny dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

 
 

Stałym elementem tego przedsięwzięcia jest konkurs przeprowadzony w następujących 
kategoriach : 
I wyroby rękodzielnicze 
II art. Spożywcze 
III Miody i przetwory 
Zachęcamy do udziału i wystawienia stoisk.  

Program VII Festiwalu Produktu Lokalnego: 
- 15:00 Otwarcie festiwalu .  
- 15:30 Występ zespołu ludowego Dolnoślązacy GOK Środa Śląska  
- 16:00 Przyjazd jednostki OSP Krzydlina Wielka. 
- 16:30 Występ zespołu ludowego Radośni GOK Miękinia 
- 17:10 Występ zespołu ludowego Polanie GOK Środa Śląska 
- 17:40 Przyjazd Grupy Motocyklowej 
- 18:10 Ogłoszenie wyników konkursu Produktu Lokalnego oraz wręczenie nagród 
- 18:30 Występ zespołu ludowego Sobinianie GOK Sobin 
- 19:10 Losowanie nagrody głównej loterii "Sękaczek" 
- 19:30 Konkurs dla dorosłych o nagrodę i puchar Stowarzyszenia Mieszkańców Krzydliny Wielkiej 
"Kreda" 
- 20:00 Pokaz Aerobiku 
- 20:30 Zabawa taneczna przy zespole Dynakord 

DODATKOWE ATRAKCJE: 
- Kuźnia kowalska Damiana Trojak 
- Stoiska: Nadleśnictwo Wołów, KRUS, Credit Agricol 
- Konkursy i animacje dla dzieci poprowadzi klaun Żak wraz z Myszką Miki, 
- Dmuchańce dla dzieci wstęp wolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 sierpnia rozpoczynamy 
retro-żniwa w Krzelowie- za 
sprawą stowarzyszenia 
Jezierzyca goście będą 
mogli na kilka godzin 
przenieść się w czasie i 
wziąć udział we wspaniałej 
inscenizacji, którą 
przygotowali członkowie 
stowarzyszenia i 
mieszkańcy wsi Krzelów i 
Wyszęcice.  
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KONKURSY, DOTACJE, PROGRAMY, SZKOLENIA… 

 

Fundacja PZU z kulturą 
W ramach programu można uzyskać wsparcie na organizację wyjazdów połączonych  z wizytami w 
instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty 
edukacyjne. Celem programu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i 
młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w 

W ramach realizowanego 
projektu Plenerowe Kino pod 
chmurką dofinansowanego ze 
środków pochodzących z 
budżetu Gminy Wołów, 
Stowarzyszenie „W Rudnie jest 
cudnie” zaprasza na 
międzypokoleniowe warsztaty 
plastyczne i ruchowe. Natomiast 
w  ramach realizowanego 
projektu Wilki las, natura wokół 
nas dofinansowanego z grantu z 
Działaj Lokalnie odbędą się 
warsztaty rękodzielnicze - 
ozdabianie toreb ekologicznych 
leśnymi motywami. Warsztaty 
mają na celu przybliżyć  piękno 
przyrody leśnej oraz pokazać jak 
wyglądają tropy zwierząt 
leśnych. Wszystkich chętnych 
zapraszamy 10.08 do Świetlicy 
Wiejskiej. 
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szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa 
kulturowego 

 
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 15.000 zł. 

Wkład własny: min. 10%. 

Czas trwania projektu: od 1.10.2019 do 31.03.2020. 

Termin składania wniosków:    od 01.08 do 31.08.2019 
Składanie wniosku w generatorze  https://fundacjapzu.pl/konkursy-i-dotacje/organizacje-

pozarzadowe.html 

Regulamin konkursu: 

https://fundacjapzu.pl/_files/news/868/Regulamin_konkursu_dotacyjnego_PZK_2019_OSTATECZNY.p

df 

 

 

 

Organizatorem programu jest  Fundacja „Orlen – Dar Serca”. 
Cel: wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności 

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje 
miejsce na Ziemi. 

W ramach programu wspierane są inicjatywy, które mają budować kapitał społeczny na lokalnym 
poziomie. Wysokość dotacji od 4 tyś do 15 tyś. Czas trwania projektu: 01.10.2019 – 14.06.2020 

Składanie wniosku w generatorze: http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/Strony/Moje-miejsce-
na-ziemi.aspx 

Termin składania wniosków do 09 września 2019 

Kto może składać wniosek: 

Organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość 
prawną lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego) tj. fundacje, stowarzyszenia, 
uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe 
rolników, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne, 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM GRANTOWY  
MOJE MIEJSCE NA ZIEMI 
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przedszkola publiczne, gminy, urzędy miasta a także kościelne jednostki organizacyjne prowadzące 
działalność na terytorium RP 

Na co można uzyskać wsparcie: 

Inicjatywy, które mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. 
Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty realizowane w obszarze: 
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu; 
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego; 
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki; 
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej 

Wnioski należy składać w ramach jednego z czterech koszyków grantowych: 
a) koszyk I (granty o wartości 4.000 zł ) – liczba zaplanowanych grantów = 100;  
b) koszyk II (granty o wartości 7.500. zł) – liczba zaplanowanych grantów = 80;  
c) koszyk III (granty o wartości 10.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 55;  
d) koszyk IV (granty o wartości 15.000 zł) – liczba zaplanowanych grantów = 30. 
Koszt zatrudnienia koordynatora projektu nie może przekraczać 10% wartości grantu. 

 

 

 
 
Warsztat PROJEKT. I CO DALEJ?  
Celem warsztatu jest zaprezentowanie nowoczesnego sposobu zarządzania projektem 
społecznym, prowadzącym do jak najefektywniejszego wykorzystania jego rezultatów do 
rozwoju organizacji i jej dalszych działań. 
 
Termin warsztatów: od 10 do 13 października 2019   
Zgłoszenie uczestników do 02 września 2019 
Warsztat KOMUNIKACJA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
Celem warsztatu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu barier 
utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające poszanowanie interesów 
wszystkich zainteresowanych stron. 
Termin warsztatów: od 10 do 13 października 2019   

Fundacja Wspomagania wsi zaprasza  lokalnych liderów z 
obszarów wiejskich (i z miasteczek do 6000 mieszkańców) na  
warsztaty, które odbywają się w Łowiczu (woj.łódzkie). 
Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w 
warsztacie takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. 
Fundacja nie pokrywa kosztów podróży. 
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie, 
prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie : 
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/activity/warsztaty-
szkoleniowe/ 
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Zgłoszenie uczestników do 07 października  2019 
 

Przypominamy o nowym obowiązku organizacji pozarządowych wobec 
KRS - Adresy do doręczeń. 

Od 15 marca 2018 r. - oświadczenia z adresami do doręczeń osób reprezentujących organizację 
pozarządową są standardowy element procedury i składając dokumenty do KRS powinniśmy o nich 
pamiętać.  

1. Nowe organizacje 

Oświadczenia załączają organizacje pozarządowe, które dopiero powstają i rejestrują się w sądzie.  

2. Stare organizacje 

Oświadczenia dostarczają też NGO-sy, które zgłaszają do sądu rejestrowego jakąś zmianę. W tym 
przypadku (już zarejestrowanych organizacji) oświadczenia z adresami do doręczeń trzeba 
przekazać sądowi przy pierwszym kontakcie - przy pierwszym wniosku do KRS, który składamy po 
15 marca 2018 r. Przy kolejnych wnioskach nie ma już oczywiście takiej potrzeby. 

3. Zmiana w zarządzie lub w adresie 

Każda organizacja pozarządowa jest też oczywiście zobowiązana do złożenia nowego oświadczenia, 
w sytuacji kiedy adres do doręczeń osoby reprezentującej podmiot zmienia się, albo kiedy zmienia 
się sama osoba (np. wybieramy nowego członka zarządu). 

Wszystkie organizacje muszą uzupełnić informację o adresach do doręczeń do 15 września 2019r. 

 

Przepis o adresach do doręczeń wprowadzono, żeby ułatwić pracę sądom. Ale umożliwienie KRS 
szybkiego i skutecznego kontaktu z organizacją i osobami, które ją reprezentują, leży też w interesie 
samej NGO. Warto o tym pamiętać i nie zaniedbać nowego obowiązku. 

Źródło: 

https://publicystyka.ngo.pl/adresy-do-doreczen-przypominamy-o-nowym-obowiazku-organizacji-
pozarzadowych-wobec-krs 
 


