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DZIEJE SIĘ…. 

 

 
Wrzesieo się kooczy a w lokalnym III sektorze to czas świętowania- grupy nieformalne, które pozyskały 

dotacje w ramach programu #SpołecznieOdpowiedzialni przeprowadzają swoje wydarzenia 

podsumowujące projekty, które toczyły się przez ostatnie 3 miesiące. Poniżej przedstawiamy fotorelacje 

trzech z nich. 

RUDNO 
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Grupa nieformalna z Rudna zrealizowała projekt „Las karmi nas”- 21.09 mieszkaocy wsi spotkali się, 

by ocenid czy uczestnicy warsztatów robienia kiełbasy sprostali niezwykle trudnemu zadaniu i wyroby przez 

nich przygotowane mają szanse zostad wizytówką Rudna. Do degustacji przystąpili w większości seniorzy, 

ponieważ gdy na placu zabaw ukazał się dmuchany krokodyl dzieci już trudno było od niego oderwad ;) 

Wszyscy zgodnie ocenili, że kiełbasa jest pyszna i stwierdzili, że edukacja zarówno starszych jak i młodszych 

związana z ginącymi zawodami jest niezwykle ważna i chętnie wezmą udział w kolejnych inicjatywach tego 

typu. Rudno to dobry przykład na to, że gdy temat warsztatów lub spotkao wychodzi od samych 

mieszkaoców, a nie jest narzucony przez członków stowarzyszenia, wszyscy chętnie w nich uczestniczą- 

również jako edukatorzy.  Bardziej doświadczeni w masarstwie uczyli tych mniej doświadczonych, mogli 

przekazad wiedzę, z której miejmy nadzieję będą korzystad nie tylko prywatnie ale też przy okazji różnych 

imprez i pikników w tej bardzo malowniczej wsi.  

Brawo dla Moniki- prezeski i sołtysowej, dzięki której my też możemy się dowiedzied o utalentowanych 

mieszkaocach Rudna. 

 

 RADECZ 
 

 
 

Grupa nieformalna pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkaoców Wsi Radecz również kooczy swój 

fantastyczny projekt "Seniorzy 80+ w obiektywie" . W ramach projektu powstał kalendarz na 2020 r., a w 

roli głównej najstarsi naszej wsi! Pomysł, by uwiecznid na kartach kalendarza panie i panów w swoim 

naturalnym środowisku czyli w ogrodzie czy kuchni był strzałem w 10! Podczas 3 miesięcy spotkao z panią 
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fotografkę było wiele chwil śmiechu a także wzruszeo. Widad to na zdjęciach, z których bije ciepło i 

pozytywna energia. Relacja ze spotkania podsumowującego w kolejnym biuletynie. Dziś o godz. 16 

będziemy wspólnie wspominad te przemiłe chwile, na koniec wszyscy goście otrzymają kalendarz, który 

będzie przypominał nam przez cały rok jaką wartością dla lokalnych społeczności są seniorzy.  

 

 GRODZANÓW 

 

 
 

W niedzielę, 29 września odbyło się uroczyste zakooczenie projektu „Stoliczku nakryj się” a zarazem 

wystawa podczas której można było obejrzed efekty pracy uczestniczek. W ramach warsztatów w których 

uczestniczyły przez ostatnie 2 miesiące nauczyły się one technik nakrycia do stołu oraz sztuki układania 

kwiatów czyli florystyki. Zresztą kompozycje, które ozdobiły stoły składały się nie tylko z kwiatów, bo np. 

przy okazji kinderbalu pierwszą rolę zawsze pełnią słodycze, z których panie wyczarowały piękne ozdoby. W 

wyjątkowo ozdobionej na tą okolicznośd świetlicy wiejskiej w Grodzanowie goście mogli z bliska obejrzed 

jak wygląda prawidłowo nakryty stój np. w stylu angielskim czy wiejskim- ilośd szczegółów, dodatków, 

serwetek, ozdóbek była powalająca- dlatego panie uczestniczące w warsztatach służyły radą i tłumaczyły 

cierpliwie np. jak precyzyjnie złożyd serwetkę i do czego służą poszczególne sztudce. Nasze Perfekcyjne 

Panie Domu zasługują na wielkie wyróżnienie, bo żeby wykonad tak skomplikowane prace trzeba mied 
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talent- szczególnie, że słuchając rozmów odniosłyśmy wrażenie, że w wielu kwestiach panie proponowały 

swoje rozwiązania oczywiście w ramach danego tematu. Zresztą w Grodzanowie nigdy nic nie robi się na pół 

gwizdka- rękodzieło z których panie słyną i które przez lata razem praktykują to małe dzieła sztuki- tak też 

można powiedzied o stołach zaprezentowanych na spotkaniu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sprawdzamy jak idzie realizacja projektów w ramach bardzo popularnego na naszym terenie Programu 

Działaj Lokalnie, którego operatorem jest LGD Kraina Łęgów Odrzaoskich.  Program wspiera  projekty, które 

inicjują współpracę mieszkaoców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji 

rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniad się do 

budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach 

pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach 

żyło się lepiej. 

 

 ŻERKÓW 

14 i 20.09 dzieciaki z Żerkowa spotkały się w Świetlicy Wiejskiej, by wspólnie przygotowad co nieco 

na ząb. A że wieś ta słynie z corocznych wizyt wikingów to wspólnie zastanawialiśmy się co taki wiking lubił 

jeśd- wyszło na to, że na pewno to co udało mu się upolowad i złowid. Jednak nie każdy wie, że wikingowie 

uprawiali też ziemię i bydło, dlatego postanowiliśmy popracowad z podstawowymi składnikami na pewno 

dostępnymi w tamtych czasach czyli mąką, ziołami i mlekiem. Uczestnicy z wielkim zapałem zabrali się do 

krojenia ziół, by później dodad je do podpłomyków, które z pomocą sołtysa upieczone zostały na blasze. Z 

mleka powstał prosty ser a la korycioski, który po kąpieli w solance mogli ze smakiem skonsumowad. Na 

drugim spotkaniu robiliśmy pizzę- wikingowie może jej nie mieli zwyczaju jeśd, ale kto wie…może placki z 

domowym serem znajdowały się w ich menu. Dzieci pod nadzorem prowadzących zrobiły spody do pizzy, 

sos pomidorowy z kompozycją ziół oraz mozarellę, która wylądowała na pizzy. Pyszny poczęstunek zniknął w 

ułamku chwili.  
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27.09 odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Wikingowie w Dolinie Odry”. Dzieci tym razem 

tworzyły magnesy pamiątkowe- na drewnianych krążkach malowały co im w duszy gra i przyklejały do nich 

taśmę magnetyczną. Efekty super, mamy nadzieję, że stowarzyszenie Propago również otrzyma na pamiątkę 

taki magnes;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RADECZ 

Stowarzyszenie Mieszkaoców Wsi Radecz właśnie kooczy realizację projektu „Akacjowy Zakątek” podczas 

którego mieszkaocy brali udział w tworzeniu questa, oczyszczali terenu w lesie pod nowe miejsce 

wypoczynku oraz wybrali się do pobliskiej Zagrody Edukacyjnej, gdzie znani i lubiani paostwo 

Kamaszukowie , którzy przekazali uczestnikom wiele ciekawych informacji i ciekawostek z życia pszczół.  5 

października wielki finał projektu- rajd pieszy. Będziemy mogli na własne oczy przekonad się jak dużo pracy 

włożono, by urozmaicid aktywny wypoczynek w Radeczu.  

 



 
                                       Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
                                        - Centrum Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego 

                                   ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 

                                          na lata 2018 – 2030 oraz ze środków publicznych 
                                               Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ŻYCIA CAO… 

25 września gościłyśmy dwie Anie  z Żywieckiej Fundacji Rozwoju, które przybliżyły uczestnikom ideę 

programu Równad Szanse, opowiedziały o modelowych projektach realizowanych w jego ramach i 

podpowiedziały jak skutecznie aplikowad o 8500zł w Regionalnym Konkursie Grantowym.  Młodzież, która 

nie tylko jest odbiorcą działao, ale też je współtworzy jest tu zachęcana do samodzielności – sama może 

wybrad temat projektu, zaprojektowad działania, zaprosid trenerów, załatwid wycieczkę- jest to krok w 

kierunku dorosłości, dlatego tym bardziej zachęcamy do składania wniosków. Termin- 07.10 g.12.00 

Więcej na stronie WWW.rownacszanse.pl 

 
 

 

http://www.rownacszanse.pl/
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27 września wraz z grupą przyszłych wolontariuszy z II i III klasy CKZiU w Wołowie gościliśmy w Zajezdni przy 

ul. Legnickiej we Wrocławiu, gdzie stowarzyszenie Tratwa prowadzi Centrum Wolontariatu, a także lokalny 

dom kultury, gdzie organizowane są warsztaty, koncerty i spotkania dla młodzieży. Na miejscu przywitał nas 

Wojtek i Karolina, którzy prowadzą Zajezdnię oraz 4 wolontariuszy zagranicznych z Francji, Hiszpanii, 

Portugalii oraz Rumunii, którzy im w tym pomagają- byliśmy pod wrażeniem ich doświadczenia związanego 

z wolontariatem mimo młodego wieku. Po zwiedzaniu obiektu i kilku grach pozwalającym się lepiej poznad, 

uczestnicy dowiedzieli się co to jest organizacja pozarządowa, czemu służy partycypacja oraz kto to jest 

wolontariusz. Następnie Karolina oraz wolontariusze opowiedzieli kolejno o swoich doświadczeniach oraz 

przekazali niezwykle ważne informacje związanych z wolontariatem europejskim, który najbardziej 

interesował młodzież. Grupa dowiedziała się jak wygląda proces rekrutacji, jakie warunki trzeba spełnid 

oraz o czym trzeba pamiętad wybierając się do wybranego przez siebie kraju na 12 miesięcy.  W programie 

znalazły się też sposoby na animowanie lokalnej społeczności- np. poprzez naukę chodzenia na szczudłach. 

Nasza młodzież mimo szczerych chęci musi jeszcze potrenowad;) 
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KONKURSY, SZKOLENIA 

 

Zapraszamy do CAO na dwa ciekawe szkolenia, które odbędą się za kilka dni…. 

 

 

04.10 (piątek) , w godz. 15.00-19.00 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. 

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

Mimo doświadczenia każdemu zdarza się popełniad błędy- dlatego spotykamy się 4 października by 

szczegółowo omówid każdą częśd tego niezwykle ważnego dokumentu. W tym dniu będzie można uzyskad 

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 pytao.  

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

 

7 października (poniedziałek)o godz. 15.30 zapraszamy na szkolenie "Jak wykorzystad narzędzia 

partycypacji społecznej, aby skutecznie zmieniad swoje otoczenie". Podczas warsztatu omówione zostaną 

narzędzia, które służą realizowaniu pomysłów na zmiany w najbliższym otoczeniu i są powszechnie 

dostępne mieszkankom oraz mieszkaocom. Przyjrzymy się budżetowi obywatelskiemu, inicjatywie lokalnej, 

inicjatywnie uchwałodawczej, petycji, wnioskom, prawu do informacji publicznej, konsultacjom 

społecznym, a przede wszystkim – możliwości ich wykorzystania w działaniach na rzecz swojego 

najbliższego otoczenia. Spotkanie poprowadzi pan Grzegorz Wójkowski – absolwent socjologii 

Uniwersytetu Śląskiego, Szkoły Praw Człowieka Helsioskiej Fundacji Praw Człowieka; Szkoły Trenerów STOP 

i Programu Liderzy PAWF Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności; prezes zarządu Stowarzyszenia Bona 

Fides; członek Rady Programowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego; współtwórca wielu narzędzi 

do prowadzenia monitoringu (m.in. Biuletynów Informacji Publicznej w JST, Biuletynów Informacji 

Publicznej sądów i prokuratur i in.), autor ponad 20 publikacji dotyczących prawa do informacji publicznej 

oraz partycypacji obywatelskiej, koordynator ogólnopolskiej akcji Masz Głos w woj. dolnośląskim, opolskim 

Zapisy telefonicznie - 788-033-324, mailowo: stowarzyszeniepropago@gmail.com lub przez profil FB 
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TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPID… 

TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPID… 

W nadchodzących dniach zachęcamy do uczestnictwa w pieszym rajdzie, podczas którego 

będziemy mieli okazję podziwiad uroki radeczaoskich lasów oraz edukacyjnych zajęciach 

związanych z Unią Europejską w Pogalewie Wielkim, gdzie najmłodsi uczestnicy podczas 

zabawy dowiedzą się wielu ciekawostek na temat poszczególnych europejskich krajów. 

Zarówno Stowarzyszenie Mieszkaoców Wsi Radecz jak i Stowarzyszenie Mieszkaoców Wsi 

Pogalewo Wielkie „Razem” pozyskało pieniądze na działania w ramach programu Działaj 

Lokalnie.  
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UWAGA CIT-8 !!!  

 

Do kooca października  będzie można złożyd  deklaracje CIT-8 w formie papierowej. Dokładnie tak, jak to 
robiła częśd organizacji jeszcze w 2018 r. Do jej złożenia  uprawnione są organizacje, które: 

 mają wszystkie dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz 
 nie składały za 2018 roku żadnego PIT np. w związku z zatrudnianiem osób. 

Omawiane tu przepisy wskazują, że zmiana w artykule 27a wejdzie w życie 25 października 2019 r. 

Oznacza to, że organizacje pozarządowe, składające pod koniec października papierowe pity, nie będą 
mogły zrobid tego wcześniej niż 25 października oraz później niż 31 października. 

 

 

 

 

 

https://publicystyka.ngo.pl/pit-y-pracownicze-do-konca-stycznia-w-2019-roku-wysylamy-do-us-tylko-elektronicznie

