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DZIEJE SIĘ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewątpliwie najbardziej zapracowana  Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna  
„Cichociemni” z harcmistrzem Piotrem Gajewskim na czele- człowiekiem-orkiestrą, który niestrudzenie i 
z wielkimi pokładami energii kieruje ją od 16 lat, zmienia miejsce swojej siedziby. Wszyscy są mocno 
zaangażowani w sprawnie posuwające się prace remontowe biura, sali szkoleniowej i dwóch pomieszczeń 
magazynowych Grupy Ratownictwa  Specjalistycznego, w którym przechowywany będzie sprzęt 
medyczny wykorzystywany na szkoleniach i ok. 120 akcjach rocznie. Piotr Gajewski: „ Od 1 stycznia 2020 
roku siedziba naszej Organizacji będzie się mieściła w Brzegu Dolnym przy ul. Zwycięstwa 3 Ip (budynek 
biblioteki). W obecnej chwili trwa u nas remont, który planujemy zakończyć w miesiącu lutym. W lokalu 
w którym spędziliśmy ostatnie 12 lat zaplanowany został przez Gminę Brzeg Dolny żłobek. W ramach 
wieloletniej i dobrze rozwijającej się współpracy z Gminą Brzeg Dolny zapewniono nam nowy lokal 
abyśmy nadal mogli prowadzić swoją działalność dla dzieci, młodzieży i seniorów”. 
 

 



 
                                      Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
                                      - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
                                 ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
                                        na lata 2018 – 2030 oraz ze środków publicznych  
                                                Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 
 

 

 
 

Czas przedświąteczny sprzyja spotkaniom w świetlicach wiejskich. To wtedy napędza nas świąteczna 
energia i mimo że czasu jak zwykle brakuje to znajdujemy kilka godzin na wspólne rozmowy, 
gotowanie czy śpiewanie kolęd. Podobnie jest w Rudnie, gdzie mieszkańcy w ramach warsztatów 
dofinansowanych ze środków Samorządu Dolnośląskiego wypiekali chleb oraz przygotowywali 
kiełbasę oczywiście z domieszką dziczyzny, która jest znakiem rozpoznawczym wyrobów masarskich 
pochodzących z tego sołectwa. Pani Iza Bek-Kaczkowska, która w swoim gospodarstwie 
„Chlebaczek” wypiekała i 40 bochenków w jeden dzień chętnie podzieliła się swoją wiedzą, bo smaku 
swojskiego chleba z chrupiącą skórką nie zastąpi nawet najlepszy chleb sklepowy. Pan …., który 
masarstwem pasjonuje się od kilkudziesięciu lat podkreślał, że umiejętność ta w dobie tak niskiej 
jakości wyrobów sklepowych jest na wagę złota. My się pod tym zdaniem również podpisujemy- im 
więcej żywności nieprzetworzonej na naszych- również bożonarodzeniowych- stołach, tym mniej 
chemii w naszych ciałach. A żeby dodać coś również na pokrzepienie ducha mieszkańcy Rudna 
zorganizowali kolędowanie:) Inicjatywa ta spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno 
dzieci i dorosłych, którzy wcielili się w kolędników i mieszkańców, którzy z radością ich przyjęli w 
swoich domach.. 
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Powracamy po raz kolejny do Grodzanowa, gdzie w ostatnich tygodniach między przygotowaniami do 
świąt mieszkanki spotykały się, by kończyć mozaikę, która miała być ozdobą parku przy świetlicy. 
Uwierzcie, że praca nad nią do łatwych nie należała- rękodzielnicy mieli do dyspozycji różne płytki 
ceramiczne pozostałe po remontach w okolicznych domach i tylko niewielką część gotowych elementów. 
Większość należało pociąć i dopasować kolorystycznie, by potem na siatce tworzyły spójną całość. Efekt 
końcowy możemy podziwiać w parku przy świetlicy- mozaika jest dopełnieniem prac jakie ostatnio 
przeprowadzili tu mieszkańcy. Dzięki nasadzeniom, odnowionym ławką i właśnie mozaice park uzyskuje 
dawny blask. Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców wsi Grodzanów ma dalsze plany związane z pracami 
w parku- wszystko ma służyć temu, by to miejsce relaksu, zabawy i rekreacji zapełniło się ludźmi- zarówno 
mieszkańcami wsi, jak i turystami, którzy chętnie przemierzają te strony na swoich jednośladach. 
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30.12 Narodowy Instytut Wolności ogłosił listę ofert skierowanych do 
oceny merytorycznej. Wśród nich znalazły się organizacje, które 
znamy, wspieramy i mocno im kibicujemy: 
Fundacja MY – Akademia młodego artysty. Sztuka na peryferiach. 
Wołów Biega – Biegniemy po integrację 
Fundacja Droga w przyszłość- 3 głos to Twój głos 
Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju - Razem możemy więcej 
Stowarzyszenie Wiśniowa Manufaktura – Międzyludzka akademia 
inspiracji kulturalnej 
Stowarzyszenie Integracji Społecznej Propago- Dolnobrzeskie 
spotkania ludowe. 
Na wyniki oceny merytorycznej będziemy musieli poczekać do lutego- 
nic dziwnego- oceniający muszą sprawdzić ponad 2400 wniosków. 
Trzymamy mocno za wszystkich kciuki ! 
 

Rozstrzygnięcie konkursu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; nabór 
"Marka Krainy Łęgów Odrzańskich" , nr: 11/2019/G, ogłoszony dnia 
31.10.2019 r. 
Bardzo nas cieszy, że gro projektów na liście rankingowej to inicjatywy 
osób będących niedawno na spotkaniu informacyjnym u nas w CAO. 
Większość z nich działa aktywnie w trzecim sektorze- jak widać na 
przykładzie konkursów LGD świat przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych bardzo się zazębia- korzystają na tym wszyscy: 
-oferta jest często wypadkową rozmów z okolicznymi mieszkańcami, by 
dopasować się do ich potrzeb 
- serce społecznika w biznesie przyciąga dobrych ludzi, którzy chętnie 
pomogą w potrzebie 
- najwyższa jakość produktów i usług 
Gratulujemy panu Jerzemu Więcławskiemu, który opiekuje się Jodłowym 
Młynem, pani Wioli Krakowskiej- prezeski Kredy- pomysłodawczyni i 
organizatorki Festiwalu Produktu Lokalnego, Magdzie Górak-Kalecie- 
która oprócz pracy społecznej w Fundacji na rzecz Ziemi Wołowskiej od 
lat tworzy piękne lalki, Agacie Chwiszczuk- która tchnęła w Fundację 
EventSilesia nowe życie i różnymi kanałami od kilkunastu lat wspiera 
ludzi z pasją i pomysłem, działających na rzecz lokalnych społeczności 
oraz kilku innym zapaleńcom, którzy poprzez swoje usługi będą 
promować Krainę Łęgów Odrzańskich. 
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Z ŻYCIA CAO… 

 
 

 

 

 

 
Ewa Fura, prezes Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców wsi Grodzanów 

„ W 2020 roku chcielibyśmy dalej kontynuować zajęcia z rękodzieła, jednak wykonane innymi 

materiałami niż dotychczas. Na pewno będzie to tematyka świąteczna: wielkanocne jaja 

wykonane materiałami powertex oraz ozdoby bożonarodzeniowe- jako coś nowoczesnego. Z 

pewnością będzie również powrót do tradycji czyli szydełkowanie, ale wykorzystane w 

niecodzienny sposób :). Zależy mi na tym aby w dalszym ciągu świetlica tętniła życiem poprzez 

różnego rodzaju zajęcia i realizację projektów.” 

 

Michał Moczydłowski, Prezes Stowarzyszenia Razem dla Rozwoju 

„W nowym roku planujemy kontynuować współpracę ze środowiskiem Senioralnym a 

zwłaszcza z Powiatową Radą Seniorów. Wznowimy także działania z Młodzieżą, zwłaszcza pod 

kątem rozwoju samorządności młodzieży. Chcemy spróbować połączyć środowisko senioralne 

i młodzieżowe w działaniu, liczymy że doświadczenie seniorów i energia młodych przynieść 

wiele korzyści dla społeczności lokalnej. Nadal będziemy rozwijać swoje umiejętności biorąc 

udział w szkoleniach za które serdecznie dziękujemy PROPAGO. Wszystkim społecznikom w 

Nowym Roku życzymy niesłabnącego zapału do działania.” 

 

Monika Kwolik, Prezes Stowarzyszenia w Rudnie jest cudnie 

„W nadchodzącym roku planuję podwyższać swoje kompetencje z zakresu księgowości i 

rozliczania projektów, co jest niezbędne żeby stowarzyszenie się rozwijało w przyszłości.  

Oczywiście będziemy aplikować o środki zewnętrzne- np. Działaj Lokalnie, Odnowa Wsi 

Dolnośląskiej- mam nadzieję, że uda nam się zrealizować kolejne „leśne” projekty.” 

 

 

Rok się kończy- czas na podsumowanie- również w CAO. Przez ostatnie dwa tygodnie trochę 
rzadziej nas odwiedzaliście- część z was oprócz obowiązków w pracy i w domu szykuje się do 
pisania sprawozdań z projektów kończących się pod koniec roku. Segregatory z dokumentami 
piętrzą się na stołach – im więcej działo się w ciągu roku, tym więcej pracy macie teraz. Taka 
kolej rzeczy zarówno u was, jak i u nas… Mówicie nam, że w kolejnym roku nie będziecie już tyle 
robić, a potem przychodzi wiosna i nastrój się zmienia;) Mimo że na razie jesteście myślami w 
2019 my już teraz pytamy was o plany na 2020 rok- wyznaczacie sobie realne cele, które są 
kontynuacją działań realizowanych przez was do tej pory. 
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Martyna Owczarz, Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców wsi Radecz 

„ Stowarzyszenie w nadchodzącym Nowym roku stawi na dalszy rozwój. W dalszym ciągu 

będziemy się szkolić dla naszych odbiorców ale też planujemy więcej rękodzielniczych 

warsztatów, wyjazdów, spotkań, które pomogą w zaktywizowaniu społeczności lokalnej.” 

 

Marian Kołodziejczyk, Prezes Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Żerków 

„W nadchodzącym roku czeka nas organizacja XI Święta Słowian i Wikingów- jest to największa 

impreza w naszej wsi i jedna z większych w całej gminie- na stałe wpisała się w kalendarz 

wydarzeń. Jak co roku zorganizujemy wakacyjne warsztaty i wyjazdy dla dzieci ze wsi, nie 

zabraknie ogniska i Święta pieczonego ziemniaka. Oprócz tego będziemy kontynuować 

działania na rzecz rozwoju wsi- w najbliższym czasie obsadzimy iglakami teren za górką przy 

świetlicy, w planach mamy również stworzenie boiska do piłki nożnej oraz rozbudowę siłowni 

zewnętrznej”. 

 

Paweł Czarny, Prezes Fundacji Droga w przyszłość 

„FUNDACJA "DROGA W PRZYSZŁOŚĆ" jest młodą organizacją zawiązaną 16.10.2019 
roku, ale tworzą ją osoby posiadające duże doświadczenie w wielu dziedzinach życia 
społecznego. W 2020 roku planujemy wspierać lokalną społeczność, być blisko ludzi, 
rozmawiać o codziennych problemach oraz współpracować z innymi organizacjami. Swoją 
działalność zamierzamy finansować przede wszystkim ze środków zewnętrznych, zatem 
aplikujemy o nie w różnych konkursach. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku składa 
Zarząd i Rada Fundacji.” 
 
Ewa Pękalska, wiceprezes Stowarzyszenia Tęczowa Dolina 

„Chcemy napisać projekt na ETNO, 2. potem projekty gminne - wycieczki (najprawdopodobniej do 
Krakowa) i wakacje dla dzieci (impreza na początek wakacji, może coś jeszcze - w ramach ETNO 
myślałyśmy o warsztatach ceramicznych dla dzieci w trakcie wakacji); 3. Łęgi Odrzańskie 4. Odnowa 
Wsi. Generalnie chcemy wykorzystać potencjał nowej świetlicy w kierunku różnorakich warsztatów - 
kulinarnych, rękodzieła etc. Mamy też w planach tradycyjnie już u nas Święto Ziemniaka i Dzień Seniora.” 
 

Natalia Gołubowska, wiceprezes Fundacji My 
KULTURA | SZTUKA | INTEGRACJA 
„Jesteśmy młodym zespołem pełnym pasji, energii i zaangażowania. Na co dzień zajmujemy 
się edukacją, fotografią, muzyką i projektowaniem graficznym. Tworzymy projekty 
zaangażowane społecznie. 
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Na 2020 rok plany rozpoczęliśmy już w minionym 2019. Zamierzamy działać w obszarze 
edukacji kulturalnej, sztuki i dziedzictwa narodowego. Mamy wiele pomysłów na współpracę 
zarówno pomiędzy miastami powiatowymi jak i terenami wiejskimi. Zależy nam żeby 2020 rok 
był pełen dialogu, międzypokoleniowych projektów, zacierania granic i włączania osób z 
niepełnosprawnościami w życie kulturalne. Chcemy dotrzeć z warsztatami artystycznymi do 
jak największego grona odbiorców w mieście i na peryferiach. Rozwijać pasje, wrażliwość, 
otwartość, ciekawość zarówno dzieci jak i dorosłych. Skupimy się również na integracji i 
budowaniu tożsamości lokalnej. Aktualnie pracujemy nad pozyskaniem funduszy na nasze 
działania. Jesteśmy otwarci na współpracę, sieciowanie i pozyskiwanie nowych partnerów.” 
 

 

Piotr Gajewski, Harcmistrz Harcerskiej Organizacja Wychowawczo-Patriotycznej  

„Cichociemni” 

„Każdego roku nasza Organizacja organizuje , współorganizuje lub bierze udział w ponad 120 
imprezach. Na 2020 rok mamy już kilka imprez zaplanowanych. 
Styczeń: 28. Finał WOŚP, Orszak trzech Króli, Biwak Zuchowy w Kuraszkowie, Spotkanie 
Noworoczne członków Organizacji. 
 
Luty: Zlot Organizacji w Dębowcu, Dzień Myśli Braterskiej w Kuraszkowie, zimowisko w 
Karkonoszach, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym i Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. 
 
Marzec: szkolenie survivalowe dla Młodzieżowych Grup Pożarniczych OSP, szkolenie Grupy 
Ratownictwa Specjalistycznego "CICHOCIEMNI" z technik ratownictwa poszukiwawczego. 
 
Kwiecień: Zbiórka Żywności, Rajd "ZAPORY" Bełżyce, Ogólnopolska Gra Terenowa 
"Operacja Lotnicza" Brzeg Dolny, Śniadanie wielkanocne członków Organizacji. 
 
Maj: Rajd Rowerowy "Bibliotekarz na Kółkach", 75. Rocznica Zakończenia II Wojny  
Światowej, Coroczny Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin w Warszawie, Piknik Osiedlowy na 
Partynicach we Wrocławiu, VIII Dzień Cichociemnych na Ursynowie w Warszawie, Dzień 
Strażaka 
 
Czerwiec: Harcerski Dzień Dziecka, Wrocławska Rowerowa Masa Krytyczna, Dni Brzegu 
Dolnego, 30 Lat Jednostki Wojskowej GROM w Warszawie, 
 
Lipiec: Harcerska Akcja Letnia - obóz pod namiotami Lgiń, Święto Policji, Międzynarodowy 
Festiwal "Belle Voci". 
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Sierpień: obóz Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Janowie 
Lubelskim, obóz spadochronowy w Gliwicach, Piknik "Samych Swoich" w Dobrzykowicach, 
Festyn Pszczelarski w Godzięcinie. 
 
Wrzesień: 81. Rocznica Wybuchu II wojny Światowej, Rajd "Wieży Spadochronowej" w 
Katowicach, Dożynki Gminy Brzeg Dolny, Gra Nocna w Dębowcu, Powiatowy rajd 
Rowerowy, Start Harcerski. 
 
Październik: Przełajowe Biegi dla dzieci i młodzieży w Pogalewie Wielkim, Piknik 
Spadochronowy w Wiśle, Zlot Organizacji; Akcja Znicz 
 
Listopad: Biwaki naszych drużyn harcerskich, Świąteczna Zbiórka Żywności. 
 
Grudzień: Harcerski Mikołaj, IX Manewry Ratownicze, Bieg Mikołajkowy, Harcerska Wigilia, 
Świąteczny Brzeg Dolny nad Odrą. 
 
To tylko niektóre nasze imprezy. Do tego dochodzą różnego rodzaju szkolenia z pierwszej 
pomocy dla naszej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, dwa razy w miesiącu jesteśmy w Zakładzie Karnym w 
Wołowie z pierwszą pomocą. Do tego różne pikniki charytatywne, zawody sportowe itp. I 
wychodzi ponad 120 rocznie. Raz w tygodniu odbywają się zbiórki każdej drużyny harcerskiej 
i gromady zuchowej.” 
 
Marta Wołowska, Kabaret Blade Pojęcie  
„Kabaret Blade Pojęcie w roku 2020 planuje błyszczeć inteligencją, roztaczać urok osobisty, 
podbijać fame, kochać hejterów, nieść radość pod strzechy, a przede wszystkim...niczego nie 
planować. Chcemy rozwijać się tak jak dotychczas i damy się zaprosić na imprezy wszelakie, 
nawet dalej niż 100 km ;-) „ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



 
                                      Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
                                      - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
                                 ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
                                        na lata 2018 – 2030 oraz ze środków publicznych  
                                                Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 
 

KONKURSY, SZKOLENIA, WAŻNE INFORMACJE 
 

  
 
Burmistrz Gminy Wołów ogłosił  otwarty konkurs  na realizację zadań publicznych Gminy 
Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. Termin 
składania ofert mija 16 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje, treść zarządzenia oraz 
formularz ofertowy są dostępne na stronie http://bip.wolow.pl/m,351,konkursy.html 
 
W dniu 14 stycznia odbędzie się szkolenie dot. nowych druków umów i sprawozdań w trybie 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które obowiązują w konkursach 
na 2020 r. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Podczas spotkania omówione zostaną założenia konkursów na realizację zadań publicznych z 
zakresu „Centrów Aktywności Obywatelskiej” oraz „Wsparcia działań na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego”, w szczególności na rzecz młodzieży.   

Otwarty konkurs na realizację zadań 

publicznych Gminy Wołów w zakresie 

wsparcia i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2020 roku 
 

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
UMWD zaprasza przedstawicieli organizacji 
pozarządowych z Dolnego Śląska na spotkanie 
informacyjne poświęcone konkursom na 
realizację zadań publicznych Województwa 
Dolnośląskiego w 2020 roku 
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Zapraszamy 8 stycznia 2020 roku (środa) w godz. 11:00 – 13:30 w sali nr 122 w budynku 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ulicy Walońskiej 3 - 5 we 
Wrocławiu.  

 
Udział w spotkaniu prosimy potwierdzić do dnia 3 stycznia 2020 roku na maila: 
pawel.antoniewicz@d 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer mikrorachunku w prosty sposób można wygenerować już dzisiaj na stronie 

podatki.gov.pl. Numer można otrzymać również w dowolnym urzędzie skarbowym. Nadawany 

jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – nie wymaga składania żadnych 

wniosków do urzędu skarbowego. 

 

Generator mikrorachunku podatkowego (wystarczy wpisać numer NIP): 

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego 

 

Mikrorachunek, oprócz właściwego dla danej organizacji identyfikatora podatkowego, musi 

zawierać cyfry „1010 0071 222”. Dla przykładu numer rachunku do wpłat podatku przez 

Fundację trzeci.org, wygenerowany za pośrednictwem ww. Portalu Podatkowego Ministerstwa 

Finansów, to: 

 

Indywidualny mikrorachunek podatkowy 

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy, w tym 

organizacje pozarządowe, będą rozliczać 

się z Urzędem Skarbowym za 

pośrednictwem własnych, indywidualnych 

rachunków bankowych. Dotyczy to 

należności z tytułu PIT, CIT i VAT. 
 



 
                                      Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności 
                                      - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
                                 ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
                                        na lata 2018 – 2030 oraz ze środków publicznych  
                                                Samorządu Województwa Dolnośląskiego 
 
 

PL    64 1010 0071 2222 9880 2688 1000 – cyfry „1010 0071 222” są identyczne dla wszystkich 

podatników. Cyfry „9880268810” to numer NIP Stowarzyszenia PROPAGO 

 

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 

31 grudnia 2019 r. Po tej dacie podatki należy regulować na indywidualny numer rachunku. 

 

 

 
Dziękujemy Wam za wsparcie, ciepłe słowa i udział w organizowanych przez nas inicjatywach 

w 2019. Jesteśmy dumne z tego, że nasz lokalny III sektor rośnie w siłę, potrafimy razem 

działać i chętnie podwyższamy swoje kompetencje. Przed nami kolejny rok pełen wrażeń- 

do miłego zobaczenia w Centrum Aktywności Obywatelskiej Stacja-Brzeg Dolny! 
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