
BIULETYN

AKTYWNOŚCI

OBYWATELSKIEJ

LOKALNY I I I  SEKTOR W PIGUŁCE

OPRACOWANIE:  STOWARZYSZENIE INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ
PROPAGO

MAJ

2022



DZIEJE SIĘ...

Majowy biuletyn rozpoczynamy  wizytą w Żerkowie na pikniku
sportowym, który odbył się 7 maja na terenie boiska przy Świetlicy
Wiejskiej. Sołtys jak zwykle załatwił wyśmienitą pogodę, więc
publiczność również dopisała.

Za nami pierwsze wydarzenia plenerowe, które pokazują
jak bardzo są one potrzebne- uśmiechnięte twarze,
niekończące się rozmowy, przednia zabawa- to lubimy!

 

Na dzieci i ich rodziny czekało
mnóstwo atrakcji- malowanie
twarzy, różnorodne konkurencje
sportowe, w tym mecz piłki nożnej
w wykonaniu młodych piłkarzy z
KP Brzeg Dolny. Dla dużych i
małych smakoszy organizatorzy
przygotowali kulinarne
niespodzianki- ciasta i przekąski,
kiełbaski z grilla oraz lody.
Impreza tak przypadła wszystkim
do gustu, że domagano się
szybkiej powtórki- Stowarzyszenie
na rzecz mieszkańców wsi Żerków
zapowiedziało, że niebawem
ogłosi termin kolejnej edycji tego
fantastycznego wydarzenia.

W tym samym dniu w Krzydlinie Małej, przedstawiciele OSP i MDP
świętowali Dzień Strażaka.  Uczestnicy rozpoczęli go od mszy świętej
w kościele p.w. św Michała Archanioła w swojej wsi, następnie  udali
się na Sołtysówkę - tam czekał na nich poczęstunek,   grill i co
najważniejsze możliwość integracji, a w tym planowanie działań
podczas nadchodzącego lata. 



OSP Brzeg Dolny swoje święto uczcili w inny sposób- dzieląc się
swoją wiedzą z najmłodszymi. Działalność edukacyjna tej jednostki
zawsze łączy się z zadaniami praktycznymi- dzieci z grup
przedszkolnych z ZSP nr 1 i ZSP nr 3 pokonały mini tor z wężami i
laniem wody z hydronetki do celu, zwiedziły remizę, wysłuchały
uważnie prelekcji. A na koniec ku uciesze dzieci przejażdżka wozem! 



W organizacjach, które pozyskały grant w ramach programu
Aktywni Obywatele Krainy Łęgów Odrzańskich praca wre- na
realizację mają czas do końca czerwca, więc tempo prac z każdym
wolnym weekendem znacznie przyspiesza.

Stowarzyszenie "W Rudnie jest cudnie" 
 realizuje projekt Zielona Stacja Rudno w
Krainie Łęgów Odrzańskich, w ramach którego
powstaje miejsce spotkań dla mieszkańców i
turystów, tj. wiata drewniana, wraz z ławkami,
mobilną stacja naprawy rowerów, stojakami na
rower oraz pojemnikami na segregację śmieci.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie
Małej realizuje projekt "Nasze miejsce
Spotkań, sportu i rekreacji w Krainie Łęgów
Odrzańskich" W ramach zadania powstaje
Plac Zabaw dla dzieci w „Sołtysówce”. Będzie
to miejsce spotkań dla mieszkańców i
turystów, plac zabaw uzupełni istniejącą
infrastrukturę rekreacyjną (wiata drewniana,
wraz z ławkami, siłownia zewnętrzna, miejsce
na ognisko). 

Prace w ramach projektu "Łęgowa Harcówka"
realizowanego przez "HO Cichociemni" idą
pełną parą. Harcerze skończyli kłaść kafle na
podłodze w dużej sali i rozpoczęli fugowanie.
Kolejny etap to kafle na korytarzu i w toaletach.
Nadal kładą stelaże na sufitach pod płyty
kartonowo-gipsowe nad którymi ukryją
wszystkie nowe kable elektryczne. Niestety
dotacja nie pokryje całego zakresu prac
remontowych, dlatego niebawem ma ruszyć
kampania crowfundingowa na ten cel.

Fundacja EduSilesia realizuje projekt "Odra – Rzeka edukacji w Krainie Łęgów
Odrzańskich", którego głównym celem jest edukacja przyrodnicza za pomocą
wielkoformatowej gry "Ekoprzechadzka z Edusilesią", która stworzona jest z myślą o
wszystkich miłośnikach natury- przekonać się o tym mogli np. uczestnicy kiermaszu
zorganozowanego przez LGD KŁO 21.05.  

https://www.facebook.com/FundacjaEduSilesia?__cft__[0]=AZXPHx1cAyI2PsVFUmU6ofbuHIKQuBL2zzI2wJQqlztuiYckqaRvtMAaAcc_XpsHn2SscxabyAOxO5FYkWAEOlnBJy5Jb8FVqaYm1pU2W7i4kq8luWkp9M1EW-oeUtufdRc&__tn__=-]K-R


Przedszkolaki z Wołowa w maju wybrały się z muzyczną podróż z
Różą z oraz inspirowały się ceramiką z panem Krzysztofem z
Fundacji My- projekt "Akademia Artysty - sztuka i edukacja"
porusza czułe struny i wzmacnia poczucie własnej wartości u dzieci.
To ostatnie zajęcia edukacyjne- niebawem czas podsumowań.

 "Piosenka - muzyczna opowieść" -
niezliczone style, wykonawcy,
instrumenty- od natłoku informacji
może się zakręcić w głowie. Całe
szczęście prowadząca warsztaty
przedstawiła ułamek z muzycznego
świata, który ma skłonić dzieci do
własnych poszukiwań. "Przetwarzanie -
ceramiczne inspiracje"-  nadawanie
przedmiotom nowego życia to cenna
umiejętność, którą nabyły dzieci w
ramach zajęć rękodzielniczych.
Foto : Pani Aparatka

Długo czekaliśmy na wyniki NOWEFIO- tym razem tylko 1
organizacja z naszego terenu otrzyma dofinansowanie swoich
działań. Bez wątpienia projekt "Eko-Naturalni. Jak zrozumieć i żyć w
przyjaźni z naturą" , realizowany przez Stowarzyszenie W Rudnie
jest cudnie , będzie hitem nadchodzących 3 lat. Uplasował się on na
6!!!miejscu listy rankingowej- brawo dziewczyny!!! 

Autorkami projektu są Monika Kwolik o której śmiało można powiedzieć że "żadnej pracy
się nie boi" i łączy wiele ról, które składają się na liderkę lokalnej społeczności z licznymi
talentami, ogromnymi kompetencjami i doświadczeniem oraz  Tamara Chorążyczewska,
która doświadczenie projektowe zdobyła podczas organizacji ponad dwudziestu edycji
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Jest również autorką książek oraz dziennikarką.
Oczywiście to nie wszystkie asy w rękawie Stowarzyszenia- w trakcie realizacji działań
projektowych będziemy mieli możliwość zobaczenia w akcji innych utalentowanych
członkiń. Projekt łączy w sobie wiele obszarów, których wspólnym mianownikiem jest
natura i opierać się będzie w dużej mierze na zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce-
np. poprzez stworzenie i wspólną uprawę ogrodu społecznego lub hodowlę kur. Taki
pomysł jest skazany na sukces. Gratulujemy!!!

Piknik Rodzinny, który odbył się 27 maja  przy Szkole Podstawowej
w Starym Wołowie, był jednocześnie wydarzeniem inaugurującym
zbieranie materiału do projektu Monografii Starego Wołowa, które
rozpoczyna Stowarzyszenie Historii Wołowa.



Podczas pikniku przedstawiciele
Stowarzyszenia przeprowadzili bicie
wołowskiego dukata oraz przekazali
informacje dotyczące bieżącej działalności
jaką jest odkrywanie i historii ziemi
wołowskiej przy współpracy z jej
mieszkańcami oraz dokumentowanie jej w
formie nagrań i zapisów.

W Brzegu Dolnym rozstrzygnięto konkurs "Inicjatywa Lokalna
2022". W pierwszej edycji 4 grupy nieformalne będą mogły
zrealizować swoje pomysły na terenie należącym do gminy- łączna
kwota, którą będą rozporządzały to ok. 21 tys zł. 
Przypominamy, że ideą inicjatywy lokalnej nie jest
tworzenie dodatkowej formy konkursu grantowego, lecz
realne włączenie mieszkańców w proces podejmowania
decyzji i ich realizowania w samorządzie, dlatego
kluczową rolę w ich realizacji odgrywa wolontariat- im
więcej ludzi włączy się do wspólnego działania, tym
lepiej. Stowarzyszenie Propago czynnie włączyło się w
przygotowania do wprowadzenia tego instrumentu
partycypacji obywatelskiej i w razie potrzeby będzie
nadal wspierać grupy aktywnych mieszkańców. Ostatnie
spotkanie informacyjne- dla przedstawicieli wybranych
inicjatyw odbędzie się 1 czerwca w UM o godz. 10.00.
Pozwoli ono na doprecyzowaniu kwestii związanych z
płatnościami oraz formami dokumentowania rezultatów
każdej z inicjatyw. Prowadzić je będzie pan Piotr
Smelkowski - pełnomocnik ds. ngo UM w Brzegu
Dolnym.



Dobra energia, skupienie się na swoich potrzebach, ale także wsłuchiwanie się w
potrzeby innych społeczników- czasami przytłoczonych obowiązkami w 3. sektorze-
tematy poruszane na warsztatach wypalenia naprawdę dały do myślenia. Planowanie
inicjatyw to nasz chleb powszedni, jednak nauczyliśmy się prosić o radę, wsparcie,
pomoc, wskazówki, by zrobić to jeszcze lepiej.

W ostatni weekend maja w Garnierówce, mieszczącej się w
Głębowicach, odbyły się 2-dniowe warsztaty dla 22 liderów ngo. 

Kolejny transport Cichociemnych trafił do celu, a przedstawiciele
HO z  Naczelnikiem na czele- szczęśliwie wrócili do domu. Potrzeby
związane szczególnie z medykamentami i długoterminową
żywnością są ogromne, dlatego już teraz harcerze planują kolejną
wyprawę na ukraińskie tereny objęte działaniami wojennymi.

Dary, które niedawno pojechały na Ukrainę
pochodziły głównie od amerykańskich i
słoweńskich skautów- łącznie to ponad 3 tony-
głównie leków, art. higienicznych, żywności,
których część wyjedzie w następnym
transporcie. Warto podkreślić, że
wolontariusze pomimo obowiązków stale
znajdują czas, by mniej więcej raz w tygodniu
przygotować kolejną porcję darów, która trafi
do potrzebujących. Dzięki ich wzorowej
samoorganizacji, każda akcja pomocowa
przebiega jak w zegarku.



Z ŻYCIA CAO...

W biurze CAO gościliśmy wielu lokalnych liderów i liderek- wszyscy
pełni energii i pomysłów.
12 maja spotkaliśmy się po raz trzeci, aby
się sieciować. Jest to jedna z niewielu
okazji, kiedy wszyscy razem możemy się
zobaczyć. Wypić kawę, porozmawiać,
zaplanować wspólne działania. Tym razem
dyskutowaliśmy o zasobach jakie
posiadają nasze organizacje. Stworzenie
ich wspólnej bazy pozwoliłoby nam
efektywniej w przyszłości je
wykorzystywać. Jednak mimo wielu
zasobów rzeczowych - najcenniejszymi
dobrami są ludzie, którzy z nami
współpracują  i to oni stoją za niezwykle
napiętym harmonogramem wydarzeń,
które w tym roku zaplanowali dla
mieszkańców naszej okolicy. 

W ramach majowego doradztwa merytorycznego
pomagaliśmy w uzupełnianiu wniosków
aplikacyjnych do konkursów "Działaj Lokalnie 2022"
"Małe FIO- Odra-Niemen" oraz "Równać Szanse -
Małe granty". Doradztwo księgowe to w tym
miesiącu głównie opierało się na przygotowaniu do
sprawozdania finansowego oraz pomoc w
bieżącym księgowaniu.

Czeka nas bardzo dużo różnorodnych atrakcji, dlatego już teraz pracujemy nad tym, by
nic nie uszło waszej uwadze!! Szczegóły na naszym profilu- zachęcamy do współpracy w
tej kwestii. Sezon imprezowy najwyższy czas zacząć!

Przedstawicielka naszej organizacji wzięła
udział w spotkaniu sieciującym
Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO, które
odbyło się w siedzibie DFOP we Wrocławiu.
Rozmowy toczyły się wokół promocji  sieci
doradztwa- ustaleniu ich szaty graficznej
oraz rodzajów materiałów.



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 8.00-15.00

Dla każdej organizacji lub grupy znajdziemy
lek na wszelkie bolączki lub zastosujemy
działania prewencyjne :)
 

Przypominamy, że w ramach projektu "Pozarządowy Ostry
Dyżur",  realizowanego  z dotacji Programu Aktywni Obywatele -
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG przez Fundację
Merkury, prowadzimy doradztwo dla ngos i grup nieformalnych.

 Główne działania przewidziane w projekcie to doradztwo merytoryczne i
księgowe, spotkania "pozarządówek", warsztaty wyjazdowe i stacjonarne oraz
edukacja obywatelska. 
Dyżury doradcze w ramach niniejszego projektu prowadzimy w czwartek w godz.
8.00-18.00 i piątek w godz. 8.00-15.00.
Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji projektowych na łamach biuletynu,
na naszym fun page'u  
https://www.facebook.com/stowarzyszenie.propago
oraz na stronie internetowej www.propago.org.pl.

Od  1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 prowadzimy projekt
"Wyzwalamy społeczną energię" ze środków NOWEFIO 2021-
2030. 

Projekt sfinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

NOWEFIO na lata 2021-2030



Uczestnikami projektów jest młodzież w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i
małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Realizowane projekty muszą:
– włączać młodych ludzi do działań już na etapie planowania, tak aby stali się
aktywnymi twórcami, uczestnikami i bezpośrednimi realizatorami projektu;
– dać młodym ludziom przestrzeń do działania, realizacji ich pasji i zainteresowań;
– uwzględniać ważne miejsce w projekcie dla każdego uczestnika;
– tworzyć spójną ofertę cyklicznych działań prowadzonych samodzielnie przez
młodych ludzi, w których weźmie udział grupa co najmniej 10 uczestników;
– włączać wielu partnerów w działania młodych ludzi (współpraca przy realizacji
projektu z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi,
rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
– dawać możliwość wprowadzenia działań onlinowych w wyjątkowych sytuacjach
uniemożliwiających prowadzenie rzeczywistych działań;
– zapewnić, aby komponenty szkoleniowe i warsztatowe był jedynie elementem
wprowadzającym do dalszych działań projektowych;
– w miarę możliwości prowadzić rekrutację grupy w sposób zapewniający
różnorodność płci, wieku, miejsca zamieszkania, klasy szkolnej itp.;
– dawać możliwość zaplanowania działań włączających młodzież w akcje pomocowe
na rzecz uchodźców i we wspólne działania z młodzieżą z Ukrainy.
Formy wsparcia:
– granty do 10.000 zł na realizację 6-miesięcznych projektów,
– szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów,
– wizyty w miejscu realizacji działań,
– gadżety dla uczestników projektów.
W grupie projektowej powinno działać minimum 10 osób, a zalecana liczba osób w
grupie to 12-15 osób.
Termin składania wniosków: 7 czerwca 2022
źródło:
https://rownacszanse.org.pl/kmg/ruszyl-nabor-wnioskow/

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Celem konkursu Równać Szanse - Małe granty
jest wsparcie projektów, które będą rozwijały
kompetencje społeczne i emocjonalne
młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski
o wsparcie mogą składać podmioty ze wsi i
miast do 20.000 mieszkańców

https://granty.pl/kalendarz/rownac-szanse-male-granty/


 7 kwietnia  rozpoczął  się nabór wniosków w
ramach tegorocznej edycji Rządowego Programu
Klub przewidującego wsparcie dla
młodzieżowych klubów sportowych. Operatorem
Krajowym programu jest Krajowe Zrzeszenie LZS.
Program jest finansowany przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) .

W ramach Programu Klub można uzyskać dofinansowanie w dwóch wariantach:
 – 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych;
 – 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.
Przyznane granty można przeznaczyć na wynagrodzenie szkoleniowców, organizację
obozów sportowych czy też zakup sprzętu sportowego.
Kluby, które otrzymają dofinansowanie mogą realizować zadania w terminie od 1
stycznia do 30 listopada 2022.
Wymagany wkład własny to minimum 5% całości kosztów zadania.
Najważniejsze zasady dotyczące tegorocznej edycji programu zostały zamieszczone na
stronie internetowej Operatora Krajowego – Krajowego Zrzeszenia LZS. Termin składania
wniosków upływa 6 czerwca 2022 r.
Źródło: Krajowe Zrzeszenie LZS, www.rzadowyprogramklub.pl

Aplikować mogą grupy i stowarzyszenia mieszkańców, rady sołeckie, organizacje
pozarządowe, spółdzielnie, instytucje kultury, przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy
społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz jst. Minimalna kwota, o którą może ubiegać
się Wnioskodawca w ramach Programu to 3.000 zł, a maksymalna 10.000 zł Wnioski
przesłane za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia
https://avsipolska.org/helpukraine/ należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia
17 maja 2022 roku od godz. 00.01 do dnia 6 czerwca 2022 roku. Projekty zgłoszone w
ramach Programu będą oceniane z perspektywy realizacji poniższych celów :
a. Wsparcie relacji rodzinnych.; b. Wsparcie psychologiczne., c. Wsparcie adaptacji
społecznej w nowej rzeczywistości. d. Tworzenie nowych miejsc integracji społecznej. e.
Aktywizacja dzieci i ich opiekunów. f. Wsparcie kanałów pomocy humanitarnej.
g. Wsparcie edukacji i inicjatyw szkolnych., h. Wsparcie inicjatyw kulturalnych, szczególnie
w wymiarze lokalnym., i. Aktywizacja relacji polsko–ukraińskich w zakresie opieki nad
dziećmi., j. Trwałość proponowanej infrastruktury społecznej.
źródło: https://avsipolska.org/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin-Programu-
Grantowego-AVSI-Polska-2022.pdf
 

Celem tego programu jest  integracja i wzajemna
akceptacja. Preferowane są projekty, które
powstają oddolnie, współdzielone i dyskutowane
w lokalnych społecznościach wiejskich i miejsko-
wiejskich, które są realizowane na terenie
jednego lub kilku sołectw sąsiadujących.

https://rzadowyprogramklub.pl/zasady/
http://www.rzadowyprogramklub.pl/


Ogólnopolski  Program prewencyjny PZU "Dobra
Drużyna" ma na celu ochronę zdrowia i propagowanie
zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu
organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i
zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku
życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

W ramach programu PZU może dofinansować:
a) koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów
prowadzenia zajęć sportowych oraz organizacji rywalizacji sportowej;
b) koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, w tym m.in: zakup nagród, obsługa
sędziowska, obsługa medyczna,
zapewnienie napojów dla zawodników;
c) koszty zakupu sprzętu sportowego i strojów;
d) koszty transportu na zawody sportowe;
e) koszty wpisowego do rozgrywek i zawodów sportowych;
f) inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży po
wcześniejszym zatwierdzeniu rodzaju kosztu przez Pracownika Zespołu Prewencji w PZU
i ujęciu ich w umowie Program prowadzony jest przez PZU do odwołania. Organizator
ma prawo zakończyć go w każdym momencie bez podawania
przyczyny.
Wnioskodawca składa wniosek przez stronę internetową www.pzu. pl/dobra-
druzyna/program-prewencyjny w systemie dedykowanym do obsługi wniosków
prewencyjnych („system ICM OWSP”). Minimalna kwota dofinansowania, o którą można
wystąpić we
wniosku, wynosi 5 000 zł brutto,, maksymalna kwota dofinansowania, o którą można
wystąpić we wniosku, wynosi 15 000 zł brutto.
źródło: https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 08/2022/WD/DEKID.
Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs
Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia
w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn.
MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO 

1.      Cele konkursu:
1)    kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie
polskich tradycji orężnych od średniowiecza po współczesność;
2)    upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat historii oręża polskiego
poprzez ukazanie wydarzeń oraz wybitnych postaci, które miały bezpośredni wpływ na
kształtowanie polskiej państwowości oraz walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny;



3) upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaci w historii oręża polskiego poprzez
wykorzystanie nowoczesnego środka przekazu, jakim jest mural;
4) aktywizowanie środowisk lokalnych do poznawania i kultywowania tradycji orężnych w
regionie, w tym o zapomnianych lokalnych bohaterach walk o niepodległość;
podkreślanie znaczenia dokonań Sił Zbrojnych RP i ciągłości łańcucha żołnierskich
pokoleń. Termin realizacji zadań: od 18 lipca 2022 r. do 30 listopada 2022 r.; na
realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości; do 3.000.000,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2022 r. ;
źródło:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-
082022wddekid?
fbclid=IwAR2DBPwZk93C6ImTs4BTcZe6hZBgUHLbmOvyNu32W3BuEZdv2dIK000jF6c

Celem Konkursu jest promocja Lasów
Państwowych oraz promocja żywności
pochodzenia leśnego. W ramach
ogłoszonego Konkursu, Uczestnicy mogą
otrzymać dofinansowaniew wysokości do
5.000,00 zł netto na promocję Lasów
Państwowych.

Uczestnikami Konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego
Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Aby wziąć w nim udział, trzeba zaprezentować pomysły
na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Przykładowe działania
promocyjne to:
-organizacja stoiska promocyjnego promującego żywność pochodzenia leśnego wraz
z działaniami edukacyjnymi;
-organizacja warsztatów kulinarnych z wykorzystaniem produktów pochodzenia leśnego;
-organizacja pogadanki dla dzieci w szkole podstawowej nt. prozdrowotnych walorów
żywności pochodzenia leśnego;
- organizacja konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę pochodzenia leśnego. Wniosek
powinien zostać nadany do Organizatora listem poleconym na adres: Centrum
Informacyjne Lasów Państwowych, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, bądź przesłany
w formie elektronicznej na adres: konkurs.kgw@cilp.lasy.gov.pl w terminie do 30.09.2022
źródło: https://www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy
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NOWA FORMA, GEN. SIKORSKIEGO 6, WOŁÓW
12.06.2022, G. 14.00-19.00

 
RĘKODZIEŁO: 

- NACZYNIA CERAMICZNE,
- ŚWIECE SOJOWE,

- OBRAZY NA DREWNIE I PŁÓTNIE,
- MAKRAMY,

- MYDEŁKA GLICERYNOWE,
- TORBY I PODUSZKI Z PUNCH NEEDLE,

- LAS W SŁOIKU,
- BIŻUTERIA ZE SZKŁA,

- NACZYNIA Z DREWNA,
- ŚWIECE Z WOSKU PSZCZELEGO,

- OPASKI, TORBY, WORECZKI RELAKSACYJNE I WIELE INNYCH!
 

WARSZTATY:
16:00 – SENSORYCZNE BOMBY NASIENNE WARSZTATY PROWADZONE PRZEZ PASIEKĘ GARWÓŁ. (1H)

17:00 - WARSZTATY DLA DZIECI „LEŚNE DZIECI” (40 MINUT) PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIE WARSZTATÓW
„ZAPRASZAM DO LASU”.

18:00 - "KĄPIEL LEŚNA " WARSZTAT UWAŻNOŚCI DLA DOROSŁYCH (30 MINUT) PROWADZONY PRZEZ PRACOWNIE
WARSZTATÓW „ZAPRASZAM DO LASU”. 



GODZINY OTWARCIA
 CAO

 
 
 

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 11.00 –18.00
PIĄTEK:       08.00 – 15.00

 
 
 
 
 


