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DZIEJE SIĘ...

Liderki i liderzy na chwilę podnieśli wzrok znad segregatorów i
podzielili się planami na 2022 rok. Mimo, że wszystko wskazuje na
to, że czeka nas kolejny rok z epidemią covid, działania które nas
niebawem czekają są bardzo różnorodne i pokazują, że mimo
wszelkich przeciwności ngosy nie chcą zwalniać tempa.

Mimo, że w tym miesiącu lokalnych inicjatyw jak na
lekarstwo, nie znaczy to że organizacje pozarządowe
zrezygnowały z działań. Przecież sprawozdawczość i
planowanie są na liście "must do" w ngosach od zawsze ;)

 w 2022 roku planujemy kontynuować rozpoczętą w ubiegłym roku serię działań
dotyczących świadomości ekologicznej mieszkańców. Zamierzamy skupić się na
warsztatach i spotkaniach o tematyce ekologicznej, a także rękodzielniczej. Swoje
działania kierujemy do wszystkich mieszkańców naszej miejscowości, a także gminy.
Większym działaniem, które od dłuższego czasu przewija się w pomysłach jest stworzenie
małej biblioteczki w świetlicy wiejskiej oraz organizowanie spotkań na których będziemy
rozmawiać o lekturach. Planujemy również powrócić do piątkowych spotkań pn.
"Świetlica otwarta dla wszystkich" na których będziemy zajmować się różnorodną
tematyką, a także zacieśniać więzi sąsiedzkie. Chcielibyśmy również częściej niż
dotychczas współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi z naszego powiatu,
bo daje to nowe możliwości oraz wiele możemy się od siebie nauczyć :)

 Katarzyna Sworniowska-Ogrodowicz
Martyna Owczarz

Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wsi Radecz

 

Irena Machlowiec
Stowarzyszenie Jezierzyca



W roku 2021 zorganizowaliśmy lub pomogliśmy przy
organizacji 74 imprez. Zazwyczaj w ciągu roku mamy
około 50 imprez więcej ale jak na kolejny rok w czasie
pandemii to i tak uważamy, że jest to nie zły wynik. Na rok
2022 też mamy duże plany. Część imprez jest już
wpisanych w nasz kalendarz a spora część wyjdzie w
czasie naszej bieżącej pracy.

 Stowarzyszenie Jezierzyca- Krzelów ma za sobą dość pracowity rok, który zaczął się
obostrzeniami, lękiem jak to dalej będzie, a potem jednak udało nam się całkiem
sprawnie zrealizować 4 projekty. W grudniu, gdy już dobiegaliśmy do mety dopadło nas
zmęczenie,nie było żadnej ochoty, żeby patrzeć w przyszłość i robić plany. Jednak gdy
dni stają się coraz dłuższe, słońce radośnie zaświeciło, a LGD Kraina Łęgów
Odrzańskich zadzwoniła, że w końcu będzie można realizować projekt, na który długo
czekaliśmy, to zaczęliśmy się zastanawiać nad planami na bieżący rok. „Aktywnie w
Krainie Łęgów Odrzańskich” to projekt stworzenia ścieżki rowerowo- pieszej łączącej
Krzelów z miejscowością Słup. W Słupie w ostatnich latach powstało kąpielisko z plażą,
miejscem do siatkówki plażowej, pomostami, więc będziemy proponować wyprawę na
kąpielisko rowerem albo pieszo z kijkami. Ścieżka zostanie wytyczona, oznaczona, a
wszystko to we współpracy z Nadleśnictwem Wołów, z którym podpisaliśmy
porozumienie w tej sprawie. W tym celu planujemy zajęcia dla chętnych mieszkańców
Krzelowa z marszu Nordic Walking. 
Ponadto chcielibyśmy kontynuować naszą misję pielęgnowania tradycji. Pewnie
wszyscy już znają nasz produkt lokalny: „pierogi po krzelowsku”. Teraz chcielibyśmy
pójść dalej i ocalić od zapomnienia rzemiosła dawne takie jak tkactwo, wikliniarstwo, ale
też tradycje jak malowanie pisanek woskiem albo właśnie robienie pierogów, czy chleba
na zakwasie.
Trzymajcie kciuki, żeby się udało.

Piotr Gajewski
Harcerska Organizacja
Wychowawczo-Patriotyczna
"Cichociemni"



Styczeń
- Orszak Trzech Króli - Brzeg Dolny, Wojciechów
- Uroczysta Zbiórka z okazji 101 Urodzin Cichociemnego Majora Aleksandra
Tarnawskiego 
- 77. Rocznica Wyzwolenia Brzegu Dolnego - uroczystość przy Obelisku koło Zakładów
Chemicznych
 PCC Rokita
- szkolenie projektowe w LGD Kraina Łęgów Odrzańskich - Prochowice
- 30. Finał WOŚP - Brzeg Dolny, Wrocław, Wojciechów, Markuszów
Luty
- zimowy biwak dla harcerzy z Federacji Harcerskiej "ZARZEWIE" - Góra św. Anny
- urodziny zaprzyjaźnionej drużyny z ZHP - Miskat
- Obchody 81.Rocznicy I Zrzutu Cichociemnych do okupowanej Polski - Dębowiec
- Dzień Myśli Braterskiej
- "Zrzut 316 - OPERA" biwak Drużyn Harcerskich z HO Cichociemni - Brzeg Dolny
Marzec
- szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli z Powiatu Wołowskiego
- szkolenie z pierwszej pomocy dla harcerzy z Drużyn Starszo Harcerskich z HO
Cichociemni - część 2
- Msza Święta w intencji Cichociemnego Majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"
i jego Żołnierzy - Bełżyce
- Harcerski Rajd Górski- Karkonosze
Kwiecień
- Zlot Harcerski - Leszno
- szkolenie dla przybocznych i drużynowych z Federacji Harcerskiej "Zarzewie" - Brzeg
Dolny
- biwak Gromad Zuchowych z HO Cichociemni - Brzeg Dolny/Kuraszków
- Bushctaft - Leśni Ludzie - spanie w lesie - Lasy Państwowe w Polsce 
Maj
- Uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- Uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa - Radecz, Wołów, Wojciechów
- 2. Rajd Porucznika Alojzego Krzaczkowskiego - Brzeg Dolny
- Zjazd Cichociemnych i Ich Rodzin, wizyta w JW GROM - Warszawa
- Manewry Ratownicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP - Legnickie Pole
- Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
- VIII Wołowski Bieg Flagi Narodowej
Czerwiec 
- Gra Terenowa dla harcerzy z Federacji Harcerskiej "ZARZEWIE" - Maszewo Małe
- Dni Brzegu Dolnego
- Harcerski Spływ Kajakowy "Szlakiem Odry" - Ścinawa-Chobienia - biwak dla
uczestników spływu w Schronisku Młodzieżowym w Jemielnie
- 5. Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej - Nałęczów
- Piknik Osiedla Klecina - Wrocław
 



Lipiec
- Bushctaft - Leśni Ludzie - spanie w lesie - Lasy Państwowe w Polsce 
- Wielka Gra Terenowa "KROKODYL XXIX" - obóz harcerski pod namiotami - Lgiń
- 28. Poland Rock Festiwal - lotnisko Drzewice 
Sierpień
- Obchody 78. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego 
- VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Belle Voci" - Brzeg Dolny
- Dożynki Gminy Brzeg Dolny - Żerków
- II Powiatowy Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Wołowskiego
Wrzesień
- Obchody 83. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej - Brzeg Dolny, Wołów, Wojciechów 
- Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów w Turcji - Izmir
- Harcerska Pielgrzymka do Bazyliki Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy 
- Start Harcerski - biwak zuchów i harcerzy z HO Cichociemni
- Powiatowy Rodzinny Piknik Rowerowo-Historyczny
- 4. Rajd Pamięci Stanisława Zięby "TYGRYSA" - Wojciechów
- Nocna Gra Terenowa "Śladami Cichociemnych" - Dębowiec
Październik
- 83. Rocznica Masowego Mordu w Szczuczkach na Lubelszczyźnie 
- II Zlot Federacji Harcerskiej "ZARZEWIE" - Legnica
- "Zrzut 316 - BEJ" - biwak dla Drużyn Harcerskich z HO Cichociemni - Wołów
- 9. Rajd Majora Cichociemnego Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" - Bełżyce 
- Bieg w Naturze Nadleśnictwa Wołów - Tarchalice 
Listopad
- Obchody z okazji Święta Niepodległości - Brzeg Dolny, Wołów, Wojciechów
- Ogólnopolska Gra Terenowa - Operacja Lotnicza "Dyhenfurth" - Brzeg Dolny
Grudzień
- X Manewry Ratownicze - Brzeg Dolny 
- Betlejemskie Światełko Pokoju - Brzeg Dolny, Wołów, Wrocław, Markuszów,
Wojciechów
- Wigilia Harcerska
- Świąteczny Brzeg Dolny nad Odrą
Luty-Czerwiec
- Realizacja Projektu "Łęgowa Harcówka" finansowanego ze środków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

Do tych imprez należy doliczyć jeszcze cotygodniowe zbiórki naszych Gromad
Zuchowych, Drużyn Harcerskich i Starszo Harcerskich, Kręgu Instruktorskiego oraz
Grupy Ratownictwa Specjalistycznego "CICHOCIEMNI". W jednym tygodniu takich
spotkań jest 10.



Część z naszych działań na 2022 została zaplanowana już na początku 2021 za sprawą
projektu "Wyzwalamy Społeczną Energię" ze środków programu NOWEFIO. Niebawem
nabiera on rozpędu i wiosną zorganizujemy 2 ciekawe cykle szkoleniowe dla
przedstawicieli ngo, następnie będziemy pomagać w zorganizowaniu 10 pikników na
terenie powiatu wołowskiego. Bez zmian pozostaje funkcjonowanie Centrum
Aktywności Obywatelskiej- od 2019 prowadzimy tam doradztwo merytoryczne i
finansowe dla ngo. Próbujemy naszych sił w międzynarodowych projektach- aktualnie
pracujemy nad dwoma wnioskami do programu Erasmus+ i bardzo liczymy na dalszy,
pozytywny rozwój wydarzeń w tym kierunku. Na pewno będziemy kontynuować
działania wewnątrz Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO- spotkania, warsztaty,
szkolenia, które pomogą nam podwyższać nasze kompetencje. Najbardziej nam jednak
zależy na utrzymaniu dobrych relacji z lokalnym III sektorem- jest to fundament naszej
działalności.

Krystyna Laszkiewicz
Stowarzyszenie Propago

Ewelina Kuczma
Stowarzyszenie 
Taekwondo 
Pantera Polska

Dolnobrzeskie 'Centrum Sztuk Walki Pantera' wchodzi w Nowy Rok z ambitnymi planami
rozwoju na wielu płaszczyznach. Oczywiście, jak zawsze, najważniejszy będzie
doskonalenie umiejętności Taekwondo naszych podopiecznych i to zarówno w trybie
zajęć grupowych jak i spersonalizowanych, mających na celu podnoszenie możliwości
naszych najbardziej utytułowanych zawodników. Będziemy kontynuować współpracę z
dotychczasowymi podmiotami, ale i otwieramy się na możliwość nawiązania z nowymi,
mając nadzieję na zrealizowanie niezwykle ciekawych projektów ogólnorozwojowych.
Głęboko wierzymy, że jeszcze w pierwszym półroczu będziemy mogli pochwalić się
naszymi osiągnięciami tak na arenie lokalnej jak i międzynarodowej. Zachęcamy do
śledzenia naszych sukcesów na FB

Kamil Micewicz
OSP Krzydlina Mała



Róża Gołubowska
Fundacja MY

W 2022 roku poza udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych planujemy realizację
licznych projektów w ramach programów takich jak "Działaj Lokalnie" czy "Równać
Szanse", które zostały bardzo ciepło przyjęte przez lokalną społeczność. Przede
wszystkim jesteśmy nastawieni na aktywizację dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
udział w zawodach sportowo-pożarniczych, wycieczkach, rajdach rowerowych i innych
wydarzeniach przez nas organizowanych. Również planujemy dalszy rozwój
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która jest naszą dumą i przyszłością. W ramach tego
rozwoju będziemy organizować nowe, ciekawe spotkania, szkolenia, które zachęcą
młodzież do zgłębiania wiedzy o pożarnictwie i wstąpienia w szeregi OSP i PSP, a także
do aktywnego udziału w szeroko pojętym wolontariacie. Planujemy również realizację
innych, licznych projektów i przedsięwzięć, które mają m.in. na celu propagowanie
wiedzy o ochronie przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej, a także
dbania o środowisko naturalne.

Nowy rok to dla nas w dalszym ciągu kontynuacja stałych założeń, takich jak: rozwój
środowiska lokalnego poprzez sztukę, integracja społeczności, włączanie kultury w
codzienne życie, zwalczanie barier i wykluczeń, działania z różnorodnymi grupami
społecznymi – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby
narażone na wykluczenie społeczne. Jak co roku, mamy głowę pełną pomysłów i marzeń.  
Jesteśmy w działaniu, realizując drugą część edukacyjnego projektu „Akademia Artysty –
sztuka i edukacja” (finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030). Dzięki współpracy z
lokalnymi placówkami przedszkolnymi przeprowadzimy kolejny cykl warsztatów
artystyczno-muzycznych z dziećmi. Czekają nas również 4 szkolenia dla nauczycieli i
animatorów. Pragniemy wykorzystać potencjał i rozwijać sieć współpracy w obszarze
edukacji artystycznej i kulturalnej w naszej gminie. Nowością w naszym zespole jest
realizacja i tworzenie odpłatnej oferty na cele statutowe. Prowadzimy muzyczne działania
warsztatowe w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Brzegu Dolnym. Jesteśmy
zatem gotowi na kolejne wyzwanie, stworzenie odpłatnej oferty warsztatów dla dzieci i
młodzieży. W dalszym ciągu chcemy budować wrażliwą postawę wśród lokalnej
społeczności na szeroko pojętą sztukę i kulturę. W tym roku czeka nas dużo zmian.
Będziemy pracować z naszym zespołem w dwóch różnych miastach (Wołów –
Warszawa). Pewnie, jak większość, czekamy na wyniki programów ministerialnych. W tym
roku złożyliśmy aż 3 wnioski i planujemy rozwijać nasze dwa flagowe projekty w nowej
odsłonie, czyli "BAZAr Kulturalne Targowisko Wspomnień - edukacja lokalna" oraz
"Akademia Artysty - sztuka i edukacja". Po raz pierwszy stworzyliśmy również program
dla dzieci od 3 roku życia "Do 3 razy sztuka! Kultura przystępna".



Jednak nie ma tego złego, bo dowodzenie przejmuje Krzysztof Gołubowski- tato Natalii i
Róży. Posiada wieloletnie doświadczenie w zajęciach dydaktycznych z dziećmi i
młodzieżą. Jest lokalnym artystą, działaczem kulturalnym i społecznym,  który w ramach
projektu "BAZAr Kulturalne Targowisko Wspomnień" współprowadził archiwum
mówione, w czasie letnim prowadził plenery malarskie dla dzieci i młodzieży, warsztaty
szkoleniowe dla nauczycieli oraz współpracował przy projekcie "Aktywny Alfabet".
Nie możemy się doczekać jego autorskich inicjatyw i źródeł, którymi się inspiruje w
swoich działaniach. Fundacja MY nigdy nie podążała utartymi ścieżkami, więc nowe
spojrzenie na świat wokół nas poprzez pryzmat sztuki na pewno da uczestnikom
warsztatów, spotkań, pikników czy plenerów wiele radości, a fundacji dalszy, harmonijny
rozwój. Szczególnie mocno czekamy na dalsze działania włączające najmłodszych w świat
sztuki- na tym polu Fundacja MY zrobiła na przestrzeni 3 lat kawał dobrej roboty-
również za sprawą pana Krzysztofa, któremu zajęcia z dziećmi są bardzo bliskie. 

 

Fundacja MY- na łamach biuletynu pisaliśmy o niej bardzo często-
wszak to niedościgniony wzór jeśli chodzi o kreatywne warsztaty
bazujące na sztuce. Nie tylko my tak uważamy- działania Fundacji
dostrzegło Narodowe Centrum Kultury i zaproponowało współpracę
Natalii, która trzyma jej stery. 

"Pasja to taki
rodzaj wrażliwości,
która pojawia się
już bardzo
wcześnie, bo na
etapie dziecięcego
rozwoju. Ta wra-
żliwość przekłada
się często na
późniejsze dzia-
łanie w dorosłym
życiu. Może to być
zewnętrzny bo-
dziec lub chwila,
która skłoni do
twórczego myśle-
nia o samym
sobie"

Tak o sztuce w odniesieniu do najmłodszych opowiada on w publikacji "Akademia
Artysty- sztuka i edukacja". Dlatego bądźmy uważni na potrzeby dzieci również w
odniesieniu do tej dziedziny życia i odwiedźmy Fundację MY podczas warsztatów
muzycznych lub plastycznych.

https://www.facebook.com/bazarKTW/?__cft__[0]=AZXM1ote1fW3jOTy7edQWlRzwpyAsz3Ns6Yfk_hhLfKmWGvKNiIaR1b9aoyAzdRmq6AND7ol5HpFpoFHE72QQV7pU_hmwZOnXPnPKSMZ07fatCpWG8KeqBsn6gSakvflG5oZnpCndqBMFsARr4zOUYUOA9T77JubB5m1PtzAdgdacQ&__tn__=kK-y-R


Wołowski finał zorganizowany został na OSiRze. Oprócz licytacji  i występów  młodzież z MDP
Krzydlina Mała w ramach realizacji projektu pn. "Uczmy my ratować" zorganizowała pokaz
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku upadku.
Prowadzili również stanowisko do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagadnień
związanych z ochroną przeciwpożarową. Sztab z Wołowa uzbierał 38  472,88 zł. 

30 Finał WOŚP za nami. Przedstawiamy relację fotograficzną ze
sztabów z Brzegu Dolnego i  Wołowa. 

Dolnobrzeski finał
odbywał się na
hali MOSiR. W
programie nie
mogło zabraknąć
licytacji i bloków
artystycznych, a 
 Harcerska
Organi-
zacja"Cichociemni"
jak w poprzednim
roku odpowiedzia-
lna była za  trzy
loterię i sklepik-
przyniosły one
sumę 7 484,69 zł . 

Do zobaczenia w następnym roku na 31. Finale WOŚP



Miałyśmy bardzo dużo zapytań o  zgłoszenie
do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych. Organizacje uzyskiwały od nas
porady w formie stacjonarnej, telefonicznej
oraz emailowej. 

Z ŻYCIA CAO...

Możemy śmiało stwierdzić, że styczeń nie należy u nas do
ulubionych miesięcy w roku. Upłynął pod znakiem dwóch dużych
sprawozdań. Prezeska, która stoi na czele naszego zespołu i pełniła
funkcję koordynatora w projektach, jak zwykle stanęła na
wysokości zadania i sprawozdania zostały wysłane w terminie.
Czekamy na ich ocenę.

Ogłoszony niespodziewanie konkurs "Idee
promujące Odnowę Wsi Dolnośląskiej"
skłonił nas do rozmów z organizacjami
wiejskimi na temat potrzeb w tym zakresie
a tym samym aplikacji w tym konkursie.
Zainteresowanie na naszym terenie jest
spore- jak zwykle zapraszamy do konsultacji
wniosków projektowych!

.

Mamy wstępną datę II Pikniku Organizacji
Pozarządowych powiatu wołowskiego-
zapisujemy w kalendarzach 20.08.2022.
Tematem przewodnim tegorocznego pikniku
będzie wolontariat, a Stowarzyszenie
Propago będzie współorganizatorem
imprezy.   Stery przejmuje HO "Cichociemni"
z hm. Piotrem Gajewskim na czele. Zespół
Propago debatował jak podzielić zadania i
skąd pozyskać dodatkowe środki na moc
atrakcji, które będą czekały ma mieszkańców
powiatu wołowskiego.
Oj będzie się działo!

3mamy kciuki za  6organizacji
pozarządowych z terenu powiatu
wołowskiego, które złożyły wnioski
dotacyjne w programie NOWEFIO,
edycja 2022. 4 z nich konsultowałyśmy w
ramach doradztwa w CAO.



Dyżury doradcze odbywają się w CAO-
Stacja Brzeg Dolny, przy ul. Towarowej 3 w
Brzegu Dolnym. Zapraszamy w każdy
poniedziałek 9.00-14.00
wtorek 8.00 - 9.00
środę 14.00 - 15.30
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



W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań o charakterze
regionalnym (obejmujących min. 3 powiaty):
1.ROK MARII KONOPNICKIEJ, ROK BRUNONA SCHULZA - Przedsięwzięcia mające na celu
upowszechniające i promujące ich dorobek twórczy.
2.FESTIWALE SZTUKI -organizacja festiwali i przeglądów muzycznych, teatralnych,
filmowych lub innych mających szczególne znaczenie dla kultury Dolnego Śląska.
3.EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEŻY - organizacja lub uczestniczenie dzieci i
młodzieży w festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej, wystawach, warsztatach i
innych wydarzeniach mogących mieć istotne znaczenie dla wspomagania ich rozwoju i 
 uzdolnień.
4.DZIEDZICTWO KULTUROWE- popularyzacja i ochrona elementów kultury regionalnej,
folkloru i dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych Dolnego Śląska w formie
przeglądów, konkursów, festiwali, wystaw, konferencji, działań edukacyjnych
5.INICJATYWA ARTYSTYCZNA -przygotowanie i prezentacja wydarzeń artystycznych
mogących mieć wpływ na promocję kultury Dolnego 
6.PUBLIKACJE I WYDAWNICTWA - wydanie niskonakładowych publikacji, niekomercyjnych
wydawnictw, nagrań fonograficznych i audiowizualnych mających szczególne znaczenie
dla kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.

Źródło: bip.dolnyslask.pl , zakładka konkursy.

KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w
2022 roku. Alokacja to 600 tys. zł, a termin
składania wniosków upływa 10.02.2022 r.

Czas sprawozdawczy w III sektorze mija, rozpoczyna się planowanie działań
na 2022 rok. W większości przypadków do ich realizacji niezbędne jest
pozyskanie funduszy zewnętrznych, dlatego warto już teraz aplikować o
środki, by np. w czasie letnim zorganizować warsztaty, spotkania, pikniki,
wydarzenia sportowe czy kulturalne. Przedstawiamy kilka konkursów
grantowych skierowanych do organizacji pozarządowych działających w
obszarze pożytku publicznego, a także szkolenia podnoszące kometencje ich
przedstawicieli.

 



Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
ogłosiła ogólnopolski konkurs grantowy
„Rozgrzewamy Polskie Serca”. Celem programu
jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem
Ignacego Łukasiewicza. Program prowadzony jest
z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, by
upamiętnić postać wielkiego, polskiego
wynalazcy. Alokacja to 1 milion zł, a termin
składania wniosków mija 31.03.2022 r. 

Granty zostaną przyznane wybranym Projektom, które upamiętniają postać Ignacego
Łukasiewicza; mają określony cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania,
rezultaty oraz realne koszty realizacji; realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Podejmowane inicjatywy mają upamiętniać sylwetkę Ignacego Łukasiewicza poprzez
wydarzenia, inicjatywy oraz akcje związane z aktywną integracją społeczną i powinny
mieścić się w jednej z następujących dziedzin:
a) kultura jako dziedzictwo narodowe, w tym spektakle i wydarzenia teatralne muzyczne
i filmowe,
b) pozostała działalność kulturalna w kraju i za granicą,
c) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrona zabytków, w tym w
szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów,
d) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
e) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
f) kultura fizyczna i sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia
wychowawczego dzieci i młodzieży,
g) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata ze szczególnym uwzględnieniem
projektów historyczno-patriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw
obywatelskich.
Źródło: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ogłosił konkurs ofert na 2022 rok na powierzenie lub
wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. Alokacja to 1 milion złotych,
a termin składania ofert to 11.02.2022 r.

W zakresie realizacji zadań środki w formie dotacji celowych mogą być przeznaczone na
m. in.:
 1. Prowadzenie działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP poprzez
organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji,
koncertów, festiwali, spektakli, marszów, rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżą oraz

https://rozgrzewamypolskieserca.pl/


działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej i
tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej poprzez
m.in. wsparcie edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej.

 2. Trwałe upamiętnianie walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz postaci z tym
związanych) w formie tablic pamiątkowych, pomników, obelisków, medali, sztandarów.

Źródło: https://bip.kombatanci.gov.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2022 r. 

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2022 roku, w realizacji projektów mających za zadanie
poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do
wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Alokacja to 200 tys.
zł, a termin składania wniosków mija 21.02.2022 r. 
W ramach konkursu ofert przewiduje  się udzielenie dotacji na  realizację  projektów
w zakresie:
1)          wykonania, aktualizacji, renowacji tablic informacyjnych (umiejscowionych na
terenie wsi) opisujących miejscowość lub tzw. ,,witaczy" informujących o uczestnictwie
sołectwa w inicjatywie ,,Odnowy Wsi Dolnośląskiej",
2)          propagowania  idei,,Odnowy  Wsi  Dolnośląskiej"  poprzezwydanie  materiat6w
promujących sołectwo,
3)          zakupu namiotów wystawienniczo - promocyjnych oraz niezbędnego do ich
funkcjonowania podstawowego wyposażenia (stoły, krzesła, lady, witryny i regaty
wystawiennicze),
4)          organizacji imprez tematycznych promujących inicjatyw ,,Odnowa Wsi
Dolnośląskiej "
(festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe itd.) z wyłączeniem
dożynek (powiatowych, gminnych, parafialnych, sołeckich),
5)          organizacji warsztatów promujących  uczestnictwo i funkcjonowanie w inicjatywie
,,Odnowa Wsi Dolnośląskiej", jak również warsztatów rękodzielniczych i rzemieślniczych
6)          realizacji zadań przyczyniających si do promocji idei ,,Odnowy Wsi Dolnośląskiej "
polegających na tworzeniu miejsc rekreacji poprzez posadowienie obiektów małej
architektury takich jak: wiaty, altany, grille, ławki, elementy placów zabaw i siłowni
zewnętrznych 
Źródło: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-
wiejskich/

https://bip.kombatanci.gov.pl/
https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/


Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wspiera działania w ramach czterech
obszarów: 
1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w
tym kwestie związane z ochroną środowiska).
Dodatkowo:
4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
Dofinansowanie w tym obszarze będzie przyznawane na rozwój instytucjonalny Wnioskodawców
i Partnerów reprezentujących sektor społeczny w ramach grantów na realizację projektów
tematycznych (w obszarach 1-3).
W powyższe obszary wpisują się tematy o znaczeniu szczególnym, które będą dodatkowo
punktowane:
W obszarze 1: Działania z migrantami/migrantkami i uchodźcami/uchodźczyniami; Działania
wspierające osoby LGBT+; Działania antydyskryminacyjne.
W obszarze 2: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
W obszarze 3: Działalność strażnicza; Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu
polityk lokalnych.
Na dofinansowanie projektów dotyczących tematów o znaczeniu szczególnym zostanie
przeznaczone ok. 5% środków z alokacji na każdy obszar wsparcia w ramach Programu.
Więcej info: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

Trwa drugi konkurs grantowy na projekty
tematyczne w ramach Programu Aktywni
Obywatele – Fundusz Regionalny. 
 Ostateczny termin składania wniosków
upływa w południe 25 marca br.

Konkurs ,,Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne
inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów" ,
współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
NOWEFIO na lata 2021-2030.

 Celem Konkursu są działania na rzecz seniorów, w szczególności mające na celu ich
aktywizację do spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działania
międzypokoleniowe na ich rzecz, działania zachęcające seniorów do korzystania z oferty
kulturalnej miasta/gminy, działania zachęcające seniorów do profilaktyki zdrowotne.
Pula na projekty realizowane w 2022 roku wynosi 240.000 zł brutto, przy czym:
I. na mikrogranty kategorii I o jednostkowej wartości 4.000 zł brutto, przeznaczy się
środki w wysokości 44.000 zł brutto (15 mikrograntów)
II. na mikrogranty kategorii II o jednostkowej wysokości 10.000 zł brutto, przeznaczy
się środki w wysokości 70.000 zł brutto (8 mikrograntów)
III. na mikrogranty kategorii III o jednostkowej wysokości 20.000 zł brutto, przeznaczy
się 80.000 zł brutto (5 mikrograntów)
W roku 2022 wspartych zostanie 28 inicjatyw lokalnych. 



FWW zaprasza na bezpłatne szkolenie "Księgowo-
prawne podstawy zarządzania organizacją
wiejską", które odbędzie się w dniach 10-13.03, w
Łowiczu w Hotelu Eco.

Szkolenie przeznaczone jest dla CZŁONKÓW ZARZĄDÓW organizacji pozarządowych
(zarejestrowanych lub przygotowujących się do rejestracji lub w trakcie rejestracji),
działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000
mieszkańców. Szkolenie NIE jest skierowane DO KSIĘGOWYCH, nawet jeśli są oni
członkami zarządów organizacji.
Program szkolenia zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej organizacji
społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Poruszymy w nim
następujące zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych:
 •   Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce;
 •   Prowadzenie działalności nieodpłatnej/odpłatnej/gospodarczej przez organizacje
pozarządowe;
 •   Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak polityka
rachunkowości i plan kont;
 •   Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych;
 •   Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych.
Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział w całym szkoleniu otrzymają zaświadczenie
o jego ukończeniu.
źródło : https://fundacjawspomaganiawsi.pl

XX Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji
Działających na Obszarach Wiejskich (dawniej
MARÓZ) w tym roku odbędzie się w zupełnie
nowym miejscu!

Na spotkanie pod nazwą AKADEMIA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA zapraszamy do Starych
Jabłonek k. Ostródy w woj. warmińsko-mazurskim. Harmonogram oraz sposób rekrutacji
nie jest jeszcze znany- warto śledzić funpage  Fundacji Wspomagania Wsi. W Marózie
kilka przedstawicielek lokalnych wiejskich ngosów znalazło ogrom inspiracji, wiedzy oraz-
co najważniejsze- tak samo pozytywnie zakręconych społeczników. Mamy nadzieję, że
również w tym roku zawitają tam reprezentantki naszego powiatu.

Nabór wniosków w Konkursie Duże Granty. Jego celem jest wsparcie
projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych
ludzi z małych miejscowości. Decydując się na udział w konkursie
grantowym możesz otrzymać dotację w wysokości do 40 000 zł na
realizację 12-miesięcznego projektu w swojej miejscowości!

 Realizacja projektu to dla młodych ludzi ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z
innymi. Razem ustalają cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole,
poznają lokalną historię, kulturę, środowisko przyrodnicze i tradycję. Mają okazję
zapoznać się z okolicznymi działaczami. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się
w nowych sytuacjach. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz lokalnej społeczności.



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA CAO
 
 
 

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

PONIEDZIAŁEK : 8.00-15.00
 

CZWARTEK: 08.00 –18.00
PIĄTEK 08.00 – 15.00

 
 
 
 
 


