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DZIEJE SIĘ...

W dniach 21 - 23 września odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu 
Wołowskiego. Młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych z terenu 
powiatu wybrała swoich reprezentantów. Zgłosiło się 22 kandydatów.  Miejsc
w radzie jest 17- znaleźli się w niej młodzi ludzie , którzy chcą mieć realny
wpływ na swoje otoczenie, z nadzieją patrzą w przyszłość i mają pozytywną
energię, która napędza ich do działania. 

Swoich reprezentantów wybierali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół
Społecznych, Centrum Krztałcenia Ustawicznego i LO im. M.  Kopernika w Wołowie, 
 Zespołu Szkół Zawodowych i LO im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym- łącznie ok.
1000 osób . Wybory to część projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla
Rozwoju, który jest   finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020- młodzież ma okazję nie tylko szkolić się z zakresu samorządności, ale
także uczestniczyć w ciekawych spotkaniach- 07.10 członkowie Powiatowej Rady
Młodzieży  wezmą udział w II Dolnośląskim Kongresie Młodzieży we Wrocławiu.
Gratulujemy i liczymy wiele oddolnych inicjatyw autorstwa wybranej siedemnastki, które
odbiją się szerokim echem również poza granicami naszego powiatu.
 



Trenerzy i animatorzy sportu spotkali się na szkoleniu dotyczącym
pozyskiwania środków oraz różnic pomiędzy ogłaszaniem przez gminę
konkursów na postawie ustawy o pożytku i ustawie o sporcie.

Szkolenie odbyło się w sali
konferencyjnej na stadionie
MOSiR w Brzegu Dolnym.
Wzięli w nim udział
reprezentanci środowiska
sportowego oraz
pełnomocnik ds. organizacji
pozarządowych gminy
Brzeg Dolny. Oprócz
prezentacji na temat
centralnych i regionalnych 
 programów grantowych
pozwalających na
dofinansowanie działań
sportowych dużo miejsca
prowadzący poświęcił na
wyjaśnienie szczegółów
konkursu ofert.

 Dolnobrzeski Zespół Ludowy
ma za sobą pierwszy występ
przed publicznością- podczas
Targów Smaków i Rękodzieła
w Gałowie dziewczęta i
chłopcy wykonali układ
taneczny z okolic
Lubelszczyzny. Przyjęto ich
bardzo entuzjastycznie-
organizatorzy Targów
zaprosili zespół na kolejne
edycje tej imprezy kulinarno-
rękodzielniczej.



Dolnobrzeskie grupy inicjatywne rozpoczęły realizacje projektów w
ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 Narodowego
Centrum Kultury. We wrześniu odbyły się aż 4 z nich: Kino plenerowe,
Pokaz rzemiosł dawnych, Warsztaty chemiczne połączone z grą terenową.
Wspólnym mianownikiem tych wydarzeń było wykorzystanie terenu
wokół Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury. Teren ten przeszedł gruntowną
rewitalizację również dlatego, by dolnobrzeska społeczność mogła z niego
korzystać w przypadku realizacji oddolnych inicjatyw. 

jest to temat, który żywo zainteresował uczestników, ponieważ większość z nich korzysta z
tej formy finansowania przynajmniej raz w roku. Przystąpienie do konkursu ofert opartego
na ustawie o sporcie wiąże się z prostszym wnioskiem i mniej skomplikowaną procedurą, co
byłoby dużym ułatwieniem.

  Na początku września, przy sprzyjającej
aurze odbyły się dwa pokazy filmowe, które
przyciągnęły zarówno młodzież, jak i trochę
starszą młodzież ;). Pomysł na kino
plenerowe, ale także dobór ambitnego
repertuaru okazał się być bardzo trafiony-
było to piersze doświadczenie grupy
młodych ludzi z Radecza związane z
organizacją filmowego eventu- poradzili sbie
znakomicie. Gratulujemy!

Miłośnicy odtwórstwa
historycznego i dobrej
zabawy tłumnie odwiedzili
rękodzielników, którzy dzielili
się chętnie swoją wiedzą.
Atrakcji było naprawę sporo-
od rzutu włócznią do
lepienia pierogów z
pokrzywą. Cieszy nas fakt, że
szczególnie dzieci z
zainteresowaniem słuchali
opowieści o dawnych
zawodach- była to cenna
lekcja historii.   



Prezeska Stowarzyszenia  Mieszkańców wsi
Radecz uczestniczy w Programie Szkoła Liderów
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności- jest to
często trampolina do bycia społecznikiem na
pełny etat. Każdego roku wybieranych jest 40
osób- Liderów i Liderek z całej Polski, z min. 3
letnim doświadczeniem, działających ws swoich
lokalnych środowiskach, którzy przez 12
miesięcy przechodzą intensywny kurs, który
rozwija ich  kompetencje i wzmacnia ich w roli
liderskiej. 

Cieszy nas, że wybór komisji padł akurat na Martynę Owczarz, bo modelowo rozwija swoje
stowarzyszenie, a z działań przez nią organizowanych korzystają nie tylko mieszkańcy Radecza,
ale również okolicznych wsi i Brzegu Dolnego. Kompetencje które uzyska na pewno wzmocnią
lokalny III sektor- każdy społecznik z konkretną wizją, ciekawymi pomysłami i wiedzą dotyczącą
fundraisingu i pracy metodą projektową jest naprawdę cenny. Mimo, że Martynę czeka
naprawdę wiele pracy zarówno nad sobą i w terenie - 4 filary przywództwa PAFW to
samoświadomość i wiarygodność liderska; umiejętności jednoczenia i angażowania ludzi do
działania; wizji zmiany w środowisku i umiejętności jej wprowadzania- to wszyscy się zgodzą, że
oprócz zdobytej wiedzy trzeba mieć po prostu serce społecznika. U Martyny bije ono bardzo
mocno i dlatego my równie mocno trzymamy kciuki za jej przygodę z III sektorem- oby trwała jak
najdłużej i przyniosła zarówno jej, jak i nam- odbiorcom- dużo radości.

Ostatni wrześniowy weekend upłynął pod
znakiem nauki poprzez zabawę- w sobotę
dzieci przygotowywały własnoręcznie
kosmetyki i środki dezynfekcji, a w niedzielę
wcieliły sie w tropicieli zagadek i małych
detektywów. Zarówno jedno, jak i drugie
wydarzenie przyciągnęło około 40 dzieci,
które aktywnie uczesniczyły w zajęciach w
Gołębniku i w grze terenowej przy DOK.
Kolejna edycja warsztatów już wkrótce-
sądząc po zainteresowaniu mieszkańców
Brzegu Dolnego również zgromadzi sporą
grupkę dzieci chcących umilić sobie jesienny
czas.



PROPAGO: Nie od dziś wiadomo, że tworzycie w Rudnie naprawdę zgraną drużynę-
zarówno młodsze, jak i starsze panie bardzo chętnie włączają się w proponowane
przez ciebie działania. Słyniecie z kulinarnych umiejętności, teraz okazuje się, że
mieszkanki pięknie szyją a co najważniejsze chcą tą wiedzą dzielić się z
pozostałymi mieszkańcami. Co jest
tajemnicą tak dobrych relacji na linii sołtys-aktywni mieszkańcy?

MONIKA KWOLIK: Myślę że stworzenie dobrych relacji trzeba sobie wypracować.
Uprzejmość uśmiech i pracowitość  to cechy dobrego sołtysa, które zachęcą niejednego
mieszkańca do pomocy. A w sołectwie jest co robić. Aktualnie skupiamy się na stworzeniu
dobrych warunków do tej integracji: świetlica która wymaga remontu, oraz tereny zielone
które należy zagospodarować- wspólnie zastanawiamy się nad możliwościami finansowania,
ale pracami, które możemy zrobić we własnym zakresie, bez udziału dotacji. 

PROPAGO: Ty też jesteś pasjonatką szycia, a także pleciesz piękne
makramy. Ponadto jesteś bardzo zabieganą i aktywną osobą- czy jest to dla ciebie
forma wyciszenia czy raczej jedno z narzędzi integracji, pozwalające wzmocnić
więzi międzypokoleniowe?

MK: Czas wolny można spędzać na wiele różnych sposobów.Doskonałą alternatywą na
spędzenie czasu są robótki ręczne- polecam właśnie osobom, które potrzebują złapania
oddechu, zwolnienia tempa. W dzisiejszym świecie rękodzielnictwo wraca do łask- cieszy
mnie fakt, że ta tradycja odradza się również na wsi. Kwietniki, breloczki, łańcuszki-łapiąc za
sznurek do makramy możemy stworzyć prawdziwe arcydzieła. Może ona posłużyć do
wykonywania zasłon oraz firan i takie właśnie wyzwania przede mną. Jeżeli mieszkanki będą
chciały się do mnie przyłączyć będziemy je wyplatać wspólnie. Liczę, że nasze dzieła
przyozdobią świetlicę i będzie ona naszym oczkiem w głowie.

W Rudnie dobiega końca projekt w ramach
programu Działaj Lokalnie. W jego ramach
panie usiadły do maszyn i wyczarowały
mnóstwo kolorowych toreb, maseczek,
kominów, które z dumą noszą teraz
mieszkańcy sołectwa.   Monikę Kwolik-
sołtyskę, prezeskę stowarzyszenia i
pomysłodawczynię projektu pytamy o moc
robótek ręcznych- temat przewrotny, ale jak
się okazuje bardzo ważny z punktu widzenia
lokalnej społeczności.



Projekt realizowany będzie na terenie gminy Brzeg Dolny i zakłada kompleksowe
rozwinięcie działań podejmowanych w 5 świetlicach wiejskich, wsparcie osób
odpowiedzialnych za ich  prowadzenie oraz realizację działań aktywizujących społeczność
lokalną. Zaplanowano  warsztaty edukacyjne, wsparcie animacyjne, wizyty studyjne,
działalność informacyjną i promocyjną. Grupy świetlicowe zdobytą wiedzę wykorzystają w
praktyce: w maju i czerwcu 2021 sami zorganizują wydarzenia w swoich wsiach,
wykorzystując lokalny potencjał: do przeprowadzenia warsztatów, animacji i pogadanek
zaproszą ciekawych ludzi mieszkających na terenie  gminy Brzeg Dolny.  Jest to kolejny
projekt świetlicowy naszego stowarzyszenia- cieszy nas fakt, że również grantodawcy
widzą potrzebę wsparcia akurat tego obszaru- szczególnie w czasie pandemii,  bo niestety
pokrzyżowała ona plany niejednej grupie świetlicowej czy organizacji z terenów wiejskich.
Liczymy na wypracowanie konkretnych rozwiązań, które pozwolą na systematyczne
działania w świetlicach gminy Brzeg Dolny. Potencjał jest stale niewykorzystany, ponieważ
gmina zadbała o to, by w świetlicach niczego nie brakowało- są to w pełni wyposażone
budynki, jednak często zamknięte- mamy nadzieję, że liderzy otworzą ich drzwi i już
niebawem mieszkańcy okolicznych wsi będą mogli uczestniczyć w cyklicznych zajęciach, a
nawet je współtworzyć. Na łamach biuletynu będziemy szczegółowo opisywać ich
poczynania- każda 4-osobowa grupa świetlicowa to skarb- ci liderzy obszarów wiejskich
mogą zdziałać dużo dobrego, dlatego zachęcamy również was do śledzenia wydarzeń
projektowych na naszym fb i na stronie www.propago.org.pl

PROPAGO: Kolorowe torby i maseczki to strzał w dziesiątkę- są tak popularne
wśród mieszkańców, że stały się waszym znakiem rozpoznawczym. Czy macie
pomysły na inne rzeczy z którymi może być kojarzone Stowarzyszenie W Rudnie
jest cudnie?

MK: W kolejnym roku chcemy pozyskać środki na dofinansowanie projektu związanego z
ochroną środowiska m. in. z segregacją śmieci oraz oszczędnością wody jak również
chcemy stworzyć metalowe serca na nakrętki- dzięki nim będziemy mogli pomóc osobom
potrzebującym z naszej gminy. Takie serce stanie się naszą wizytówką a wrzucone nakrętki
będą wsparciem dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Propago 01.10.2020
rozpoczyna realizację projektu
"Liderzy obszarów wiejskich
otwierają drzwi świetlic"w ramach
Programu Fundusz Pomocowy 2020
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Operatorem programu jest
Fundacja Edukacja dla Demokracji.



Niestety dla dużej ilości organizacji wrzesień okazał się mniej przyjemny- zaskoczyły ich
monity z Urzędu Skarbowego o niezłożeniu w terminie CIT-8...Mamy nadzieję, że to
ostatni raz i z roku na rok coraz mniej organizacji będzie chciała uzyskać porady od nas w
tym zakresie. Całe szczęście ngosy odwiedzały nas również z dobrymi wiadomościami-
rozpoczynają realizację projektów z Odnowy Wsi Dolnośląskiej i wspólnie zastanawialiśmy
się jak ułożyć kalendarz wydarzeń, bo jak największa liczba osób z nich skorzystało.
Wrzesień to też czas sprawozdań z uproszczonych ofert, które ngosy realizowały w
okresie letnim. Dla nas ten miesiąc jest szczególnie ważny, bo w tym miesiącu spotykamy
się na corocznym Walnym Zebraniu- w tym roku podziękowaliśmy członkini Komisji
Rewizyjnej- Wandzie Hańskiej za 12 lat rzetelnej pracy, powitaliśmy również w naszych
szeregach dwie nowe osoby. Staramy się, by działania które prowadzimy wykorzystywały
potencjał i wiedzę każdego z członków- nie zawsze to się udaje, ale zapewniamy, że każdy
z nich jest dla nas tak samo ważny. 

Z ŻYCIA CAO...

Letnia pogoda we wrześniu dodawała wszystkim energii by sprostać
bieżącym sprawą. Deszcz w ostatnich jego dniach przynajmniej nam
był na rękę- rzuciłyśmy się w wir dokumentów i porządkowałyśmy
zadania, które czekają na zrealizowanie.



KONKURSY, DOTACJE, SZKOLENIA 

Zakres zadania objętego konkursem: Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 
uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
1. VIII Ogólnopolska  konferencja „Uzależnienia - Polityka, Nauka, Praktyka”, 250 000,00
zł
2. Realizacja programów profilaktyki selektywnej, 2 700 000,00 zł
3. Administrowanie serwisami poradni internetowej www.narkomania.org.pl i
www.dopalaczeinfo.pl, 150 000,00 zł
4. Realizacja programów profilaktyki wskazującej, 1 000 000,00 zł
5. Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym 
uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz 
matek dzieci do lat 3, z zapewnieniem opieki nad dziećmi, 1 307 000,00 zł 

Oferty powinny być dostarczone w terminie do dnia 15 października 2020 r. do siedziby
Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776
Warszawa,

Źródło: https://www.kbpn.gov.pl/

 Dyrektor Krajowego Biura do Spraw
Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs ofert
na realizację w 2021r. zadań z zakresu 
 przeciwdziałania narkomanii ze środków
pozostających w dyspozycji Ministra właściwego
do spraw zdrowia.

Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkurs:
Uniwersytety Ludowe. Głównym celem Programu
Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych jest
rozwój edukacji dorosłych w formie
grundtvigiańskich uniwersytetów, które:
umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i
zwiększenie aktywności obywatelskiej, wpływają
na rozwój społeczności lokalnych, są oddane
zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i
dziedzictwa narodowego.



Dotacje w ramach Konkursu można przeznaczyć na realizację następujących zadań:
Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających 
uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem 
bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1),
Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących
uniwersytetów ludowych (Priorytet 2),
Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania
edukacji grundtvigiańskiej (Priorytet 3),
Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w
środowiskach lokalnych (Priorytet 4).
Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach tegorocznego
konkursu w 2020 roku wynosi 9 000 000 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ogłosił uzupełniający
nabór wniosków o powierzenie grantów w
ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i
rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z
niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych świadczonych w
środowisku lokalnych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020.

IWnioski można składać od 29 września do 05 października 2020 roku. 
Nabór uzupełniający przeznaczony jest dla odbiorców wsparcia:
którzy nie złożyli wniosków dotyczących danego warsztatu terapii zajęciowej lub umowy
o zlecenie realizacji zadań przez PFRON na  podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kierunek pomocy
1 i 2 w ramach pierwszego naboru, tj. od 11 do 31 sierpnia 2020 r.;którzy wycofali
złożone wnioski; których wnioski zostały ocenione negatywnie
UWAGA! Dla każdej umowy dotyczącej prowadzenia warsztatu terapii 
zajęciowej oraz każdej umowy na realizację w roku 2020 zadań zlecanych 
należy złożyć ODDZIELNY wniosek.
Wnioski należy pobrać (wzór) oraz wypełnić komputerowo i w wersji edytowalnej
przesłać na adres: bezpieczne@pfron.org.pl pisząc w tytule wiadomości: WNIOSEK.
Szczegółowe informacje nt. naboru można uzyskać bezpośrednio w oddziałach PFRON
właściwych dla siedziby odbiorcy wsparcia.



O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się podmioty posiadające
osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby fizyczne, program ministra kultury i dziedzictwa narodowego 2021, 
 jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące
właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki
zabytek w trwałym zarządzie.W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie
następujących rodzajów zadań:
 1)prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia
dofinansowania; 
 2)prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia
dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz
uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);  
3)prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających
rok złożenia wniosku (po  wykonaniu  wszystkich  prac  lub  robót  określonych  w 
 pozwoleniu  wydanym  przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);  
4)prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających
rok złożenia wniosku (po  wykonaniu  wszystkich  prac  lub  robót  określonych  w 
 pozwoleniu  wydanym  przez wojewódzkiego  konserwatora  zabytków)  dla  zabytków 
 wpisanych  na  Listę  Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik
Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).w edycji programu Ochrona
zabytków 2021 nie jest wymagane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku. Wnioski
składane są wyłącznie drogą elektroniczną przez system EBOI wraz z obowiązkowymi
 załącznikami określonymi w regulaminie, który znajduje się na stronie

https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ogłosiło pierwszy konkurs na 2021- Ochrona
zabytków. Celem programu jest zachowanie
materialnego dziedzictwa kulturowego,
realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację
zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich
udostępnianie na cele publiczne.Termin składania
wniosków: 31.10.2020



TEGO NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ...



GODZINY OTWARCIA CAO

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE

WCHODZIMY DO BIURA W MASECZCE
.

WTOREK : 9.00 – 19.00
ŚRODA : 9.00 – 19.00

CZWARTEK: 09.00 –14.00
PIĄTEK 09.00 – 14.00

DORADZTWO MERYTORYCZNE I KSIĘGOWE DLA
NGOS Z GMINY BRZEG DOLNY PROWADZONE JEST

W KAŻDY  WTOREK  W GODZ.12:00-17.00


