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1. WIZYTA STUDIALNA PRZEDSTAWICIELI GRUP PARTNERSKICH WE FRANCUSKICH STAŁYCH
CENTRACH INICJATYW DLA ŚRODOWISKA CPIE (FRANCJA, 13-20 KWIETNIA 2008)
W kwietniu odbyła się tygodniowa wizyta
studialna we francuskiej Sieci Stałych Centrów
Inicjatyw dla Środowiska UNCPIE (Union Nationale
des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement),
w
której
wzięli
udział
przedstawiciele Grup Partnerskich z całej Polski
oraz Biura Krajowej Sieci GP (w sumie 18 osób).
Celem
wizyty
było
umoŜliwienie
uczestnikom
zapoznania się z zakresem i metodyką działania
francuskich CPIE z północy Francji, a w przyszłości być
moŜe zawiązanie się współpracy lokalnej pomiędzy
zainteresowanymi polskimi i francuskimi organizacjami.
Polscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
działalnością i osiągnięciami CPIE de l’Oise oraz CPIE de l’Aisne, a takŜe spotkać się z przedstawicielami
władz publicznych – departamentu l’Oise oraz Regionalnego Parku Przyrodniczego „Oise – Pays de
France” (który jest odpowiednikiem polskiego Parku Krajobrazowego). Przez siedem dni przedstawiciele
Grup Partnerskich dowiedzieli się wiele m.in. na temat:
- ochrony i interpretacji lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (zwłaszcza wrzosowisk i łąk),
- współpracy z biznesem w zakresie zagospodarowywania wyrobisk po kamieniołomach (przykład
międzynarodowego koncernu LAFARGE, który we współpracy z CPIE zdecydował się na stworzenie sieci
uŜytków ekologicznych w miejscach po kamieniołomach),
- metod prowadzenia edukacji ekologicznej przez CPIE,
w tym zwłaszcza gier i rekwizytów pomagających
wyjaśnić młodzieŜy mechanizm globalnego ocieplenia
klimatu,
- metod interaktywnej prezentacji lokalnego dziedzictwa
kulturowego, jakim w regionie są tradycje wytwarzania
przedmiotów z masy perłowej (guzików, ozdób itp.) i
materiałów naturalnych (takich jak heban, kość
słoniowa, róg i in. uŜywane do produkcji np. domina),
- sposobu zarządzania i zakresu kompetencji
wykonawczych francuskich parków krajobrazowych, na
przykładzie Parc Naturel Regional „Oise – Pays de
France”.
W ramach rozpoczętej juŜ w 2005 r., a rozwijającej się obecnie polsko-francuskiej wymiany w
najbliŜszym czasie (21-29 maja) odbędzie się wizyta przedstawicieli francuskich CPIE w Polsce.

2. XIV SPOTKANIE KOORDYNATORÓW GRUP PARTNERSKICH Z CAŁEJ POLSKI
(KRAKÓW, 7 KWIETNIA 2008)
7 kwietnia br. w biurze Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie odbyło się czternaste juŜ
spotkanie Koordynatorów Grup Partnerskich, w którym wzięli udział przedstawiciele trzynastu
partnerstw z całego kraju. Celem spotkania było podsumowanie V Krajowego Zjazdu GP oraz
zaplanowanie kierunków dalszego działania Krajowej Sieci. Liderzy Grup Partnerskich
debatowali o tym, czym jest i powinna być Sieć, jakie inicjatywy powinna podejmować, jakie są
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jej silne strony i w jaki sposób powinna przyciągać nowych członków. W wyniku dyskusji powstał
m.in. pomysł zorganizowania w jesieni ni Partnerstwa Lokalnego, które składałyby się z serii
imprez lokalnych i regionalnych, promowanych w skali ogólnopolskiej poprzez Krajową Sieć
Grup Partnerskich. W ten sposób będzie moŜna dotrzeć z ideą Grup Partnerskich do szerokich
rzesz społeczeństwa, jak równieŜ do mediów w całej Polsce. W tej chwili nie pozostaje nam nic
innego, jak systematycznie pozyskiwać fundusze na realizację tego i innych pomysłów, które
pojawiły się podczas dyskusji.

RAJD „ŚLADAMI DON KICHOTA” W PARTNERSTWIE KACZAWSKIM
(PASZOWICE, 29.04.2008)
Ponad 50 dzieci wzięło udział w rajdzie „Śladami
Don Kichota”, który zakończył trwający od lipca
ub. r. projekt Gminnego Ośrodka Kultury w
Paszowicach „Powrót do La Manchy”. Celem
projektu było zagospodarowanie terenu przy
świetlicy w Jakuszowej, aby stworzyć mieszkańcom
Sołectwa miejsce czyste, przyjemne i bezpieczne tytułową „La Manchę”. Podczas jego realizacji
zbudowano
huśtawkę
dla
najmłodszych,
postawiono altanę i grilla, kupiono kosze na śmieci
i stojak na rowery, odrestaurowano schody
wejściowe do świetlicy, wykonano obudowę do
studni w formie wiatraka, zamontowano tablicę
informacyjną o miejscowości i jej walorach oraz
wydano folder. Posadzono teŜ rośliny ozdobne i krzewy przy świetlicy wiejskiej. Odbyły się
równieŜ warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia gospodarstw agroturystycznych.
Najmłodsi mieszkańcy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat energii odnawialnej,
prowadzonych przez CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu, a wszyscy mieszkańcy bawili się pod
koniec września ub. r. podczas imprezy plenerowej.
Finałem przedsięwzięcia był właśnie Rajd „Śladami Don Kichota”, w którym uczestniczyły dzieci
ze świetlic w Myśliborzu, Nowej Wsi Wielkiej, Pogwizdowie, Sokolej, Wiadrowie i Bolkowicach.
KaŜda grupa przyniosła ze sobą zadanie przedrajdowe, czyli wizerunek wiatraka wykonany
dowolną techniką plastyczną (na zdjęciu). Na miejscu dzieci otrzymały kolejne zadania:
krzyŜówkę sprawdzającą znajomość historii Jakuszowej oraz opis miejscowości i jej
charakterystycznych, i atrakcyjnych miejsc, które trzeba było nie tylko odnaleźć, ale i zaznaczyć
połoŜenie na mapie. Szukano więc dawnej piekarni, szkoły, gospody letniej Tillebrunn, drzew
pomnikowych i oczywiście wiatraka. Do rozwiązania tego zadania przydały się nie tylko
wiadomości zawarte na tablicy informacyjnej przed świetlicą, ale przede wszystkim rozmowy z
mieszkańcami wsi. Najlepiej ze wszystkich wywiązała się z tego zadania grupa z Nowej Wsi
Wielkiej i im właśnie przypadło pierwsze miejsce i nagrody. Ale równieŜ dla innych uczestników
rajdu Gminny Ośrodek Kultury przygotował nagrody, pamiątkowe plakietki i poczęstunek. A
dzieciom tak spodobało się rajdowe spędzanie czasu, Ŝe juŜ szykują się na kolejną, turystyczną
imprezę w innej miejscowości gminy Paszowice.
Małgorzata Świderska
Projekt „Powrót do la Manchy” został zrealizowany w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju na
Dolnym Śląsku – zadbajmy o wspólną przestrzeń”, finansowanego przez Fundusz Partnerstwa.
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PIKNIK Z INFORMATYKĄ I ZESPOŁEM „BAŁTOWIANIE”
„KRZEMIENNY KRĄG” (BAŁTÓW, 29.03.2008)

W

GRUPIE PARTNERSKIEJ

Sezon piknikowy dopiero w maju, ale my rozpoczęliśmy
go juŜ pod koniec marca. W końcu piękna pogoda
skłania do aktywności. W sobotę 29 marca odbył się I
Piknik Informatyczny pod hasłem „Bałtów ł@czy
pokolenia”. Imprezę rozpoczął występ zespołu
„Bałtowianie”, który zarejestrowaliśmy kamerą i
aparatem cyfrowym. Film i zdjęcia stały się
przedmiotem naszej dalszej pracy. Przedstawiciele
warszawskiej firmy konsultingowej „4Pi” przedstawili
nam oraz członkom zespołu „Bałtowianie” moŜliwości
pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technik
informatycznych. Ponadto prowadzący zaprezentowali
korzyści i formy zamieszczenia zarejestrowanych filmów i wykonanych zdjęć w sieci.
Pracowaliśmy w grupach ponadpokoleniowych nad przygotowaniem pocztówki z Bałtowa.
Efekty pracy oraz filmiki z Pikniku moŜna oglądać na stronie http://www.baltow.blogspot.com/.
Ponadto na podanej stronie zamieszczona została ankieta, która słuŜy do głosowania na
najciekawszą pocztówkę z Bałtowa. Panie i panowie z zespołu ludowego z naszą pomocą
mogli wydrukować i zalaminować przygotowane wcześniej zdjęcia w programie GIMP 2.
Piknik zrealizowano ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.7 „PilotaŜowy Program Leader +”
Schemat II.

I TURNIEJ WIEDZY O GMINIE BAŁTÓW W GRUPIE PARTNERSKIEJ „KRZEMIENNY KRĄG”
(BAŁTÓW, 19.04.2008)
W sobotę 19 kwietnia 2008 odbył się I Turniej Wiedzy o Gminie Bałtów pod Patronatem Wójta
Gminy Pana Andrzeja Jabłońskiego. Gospodarzem Turnieju był Zespół Szkół Publicznych w
Bałtowie. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele z Gminy Bałtów: Teresa Szczygieł
(ZSP Bałtów), Przemysław Jasiński (ZSP Bałtów), Barbara Krzemińska (dyrektor SP Wólka
Bałtowska), Marzenna Barańska - Serafin (SP Okół) oraz Luiza Ostatek (SP Pętkowice).
NajwaŜniejszym
celem
Turnieju
było
zainteresowanie młodzieŜy naszą "Małą Ojczyzną"
oraz promowanie Gminy Bałtów. Turniej składał się z
dwóch części: I część- test, II część- rozgrywki
pomiędzy druŜynami. Do rywalizacji wystartowały
Szkoły Podstawowe z Bałtowa, Okołu, Wólki
Bałtowskiej i Pętkowic, kaŜda z tych szkół
reprezentowało trzech uczniów. Uczestnicy pod
czujnym okiem nauczycieli przedstawili historie
swoich szkół i zareklamowali swoją miejscowość.
Przygotowane prezentacje były bardzo pomysłowe
i oryginalne. I miejsce w Turnieju zajęła
reprezentacja Szkoły Podstawowej w Bałtowie.
Turniejowe zmagania umilały występy uczniów z Gimnazjalnego Koła Teatralnego i Koła
Tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Bałtowie. Fundatorem nagród dla uczestników Turnieju
był Wójt Gminy Bałtów, Stowarzyszenie "Delta" i Fundacja "Partnerstwo Krzemienny Krąg".
Małgorzata i Jerzy Gierczak ufundowali słodki poczęstunek dla uczestników Turnieju.
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA
(RACIBOROWICE, 24.04.2008)
Spotkanie rozpoczęło się omówieniem zmian
do statutu. Statut został przyjęty w głosowaniu
jawnym. Sprawozdanie z rocznej działalności
Zarządu Stowarzyszenia, w tym z realizacji
programu Leader+ przedstawiła koordynator
projektu Leader+ pani Monika Wołek. Pan
Czesław Szopa, przewodniczący komisji
rewizyjnej przedstawił sprawozdanie tej komisji
z wnioskiem w sprawie Absolutorium dla
Zarządu Stowarzyszenia.
NajwaŜniejszym punktem spotkania były
wybory
nowych
członków
organów
Stowarzyszenia. Wybrano Zarząd, Komisję
Rewizyjną
oraz
Radę
Programową
Stowarzyszenia na następną kadencję, Prezesem Stowarzyszenia został ponownie pan Piotr
Adamczuk. A wiceprezesami nadal jest Pani Barbara Kawa oraz dwoje nowych pani Monika
Wołek oraz pan Marcin Rybski.
Na zakończenie spotkania odbyła się debata nad programem Leader+ oraz przyszłymi
działaniami stowarzyszenia.

LUSS GLEBE PROJECT REALIZOWANY PRZEZ KORONĘ PÓŁNOCNEGO KRAKOWA
(LUSS W SZKOCJI, 15-22.04.2008)
The Luss Glebe projekt rozpoczął się w 2004
roku. Jest on prowadzony przez radę
parafialną „Arrahar Parish Church Charity”.
Organizacja ta we współpracy z Leaderem+
stworzyła Centrum Pielgrzymkowe, w którym
znajduje się centrum konferencyjne i
zakwaterowanie dla turystów.
Od 2006r. w ramach programu „Youth In
Action”
rozpoczęto
budowę
ścieŜki
spacerowej na przepięknych terenach wokół
jeziora Loch Lomond naleŜących do
kościoła. Planowane jest ukończenie projektu
i uroczyste otwarcie ścieŜki w 2010 roku, na
który przypadają obchody 1500 lecia
chrześcijaństwa w Szkocji.
Jest to projekt międzynarodowy, w którym uczestniczy młodzieŜ fińska, czeska i holenderska.
Nasza 9-osobowa grupa dołączyła 15 kwietnia i przez tydzień nad Centrum Pielgrzymkowym w
Luss powiewała Polska flaga. Nasza młodzieŜ wspaniale się sprawdziła w pracach
wolontariackich na rzecz budowy ścieŜki. Był równieŜ czas przeznaczony na zwiedzanie,
integrację oraz wspólną wyprawę kajakową po jeziorze Loch Lomond.
Bardzo waŜnym dla naszej organizacji było podpisanie listu intencyjnego z grupą Leader+
działającą na terenie Luss.
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TURNIEJ SPORTOWY KORONY PÓŁNOCNEGO KRAKOWA
(RACIBOROWICE, 15.04.2008)
W
kwietniu
przeprowadzono
halowe
rozgrywki w piłkę noŜną między druŜynami
młodzieŜy gimnazjalnej z terenu Małej Korony
Północnego Krakowa. W turnieju wzięły
udział 4 zespoły reprezentujące piłkarskie
druŜyny
gimnazjalne:
Wawrzeńczyce,
Raciborowice,
Kocmyrzów
i
gościnnie
Zabierzów.
Turniej był rozgrywany systemem kaŜdy z
kaŜdym, po 20 minut. W sumie rozegrano 6
spotkań. W czasie przerw imprezę umilały
swoimi
występami
cheerleaderki
z
Gimnazjum w Raciborowicach.
Pierwsze miejsce zajęły Wawrzeńczyce, drugie Kocmyrzów, trzecie Zabierzów oraz czwarte
Raciborowice. Wybrano równieŜ króla strzelców oraz najlepszego bramkarza turnieju.
Turniej został zrealizowany w ramach projektu „Korona Północnego Krakowa-razem w przyszłość” programu LEADER+.

WYJAZD STUDIALNY ROLNIKÓW Z WRZOSOWEJ KRAINY DO ZIEMI LUBAWSKIEJ
(ZIEMIA LUBAWSKA, 11-12.04.2008)
W dniach 11-12 kwietnia 2008 odbył się wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych dla
rolników z Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina". Uczestnikami wyjazdu były osoby, które
mają gospodarstwo agroturystyczne lub które planują jego załoŜenie w niedalekiej przyszłości.
W pierwszym dniu zwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne EKO BAJKA z Bukówki, którego
właścicielką jest pani Barbara Jochymek, która była jednocześnie naszym przewodnikiem po
gospodarstwach. Następnie pojechaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego w
Szczepanowie. Kolejnym miejscem, jakie
zwiedziliśmy, była Karczma - gospodarstwo
agroturystyczne Państwa Paluchów w
Jarkowicach.
Podczas
spotkania
gospodarze opowiedzieli nam o swoich
doświadczeniach. W drugim dniu odbył się
wyjazd do Chełmska Śląskiego, gdzie
odwiedziliśmy Ekomuzeum Tkaczy Śląskich.
Kolejnym punktem programu, była wizyta w
miejscowości Raszów - Dom Pachnący
Chlebem u Pani Agaty Szwed, gdzie odbyły
się warsztaty wypiekania chleba w piecu
chlebowym. Ostatnim gospodarstwem,
jakie zwiedziliśmy było gospodarstwo
agroturystyczne "Ziemowit" w Niedamirowie.
Podczas tego wyjazdu, dowiedzieliśmy się,
jak prowadzi się gospodarstwa agroturystyczne oraz co jest potrzebne by takie gospodarstwo
stworzyć. Pozyskane informacje przydadzą się nam niewątpliwie przy tworzeniu gospodarstw
agroturystycznych w naszym regionie.
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WIZYTA STUDIALNA LGD FUNDACJA DOLINY BARYCZY
(PRZEMKÓW - CHOCIANÓW, 28.04.2008)

WE

WRZOSOWEJ KRAINIE”

TuŜ przed długim, majowym weekendem, we Wrzosowej Krainie
gościli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Dolina Baryczy.
Celem ich pobytu była chęć zapoznania się z ideą ekomuzeów,
jako inicjatywy, która w interesujący sposób pozwala na
ukazanie bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.
Grupa swoje pierwsze kroki skierowała ku Pasiece Maja w
Krępie, gdzie poznała jeden z trzech punktów wchodzących w
skład Ekomuzeum Wrzosowej Krainy. Gospodarz Pasieki, pan
Stanisław Rekut, przywitał gości tradycyjnym pszczelarskim
„bajaniem”, aby wkrótce po tym zaprosić ich do odlewania
świec z wosku pszczelego i do zwiedzania swojej pasieki. Wśród
uczestników wizyty znaleźli się równieŜ pszczelarze, którzy z
zaciekawieniem i zainteresowaniem przyglądali się inicjatywie,
która powstała w Krępie. Tradycyjnie juŜ, wizyta w Pasiece Maja,
nie mogła obejść się bez dokonania zakupów w sklepiku
gospodarza. Goście zaopatrzeni w miody i inne produkty
pszczele wyruszyli do Chocianowa, gdzie w Starym Młynie
czekał na nich obiad przygotowany przez kuchnię
Gospodarstwa Rolno-Ekologicznego „Wrzosówka”. Po posiłku gościom przedstawiona została
prezentacja na temat Ekomuzeum Wrzosowej Krainy, początków jego powstawania, załoŜeń,
idei. Zaprezentowano równieŜ ofertę pozostałych punktów i elementów Ekomuzeum Wrzosowej
Krainy, z którymi wizytujący Wrzosową Krainę nie mieli okazji zapoznać się.

VII POWIATOWY BIEG NA ORIENTACJĘ WE WRZOSOWEJ KRAINIE
(PRZEMKÓW, 18.04.2008)
W Zespole Szkół w Przemkowie, 18 kwietnia br., odbył się "Dzień Ziemi - Przemków 2008", w
ramach którego zorganizowano VII Powiatowy Bieg na orientację. Honorowy patronat nad
biegiem objął Starosta Polkowicki - Pan Marek Tramś. W biegu na orientację wzięły udział
gimnazja z powiatu polkowickiego.
Organizatorem tego wydarzenia był Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Przemkowie.
Głównym załoŜeniem konkursu była realizacja tematyki z zakresu edukacji regionalnej i
ekologicznej, integracja młodzieŜy gimnazjalnej powiatu polkowickiego i sąsiednich gmin
"Zagłębia Miedziowego", kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego,
poznawanie historii najbliŜszej okolicy oraz sportowa rywalizacja.
Uczestnikami były trzyosobowe druŜyny, reprezentujące poszczególne szkoły. Cała impreza
odbyła się wokół terenu Zespołu Szkół. Rozpoczęła się od powitania uczestników, a potem
organizatorzy przeszli do głównego punktu programu, czyli VII Biegu na orientację. Uczestnicy
biegu posługiwali się kompasem i mapami. Na trasie biegu mieli do wykonania zadania na
zaliczenie. Zadania, z którymi na trasie spotykali się uczestnicy nie były łatwe. Trzeba było
wykazać się wiedzą i duŜymi umiejętnościami, aby pokonać przeszkody przygotowane przez
organizatorów. Uczniowie musieli poprawnie rozpoznać skały i minerały, gatunki drzew iglastych
i liściastych oraz krzewów, umiejętnie posługiwać się mapą i kompasem, mieć wiedzę z zakresu
historii Przemkowa i okolic oraz orientować się w problematyce związanej ze składowaniem i
zagospodarowaniem odpadów. Następnie przyszedł czas na chwilę relaksu przy ognisku,
podsumowanie biegu i rozdanie nagród.
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