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1. WIZYTA STUDIALNA PRZEDSTAWICIELI FRANCUSKICH STAŁYCH CENTRÓW INICJATYW DLA
ŚRODOWISKA CPIE W GRUPACH PARTNERSKICH (POLSKA PŁD, 21-29 MAJA 2008)
W ramach tegorocznej polsko-francuskiej wymiany doświadczeń w dniach 2129 maja br. gościło w Polsce 18 przedstawicieli francuskich CPIE (Stałych Centrów Inicjatyw dla Środowiska), którzy chcieli zapoznać się z działalnością polskich Grup Partnerskich i ewentualnie nawiązać dalszą współpracę juŜ na poziomie lokalnym.
Goście z Francji odwiedzili w Krakowie Biuro Krajowej Sieci Grup Partnerskich (Fundację Partnerstwo
dla Środowiska), gdzie zapoznali się z programami
realizowanymi przez Grupy Partnerskie przy wsparciu Fundacji (Zielone Szlaki Greenways i Ekomuzea, Marka Lokalna, Czysty Biznes, Szkoły dla Ekorozwoju), a następnie objechali dwa regiony Polski Małopolskę i Dolny Śląsk, gdzie zapoznali się z osiągnięciami wybranych Grup Partnerskich w terenie.
W Małopolsce przedstawiciele francuskich CPIE
odwiedzili Forum dla Nowej Huty jako przykład
partnerstwa miejskiego skoncentrowanego na rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a takŜe Stowarzyszenie "Na Bursztynowym Szlaku" w
Lanckoronie, gdzie powstało Ekomuzeum i firma społeczna "Horyzonty ITD". Następnego dnia
grupa miała natomiast okazję zapoznać się z osiągnięciami Grupy Partnerskiej "Łączy nas Babia Góra" - Ekomuzeum, Centrum Zabawkarstwa Ludowego w Stryszawie i Lokalnym Centrum
Aktywności Ekologicznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawoi Przysłop.
Na Dolnym Śląsku reprezentanci CPIE uczestniczyli w dorocznym polsko-czeskim spotkaniu
Szkół dla Ekorozwoju, w którym wzięło udział blisko stu nauczycieli i uczniów prowadzących na
swoim terenie praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska (zmniejszenia zuŜycia wody,
energii, segregacji odpadów, edukacji ekologicznej uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców
itp.). W ramach tego spotkania odbyły się wizyty w szkołach realizujących program jak równieŜ
zwiedzanie fabryki Toyoty w Wałbrzychu, która jest
jednym z głównych sponsorów programu Szkoły
dla Ekorozwoju.
Na koniec udało się jeszcze partnerom z Francji odwiedzić Grupę Partnerską "Wrzosowa Kraina" (wraz
z jej Ekomuzeum) oraz Partnerstwo Doliny Środkowej Odry (w tym m.in. Szlak Odry, Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach i Ekomuzeum Cysterskie).
Przez tydzień przedstawiciele CPIE odwiedzili mnóstwo interesujących miejsc, wzięli udział w rozmaitych warsztatach, zapoznali się z modelem funkcjonowania Grup Partnerskich i ich osiągnięciami,
a takŜe uczestniczyli w polsko-czeskim spotkaniu
Szkół dla Ekorozwoju. M iejmy nadzieję, Ŝe ta wizyta zaowocuje juŜ wkrótce licznymi polskofrancuskimi projektami!
Wyjazd zorganizowano w ramach projektu pt. „Exchange of know-how and experience between Polis
and French networks involved in civil society actions” przy wsparciu finansowym Unii Europeskiej w ramach programu “Europe for citizens: Promotion of Active European Citizenship”.
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SPOTKANIE TRZECH NARODÓW W P ARTNERSTWIE KACZAWSKIM
(PASZOWICE, 26.05.2008)
W poniedziałek, 26 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury w Paszowicach gościli uczestnicy M iędzynarodowego polsko – czeskiego zjazdu Szkół dla Ekorozwoju 2008 i francuskiej organizacji
Sieć Stałych Centrów Inicjatyw dla Środowiska UNCPIE. Gospodarzami wizyty byli pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury z dyrektor Małgorzatą Świderską oraz Gabriela Męczyńska ze Stowarzyszenia Kaczawskiego.
Do Paszowic przyjechało ponad
100 uczestników i partnerów Programu Szkoły dla Ekorozwoju z Polski, Czech, Francji: nauczycieli,
uczniów, przedstawicieli władz lokalnych, dziennikarzy i firm uczestniczących w programie. Obejrzeli
oni projekty ekologiczne i inicjatywy turystyczne wdraŜane od 2005
roku przez Gminny Ośrodek Kultury: Zieleń jest dobra na wszystko,
Wędrowanie po wulkanie, Powrót
do La M anchy i Światłoczuli. Na
ich realizację GOK otrzymał z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska prawie 22 tysiące złotych, a dzięki współpracy z partnerami
wykonał róŜnorodne działania o wartości ponad 78 tysięcy złotych. Goście odwiedzili nie tylko
Paszowice, ale i Jakuszową, w której ponad miesiąc temu zakończył się projekt „Powrót do La
Manchy”. Oczywiście nie obeszło się bez spotkania z Pustelnikiem (Zbigniewem Patynkiem),
który spotkał się z gośćmi pod Bazaltową Górą, poprowadził ich na wieŜę widokową i chętnie
pozował do zdjęć pamiątkowych przy wspólnym ognisku.

MIERZYLI KROPLE W PARTNERSTWIE KACZAWSKIM
(PASZOWICE, 30.05.2008)
Dwudziestu trzech uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Paszowicach uczestniczyło w piątek, 30 maja,
w zajęciach edukacyjnych na temat oszczędzanie zasobów wodnych. Były one dodatkowym wsparciem,
udzielonym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska,
dla projektu „Światłoczuli” Gminnego Ośrodka Kultury w
Paszowicach, realizowanego w ramach programu
„Szkoły dla Ekorozwoju na Zielonych Szlakach Greenways”.
Zajęcia prowadził ekspert Fundacji M arek Kocejko, a
celem warsztatów było przygotowanie uczniów do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. MłodzieŜ otrzymała wiedzę z zakresu zasobów wodnych i
obiegu wody w przyrodzie, analizowała zuŜycie wody w
domu przy codziennych pracach, mierzyła teŜ w litrach i
m et rach s ześ cienny ch w odę zuŜy w aną w ciąg u
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miesiąca, roku w jednym gospodarstwie i w szkole.
Mieli okazję równieŜ zobaczyć na modelach sposób
przepływu wody, straty wody w rurach oraz obliczyć
ilości zuŜytej wody w zaleŜności od czasu i wielkości
przepływu wody. Podczas doświadczeń okazało się,
Ŝe jeden cieknący kran moŜe w ciągu roku napełnić
wodą klasopracownię przyrodniczą do wysokości
dwóch metrów. Na zakończenie uczniowie dostali
do zainstalowania w domach zestawy do oszczędzania wody - tzn. dwa perlatory i regulator do prysznica, i zobowiązali się do monitoringu zuŜycia wody w
swoich domach przez następny miesiąc.
Projekt „Światłoczuli” jest realizowany w ramach programu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska „Szkoły dla Ekorozwoju na Zielonych Szlakach Greenways”
dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

GRANTY „DZIAŁAJ LOKALNIE VI” ROZDANE W PARTNERSTWIE KACZAWSKIM
(MŚCIWOJÓW, 30.05.2008)
Stowarzyszenie Kaczawskie pełniące funkcję Lokalnej Organizacji Grantowej w ramach programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce juŜ po raz drugi przeprowadziło nabór wniosków do Lokalnego Konkursu Grantowego. Po przeprowadzeniu szkoleń w kaŜdej z gmin naleŜącej do Partnerstwa do stowarzyszenia wpłynęło 29 wniosków. Pod koniec maja w Mściwojowie zebrała
się Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Rafał Plezia – Przewodniczący, M irosław Szkiłądź,
Marta Kamińska, Iwona Kijora, Lucyna Ochrombel, Lucyna Kozak, M arek Cieślak, Jacek Machynia, która postanowiła rozdysponować kwotę 32 000 zł na dwanaście projektów, zgodnie z
listą rankingową :
1.
Stowarzyszenie Dobków „…Gdzie jest to Ekomuzeum?...”- 3450 zł,
2.
Grupa Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lipie, „Przycupnij w Lipie pod lipą” – 2850 ZŁ,
3.
Harcerski Klub śeglarski „WIDM O” przy Szkole Podstawowej w Targoszynie „Kajakarstwo –
wspólnie uczymy się, by później nauczać innych” – 2600 ZŁ,
4.
Nieformalna Grupa Animatorów Kultury w WądroŜu Wielkim „Razem moŜemy wiele – udowodnimy to!”- 2900 ZŁ,
5.
Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Lubiatowie, „RAP-RAZEM-AKTYWNIE-POZNAWCZO” –
2300 ZŁ,
6.
Rada Sołecka w Przybyłowicach, „Perła w Przybyłowiczach” – 3600 ZŁ,
7.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli tajnego Nauczania w
Siedlęcinie, „Brakujące ogniwo” – 3000 ZŁ,
8.
Rada Sołecka wsi Czerwony Kościół, „STOP KLATKA – STOP NUDA”- 2100 ZŁ, Zespół folklorystyczny „Kukułeczki z Pogwizdowa, „Pielęgnując tradycje i kulturę, idziemy w przyszłość
pewnym krokiem” – 2500 ZŁ,
9.
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Proboszczowie, „Moja rodzina i jej korzenie” –
2250 ZŁ,
10. Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów, „ Korowód Radości 2008”- 2400 ZŁ,
11. Stowarzyszenie Promocji Kultury „Teraz Zagrodno”, „X Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych z Kolędą po Kresach” – 2050 ZŁ.
30 maja na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego decyzję Komisji przyjęto jednomyślnie i w najbliŜszym czasie beneficjenci spotkają się na uroczystym wręczeniu umów.
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SPOTKANIE TRZECH NARODÓW WE WRZOSOWEJ KRAINIE (CIĄG DLASZY…)
(PRZEMKÓW, BORÓWKI, PIOTROWICE, CHOCIANÓW, 27.05.2008)
Kolejny juŜ raz Wrzosowa Kraina zaprezentowała swoje walory i dokonania zainteresowanym
grupom. W ramach wizyty studyjnej, która odbyła się 27 maja br., do Wrzosowej Krainy zawitała
grupa około 100 osób. Goście przyjechali do nas
nie tylko z Polski, ale równieŜ z Czech i Francji. Wizytę zorganizowała Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”.
Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele polskich i
czeskich placówek oświatowych, którzy wzięli udział
w polsko-czeskim zjeździe Szkół dla Ekorozwoju
2008 oraz przedstawiciele francuskiej Sieci Stałych
Centrów Inicjatyw dla Środowiska UNCPIE (Union
Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour
l’Environnement).
Wizyta we Wrzosowej Krainie rozpoczęła się od pobytu w Przemkowie, gdzie nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zaprezentowali dwa projekty zrealizowane w ramach programu
Szkoły dla Ekorozwoju – Zadbajmy o wspólną przestrzeń na Dolnym Śląsku, m.in. projekt Umiemy
czytać krajobraz - wędrówki historyczno-przyrodnicze po ziemi przemkowskiej. Efekty realizacji
projektu zostały zaprezentowane w terenie, w kilku punktach ścieŜki historyczno-przyrodniczej.
Trzecim projektem, który został przedstawiony przez Krzysztofa Szustkę – koordynatora regionalnego programu Szkoły dla Ekorozwoju – była ŚcieŜka edukacyjna – ŚcieŜka zmysłów w Borówkach, po której kilka osób odwaŜyło się przejść boso.
Wizyta we Wrzosowej Krainie nie byłaby pełna, gdyby nie styczność z Ekomuzeum Wrzosowej
Krainy. Polscy i zagraniczni goście zawitali więc
do Wrzosowej Chaty w Borówkach, gdzie przygotowano dla nich poczęstunek z produktów lokalnych. Na stołach znalazły się potrawy i smakołyki
charakterystyczne dla naszego wielokulturowego
obszaru, czyli makówki i grzybówki, wywodzące
się z kuchni kresowej, pity i szapki rodem z kuchni
jugosłowiańskiej, miodowe pierniczki z Przemkowa, herbatki ziołowo-wrzosowe, przysmaki z borówek i jagód oraz wiele innych. Po poczęstunku
część gości opuściła Wrzosową Krainę.
Grupie francuskiej, która została, podczas krótkiej prezentacji, koordynator Grupy Partnerskiej
Wrzosowa Kraina – Anita Smoląg, przedstawiła obszar działania, najwaŜniejsze programy realizowane przez Grupę oraz ideę powstania Ekomuzeum i jego najwaŜniejsze elementy składowe. Po czym goście ponownie skierowali swoje kroki na ziemię przemkowską, gdzie w Krępie, w
Pasiece Maja, nie tylko skosztowali wybornych miodów, ale równieŜ wzięli udział w warsztatach
z odlewania świec z wosku pszczelego. Z Krępy goście z Francji udali się do Piotrowic, gdzie
pod Dębem „Chrobry” wzięli udział w pokazowej „Lekcji w Przyrodzie”, którą poprowadził Lucjan Zawadzki – instruktor edukacji ekologicznej i przyrodniczej.
Ostatnim punktem programu, zaplanowanym podczas pobytu we Wrzosowej Krainie, była wizyta w gospodarstwie rolno-ekologicznym „Wrzosówka” w Chocianowie, po którym oprowadzała Barbara Sulma. Ten punkt programu równieŜ cieszył się sporym zainteresowaniem, głównie ze względu na prowadzoną w gospodarstwie hodowlę prymitywnych ras zwierząt i związanymi z tym działaniami przyrodniczymi.
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POWOŁANIE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA
(CHOCIANÓW, 7 MAJA 2008)
Przygotowując się do kolejnego okresu programowania na lata 2007-2013 w ramach Programu
Leader+, decy zją dotychczasowych przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania Fundacja
„Wrzosowa Kraina” oraz sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, powstało nowe Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”. Zebranie załoŜycielskie odbyło się 7
maja br. w Chocianowie. Obecnie Wrzosowa Kraina swoimi działaniami obejmować będzie
obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Przemków, Chocianów, Gromadka, Lubin, Chojnów i
Bolesławiec.
Walne zebranie członków powołało jednogłośnie uchwałą stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”. Podczas zebrania wszystkim obecnym
rozdano projekt statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Wrzosowa Kraina”. Zebrani
zapoznali się z jego treścią, po czym, po wniesieniu jednej poprawki o brzmieniu: „Czas trwania
Stowarzyszenia nie jest ograniczony.”, statut przyjęto jednogłośnie uchwałą. Walne zebranie
członków powołało równieŜ Komitet ZałoŜycielski Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Wrzosowa Kraina”, Komisję Rewizyjną oraz Zarząd Stowarzyszenia.
Celami Stowarzyszenia są m.in.:
1. ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem naleŜytej ochrony
oraz promocji środow iska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans.
2. Zaktywizowanie ludności wiejskiej.
3. Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
4. Wy prom ow anie obszar ów w iejskich
oraz gmin połoŜonych na obszarze działania LGD.
5. Zmobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich połoŜonych na obszarze LGD.

MAJÓWKA Z PTAKAMI WE WRZOSOWEJ KRAINIE
(PRZEMKÓW, 1-4 MAJA 2008)
W dniach od 30 kwietnia 2008 do 4 maja 2008 Fundacja „Wrzosowa Kraina” wraz z Fundacją
Ekologiczną „Zielona Akcja”, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych Oddział Legnica,
Starostwem Powiatowym w Polkowicach, Domem Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, Kołem Przewodników PTTK “Po Ziemi Przemkowskiej” oraz Przemkowskim Ośrodkiem Kultury zorganizowali plener fotograficzny “Majówka z ptakami we Wrzosowej Krainie”. Uczestnicy, jak zawsze, mieli zagwarantowane niesamowite wraŜenia przyrodniczo-krajobrazowe godne uwiecznienia w obiektywie. Tym bardziej, Ŝe pogoda równieŜ sprzyjała zarówno fotografikom, jak i
równocześnie miłośnikom przyrody. Wydawać mogłoby się, Ŝe kaŜdy zakątek Wrzosowej Krainy
został juŜ utrwalony na fotografiach. Nic bardziej mylnego. KaŜde miejsce, jak się okazuje, moŜe być uwieczniane wielokrotnie i za kaŜdym razem zdjęcia uwypuklają w inny sposób piękno
Wrzosowej Krainy.
Majówka z ptakami to nie tylko plener fotograficzny. Podczas długiego majowego weekendu
miłośnicy chórów i orkiestr dętych mogli uczestniczyć po raz trzeci w Spotkaniach Chórów i Orkiestr Dętych we Wrzosowej Krainie, współorganizowanych przez Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu w Borach Dolnośląskich. Spotkania, które odbyły się w kościele parafialnym p.w. Miło-
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sierdzia BoŜego w Przemkowie, to trzy dni koncertów
chórów , m uzy ki akordeonow ej i orkiestr dętych.
Oprócz Przemkowian wystąpili równieŜ goście z M iędzyrzecza, Nowej Soli, Nowogrodźca i Olszyny.
Majówka była równieŜ okazją do otwarcia sezonu
pszczelarskiego na Dolnym Śląsku. Otwarcie sezonu
odbyło się 3 maja br. podczas Dni Przemkowa. Rozpoczęło się msza św. w intencji "pszczelarskiego trudu" w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NM P
w Przemkowie. Po mszy nastąpił przemarsz z udziałem pocztów sztandarowych Związków Pszczelarzy do parku miejskiego, gdzie odbyło się
otwarcie kiermaszu sprzętu pasiecznego i produktów pszczelich. Dla uczestników imprezy przygotowana została równieŜ prelekcja Fabiana Wierszunia, pracownika DODR we Wrocławiu, pt.
"Produkty pszczele w zdrowiu człowieka". Jedną z większych atrakcji zapewnionych przez organizatorów otwarcia sezonu pszczelarskiego była moŜliwość zwiedzania pasiek: ElŜbiety i Romana Śmieszków w Przemkowie - laureatów I miejsca w dolnośląskim konkursie na WZOROWĄ PASIEKĘ Dolnego Śląska w 2007 roku oraz Ekomuzeum Wrzosowej Krainy – punktu ekomuzealnego
w Krępie Pasieka „M aja” Stanisława Rekuta.

DOTACJE NA PROJEKTY SZKOLNE WRZOSOWEJ KRAINIE PRZYZNANE!
(JELCZ, 12 MAJA 2008)
12 maja 2008, w siedzibie Toyoty w Jelczu, odbyło się posiedzenie Komisji Dotacyjnej programu
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska pn. Szkoły dla Ekorozwoju na Dolnym Śląsku. Na 48 złoŜonych wniosków Komisja przydzieliła dotacje 20 placówkom, w tym 4 placówkom z Wrzosowej
Krainy.
Dotację otrzymały następujące projekty:
•

"NASZA SZKOŁA W OGRODZIE" - Szkoła Podstawowa w Parchowie - koordynator: Ryszarda
Duszeńko, Anna Szyszkowska. Kwota dotacji: 3 630,00 zł

•

"KTO SEGREGUJE ŚMIECI, TEN PRZYKŁADEM ŚWIECI" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemkowie - koordynator: Wirgiliusz Babirecki, ElŜbieta Terlikowska, Ewa Skrypak. Kwota dotacji:
3 025,00 zł

•

"W ZACISZU PRZEDSZKOLNEGO OGRODU MAM KONTAKT Z PRZYRODĄ" - Gminne Przedszkole w Gromadce - koordynator: Wioletta PieniąŜek. Kwota dotacji: 3 425,48 zł

•

"BAJECZNY ZAKĄTEK" - Przedszkole M iejskie w Chocianowie - koordynator: Regina Kosior,
Anna Ciupa. Kwota dotacji: 3 100,00 zł

Wszystkim Laureatom gratulujemy !!!

GMINA BAŁTÓW BIEGA - IMPREZA W GRUPIE PARTNERSKIEJ „KRZEMIENNY KRĄG”
(BAŁTÓW, 17-18.05.2008)
Ponad 150 tys. osób w ponad 476 miejscowościach! To wynik tegorocznej imprezy „Polska Biega”, do której w obecnej edycji przyłączyła się Gmina Bałtów. Organizatorem imprezy na naszym terenie był Samorząd Gminy Bałtów przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, Stowarzyszenia „Delta” oraz Przedsiębiorstwa Społecznego „Allozaur”.
Ogólnokrajową akcję zapoczątkowali redaktorzy „Gazety Wyborczej” trzy lata temu. Z zawodu
dziennikarze, z zamiłowania biegacze, wpadli na pomysł, Ŝeby zmobilizować Polaków do wysiłku fizycznego. Z czasem dołączyło do nich grono pasjonatów, biegaczy zawodowców, a tak-
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Ŝe róŜnego rodzaju instytucji i osób, które zamiast siedzieć w fotelach, wybiegły na świeŜe powietrze. W zeszłorocznej edycji imprezy, którą zorganizowano pod nazwą Bieg Jesieni, udział
wzięło ponad 60 tys. osób z 411 miejscowości. W tym roku zarejestrowano 476 biegów w całej
Polsce w tym w Gminie Bałtów.
Bałtowska trasa miała ok. 4 800 metrów długości i przebiegała przez jedno z bardziej urokliwych miejsc gminy. Była bardzo urozmaicona, z
podbiegami, wiodła przez tereny leśne, wąwozy oraz tereny polne. Jak przyznają uczestnicy
trasa była trudna technicznie, ale bardzo dobrze przygotowana przez organizatorów. Biegacze wystartowali spod „Krainy Koni”, a meta
umiejscowiona została na „Okręglicy”. W biegu
wzięło udział ok. 70 osób w róŜnym wieku, najliczniejszą grupę stanowiła młodzieŜ szkolna,
startowali rodzice z dziećmi, nie zabrakło równieŜ przedstawicieli lokalnego samorządu. Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów koszulki z logo akcji, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach okolicznościowe medale.
Organizatorzy oficjalnie zadeklarowali zorganizowanie kolejnego biegu jesienią tego roku oraz
organizację imprez biegowych popularyzujących aktywny oraz zdrowy styl Ŝycia w przyszłości.

ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI W SARNÓWKU W GP „KRZEMIENNY KRĄG”
(SARNÓWEK, 15 MAJA 2008)
15 maja uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sarnówku po raz
pierwszy obchodzili Dzień Polskiej Niezapominajki. Przy gotowywal i się do tego św ięta
ochoczo i starannie: zdobywali wiadomości
w Internecie, wykonali okolicznościowe ulotki
i kartki z Ŝyczeniami oraz pięknie udekorowali
szkołę. Tego dnia wszystkich obowiązywał
błękitny strój, a takŜe dobry humor i Ŝyczliwość. Kl. IV przedstawiła barw ny m ontaŜ
słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej.
Zaproszony gość, absolwent naszej szkoły, leśnik z Nadleśnictwa Marcule, Zdzisław Wierzbicki w ciekawy sposób opowiadał o potrzebie ochrony przyrody. Przekazał równieŜ Ŝyczenia od swoich przełoŜonych i wręczył p. dyrektor Hannie Dzióbka rozsady niezapominajek,
które zostały uroczyście posadzone w ogródku szkolnym.
Następnie uczniowie wraz z opiekunami i gościem wyszli na spacer po okolicy. Napotkanym
osobom składali Ŝyczenia, rozdawali ulotki oraz wykonane przez siebie bibułkowe niezapominajki. Leśnik opowiadał o napotykanych roślinach i ich znaczeniu w przyrodzie.
Święto niezapominajki było piękną lekcją, uczniowie mieli okazję w niekonwencjonalny sposób
poszerzyć swoje wiadomości o otaczającej nas przyrodzie. Nad przebiegiem imprezy czuwały
jej pomysłodawczynie - nauczycielki: Emilia Sękiewicz, Beata Wanat i Katarzyna Łabuszewska,
które zapewniają, Ŝe wpisze się ona na stałe do szkolnego kalendarza, a z roku na rok będzie
atrakcyjniejsza i bardziej rozpropagowana wśród okolicznej ludności.
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I GMINNY KONKURS INFORMATYCZNY W KUNOWIE W GP KRZEMIENNY KRĄG
(KUNÓW, 16 MAJA 2008)
W dniu 16 maja 2008 roku w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Kunowie odbył się Finał I
Edycji Gminnego Konkursu Informatycznego "Poznaj swoją Gminę" organizowanego przez
MGBP oraz Gminne Centrum Informacji w Kunowie. Patronat nad Konkursem objął Burmistrz
Miasta i Gminy Kunów mgr inŜ. Ireneusz OŜdŜyński. Konkurs wsparło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Kunowskiej. Celem konkursu było popularyzowanie szeroko pojętej wiedzy o historii, geografii,
ciekawych miejscach i ludziach na terenie gminy Kunów, a takŜe wymiana doświadczeń na
temat stosowanych obecnie w upowszechnianiu informacji technologii informatycznych. W
Konkursie mógł wziąć udział kaŜdy zainteresowany mieszkaniec gminy. Zaproszenie do udziału
w Konkursie adresowane było szczególnie do młodzieŜy.
Udział w Konkursie polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej lub strony WWW oraz zaprezentowaniu się przed komisją konkursową. Prace tematycznie dotyczyły Gminy Kunów, jej
zabytków, turystyki i historii. Do konkursu zgłosiło swój udział 11 zespołów, z których 10 zostało
zakwalifikowanych do finału. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych - do 13 lat, 1416 l at i pow y Ŝej 16 l at. Najw iększą akceptację jury uzy skały prace pt. " Gm ina Kunów" (Sebastian Pronobis i Karol Cisak), "Piękno Ziemi Kunowskiej" (Paweł Kosno) oraz "Historia
papierni Witulin" (Rafał Stępień).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, a najciekawsze prace
opublikowane zostaną na stronach internetowych UM iG i TPZK. Nagrody i dyplomy zwycięzcą
wręczali przedstawiciele władz samorządowych - Urzędu M iasta i Gminy w Kunowie. M ottem
Finału I Gminnego Konkursu Informatycznego "Poznaj swoją gminę" było hasło "Cudze chwalicie - swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie".

PRZEDSTAWICIELE KORONY PÓŁNOCNEGO KRAKOWA NA MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI COFAMI (BRUKSELA, 8-9 MAJA 2008)
COFAMI to projekt badawczy dotyczący marketingu w rolnictwie. Tematyka konferencji dotyczyła wsparcia dla rolników działających
wspólnie na rzecz efektywnej sprzedaŜy swoich
produktów. Była ona podsumowaniem badań
przeprowadzonych w 10 krajach europejskich
(Austrii, Czechach, Danii, Francji, Holandii, Łotwie, Niemczech, Szwajcarii, na Węgrzech i we
Włoszech). W spotkaniu wzięło udział ok. 100
osób, w tym 4 osobowa delegacja z Korony
Północnego Krakowa.
Podczas konferencji i prowadzonych w jej ramach warsztatach, przedstawiciele tych krajów prezentowali swoje doświadczenia, omawiali czynniki, które ograniczają lub umoŜliwiają rozwój grup rolników skupionych wokół danej
marki (np.: regionalnej) lub rodzaju Ŝywności. Dyskusja dotyczyła teŜ róŜnic w podejściu do
urynkowienia produktów i w sposobach dotarcia do klientów. Poza budowaniem własnej, tradycyjnej sieci sprzedaŜy, wiele grup rolników i producentów Ŝywności coraz częściej decyduje
się na sprzedaŜ przez sieć Internet. Przedstawiciel Komisji Europejskiej z Dyrekcji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przedstawił moŜliwe do wykorzystania rodzaje wsparcia dla rolników
w ramach wspólnej polityki rolnej, wskazując w szczególności na program LEADER+.
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W trakcie warsztatów nasza delegacja zaprezentowała działalność Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, uwzględniając podejmowane przez nas kwestie urynkowienia produktów
regionalnych i tradycyjnych oraz specyfikę terenów sąsiadujących z metropolią krakowską.
Przeprowadzone w kuluarach rozmowy mogą w przyszłości zaowocować podjęciem międzynarodowej współpracy – między innymi z przedstawicielami bliskiej nam kulturowo i terytorialnie
czeskiej organizacji pozarządowej „Tradice Bilych Karpat”.
Konferencji towarzyszyła takŜe degustacja tradycyjnych potraw z regionów objętych projektem COFAMI.
Wykorzystując obecność w Brukseli, nasza delegacja skorzystała z zaproszenia Posła do Parlamentu Europejskiego – Czesława Siekierskiego. W nowoczesnych pomieszczeniach parlamentu
mogliśmy zobaczyć biuro poselskie, poznać zasady funkcjonowania parlamentu, a takŜe zagadnienia, którymi zajmuje się poseł Siekierski. Jest on między innymi członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dlatego Ŝywo zainteresowała go działalność Stowarzyszenia „Korona Północnego Krakowa”.

WIZYTA EKSPERTA ORGANIZACJI DS. WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU
(OECD) W KORONIE PÓŁNOCNEGO KRAKOWA (RACIBOROWICE, 29.05.2008)
29-go maja Koronę Północnego Krakowa odwiedził Profesor George McDowell
ze Stanów Zjednoczonych - konsultant i
ekspert Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Spotkał się z koordynatorami, pracownikami oraz członkami zarządu w siedzibie Korony w Raciborowicach. Zwiedzał tereny Gmin M ichałowice i Zielonki. Rozmawiał z przedstawiciel am i szkoły i kościoła w W ięcław icach. W gminie Zielonki spotkał się z władzami gminy i udał się do Stadniny koni
"Botoja" w Korzkwi.
Profesor George McDowell był gościem II Ogólnokrajowej Konferencji LEADER w Polsce - doświadczenia i przyszłość, gdzie wygłosił referat pt. „Budowanie kapitału społecznego metoda
typu Leader w społecznościach lokalnych na świecie”.

NOWA PLATFORMA INTERNETOWA KORONY PÓŁNOCNEGO KRAKOWA
(MAJ 2008)
Pow s t ał a now a pl at for m a Kor ony Pół noc n eg o Kr a kow a pod s t ar y m adr es em :
www.koronakrakowa.pl. Nie jest to prosta strona prezentacyjna, a raczej rozbudowana platforma, która przedstawia szereg danych, takŜe danych przestrzennych. UmoŜliwia równieŜ uŜytkownikom zamieszczanie własnych informacji.
W serwisie zostały zaprezentowane najistotniejsze informacje o gminach tzw. M ałej Korony, czyli Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca i M ichałowice. W kolejnych miesiącach, mamy nadzieję, rozbudowywać platformę w taki sposób, Ŝeby przedstawiała informacje dotyczące wszystkich 7 gmin Korony. Oprócz informacji podstawowych o przedstawionych gminach,
jednym z najistotniejszych działów jest Turystyka, gdzie prezentowane są m.in. zabytki,
ciekawe miejsca, szlaki turystyczne, miejsca noclegowe i punkty gastronomiczne.
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NajwaŜniejszą częścią i sercem platformy internetowej Korony jest System Informacji
Przestrzennej (potocznie mapy interaktywne), dzięki któremu moŜna przeglądać szereg
danych przestrzennych o Gminach Małej Korony. Na głównej stronie, w górnym pasku
znajduje się schematyczna mapa obszaru Korony. Po kliknięciu na nazwę konkretnej gminy, zostaniemy przeniesieni do części mapowej.
System informacji przestrzennej jest pionierskim przedsięwzięciem w Małopolsce. Nikomu
do tej pory nie udało się zebrać takiej ilości danych przestrzennych w jednym serwisie. Do
dyspozycji internautów są ortofotomapy (zdjęcia lotnicze), plan zagospodarowania przestrzennego, mapa ewidencyjna działek, mapy z nazwami ulic.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony pod adresem: www.koronakrakowa.pl.

VI KRAJEŃSKI RAJD SAMOCHODOWY W NASZYJNIKU PÓŁNOCY
(DEBRZNO, 24 MAJA 2008)
VI Krajeński Raj Samochodowy odbył się 24 maja w
Debrznie. Na miejsce startu stawiło się 21 załóg. Po
odprawie technicznej i oficjalnym otwarciu przez
burmistrza Debrzna p. M irosława Buraka i Przewodniczącego Rady M iejskiej p. Marka Romańca załogi startowały co 2 min., po otrzymaniu koperty z trasą i zadaniami.
Na miejsce startu przybyła równieŜ grupa motocyklistów z Bractwa Motocyklowego „Krajna”, która
później „pomykała” swoją trasą by dotrzeć do mety w Grodnie. Po starcie kaŜda załoga musiała dotrzeć do I-go Punktu Kontroli Trasy w Starym Gronowie, by wykonać pierwsze zadanie, a było nim przejście kilku
metrów na szczudłach. Śmiechu było co niemiara, gdyŜ wiele
osób po raz pierwszy miało przyjemność przemieszczać się na
wysokości. Następnie trasa prowadziła przez miasto Człuchów, gdzie wyznaczono ją strzałkowo. Były pytania o mieście i zamku. Następnie trasa prowadziła przez Zamarte z pytaniami o Klasztor, i Kamień Krajeński gdzie naleŜało wyzerować licznik by trasą strzałkową dotrzeć do gościnnego Sośna.
Tam krótka przerwa, poczęstunek nalewkami regionalnymi w
wykonaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich i przejazd do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sypniewie gdzie czekało kolejne zadanie – strzelanie z wiatrówki. Potem mała kawa, deser
serwowany przez gospodarzy i przejazd dalej - do Zakrzewa i
Złotowa przez wyremontowane Stare Miasto. Kolejna część trasy prowadziła częściowo trasą Wału Pomorskiego przez Jastrowie
do Lędyczka i Grodna –Dworu, gdzie była
meta. Tam kolejne zadanie - rzut do celu,
które obsługiwali przedstawiciel e WOPR
Sępólno Krajeńskie. „Woprowcy” przypomnieli równieŜ jak udzielać I-szej pomocy,
bo tej wiedzy nigdy za duŜo. Na mecie niespodzianki dla członków załóg i zaproszonych gości.
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Zaproszenie od gospodarzy HAKK PoroŜyńskich przyjęła I Dama Polskiego Jeździectwa p. Wanda Wąsowska/ Olimpijka z M oskwy/, która
w takt muzyki m. in. Felicitta wykonała na piętnastoletnim ogierze Nabucco piękny pokaz. Na zakończenie ogłoszono wyniki rajdu. KaŜda
załoga miała prawo wybrać sobie nagrodę – produkt lokalny. W tym
roku były to: wyroby z wosku, grzyby marynowane, wyroby gliniane,
szkło malowane i wyroby cukiernicze, które uzyskały Licencję M arki
Lokalnej.
Warto wspomnieć, iŜ Krajeński Rajd Samochodowy został wyróŜniony
Marką Lokalną Naszyjnika Północy jako ciekawa inicjatywa lokalna.
Spotkanie prowadziła Komandor Rajdu p. Halina Zimon-PoroŜyńska z
Kierownikiem Trasy p. Ireneuszem Ruszczykiem. Organizatorami Rajdu
byli: Klub Jeździecki „GRODNO-DWÓR”, Klub Czystego Biznesu w Sępólnie Krajeńskim , Fundacja „Naszyjnik Północy” oraz Klub Czystego
Biznesu w Debrznie. Współorganizatorami zaś instytucje samorządowe.

EKOMUZEALNICY DOLNOŚLĄSCY ZACIEŚNIAJĄ WSPÓŁPRACĘ
(MŚCIWOJÓW, 28 MAJA 2008)
Dolnośląskie Ekomuzea zacieśniają współpracę w ramach Programu Ekomuzea. Wspólnie
stworzono i uruchomiono projekt pt. „Naturalnie Ekomuza”. Spotkanie odbyło się w dniu 28 maja 2008r. o godzinie 16.00 w Izbie M uzealnej w Mściwojowie (Ekomuzeum Wsi Dolnośląskiej,
Szkółkarstwa i Sadownictwa). W trakcie spotkania zaprezentowano cały projekt z rozbiciem na
poszczególne działania. Do ciekawszych inicjatyw sieci naleŜy wyjazd do Szwecji w celu poznania ekomuzeów skandynawskich.
- Teraz, gdy szefowie dolnośląskich inicjatyw ekomuzealnych poznali waŜniejsze miejsca w Polsce czas na szukanie pomysłów za granicą, w tym roku poznamy Ecomuseum Kristianstad Vattenrike oraz Ekomuseum Bergslagen – mówi Rafał Plezia koordynator dolnośląski programu.
W projekcie jest wiele ciekawych pomysłów na wymianę doświadczeń. Ci który czują się dobrze w swojej dziedzinie, będą mogli podzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi
działaczami. I tak w ciągu roku w Dobkowie odbędą się warsztaty ceramiczne i rzemiosła artystycznego, w Mściwojowie dowiemy się jak poprawnie edukować na ścieŜce kulturowej, Dziadoszanie z Wietszyc będą uczyć budowania chaty słowiańskiej, a przedstawiciele Wrzosowej
Krainy będą uczyć dobrej promocji i właściwego kreowania swojego wizerunku. Przy okazji Dymarek Tarchalickich we wrześniu będą warsztaty archeologiczne. Dzięki temu współpraca w
projekcie przyniesie korzyści kaŜdemu ośrodkowi.
Do działań przyłączyło się równieŜ Bractwo Ry cerskie Ziemi
Legnickiej. Koordynatorzy ekomuzeów będą w związku z tym
mieszkać w specjalnie przygotowanym obozie średniowiecznym, dostaną przedmioty codziennego uŜytku z tego okresu
i będą musieli przeŜyć w takich
warunkach przez 2 dni. Oczywiści bez telefonów, papierosów, kawy i ziemniaków, których wtedy nie było.
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Warsztaty ekomuzealne zaplanowane w projekcie Naturalnie Ekomuzea:
Warsztat ŚcieŜka edukacyjna „Losy przyrody splatają się z dziejami ludzi”
Miejsce: Ekomuzeum wsi Dolnośląskiej, szkółkarstwa i sadownictwa w gminie Mściwojów
Termin realizacji : wrzesień
Warsztaty rzemieślnicze z uŜyciem surowców naturalnych
Miejsce: Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie (gmina Świerzawa)
Termin realizacji: 3-4 lipca 2008r.
Kurs w zakresie odtworzenia architektury drewnianej i ochrony krajobrazu wsi polskiej i ekomuzeów. W tym techniki wykorzystywania architektury drewnianej w tworzeniu ścieŜek ekologicznych.
Miejsce: Ekomuzeum Dziadoszan w Wietszycach (gmina Pęcław)
Termin: 14- 24 sierpnia 2008r.
Warsztaty Archeologiczne oraz rękodzieła
staroŜytnego
Miejsce: Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach
(gmina Wołów)
Termin realizacji 5-6 września 2008r.
Warsztaty z promocji i kreowania wizerunku w
ekomuzeach dolnośląskich
Miejsce: Ekomuzeum Wrzosowa Kraina (gmina
Chocianów, Gromadka, Przemków)
Termin realizacji: 24-25 października 2008
Warsztat średniowieczny
Miejsce realizacji : Eko muzeu m Cysterskie
(gmina Wołów)
Termin realizacji 29-31 sierpień
Kontakt do koordynatora dolnośląskiego Programu Ekomuzea:
Rafał Plezia, Tel . 512 31 40 88, e-mail: rafalplezia@op.pl

TARG WIEJSKI W MAŁYM SKANSENIE U ŚWIATOWIDA
(DZIEKANOWICE, 24 MAJA 2008)
Dnia 24 maja 2008 r. na terenie M ałego Skansenu w Dziekanowicach odbyła
się druga edycja Targu Wiejskiego Produktu Lokalnego i Tradycyjnego, zorganizowana przez Stowarzyszenie Światowid w porozumieniu z M uzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wśród wspaniałych wyrobów zaprezentowanych
przez zaproszonych wystawców, znaleźć moŜna było m.in. pyszne kiełbasy,
szynki, kaszanki, a takŜe pasztet i salceson. Nie zabrakło równieŜ ryb wędzonych oraz w occie, jak równieŜ róŜnych odmian miodu i wyrobów z wosku pszczelego. Zakupić
moŜna było płody rolne, chleb Ŝytni oraz droŜdŜowy placek z rabarbarem. Na stołach wystawowych znalazły się takŜe rękodzieła i wyroby rzemiosła, w tym m.in. haftowane torby, serwety, obrusy, ręcznie malowane szkło, bukieciki z kwiatów, pamiątki z drewna, gliniane garnki i donice. DuŜą popularnością cieszyły się szczotki z włosia końskiego oraz wyroby ze sznurka, które
były nowością w tej edycji targu, figurki z masy solnej oraz oryginalne etui na telefon komórkowy zaskakiwały kupujących. W sprzedaŜy znalazły się takŜe drzewa i krzewy oraz piękne kwiatki
doniczkowe i pamiątki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejną edycję targu, która odbędzie się: 14 czerwca 2008 r. na Małym Skansenie w Dziekanowicach ( teren MPP na
Lednicy) od godziny 10:00 do 16:00.
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PRACOWNIA MUZ W LANCKORONIE
(LANCKORONA, 13-20 LIPCA 2008)
Witam ciepło i juŜ prawie wakacyjnie,
Bardzo serdecznie chciałabym zaprosić na pierwsze warsztaty , które będą się odbywały w
Lanckoronie w ramach Pracowni Muz. Jeśli ktoś chce przez tydzień odpocząć a jednocześnie
uczyć się i doskonalić grę na gitarze z najlepszymi gitarowymi wirtuozami to zapraszamy do
Lanckorony!!!
Kolejne warsztaty - roczny kurs tańca terapeutycznego rozpoczną się od IX 2008 (info. Renata
Bukowska)
Wszystkie informacje oraz karty zgłoszenia na:
www.warsztatywlanckoronie.pl
Roześlijcie proszę znajomym, osobom zainteresowanym....
Pozdrawiam, Renata Bukowska

NOWA

GRUP PARTNERSKICH
FRANCUSKIMI CPIE: WWW.GP-CPIE.EU
STRONA INTERNETOWA DLA

CHCĄCYCH WSPÓŁPRACOWAĆ Z

W ramach projektu rozwijania współpracy Grup Partnerskich z francuskimi Stałymi Centrami Inicjatyw dla Środowiska CPIE powstaje strona internetowa, która ma słuŜyć dalszej współpracy
na poziomie lokalnym - nawiązywaniu kontaktów, wzajemnej prezentacji projektów, potencjalnych tematów wymiany itp. WaŜnym elementem serwisu będzie baza danych partnerów lokalnych, którzy chcieliby realizować projekty polsko-francuskie.
Strona jest jeszcze w budowie, ale juŜ teraz zapraszamy do jej odwiedzania pod adresem:
www.gp-cpie.eu
JuŜ wkrótce znajdą się tam równieŜ zdjęcia z wizyt studialnych we Francji i w Polsce!
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