
EUROPA JUś O NAS WIE!!! 
GMINA DZIERśONIÓW REPREZENTANTEM DOLNEGO ŚLĄSKA W 
WALCE O EUROPEJSKĄ NAGRODĘ ODNOWY WSI 2010! 
 

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, to 
Gmina DzierŜoniów będzie reprezentowała 
Województwo Dolnośląskie w konkursie  
o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2010. 
Organizatorem konkursu jest Europejskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Odnowy Wsi ARGE. 

Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi organizowany jest cyklicznie. Jest on 
europejskim odpowiednikiem zrealizowanego na szczeblu regionalnym ubiegłorocznego 
konkursu „Pi ękna Wieś Dolnośląska 2009”, którego laureatami dwóch spośród trzech 
kategorii były organizacje z terenu Gminy DzierŜoniów w kategorii: „Najpi ękniejsza Wieś”  
zwycięŜyło sołectwo Mościsko, a w kategorii: „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi  Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn i Włóki. 

 AŜ 73% obszaru Gminy objęte jest działalnością 6 lokalnych stowarzyszeń, których 
głównym celem jest wielokierunkowy rozwój wsi. PręŜnie działają Grupy Odnowy Wsi,  
Koła Gospodyń Wiejskich, OSP ,LZS- y i  zespoły muzyczne . 

90 % sołectw przystąpiło do Regionalnej Inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” , 
realizując jej załoŜenia i wykorzystując oferowane instrumenty wsparcia. Ponadto Gmina 
DzierŜoniów jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „ŚlęŜanie”, aktywnie uczestnicząc w 
programie LEADER. 

          Zamysłem wiedeńskiej kapituły tegorocznej edycji konkursu  jest zidentyfikowanie 
i promowanie najlepszych inicjatyw zrealizowanych na obszarach wiejskich, przy 
uwzględnieniu kontekstu ekonomicznego i kulturowego i przebiega pod hasłem: 

                             „Nowa energia dla dobrej współpracy”. 

     Realizowane w gminie działania  w pełni się w to hasło wpisują. Wykorzystywana jest 
wielka energia liderów: tych, którzy działają „oddolnie” czyli bezpośrednio we wsi  i tych, 
stanowiących władze gminy. Liderzy przekazują dobre wzorce, przenoszą swoją energię na 
mieszkańców, co skutkuje wieloma inicjatywami. Wspólna realizacja przedsięwzięć wyzwala 
niezwykle waŜną energię relacji międzyludzkich. To właśnie ta energia powoduje, Ŝe 
wspólnota czuje się jak „jedno ciało”, zintegrowana i zdolna do robienia rzeczy wielkich. 
Osiągnięty zostaje efekt synergii, gdzie współdziałanie daje zdecydowanie większy efekt niŜ 
suma energii poszczególnych osób.  

  



Urząd Marszałkowski docenił wysiłki i zaangaŜowanie mieszkańców realizujących idee 
procesu Odnowy Wsi w  naszej gminie przekładające się  przede wszystkim na poprawę 
jakości Ŝycia przy wykorzystaniu potencjału samych mieszkańców i specyfiki obszaru, 
czego wymiernym efektem jest  znalezienie się w gronie laureatów tegorocznego konkursu. 

Procesowi odnowy wsi w Gminie DzierŜoniów przyświeca motto:   
                                                    

 „Jeśli chcesz zbudować statek,  
nie kaŜ ludziom chodzić po drewno 
 i nie wydawaj poleceń.  
 Zamiast tego naucz ich tęsknić  
za bezkresnym morzem” 

                                                           
  Antoine de Saint-Exupery 

« ...Mieszkańcy mądrze wspomagani przez władze gminy i województwa nauczyli się 
« tęsknić za bezkresnym morzem ».To właśnie ta tęsknota wyzwala wielką energię . 
Zbudowali razem wiele statków i budują dalej.... »( fragment  z wmiosku  zgłoszeniowego UMWD) 

Gratulujemy wszystkim zaangaŜowanym mieszkańcom i zachęcamy do dalszej współpracy. 
 Jesteśmy dumni i z niecierpliwością oczekujemy na wiadomości z Wiednia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


