
„DROGA DO EUROPEJSKIEGO SUKCESU” 

Wchodz�c na drog�, któr� metaforycznie nazwijmy „odnow� wsi” nie przypuszczali�my 
nawet, �e b�dzie ona miała tak miły przebieg i na ko�cu rozszerzy si� w wielopasmow� 
autostrad�. Pocz�tek tej drogi to w�ska, niemal nieprzejezdna �cie�ka. Aktywno�� 
społeczno�ci lokalnej jest niska, a mieszka�cy narzekaj�, �e „nic si� nie dzieje” i oczywi�cie 
uwa�aj�, �e im „si� nale�y”. W terenie działa sołtys, a Rada Sołecka funkcjonuje jedynie „na 
papierze”.  

W roku 2007 postanowili�my, �e to si� musi zmieni
�
. Wprowadzono partnerskie zasady 

współpracy władz samorz�dowych z lokaln� społeczno�ci�, a mieszka�cy zostali wyposa�eni 
w organizacyjne i finansowe instrumenty, które diametralnie zmieniły sytuacj�. Najwa�niejsze 
z  podj�tych działa� to: 

• szerokie konsultacje z mieszka�cami w celu okre�lenia oczekiwa� i potrzeb, które 
wykorzystano do opracowania i uruchomienia instrumentów wsparcia 

• opracowano Strategi� Rozwoju Gminy Dzier�oniów na lata 2007-2013, 
uwzgl�dniaj�c� ww. oczekiwania i potrzeby 

• wprowadzono, w tamtym czasie innowacyjne rozwi�zanie w postaci „funduszu 
sołeckiego” – finansowy instrument wsparcia oddolnych inicjatyw ze �rodków bud�etu 
gminy w wysoko�ci  ok. 4 EURO/1 mieszka�ca wsi/1 rok   

• wprowadzono systematyczne spotkania z lokalnymi liderami oraz diety dla sołtysów  

• ogłoszono konkurs z nagrodami finansowymi pn. „Kreatywne sołectwo”, gdzie 
oceniany jest całokształt działa� zwi�zanych z procesem odnowy wsi 

• wspierano organizacyjnie zakładanie organizacji działaj�cych na rzecz rozwoju wsi,  
w tym lokalnych stowarzysze� i Kół Gospody� Wiejskich 

• organizowano szkolenia o mo�liwo�ciach finansowania zada� oraz wyjazdy studyjne 
w celu wymiany dobrych praktyk 

• w bud�ecie gminy wydzielono �rodki finansowe na dotacje dla organizacji 
pozarz�dowych. 

Działania wprowadzone przez gmin� zostały bardzo wzmocnione w momencie wprowadzenia 
przez  samorz�d województwa dolno�l�skiego regionalnego programu „Odnowa 
Dolno�l�skiej Wsi”. Pojawiaj� si� kolejne instrumenty wsparcia, zwi�kszaj� si� mo�liwo�ci 
rozwojowe. Profesjonalni moderatorzy wspomagaj� liderów wiejskich, inwentaryzuj� zasoby, 
okre�laj� kierunki rozwoju. 

Nasza w�ska zaro�ni�ta �cie�ka powoli, ale systematycznie poszerza si�. Krzaki wyci�te, 
nierówno�ci wyrównane, pole do działania przygotowane – a wi�c budujmy dalej. 
Społeczno�� lokalna �wiadoma swojej siły i mo�liwo�ci, wyposa�ona w instrumenty wsparcia 
„podwija r�kawy” i zaczyna działa

�
. Pierwsze projekty wykonywane z funduszu sołeckiego 

pozwalaj� stwierdzi
�
, �e jednak mo�na i co najwa�niejsze, �e wspólne dzieła daj� ogromn� 

satysfakcj� i wzmacniaj� poczucie to�samo�ci ze wspólnot�.  

Na naszej drodze pojawia si� profesjonalny sprz�t, budowa rusza pełn� par�. W miejscowo�ci 
Mo�cisko rejestruje si� pierwsza organizacja pozarz�dowa, której celem jest wielokierunkowy 
rozwój wsi. Mo�liwo�ci rozszerzaj� si�. Ju� nie tylko fundusz sołecki  stanowi baz� do 
realizacji działa�. Organizacja skutecznie pozyskuje �rodki zewn�trzne, a jej członkowie sami 
si� dziwi�, �e tak du�o udało si� zrobi

�
:  buduj� chodniki, zagospodarowuj� miejsca 

publiczne, prowadz� innowacyjne zaj�cia dla dzieci i młodzie�y, aktywizuj� osoby starsze  



i jeszcze integruj� społeczno�� na licznych imprezach. I to wszystko daje wielk� sił� do 
kontynuowania działa�. O Mo�cisku jest ju� gło�no! Mo�cisko mo�e - dlaczego nie inni!?  
W innych miejscowo�ciach gminy powstaj� organizacje pozarz�dowe, u�pione dotychczas 
Koła Gospody� Wiejskich zaczynaj� działa

�
, do współpracy wł�czaj� si� Ochotnicze Stra�e 

Po�arne, Kluby Sportowe i inne organizacje. Ilo�� inicjatyw lokalnych lawinowo ro�nie.  

A nasz droga? Ju� jest stabilna, szeroka,  a ilo�� budowniczych ci�gle ro�nie. Za swoj� prac� 
uczestnicy procesu otrzymuj� wspaniał� nagrod�. Pierwsza edycja konkursu Pi�kna Wie� 
Dolno�l�ska w roku 2009 przynosi ogromny sukces. Dwie z trzech kategorii konkursowych 
wygrywaj� mieszka�cy gminy Dzier�oniów. W kategorii „Najpi�kniejsza Wie�” zwyci��a wie� 
Mo�cisko za  „pi�kno swoich mieszka�ców” oraz za modelow� współprac� społeczno�ci 
lokalnej z władzami gminy. W kategorii „Najlepsze przedsi�wzi�cie odnowy wsi”  pierwsze 
miejsce za imprez� „

�
wi�to Niezapominajki” otrzymuje „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

wsi J�drzejowice, Kiełczyn, Tuszyn i Włóki” za poł�czenie elementów wychowawczych  
i prozdrowotnych z integracj� mieszka�ców czterech wsi. Nasz� drog� „odnowy wsi” 
przyje�d�aj� do nas na podsumowanie tego konkursu liderzy z całego województwa 
dolno�l�skiego. Pokazujemy im wszystko co najlepsze, dzielimy si� do�wiadczeniami  
i czerpiemy inspiracj� od innych. A naszych budowniczych przepełnia duma. Zach�ceni 
sukcesami pracuj� dalej na rzecz rozwoju swoich miejscowo�ci.  

W roku 2010 nasza droga pi�knieje, powoli wzbogaca si� w elementy infrastruktury. Jest 
nasz� dum�, a s�siedzi z regionu przygl�daj� si� jej budowie z du�ym zainteresowaniem. 
Wszelkie działania na rzecz odnowy wsi s� skoordynowane, organizacje skutecznie pozyskuj� �rodki finansowe, realizuj� wiele oddolnych inicjatyw, uczestnicz� w szkoleniach słu��cych 
ich doskonaleniu. Na terenie gminy działa ju� 7 lokalnych stowarzysze�, które obejmuj� swym 
zasi�giem 80% obszaru gminy. I znowu miła niespodzianka i wielkie wyró�nienie!  
Za całokształt działa� na rzecz odnowy wsi Gmina Dzier�oniów została nominowana do 
Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi.  Wielkim �wi�tem w gminie była wizyta konkursowego 
jury. Zaanga�owanie lokalnych społeczno�ci w przyj�cie szacownego jury było ogromne, a co 
najwa�niejsze mieszka�cy czerpali z tej wizyty wiele rado�ci. Z wielk� dum� uczestniczyli�my 
w podsumowaniu konkursu w Sand in Taufers, z nieukrywanym wzruszeniem odbierali�my 
presti�owe wyró�nienie. Byli�my bardzo pozytywnie zaskoczeni faktem, �e członkowie jury 
pami�tali reprezentantów naszej gminy i ze szczer� rado�ci� witali si� z nami we Włoszech. 
Przekonuje nas to, �e zostali�my zapami�tani i utwierdza w przekonaniu, �e warto z pełnym 
zaanga�owaniem pracowa

�
 dla rozwoju obszarów wiejskich.  Przez wiele nast�pnych lat 

b�dziemy szczyci
�
 si� wyró�nieniem w tym presti�owym konkursie. Uczestnictwo wniosło 

wielk� porcj� „nowej energii dla lepszej współpracy”.  

Ta presti�owa nagroda to wspaniałe miejsce postojowe na naszej drodze „odnowy wsi”. To 
miła niespodzianka na trasie i obietnica, �e dalsza droga te� b�dzie dobra, �e warto jecha

�
 

dalej. Naładowani pozytywn� energi� budujemy dalej. Wokół naszej drogi osiedlaj� si� nowi 
mieszka�cy, pojawiaj� si� nowe działalno�ci gospodarcze i nowe miejsca pracy. Ludziom �yje 
si� lepiej. Proces odnowy wsi trwa … 

 

Jolanta Zarzeka. Zast�pca Wójta Gminy Dzier�oniów  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


