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Drodzy czytelnicy!
Książka, którą trzymacie w swoich dłoniach, powstała
w ramach projektu „Współpraca, partnerstwo, rozwój –
wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW”.
Przedsięwzięcie realizowane było przez gminę Dzierżoniów,
gminę Krobia, Fundację Ziemi Krobskiej im. Prof. Rajmunda
Teofila Hałasa i Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów
im. Władysława Reymonta.
W publikacji chcieliśmy wyróżnić tych, którzy dzięki
swojej ciężkiej pracy stają się jednym z ważniejszych
filarów rozwoju regionu. To aktywni mieszkańcy, wolontariusze, społecznicy i członkowie organizacji pozarządowych.
Działają na rzecz lokalnej społeczności, przeciwstawiają
się wykluczeniu społecznemu, walczą o interesy wszystkich
mieszkańców i dbają o edukację obywateli.
Ich dobra współpraca z samorządem daje efekt synergii –
przekłada się na projekty o większym obszarze oddziaływania,
przynoszące zauważalne zmiany.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dla
Państwa inspiracją do podjęcia nowych lub kontynuowania już
realizowanych działań na rzecz swojej małej ojczyzny.
Zapraszamy do lektury.
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rozciąga się od malowniczych Gór Sowich, poprzez pełne przyrodniczych
skarbów Wzgórza Kiełczyńskie, aż po tajemniczy Masyw Ślęży. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. Każde
z nich charakteryzuje się wielką energią społeczną mieszkańców. Tutaj ludzie żyją, w odróżnieniu od miasta,
mając czas na przyjrzenie się porom roku, spotkanie się i porozmawianie.
Jednym z zadań, które odgrywa kluczową rolę w polityce gminy Dzierżoniów, jest tworzenie prawdziwych i trwałych więzi wewnątrz wspólnoty samorządowej. Władze gminy przez ostatnie lata pracowały
z lokalną społecznością nad tym, abyśmy byli prawdziwą samorządową rodziną.
Członkowie naszej społeczności organizowali się, uczyli się samorządności, budowali relacje i zaufanie,
inspirowali się wzajemnie, realizowali mnóstwo oddolnych inicjatyw... Dzięki temu nasza samorządowa rodzina rosła w siłę. Teraz możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że gmina Dzierżoniów
to nie tylko grupa osób zamieszkujących określone terytorium, lecz dojrzała i świadoma wspólnota, która
współuczestniczy w rozwijaniu swojej małej ojczyzny.

Piękna

aktywnością swoich mieszkańców

Zakres działań gminnych
organizacji pozarządowych jest
niezwykle szeroki – szczególnie
aktywne są stowarzyszenia
działające na rzecz rozwoju wsi:
• „Dobrocin – Wieś XXI w.”,
• Nasza Nowizna”,
• „Piława Dolna”,
• „Przyjaciół Gór Sowich”,
• „Razem dla Wsi”,
• „Roztocznik –
Wspólna Przyszłość”,
• Uciechów – Moja Wieś”,
• „Wzgórza Kiełczyńskie”
• Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji Wsi
„Przystań Mościsko”.
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Członkinie
gminnych KGW
chętnie uczestniczą
w różnego rodzaju
projektach,
a także
reprezentują gminę
podczas
imprez kulinarnych



Aktywnie działają również Koła Gospodyń Wiejskich, których celem jest
zachowanie bogatego dziedzictwa kulinarnego, wspomaganie działań społeczności lokalnej w organizacji imprez i spotkań, kreowanie i promocja tradycyjnych produktów lokalnych, a także reprezentowanie gminy w ponadlokalnych
konkursach i festiwalach o tematyce kulinarnej. Członkinie KGW starają się również
przekazywać tajniki swojej kulinarnej wiedzy młodszym pokoleniom.
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Swoją aktywnością wyróżniają
się również jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu gminy.
Oprócz działalności statutowej,
animują akt y wność społeczną
na wsiach.
Coraz bardziej zaangażowani
w życie społeczności lokalnej stają
się także młodzi strażacy-ochotnicy,
którzy działają w młodzieżowych
drużynach pożarniczych.

Strażacy-ochotnicy
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
działającej przy OSP Mościsko
podczas gminnych „Zmagań Sołectw”
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LKS-y
reprezentują gminę
podczas licznych
imprez sportowych.
Co roku walczą
też o puchar wójta
w Nocnych
Mistrzostwach Gminy
Dzierżoniów
w Piłce Nożnej



Prężnie działają także Ludowe Kluby Sportowe. Jest ich 7: LKS Błękitni Owiesno,
Dąb Mościsko, LKS Dobrocin, Koliber Uciechów, Sparta Ostroszowice, Victoria
Tuszyn i Spółdzielnia Break-Team LKS Roztocznik.
Aktywnie pozyskują środki zewnętrzne, realizują zadania publiczne, a swoją
działalnością wspierają i upowszechniają kulturę fizyczną i sport – zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży.
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W jedności siła
W 2012 r. gminne organizacje postanowiły połączyć swoje
siły i podpisały porozumienie na rzecz Partnerstwa Lokalnego
„Lepsze jutro”. Było to zwieńczenie rozpoczętych kilka lat
wcześniej działań mających na celu współpracę na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej gminy Dzierżoniów.
Pierwsze podpisy na dokumencie złożyli w kwietniu 2012 r.
w Owieśnie przedstawiciele 24 instytucji, organizacji, stowarzyszeń oraz władze gminy - Partnerzy, którym na sercu leżał
dalszy harmonijny rozwój naszej małej ojczyzny.
Partnerstwo otworzyło nowe możliwości działania,
zachowując jednocześnie pełną suwerenność swoich członków.
– Nasze stowarzyszenie było jednym z pierwszych działających na rzecz rozwoju
wsi, jakie zawiązały się w gminie Dzierżoniów. Początki były trudne. Jako młoda
organizacja potrzebowaliśmy wsparcia i w tym momencie z pomocą przyszły nam
władze gminy organizując spotkania i szkolenia różnego typu – od integracyjnych
po fachowe, podnoszące kompetencje naszych członków – wspomina początki
działalności Edyta-Mulka Gonera, skarbnik Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
Wsi „Przystań Mościsko”. - Jako społeczny lider naszej wsi miałam okazję prowadzić wiele projektów, borykając się z licznymi przeciwnościami, takimi jak brak
sprzętu, fachowców w wielu dziedzinach, brak możliwości wymiany doświadczeń
w zakresie realizowanych działań. Podobne problemy pojawiły się w wielu miejscowościach naszej gminy. W miarę rozwoju gminy i naszych organizacji działania
w pojedynkę przestały wystarczać i właśnie wtedy powstał pomysł Partnerstwa
Lokalnego, które miało połączyć lokalne organizacje samorządowe, pozarządowe,
edukacyjne i kulturalne – i w tym momencie nasze życie stało się prostsze.
Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Poznałam osoby, z którymi mogłam
współpracować i wymieniać nasze doświadczenia i zasoby. Uzyskaliśmy nowe
możliwości współpracy zarówno z samorządem, jak i z instytucjami kulturalnymi
i oświatowymi – dodaje Edyta Mulka-Gonera.

Wójt Gminy Dzierżoniów
Marek Chmielewski
składa podpis
na pamiątkowym
bannerze Partnerstwa
Lokalnego

”
Edyta Mulka-Gonera
odbiera wyróżnienie
dla Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji Wsi
„Przystań Mościsko”
w konkursie
„NGO - to jest to”,
kategoria „Organizacja
Pozarządowa 2013”

15

Obecnie Partnerstwo zrzesza 30 podmiotów, w tym organizacje pozarządowe,
LKS-y, OSP, KGW oraz instytucje publiczne (szkoły, biblioteka, urząd). Nie posiada
osobowości prawnej, jest ciałem społecznym i działa na zasadzie dobrowolnego
wkładu pracy. Jest otwarte dla wszystkich wykazujących gotowość działania
na rzecz gminy Dzierżoniów i jej mieszkańców.
Co roku w szeregi Partnerstwa wstępują kolejne organizacje. W 2019 r. była
to Grupa Twórcza z Ostroszowic. W jej skład wchodzi 14 osób o zróżnicowanych zainteresowaniach. Grupa skupia utalentowanych mieszkańców, którzy
w swojej twórczości wykorzystują różnorodne techniki, np. szlagmetal, deqoupage,
makramy, szydełkowanie i majsterkowanie. Każdy z uczestników może zaproponować różnego rodzaju działania, uwzględniając swoje zainteresowania i fascynacje.

Członkowie
Grupy Twórczej
angażują się w wiele akcji
i projektów, biorą udział
w wyjazdach studyjnych
i chętnie dzielą się swoją
wiedzą z mieszkańcami
gmin partnerskich

Jak podkreśla liderka grupy Maria Kirkiewicz, Partnerstwo pokazało,
że ludzie zjednoczeni wspólnym celem pomagają sobie w pokonywaniu
uprzedzeń i niechęci.

”
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– Do samotności często przykleja się wykluczenie. Człowiek samotny czuje się
wykluczony i sfrustrowany. Dzięki uczestnictwu i zaangażowaniu w życie naszej gminy
zrozumiałam, że nie warto tracić czasu na puste rozmyślania. Bardzo dobrze zrobiłam,
że włączyłam się do Partnerstwa Lokalnego. Skorzystałam ja i ludzie, których za sobą
pociągnęłam. W naszej gminie jest świetny klimat do realizowania własnych marzeń,
zmiany nastawienia do życia i ludzi. Opłaciło się zaufanie do takich działań na rzecz
mieszkańców. Dzięki Partnerstwu zobaczyłam, jak ludzie z mojego otoczenia zmienili
swoje nastawienie do władz gminy, zaangażowali się w życie miejscowości i zaczęli
odkrywać swoje pasje i talenty. Małymi kroczkami, ale systematycznie wszyscy odkryli,
że mogą mieć realny wpływ nie tylko na swoją wieś, ale także gminę! Takie odkrycia
są nieocenione – mówi Maria Kirkiewicz.



Co roku członkowie Partnerstwa spotykają się, aby podsumować kolejny
rok pracy. Spotkania zawsze mają swój motyw przewodni.

Gmina Dzierżoniów

„I nic nas nie rozłączy...”
– takie hasło przewodnie
towarzyszyło
przedstawicielom instytucji,
organizacji i stowarzyszeń,
którzy 23 listopada 2012 r.
spotkali się w Mościsku,
aby podsumować
kolejny rok pracy
oraz pierwszy rok działania
Partnerstwa Lokalnego

W 2013 r. spotkanie
utrzymane było
w konwencji chrzcin –
symboliczną rolę dzieci
pełniły największe sukcesy
i osiągnięcia,
czyli owoce starań
stowarzyszeń i organizacji

2014 r. – kolejne spotkanie
lokalnych liderów,
tym razem utrzymane
w konwencji andrzejek.
Nie zabrakło więc
wspólnych zabaw,
tańców i wróżb
przepowiadających
świetlaną
przyszłość organizacji
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„Nasze sowy mądre głowy”
to hasło przewodnie
spotkania Partnerstwa
w 2015 r.
Członkowie organizacji
pozarządowych
świętowali powstanie
pierwszej Gminnej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego

W 2016 r.
spotkanie lokalnych liderów
połączone było z uroczystym
zakończeniem przedsięwzięcia
„Idea, która łączy wsie tematyczne sposobem
na aktywizację mieszkańców
i rozwój przedsiębiorczości
społecznej”.
Spotkanie odbywało się
pod hasłem
„Rycerze Okrągłego Zamku”.
Jego celem było
zaprezentowanie
wypracowanych ofert
wiosek tematycznych

W 2017 r.
Partnerstwo Lokalne
świętowało
swoje 5 urodziny
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2017 r.
to również przyjęcie
w szeregi Partnerstwa
nowej organizacji Saloniku Kobiet
Ambitnych
z Ostroszowic

W 2018 r. członkowie
Partnerstwa rozdawali
sobie mikołajkowe
prezenty ze specjalnym
przesłaniem

Tym razem do grona
partnerów dołączyła
Fundacja Rozwoju
Kultury, Sztuki i Edukacji
„Otwórz Drzwi”
z Ostroszowic
reprezentowana przez
Małgorzatę Zabuską
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Instrumenty
wsparcia
społeczności lokalnej

 Współpraca z III sektorem
To jeden z ważniejszych instrumentów wsparcia społeczności lokalnej. Gmina
Dzierżoniów od lat wspiera działania organizacji pozarządowych, przekazując im
dotacje na realizację zadań publicznych.
Tylko w 2019 r. na realizację otwartych konkursów ofert przeznaczono środki
w wysokości 318 tys. zł. W odpowiedzi na ogłoszenia konkursowe do realizacji
przyjęto 57 ofert i podpisano umowy z 24 podmiotami na łączną kwotę 300 330 zł
na zadania z zakresu 10 obszarów priorytetowych:
•
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
•
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
•
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
•
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
•
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
•
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
•
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
•
turystyki i krajoznawstwa,
•
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –
przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.
Organizacje chętnie korzystają również ze wsparcia pozakonkursowego
w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Ze środków gminnych
NGO-sy organizują m.in. spotkania
i festyny profilaktyczne

W ramach zadania pn. „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wdrożenie elementów ofert wiosek tematycznych”
organizacje realizują przedsięwzięcia, które pozwalają im wzbogacić ofertę swoich wiosek tematycznych

Wsparcie NGO-sów przez gminę to nie tylko dotacje na zadania publiczne.
To także pomoc w aplikowaniu o środki z różnych źródeł, dzięki czemu organizacjom udaje się realizować duże zadania, często o wartości powyżej 100 tys. zł.
Źródła pochodzenia są różne – od budżetu powiatu i województwa, po środki
pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sportu oraz Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, czy wreszcie środki Unii Europejskiej, które – jak
wiadomo – nie są łatwe ani do pozyskania, ani do rozliczenia.
Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzony w 2017 r. instrument wsparcia
w postaci udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym na projekty
mieszczące się w sferze zadań publicznych gminy. Dzięki niemu organizacje mogą
zrealizować zadania, które rozliczane są na zasadzie refundacji.
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 Inicjatywa lokalna
Kolejną formą wsparcia jest inicjatywa lokalna. Polega ona
na realizacji zadania publicznego przez administrację samorządową
we współpracy z mieszkańcami na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 19b – 19h).
Dzięki realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w minionych latach mieszkańcy modernizowali m.in. obiekty, drogi, chodniki
i tereny rekreacyjne. Realizowali również tak zwane działania „miękkie”,
jak obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin czy Dnia Flagi.
II Gminne Obchody Dnia Flagi
w Ostroszowicach.
Przedsięwzięcie
było współfinansowane
z budżetu gminy Dzierżoniów
w ramach inicjatywy lokalnej

Laureaci konkursu
„Kreatywne Sołectwo edycja 2019”
podczas spotkania
w Książnicy

22

Gmina Dzierżoniów

 Doceniamy aktywność
naszych mieszkańców
Co roku mieszkańcy biorą udział w gminnym konkursie „Kreatywne
Sołectwo”. Komisja konkursowa ocenia m.in. zaangażowanie sołectw
w obszarze odnowy wsi, aktywność na forum gminy i regionu, a także
estetykę poszczególnych miejscowości. Laureaci otrzymują nagrody
finansowe ze środków gminy Dzierżoniów. To znaczące wsparcie
– nagroda za I miejsce wynosi 10 tys. zł. Kolejne miejsca to nagrody
finansowe w wysokości od 6 tys. do 1000 zł. Sołectwa przeznaczają
przyznane środki na cele publiczne.

Organizacje
pozarządowe

pozyskują środki zewnętrzne
Ponad 30 organizacji pozarządowych

na bieżąco współpracuje z gminą
i realizuje zadania publiczne, często współfinansowane ze środków pozabudżetowych,
w tym z Unii Europejskiej. Tylko w latach 2018/2019 gminne NGO-sy zrealizowały 11 zadań
inwestycyjnych o wartości ponad 400 tys. zł pochodzących z PROW 2014-2020.
Dzięki współpracy aktywnych mieszkańców naszej gminy, Urzędu Gminy Dzierżoniów
i Lokalnej Grupy Działania „Ślężanie”, tereny publiczne gminy Dzierżoniów zostały
wzbogacone o kolejne atrakcyjne elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Nasze stowarzyszenia zrealizowały zadania w ramach projektu grantowego
pn. „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze
LSR” realizowanego przez LGD „Ślężanie”:
•
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko”
(zadanie pn. „Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy Dzierżoniów
w miejscowości Mościsko, Ostroszowice i Nowizna”), kwota pomocy: 134 435 zł
•
Stowarzyszenie Piława Dolna – „Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej
w miejscowości Piława Dolna”, kwota pomocy: 113 257 zł
•
„Budowa pola do minigolfa w miejscowości Uciechów”, wnioskodawca:
Stowarzyszenie „Uciechów - Moja Wieś”, kwota pomocy: 49 200 zł
•
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. „Park pod Kasztanami”
w Owieśnie”, wnioskodawca: Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” z Owiesna,
kwota pomocy: 47 200 zł
•
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego „Gnejsy we Włókach”,
wnioskodawca: Stowarzyszenie „Wzgórza Kiełczyńskie”, kwota pomocy: 48 800 zł
•
„Przebudowa budynku na izbę pamięci we wsi Mościsko”,
wnioskodawca: Stowarzyszenie „Przystań Mościsko”, kwota pomocy: 9850 zł
•
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy „Dworskich Stawach” w Piławie
Dolnej”, wnioskodawca: „Stowarzyszenie Piława Dolna”, kwota pomocy: 9500 zł
•
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pn. „Zakątek zaczarowanego ołówka”,
wnioskodawca: Stowarzyszenie „Dobrocin – Wieś XXI wieku”, kwota pomocy: 8750 zł
•
„Zagospodarowanie „Parku dobrych nowin” poprzez montaż tablic edukacyjnych”,
wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nasza Nowizna”, kwota pomocy: 9800 zł
•
„Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół Domku Myśliwskiego
w Jodłowniku”, wnioskodawca: Stowarzyszenie „Przyjaciół Gór Sowich”,
kwota pomocy: 9850 zł
•
„Budowa platformy widokowej na górze Lelek”, wnioskodawca:
Stowarzyszenie „Przystań Mościsko”, kwota pomocy: 9850 zł.
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Wiata rekreacyjna
przy stawach w Mościsku
stała się centrum
integracji mieszkańców

Linarium,
które powstało
w ramach zadania
realizowanego przez
Stowarzyszenie
„Piława Dolna”,
to prawdziwa atrakcja
dla najmłodszych
mieszkańców

Uciechowskie
pole do minigolfa.
Wiele pracy
w przygotowanie
przedsięwzięcia,
realizację i wykonanie
zagospodarowania
terenu włożyli
mieszkańcy Uciechowa
wspierani przez
pracowników
gminy Dzierżoniów,
która była partnerem
projektu
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Miejsce odpoczynku
z okrągłymi ławkami
w „Parku pod Kasztanami”
nawiązuje do oferty
Owiesna –
„Wsi Okrągłego Zamku”

Gnejsy we Włókach
to miejsce szczególne –
łączy funkcje rekreacyjne
i edukacyjne,
wykorzystując jednocześnie
walory przyrodnicze,
historyczne i krajobrazowe

„Zakątek Zaczarowanego
Ołówka” w Dobrocinie
dzięki współpracy
mieszkańców wsi
z gminą Dzierżoniów
zmienił się nie do poznania

Dzięki zaangażowaniu
Stowarzyszenia
„Przystań Mościsko”
na górze Lelek
powstała platforma,
z której można podziwiać
piękne widoki –
między innymi na Ślężę
i Góry Sowie
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Gminne organizacje dzięki środkom zewnętrznym zorganizowały też szereg
działań „miękkich” – warsztatów, spotkań i szkoleń.
Fundacja Rozwoju Kultury, Sztuki i Edukacji „Otwórz Drzwi” pozyskała środki
na warsztaty kulturalno-artystyczne pn. „Tańcząc z Końmi Flamenco” na „Wyspie
Koni” w Ostroszowicach, Stowarzyszenie „Uciechów – Moja Wieś” w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem „Wzgórza Kiełczyńskie” i Szkołą Podstawową w Tuszynie zrealizowało projekt edukacyjno-artystyczny „Zabawa i uśmiech lekarstwem na nudę”,
a Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań Mościsko” przeprowadziło
inspirujące warsztaty wikliniarstwa, słomkarstwa, czerpania papieru oraz tworzenia
questów.
Nasze stowarzyszenia wydały również wiele ciekawych publikacji i materiałów
promocyjnych.

Wyjątkowy pokaz „Tańcząc z Końmi Flamenco”
odbył się na Wyspie Koni w Ostroszowicach

W przedsięwzięciu „Zabawa i uśmiech lekarstwem na nudę”
wzięło udział 63 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie
oraz 24 seniorów

Dzięki warsztatom uczniowie nauczyli się prawdziwych cyrkowych sztuczek
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Jednym z projektów będących bodźcem do współpracy dla przedstawicieli kilkunastu sołectw z terenu gminy Dzierżoniów było przedsięwzięcie
pn. „Ciasteczkowy Zawrót Głowy”.
Przeprowadzono szereg warsztatów kulinarnych, podczas których poszczególne miejscowości gminy Dzierżoniów miały wykreować ciastko – charakterystyczne dla danej wsi, nawiązujące do tematyki miejscowości lub wykorzystujące
dziedzictwo kulturowe obszaru. Ciasteczka miały stać się produktem promującym
daną wieś, a z czasem – produktem lokalnym lub regionalnym.
Spotkania, podczas których uczono się zdobienia ciastek, wykonywania tradycyjnych wypieków i profesjonalnego pakowania ich we własnoręcznie wykonane
pudełka cieszyły się ogromną popularnością. Wielką radość sprawiła też wizyta
Katarzyny Bosackiej znanej z programów takich jak „Wiem, co jem” i „Wiem, co
kupuję”, która spojrzała fachowym okiem na poczynania uczestników warsztatów,
podpowiadając, jak podczas pieczenia ciastek wykorzystać zdrowe składniki.
Jeden z najbardziej
atrakcyjnych elementów
projektu „Ciasteczkowy
Zawrót Głowy”–
spotkanie warsztatowe
z Katarzyną Bosacką.
Na realizację projektu
Biblioteka Publiczna
Gminy Dzierżoniów
im. Władysława Reymonta
pozyskała dofinansowanie
z grantów Stowarzyszenia
LGD „Ślężanie”
w wysokości 15 239 zł.
Partnerem przedsięwzięcia
był Zenon Feszczuk
z Młyna w Jordanowie
Śląskim

W 2019 r.
coroczne spotkanie
Partnerstwa Lokalnego
połączono z uroczystym
podsumowaniem projektu
„Ciasteczkowy Zawrót
Głowy”

27

Justyna Kaczorowska (pierwsza z lewej) podczas podsumowania „Ciasteczkowego Zawrotu Głowy”

”
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– To była wielka przyjemność – gościć w bibliotece tak wiele organizacji
i widzieć, jak wspólnie spędzany czas wpływa na ich wzajemne relacje. Takie projekty
jak „Ciasteczkowy Zawrót Głowy” to wyzwanie i zarazem ogromna satysfakcja
z rezultatów. Aby upiec smaczne, ładnie wyglądające i zdrowe ciastko, potrzebnych
jest wiele składników. Takimi składnikami w projektach są ludzie, mieszkańcy naszej
gminy. Każdy z nich wnosi przy realizacji pomysłu swoją wiedzę, umiejętności, czas
i entuzjazm. Dzięki nim nie grozi nam zakalec! - mówi dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta Justyna Kaczorowska.

Gmina Dzierżoniów

Wsparcie

dla działań NGO-sów

Podmiotem wspomagającym współpracę organizacji pozarządowych z samorządem jest Gminna
Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana w 2015 r.
Głównym zadaniem Rady jest wzmacnianie współpracy pomiędzy gminą Dzierżoniów a organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.
W skład Rady wchodzi:
•
8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy,
•
3 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów,
•
4 przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów.
Rada pełni funkcję organu konsultacyjnego, wspomagającego działalność trzeciego sektora.
Do jej najważniejszych zadań należy m.in. opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym,
podtrzymywanie i kreowanie lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a także
koordynacja działań społecznych w gminie.
Kadencja Rady trwa trzy lata, a jej członkowie wykonują swoje funkcje społecznie.
W listopadzie 2020 r. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła swoją
trzecią kadencję.
Nowo powołani
radni Gminnej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego
pierwszej kadencji
złożyli uroczyste
ślubowanie
podczas spotkania
Partnerstwa
Lokalnego w 2015 r.

Posiedzenia Gminnej
Rady Działalności
Pożytku Publicznego
to również ciekawe
warsztaty i spotkania,
m.in. z podopiecznymi
Fundacji
„Pokolorujmy Szarość”
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 Nasze sukcesy
Dobra współpraca i wspieranie społeczności przynosi wymierne efekty.
Aktywność naszych mieszkańców dostrzegana jest nie tylko na forum lokalnym,
ale i na szczeblu krajowym.
Już czterokrotnie sołtysi z gminy Dzierżoniów byli doceniani w konkursie „Sołtys
Roku”. Konkurs organizowany jest przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych
i wyróżniających się gospodarzy wsi, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Jak do tej pory tytuły „Sołtysa Roku” odebrały: sołtys Uciechowa Elżbieta Filipek
(za 2018 r.), sołtys Owiesna Joanna Pestkowska (za 2016 r.), sołtys Mościska Danuta
Martowłos (za 2014 r.) oraz sołtys Dobrocina Grażyna Ziernik (za 2012 r.).

Sołtys Owiesna Joanna Pestkowska
odebrała nagrodę i tytuł „Sołtysa Roku 2016”
w siedzibie Senatu RP w Warszawie

W Senacie gościła również sołtys Uciechowa
Elżbiety Filipek, do której trafił tytuł „Sołtysa Roku 2018”

„Sołtysem Roku 2014”
została Danuta Martowłos z Mościska

Grażyna Ziernik otrzymała tytuł „Sołtysa Roku 2012”
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Gmina Dzierżoniów została też doceniona w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2014”. Celem konkursu było zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej znaczenia przedsiębiorczości społecznej dla rozwoju
społeczności lokalnych Dolnego Śląska. Miał on również za zadanie promowanie
podmiotów, które w sposób systematyczny łączą działalność społeczną i ekonomiczną oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Kandydatury można było zgłaszać w czterech kategoriach: „Dolnośląski
Przedsiębiorca Społeczny Roku 2014”, „Dolnośląski Produkt Lokalny Roku 2014”,
„Dolnośląski Filantrop Roku 2014” oraz „Dolnośląski Samorząd lub Partnerstwo
Roku 2014”. To właśnie w ostatniej kategorii, jako podmiot, który od lat niezwykle
aktywnie wspiera organizacje pozarządowe, nominowana została gmina
Dzierżoniów.
Kapituła konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele NGO-sów,
podmiotów ekonomii społecznej oraz sektora biznesu postanowiła uhonorować
naszą gminę szczególnym wyróżnieniem.
W 2016 r. Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” z Owiesna otrzymało tytuł
„Organizacji Pozarządowej 2016 roku” w konkursie „NGO - to jest to!” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.
Organizacja została doceniona za swoją dotychczasową aktywność w realizacji
zadań publicznych, całoroczną pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w tworzenie oferty wsi tematycznej na terenie Owiesna. O zwycięstwie przesądził jednak największy dotychczasowy sukces członków stowarzyszenia - przygotowany przez nich projekt został doceniony w konkursie ofert dofinansowanych
ze środków krajowego programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Organizacja
pozyskała 90 540 zł.

Przedstawicielki
Stowarzyszenia
„Razem dla Wsi”
wraz z Zastępcą Wójta
Gminy Dzierżoniów
Jolantą Zarzeką
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Kapituła konkursowa doceniła również jedną z liderek stowarzyszenia „Razem
dla Wsi”. Joanna Pestkowska, na co dzień sołtys Owiesna, otrzymała wyróżnienie
w kategorii „Lokalny Lider Organizacji Pozarządowej 2016”.

 Współpraca w ramach „Odnowy wsi”
Gmina Dzierżoniów i jej wszystkie sołectwa uczestniczą w programie „Odnowa
Dolnośląskiej Wsi”, organizowanym i finansowanym przez władze samorządowe
województwa dolnośląskiego od 2009 r. Wyjazdy studyjne, szkolenia, dotacje
i konkursy to instrumenty wsparcia proponowane w ramach tego programu mieszkańcom wsi.
Mieszkańcy gminy od lat korzystają z tych możliwości, m.in. co roku biorą udział
w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”. W minionych latach byli doceniani już
kilkunastokrotnie. Zdobyli nagrody w kategoriach konkursowych: „Najpiękniejsza
Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” i „Najlepszy start w Odnowie
Wsi”. Dwa razy nasze miejscowości zostały też uznane za „Najpiękniejsze Wsie
Dolnośląskie”. To Mościsko w 2009 roku i Uciechów w 2018 r.
Te wyróżnienia to jeden z lepszych przykładów dobrej współpracy wielu
podmiotów – samorządu, przedstawicieli sołectw i lokalnych stowarzyszeń, a także
aktywnych mieszkańców.

Tytuł „Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej” dla Uciechowa to wiele lat ciężkiej pracy mieszkańców wsi i organizacji działających na jej terenie
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 Spotkania, integracja i współpraca
Bardzo ważne w budowaniu więzi społecznych są systematyczne spotkania,
podczas których wymieniamy się wiedzą, analizujemy działania i podsumowujemy nasze dokonania. Comiesięczne narady z sołtysami to sposób na przekazanie „w teren” ważnych informacji, ale także zebranie informacji o bolączkach
i problemach mieszkańców.
Od kilkunastu lat organizujemy też spotkania integracyjne, dzięki którym
mieszkańcy poszczególnych wsi mogą się zaprzyjaźnić i w przyszłości zrobić razem
coś wartościowego. Wśród najważniejszych są Zmagania Sołectw, podczas których
o tytuł „Supersołectwa” walczą przedstawiciele gminnych wsi. Każde zmagania
mają inny motyw przewodni. Reprezentacje mierzą się w kilku konkurencjach,
sołectwa mają także za zadanie przygotowanie oryginalnego stroju oraz potrawy
związanej z tematyką imprezy.

Coroczne Zmagania Sołectw zawsze wzbudzają wśród mieszkańców gminy Dzierżoniów ogromne emocje

Przedstawiciele naszych wsi walczą o tytuł „Supersołectwa” i puchar przechodni „Złote widły”
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Podczas Marcowej Kobieterii lokalne liderki świętują Dzień Kobiet. Impreza jest
okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale także do integracji.



Mieszkańcy gminy Dzierżoniów chętnie włączają się też w organizację
Festiwalu Słoików.
Po raz pierwszy impreza odbyła się w 2018 r. w Mościsku. Zaprezentowały
się tam koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i lokalni producenci z regionu
Gór Sowich oraz zaprzyjaźnionych miejscowości w Czechach. Wydarzenie
zostało zrealizowane w ramach projektu „Aktywni przyjaciele z polsko-czeskiego
pogranicza” współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Lokalne liderki
podczas
Marcowej Kobieterii.
Co roku impreza
odbywa się
pod innym hasłem m.in. „Morskie opowieści,
czyli Kobiety na fali”
czy „Nasz kolorowy świat nasze bollywood”
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Podczas pierwszego Festiwalu Słoików przetwory wraz z mieszkańcami gminy Dzierżoniów
przygotowywali partnerzy z czeskiego Mikroregionu Severo-Lanskrounsko

Zainteresowanie festiwalem spowodowało, że to wyjątkowe przedsięwzięcie
już na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulinarnych naszego regionu
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 Od społecznej działalności
do przedsiębiorczości

”

Kilku lokalnych liderów, którzy nabyli doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju
swoich wsi, postanowiło pójść własną drogą i stworzyło inicjatywy przyciągające z roku na rok coraz więcej turystów. Jedną z nich jest „Ostoja nad Młynówką”
w Mościsku. To wiejskie gospodarstwo rolne stanowi prawdziwą podróż w czasie.
Pełni rolę zagrody edukacyjnej, w której odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
– Współpraca w ramach Partnerstwa poszerzyła moje horyzonty, co zaowocowało założeniem przeze mnie Zagrody Edukacyjnej. Mam nadzieję że nasze
Partnerstwo nadal będzie się rozwijać, abyśmy mogli wzajemnie korzystać z zasobów
jego członków, a w szczególności motywować się wzajemnie do dalszych wspólnych
działań – mówi Edyta Mulka-Gonera, która oprócz działalności w Stowarzyszeniu
„Przystań Mościsko” prowadzi „Ostoję nad Młynówką”.
Podobną drogę – od społeczników do przedsiębiorców – przeszli właściciele
gospodarstwa agroturystycznego „Marianówek”. To wyjątkowe miejsce zostało
założone w 2000 roku przez Sylwię i Krzysztofa Ostrowskich.
Wizyta w gospodarstwie to prawdziwa podróż w czasie. Odwiedzający mogą
przejść się ścieżką edukacyjną starych maszyn i urządzeń rolniczych, która pozwala
poznać XIX-wieczne zwyczaje i tradycje związane z codziennym życiem na wsi.
Na terenie agroturystyki funkcjonuje również zagroda edukacyjna i odbywają
się warsztaty dla dzieci.

Jak podkreśla właścicielka
„Ostoi nad Młynówką”,
tematyki zajęć dostarcza
sama przyroda.
Wśród warsztatów
jest m.in. wiosenne
wysiewanie nasion,
sadzenie rozsady
na grządkach,
pranie nad rzeką,
letnie sianokosy na łące,
jesienne wykopki na polu
czy kiszenie kapusty

Podczas warsztatów
w gospodarstwie
agroturystycznym
"Marianówek"
dzieci mają możliwość
przebywania
ze zwierzętami –
mogą na własne oczy
zobaczyć m.in. konie,
kucyki, bydło,
owce i trzodę chlewną
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 Wioski tematyczne
Od 2016 r. gmina Dzierżoniów prowadzi działania w kierunku nadania poszczególnym wsiom motywu przewodniego i stworzenia unikatowych ofert wiosek
tematycznych. To kolejny etap współpracy na rzecz rozwoju naszych miejscowości,
który pozwala na nadanie charakteru wsi, podporządkowuje działania konkretnemu tematowi, uatrakcyjnia miejscowość, a przede wszystkim umożliwia mieszkańcom zarabianie na lokalnych zasobach.
Szlaki innym organizacjom przetarło Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”
z Owiesna. W 2016 r. przy współpracy z gminą Dzierżoniów organizacja pozyskała wspomniane wcześniej ponad 90 tys. zł ze środków krajowego programu
„Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” na realizację projektu pn. „Idea, która łączy –
wsie tematyczne sposobem na aktywizację mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości społecznej”.

Jednym z wielu działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia były warsztaty,
podczas których mieszkańcy gminy pracowali nad ofertami wiosek tematycznych.
Fot.: K. Szustka

– Dzięki współpracy gminy ze stowarzyszeniem spełniło się nasze marzenie.
Staliśmy się wsią tematyczną. Działamy już od trzech lat i cały czas się rozwijamy.
Nie boimy się korzystać z funduszy lokalnych, krajowych i unijnych. Nasza wieś jest
już rozpoznawalna i odróżnia się od innych m.in. poprzez rozwój infrastruktury.
Ale największym wyzwaniem była i jest sprawna współpraca – i to się nam udaje.
W jedności jest ogromna siła – mówi Joanna Pestkowska, sołtys Owiesna i jedna z liderek
Stowarzyszenia „Razem dla Wsi”.

”
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Wizytom w Owieśnie – „Wsi Okrągłego Zamku” zawsze towarzyszy wyjątkowy, baśniowy klimat.
Każdy może się tam poczuć jak rycerz lub średniowieczna dama

Aktualnie na terenie naszej gminy aktywne wsie tematyczne działają
też na terenie Uciechowa („Wioska Dobrego Humoru”), Piławy Dolnej („Wieś
Magicznego Kamienia”) i Dobrocina („Wioska Bajek i Legend”).
W Piławie Dolnej –
„Wsi Magicznego Kamienia”
odwiedzający
mogą przejść trasę questu
„Na kamiennym szlaku”
Fot.: Krzysztof Szustka
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Mieszkańcy gminy Dzierżoniów stale się uczą i czerpią inspiracje z innych
regionów naszego kraju. Stąd ich udział w licznych wyjazdach studyjnych i spotkaniach z lokalnymi liderami, którzy z sukcesem prowadzą wioski tematyczne
i rozwijają przedsiębiorczość społeczną na obszarach wiejskich.

2016 r. Lokalni liderzy podczas wizyty studyjnej do „Miejsc z Duszą” – miejscowości tematycznych Warmii i Mazur.
Wycieczka była kolejnym etapem projektu, na który Stowarzyszenie „Razem dla Wsi” z Owiesna
pozyskało środki z krajowego Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

W 2018 roku mieszkańcy naszej gminy odwiedzili Dobków i Niedźwiedzice – „Wieś Bociana”
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Wspólnie

zmieniamy rzeczywistość

”
Wójt Marek Chmielewski
i jego zastępca
Jolanta Zarzeka
zawsze podkreślają,
że dobra współpraca
i partnerstwo
z mieszkańcami
to klucz do rozwoju gminy
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– Dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z czynników
rozwoju – nie tylko społecznego, ale także gospodarczego gminy. Podejmowanie
wspólnych działań z przedstawicielami trzeciego sektora przekłada się również
na zwiększenie zaufania społeczności lokalnej do władz samorządowych.
Wspólna praca i integracja spowodowały, że mieszkańcy zaczęli się identyfikować
ze swoją gminą i chcą wspólnie z nami działać na rzecz jej rozwoju. Jestem dumny,
że dzięki tak dużej aktywności naszych organizacji, gmina Dzierżoniów staje się rozpoznawalna w całym kraju – mówi Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski.
– Nie jest łatwo wyzwolić energię i chęć do działania wśród mieszkańców jednej
wsi, a dużo trudniej zbudować relacje i zaufanie pomiędzy mieszkańcami 15 sołectw.
Nam się udało! Uważam to za największe osiągnięcie w pracy z lokalną społecznością. Kiedy obserwuję, jak pięknie współpracują przy – niejednokrotnie – trudnych
projektach, jak świetnie radzą sobie ze wspólnymi zadaniami i jak się przy tym rozumieją – serce mi rośnie! Proces budowania kapitału społecznego i przekuwania
go na konkretne działania oddają trzy słowa klucze: „WSPÓŁPRACA, PARTNERSTWO,
ROZWÓJ” – dodaje Zastępca Wójta Gminy Dzierżoniów Jolanta Zarzeka.

Gmina Dzierżoniów

Wiele lat wspólnych
działań spowodowało,
że członkowie
gminnych organizacji
nie są dla siebie
konkurencją.
Wiedzą, że najwięcej
mogą osiągnąć
dzięki współpracy

– Najważniejsze we współpracy jest to, że nie jesteśmy sami. Przykład idzie z góry.
Na szczęście w gminie Dzierżoniów mamy wspaniałych przewodników i mentorów.
Bez nich nie byłoby tak wspaniałego Partnerstwa! Dla nas słowo „partnerstwo”
ma wielką moc – dodaje Maria Kirkiewicz z Grupy Twórczej w Ostroszowicach.

”
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Gmina

Krobia
tradycja
innowacje
zrównoważony rozwój
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Krobia – widok z wieży kościoła pw. św. Mikołaja. Kultura biskupiańska wciąż pozostaje żywa,
podczas wielu wydarzeń w gminie można spotkać mieszkańców w tradycyjnych strojach ludowych

Gmina Krobia

leży w południowo-zachodniej Wielkopolsce i zamieszkuje ją ok. 13 tys. mieszkańców. Głównym traktem komunikacyjnym w gminie
jest droga wojewódzka nr 434 relacji Poznań – Wrocław oraz linia kolejowa
Leszno – Ostrów Wielkopolski. W granicach administracyjnych gminy położone
są 22 sołectwa oraz 4-tysięczne miasto Krobia, które prawa miejskie otrzymało już
w 1286 r. Krobia i okolice przez kilka wieków należały do biskupów poznańskich.
Fakt ten wywarł olbrzymi wpływ na ukształtowanie się kultury i tradycji regionu
zwanego ,,Biskupizną”.
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Biskupizna wpisana została na Krajową Listę Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 10 lutego 2017 r.



Ten niezwykły mikroregion folklorystyczny po dziś dzień cechują m.in.
unikatowe stroje ludowe, zwyczaje oraz pieśni i tańce, a także charakterystyczny
sposób bycia mieszkańców. Dzięki temu, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, tradycje kulturowe Biskupizny wpisane zostały na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Sukces ten jest efektem
współpracy wielu organizacji, grup nieformalnych, zespołów folklorystycznych
oraz osób prywatnych.



Na terenie gminy położony jest jeden z najstarszych zabytków Wielkopolski
– kościół św. Idziego, wzniesiony prawdopodobnie w 1140 roku. Świadectwem
znaczenia Krobi jest też zachowana Wyspa Kasztelańska, miejsce dawnego grodu
– kasztelanii, którą do dziś otacza malownicza fosa. O bogatej historii regionu
przypomina też drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła w Domachowie,
który uznany został najstarszym kościołem drewnianym w Europie.
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Ostatnie prace konserwatorskie dowiodły,
że kościół w Domachowie wzniesiony został w 1368 roku

Kościół pw. św. Idziego
otacza dziś cmentarz
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Gmina Krobia od wieków jest obszarem rolniczym, który wyróżnia się
pod względem produkcji rolnej, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.
Przykładem może być tutaj zakład przetwórstwa spożywczego w Pudliszkach,
którego renoma sięga daleko poza granice naszego kraju.

Użytki rolne
na stałe wpisały się
w krajobraz gminy Krobia.
Fot.: A. Giszczyński

Prężnie działają tutaj również przedsiębiorstwa, świadczące usługi w zakresie
handlu, budownictwa, przemysłu czy wytwórstwa. W 2013 roku na terenie gminy
oddana została do użytku Farma Wiatrowa Krobia I, w skład której wchodzi
11 turbin wiatrowych.

Farma wiatrowa
jest elementem
polityki zrównoważonego
rozwoju gminy
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Statystycznie co czwarty mieszkaniec gminy jest członkiem organizacji społecznej

Społeczeństwo

obywatelskie

Mieszkańcy gminy Krobia tworzą ponad 60 organizacji pozarządowych, w tym
ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich i organizacje
senioralne, a także liczne grupy nieformalne. Liczba podmiotów non-profit z roku
na rok zwiększa się, tak jak i liczba inicjatyw przez nie podejmowanych.

Jedno z najaktywniejszych
kół gospodyń wiejskich
działa w Chumiętkach
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Na terenie gminy
działa dziewięć
klubów sportowych

Nieprzerwanie od 2007 roku funkcjonuje tu także, powoływana na 4-letnie
kadencje i tworzona przez osoby powiązane z lokalnym światem sportu, Rada
Sportu Gminy Krobia, będąca nieocenionym organem opiniodawczym i konsultacyjnym w wielu sprawach dotyczących sportu i kultury fizycznej w gminie.
Z kolei w 2016 roku, z inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krobi, zainaugurował swoją działalność kolejny zespół doradczy i konsultacyjny – Gminna Rada
Seniorów. Jej głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska osób starszych w gminie oraz wzmacnianie udziału seniorów
w życiu społeczności lokalnej.

Rada Seniorów
jest partnerem
samorządu
w zakresie realizacji
zadań gminy
związanych
z polityką senioralną
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Realizacja zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych jest wynikiem założeń polityki gminy i w znaczny sposób wpływa na poprawę warunków
życia mieszkańców. Dziś wiele obszarów życia społecznego nie mogłoby
skutecznie funkcjonować bez aktywności obywatelskiej. Organizacje pozarządowe i społeczne grupy nieformalne mają bowiem często kluczowe znaczenie
w aktywizowaniu mieszkańców i pobudzaniu ich do działania wokół wspólnego
celu. Współpraca tych organizacji tak ze sobą, jak i z samorządem, buduje z kolei
partnerstwo, które przyczynia się do zwiększania poziomu zaspokajania potrzeb
społeczeństwa.
– Partnerstwo lokalne to dla mnie podejmowanie współpracy przez lokalne
podmioty na rzecz społeczeństwa. To też wspólne wypracowywanie narzędzi, dzięki
którym można wprowadzać nowatorskie rozwiązania problemów i zaspakajania
potrzeb danej wspólnoty. Świadomość, że oddolne inicjatywy można zrealizować,
a lepsze efekty osiąga się poprzez współpracę, motywuje do efektywnej pracy
i podejmowania nowych zadań. Kluczowym zadaniem na poziomie lokalnym jest
więc zachęcenie partnerów lokalnych do wspólnego działania i pokazanie im korzyści,
jakie z tego wynikają. Dlatego tworzenie partnerstwa jest dobrą drogą w kierunku
aktywizowania społeczności i budowania wspólnego dobra. Gminy Dzierżoniów
i Krobia, poprzez członkostwo w PSORW, uzyskały narzędzia do współdziałania
na rzecz stymulacji procesów rozwoju wsi w Polsce poprzez wymianę doświadczeń
i wspólne projekty. Istotnym elementem działań sieci jest współpraca przy konkretnych
przedsięwzięciach, czego przykładem jest projekt utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi
w Polsce (SNW), którym gmina Krobia uczestniczy. Partnerstwo ma sens tylko wtedy,
gdy tworzą je mieszkańcy poprzez bezpośrednie i osobiste relacje – mówi Burmistrz
Krobi Łukasz Kubiak.

Mieszkańcy często „biorą sprawy w swoje ręce”

Burmistrz Krobi
Łukasz Kubiak

”
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Gmina Krobia i Stowarzyszenie „Ziemia Krobska” są od lat parterami w zakresie promocji postaw obywatelskich

Najliczniej
reprezentowanymi
organizacjami
społecznymi
są Ochotnicze
Straże Pożarne

”

Sebastian Czwojda piastował urząd
Burmistrza Krobi w latach 2006-2018
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– Idea partnerstw jest ściśle związana z zasadą
pomocniczości i rolą samorządu lokalnego w życiu
społecznym. Tworzenie w przestrzeni publicznej
różnorodnych grup i powiązań osób i organizacji
chcących wspólnie działać, wymieniać się doświadczeniami, poglądami z pewnością zwiększa
możliwości i przyczynia się do wzrostu kapitału
społecznego. Istnienie wspólnego tematu, osi
wspólnych zainteresowań, działalności, społecznej
aktywności, pasji powoduje, że osoby często
różniące się miedzy sobą chcą współpracować,
uczyć się i rozwijać. Daje to możliwość poznania
się, wzrostu wzajemnego zaufania. Partnerstwa
dają możliwości, a od osobowości uczestników,
ich kompetencji, zdolności, k reat y wności
i zaangażowania zależy jaką treścią zostaną one
wypełnione – mówi Sebastian Czwojda – Burmistrz
Krobi w latach 2006-2018.

Przystanek

„Biskupizna”

Z początkiem 2015 roku powstało Partnerstwo na rzecz Biskupizny, którego
sygnatariusze zadeklarowali wolę wspólnej realizacji przedsięwzięć związanych
z lokalnym dziedzictwem kulturowym. Jego liderem jest Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi, a członkami m.in. przedstawiciele samorządu terytorialnego, gminne jednostki organizacyjne, proboszcz
jednej z parafii, organizacje pozarządowe, w tym koła gospodyń wiejskich, grupy
nieformalne oraz lokalni przedsiębiorcy i liderzy społeczni. Pierwszym działaniem
Partnerstwa było podjęcie starań o wpisanie folkloru biskupiańskiego na Krajową
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W tym celu zainicjowano prace
nad strategią rozwoju Biskupizny oraz nawiązano współpracę z Instytutem
Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w 2016 roku
przeprowadził badania terenowe. Podejmowane przez Partnerstwo działania
przyczyniają się m.in. do promocji i kultywowania folkloru biskupiańskiego, a ich
skuteczność zaobserwować można chociażby poprzez wzrost zainteresowania
młodzieży członkostwem w zespołach folklorystycznych.
Współpraca instytucji, organizacji, przedstawicieli biznesu, a także osób prywatnych przekłada się również na wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia lokalnej
tożsamości. Następstwem tego są m.in. nowe inicjatywy, w luźny sposób nawiązujące do biskupiańskiego folkloru bądź adaptujące go do kultury nowoczesnej.
Biskupizna łączy pokolenia

– Co zmienia Partnerstwo? To rodzaj deklaracji, która dodaje odwagi we współpracy. Trochę tak, jakbyśmy się naznaczyli, niczym tajne bractwo. Dodaje pewności,
że razem jest nam zawsze po drodze. To również zobowiązanie, które buduje zaufanie.
Uczymy się wspólnie promować, zamiast konkurować, wierząc, że jednak razem
zyskamy więcej. Chyba nie raz udowodniliśmy, że w potrzebie potrafimy wzajemnie
o siebie zadbać. Wreszcie – Partnerstwo otwiera nas na współpracę międzysektorową i daje przewagę konkurencyjną. Zbudowaliśmy twór, którego głos się liczy.
Partnerstwo jest partnerem w działaniu, w tym również dla samorządu – mówi
Agnieszka Wujek z Fundacji „Miejsce moje”.

”
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Kierunek

„Współpraca”

Współpraca międzysektorowa jest istotnym czynnikiem stymulującym rozwój
gminy Krobia. Jednostki samorządowe, biznes, organizacje społeczne, grupy
nieformalne czy lokalni liderzy, działając w porozumieniu, wspólnie diagnozują
i realizują szereg działań. Służą temu m.in. partnerstwa, które na terenie gminy
powoływane są już od kilku lat. W 2013 roku zawiązane zostało partnerstwo
na rzecz wolontariatu. Jego celem jest rozwijanie współpracy na rzecz promowania
i rozwoju wolontariatu oraz aktywizacji społecznej w gminie Krobia. Partnerstwo,
którego liderem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, stworzyło także podwaliny pod współpracę przy realizacji programów środowiskowych
dedykowanych rodzinom, osobom starszym, samotnym i z niepełnosprawnością.
Jest ono również koordynatorem bądź współorganizatorem takich wydarzeń
i przedsięwzięć jak Gminne Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
Wigilia dla samotnych czy Szkoła Aktywności Społecznej.

Spotkanie członków Partnerstwa na rzecz wolontariatu

Wolontariusze
w Przytulisku
dla bezdomnych zwierząt
w Krobi
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Krobscy wolontariusze podczas 28. Krobskiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

– Par tnerstwo lokalne sprowadza się
przede wszystkim do współpracy powiązanych
ze sobą terytorialnie podmiotów na rzecz
wspólnego dobra. Miałam przyjemność uczestniczyć w tworzeniu trzech partnerstw lokalnych, dlatego z doświadczenia wiem, że aby
partnerstwo w sposób należyty funkcjonowało,
partnerzy muszą mieć wspólną wizję, widzieć
sens we współpracy oraz mieć jasno określony
cel. Z drugiej strony niewątpliwym atutem
partnerstwa jest różnorodność partnerów. Dzięki
temu każdy z nich wnosi pewne zasoby, wiedzę,
umiejętności, a jednocześnie inaczej postrzega
obszary problemowe. Tym samym planowane
działania stają się bardziej spójne, uporządkowane, mają większy zasięg oddziaływania
Anna Krzyżostaniak
jest jedną z prekursorek
i przynoszą lepsze efekty. Kluczem do sukcesu
ekonomii społecznej
jest budowanie współpracy na czterech fundana terenie gminy Krobia
mentach: zaufanie, odpowiedzialność, otwartość i szacunek. Oczywiście zdarzają się czasem
również konflikty i różnice w poglądach, jednak najważniejsza w takim przypadku
jest konstruktywna dyskusja, prowadząca do wypracowania wspólnej wizji. Partnerstwo niewątpliwie sprzyja tworzeniu oraz rozwojowi kapitału ludzkiego i instytucjonalnego, które tworząc określone relacje wzmacniają jednocześnie więzi społeczne
– podkreśla Anna Krzyżostaniak – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi.

”
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Różne drogi,

wspólny cel

Różnorodność organizacji i podmiotów działających na rzecz Biskupizny
sprawia, że często kroczą one różnymi ścieżkami. Niezależnie jednak od charakteru
działalności, posiadanego doświadczenia czy kapitału społecznego, przyświeca im
wspólny cel, jakim jest promocja dziedzictwa kulturowego Biskupizny.

”
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Krzysztof Polowczyk – Kierownik Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego
z Domachowa i Okolic: zespół działa nieprzerwanie od 1972 roku, a swoimi tradycjami
nawiązuje do formacji o tej samej nazwie, założonej w Domachowie już w roku 1932,
której aktywność przerwała II wojna światowa. W ciągu blisko 50 lat swojej działalności
zespół koncertował w wielu krajach świata, zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, w tym
najbardziej prestiżową – Nagrodę im. Oskara Kolberga, będącą najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej w Polsce. Zespół zrzesza artystów ludowych
będących obecnie głównymi depozytariuszami tradycji kulturowych Biskupizny
wpisanych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Dzięki temu wpisowi, zarazem dzięki Partnerstwu na rzecz Biskupizny, które ów wpis
urzeczywistniło, zespół miał okazję m.in. wystąpić w Paryżu podczas zjazdu delegatów
państw-sygnatariuszy Konwencji UNESCO.

Gmina Krobia

Zespół jest jednym z ambasadorów Biskupizny

– Członków Partnerstwa łączy miłość do swojej małej ojczyzny oraz potrzeba
budzenia w innych fascynacji i szacunku dla tradycji. Bycie w Partnerstwie daje mi
możliwość kontaktu z ludźmi zainteresowanymi działaniami na rzecz Biskupizny.
Daje też możliwość wzajemnego wsparcia i rozwoju. Wspólne działania przyczyniają
się do tego, aby niematerialne dziedzictwo kulturowe zostało przekazane następnym
pokoleniom – dodaje Magdalena Wojciechowska z Pracowni Artystycznej.

”
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Rękodzieło artystki
nabyć można
m.in. podczas targów,
jarmarków i festiwali

Małgorzata Giera – opiekun artystyczny Zespołu Instrumentalno-Tanecznego Młodzi
Biskupianie: jako młodzieżowy zespół, który reprezentuje Szkołę Podstawową
im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, mieliśmy okazję współtworzyć Partnerstwo
na rzecz Biskupizny, będące w naszym odczuciu najlepszym sposobem na wspólne
działanie lokalnego środowiska. Oczywiście po pierwszym spotkaniu, poza ciekawością i zainteresowaniem, pojawił się ten pierwszy impuls, który mówił: „Tak, warto,
działajmy, róbmy coś, włączmy się, jest tyle możliwości...”. Poznaliśmy naszych
partnerów, dowiedzieliśmy się nawzajem o swoich zasobach, możliwościach,
ale także ograniczeniach. Dostrzegliśmy swój interes we wspólnej budowie
i uczestniczeniu w partnerstwie.

Zespół
założony został
w styczniu 2001 r.
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Bogdan Paluszkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej
Krobi: Partnerstwo na rzecz Biskupizny, w którym od samego początku szkoła uczestniczy, jest doskonałym zespołem ludzi i instytucji, który daje szkole szereg korzyści.
Dzięki współpracy rozszerzyły się możliwości dostępu do źródeł wiedzy, do ludzi
z szerokimi zainteresowaniami, do wydarzeń kulturalnych i towarzyskich oraz daje
sposobność prezentacji własnych – szkoły i zespołu – osiągnięć. Partnerstwo to dla nas
współpraca instytucji i organizacji związanych w różny sposób z Biskupizną.



Agata Lemańska – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Krobi: Centrum dołączyło do Partnerstwa na rzecz Biskupizny z początkiem 2020 r. Tym samym zadeklarowaliśmy chęć wspólnych działań przy organizacji imprez, promocji lokalnego
mikroregionu folklorystycznego czy realizacji projektów związanych z dziedzictwem
kulturowym. Pierwsza okazja ku temu pojawiła w połowie września, w ramach wizyty
studyjnej przedstawicieli gminy Dzierżoniów. Zostaliśmy poproszeni o przeprowadzenie warsztatów krawiecko-rękodzielniczych, które z radością zrealizowaliśmy
w Gościńcu Biskupiańskim w Domachowie.



CIS prowadzi
m.in. warsztat
krawiecki
i organizuje
tematyczne
warsztaty
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”

Beata Kabała – animatorka kultury: przynależność
do Partnerstwa to dla mnie przede wszystkim
ogromna radość oraz okazja do dzielenia się
swoim doświadczeniem, w tym umiejętnością
robienia kopek, której wcześniej uczyłam się
od swojej babci. Partnerstwo to także poświęcenie, wielokrotnie zwieńczone wspólnym
sukcesem. Przykładem może być tutaj Festiwal
Tradycji i Folkloru w Domachowie, którego każda
kolejna edycja cieszy się niesłabnącą popularnością i przyciąga rzesze miłośników kultury
ludowej.



Miłość do Biskupizny B. Kabała
wyniosła z rodzinnego domu

”

”

Marek Hałas – Muzeum Stolarstwa i Biskupizny: folklorystyczne występy podczas wizyt
studyjnych i wycieczek w muzeum to stały i widoczny element współpracy. Partnerstwo to także wspólna troska o doskonałość finalnego produktu. Przykładem może
być tutaj współpraca przy „Monumencie Przełomu”, wzniesionego w 100 rocznicę
Cudu nad Wisłą oraz 100 lat od urodzenia Jana Pawła II. Pozwala ona mieć nadzieję,
że przy szczytnych celach ludzie się jednoczą, a radość wspólnego, twórczego działania
pozostaje na długo w sercu.



W swojej ofercie
Muzeum
ma zajęcia
dla różnych
grup wiekowych
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Rafał Duda - Kraina Orła Białego w Starym Gostyniu: Kraina Orła Białego to kompleks
edukacyjno-rekreacyjny nawiązujący do historii Polski i lokalnej kultury ludowej.
Znajduje się w nim m.in. chata biskupiańska, dająca możliwość zapoznania
się z ubiorami czy sprzętami, wykorzystywanymi przed laty na Biskupiźnie. Dzięki
współpracy z Partnerstwem zyskaliśmy możliwość promocji naszej działalności.
Wspólnie uczestniczymy także w różnych wydarzeniach, w tym Festiwalu Tradycji
i Folkloru w Domachowie.
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Kraina legend jest jedną z atrakcji osady

Ramię w ramię
Niezwykle bogate i dobrze zachowane dziedzictwo kulturowe Biskupizny
stanowi inspirację do wielu przedsięwzięć i projektów realizowanych przez
członków Partnerstwa zarówno indywidualnie, jak i pod wspólnym szyldem.
Spośród tych ostatnich bez wątpienia największym i najbardziej widowiskowym
jest Festiwal Tradycji i Folkloru, który od 2011 roku odbywa się w Domachowie.
Oprócz występów zespołów folklorystycznych z kraju i z zagranicy, wydarzeniu towarzyszą również wystawy, warsztaty rękodzielnicze, kino plenerowe
oraz prezentacje twórców ludowych. Jednym ze stałych elementów festiwalu
jest również promocja lokalnych potraw i produktów, które spotkać można
m.in. na trasie Biskupiańskiego Szlaku Kulinarnego.

Na festiwalowej scenie prezentują się zespoły folklorystyczne z całej Polski, a także z zagranicy

Festiwal
jest również
okazją
do promocji
rękodzieła
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Kolejnym wydarzeniem, którego współorganizatorami są członkowie Partnerstwa na rzecz Biskupizny, jest Festiwal Tradycji i Zabawy. Jego wyjątkowość polega
na tym, że oprócz części koncertowej, podczas której prezentują się najmłodsi
artyści ludowi, przeprowadzane są warsztaty. W ich trakcie, najczęściej w formie
zabawy, dzieci z lokalnych i zaproszonych na wydarzenie zespołów ludowych uczą
się tańców, zabaw i przyśpiewek.
Celem projektu jest pokazanie dzieciom, że pielęgnowanie tradycji,
kultywowanie ich nie musi być nudne
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Ciekawą inicjatywą łączącą różne środowiska tak z Biskupizny, jak i spoza
niej, jest Tabor Wielkopolski. Impreza zainicjowana w 2013 roku przez warszawskie stowarzyszenie „Dom Tańca” to tygodniowy festiwal, podczas którego
codziennie odbywają się warsztaty z miejscowymi mistrzami tradycji. Wieczory
wieńczą zaś koncerty i potańcówki przy muzyce tradycyjnej, przy której bawią
się mieszkańcy gminy oraz goście z kraju i z zagranicy. Odrębny moduł wydarzenia stanowi tzw. „Mały Tabor” adresowany do najmłodszych, którzy podczas
zajęć w formie półkolonii poznają kulturę tradycyjną za pośrednictwem
np. warsztatów filmowych, dźwiękowych czy teatralnych.
Tabor gromadzi miłośników
kultury ludowej

Małemu Taborowi Domu Tańca towarzyszą m.in. plenerowe spektakle i warsztaty
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Biskupiańskie
katarzynki
i podkoziołek
na stałe
wpisały się
w kalendarz
lokalnych
wydarzeń
kulturalnych
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Inną propozycją dla miłośników folkloru i kultury ludowej są wydarzenia
odbywające się zgodnie z biskupiańskim kalendarzem obrzędowym. Podczas
katarzynek czy podkoziołka, współorganizowanych przez członków Partnerstwa,
w rytm muzyki granej przez kapele dudziarskie bawi się każdorazowo niejednokrotnie ponad 100 osób.
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Nic dla nas
bez nas
Przedsięwzięciem integrującym członków Partnerstwa jest coroczny wyjazd na Ogólnopolski
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Dzięki niemu poszczególni partnerzy
mają okazję lepiej się poznać i zacieśnić współpracę, a także dopingować biskupiańskich artystów ludowych w konkursie festiwalowym. Warunkiem uczestnictwa dla każdego jest obowiązkowe przyodzianie
tradycyjnego stroju biskupiańskiego oraz promocja Biskupizny i gminy Krobia podczas imprezy.

Wyjazd do Kazimierza
jest okazją
do wzmocnienia
Partnerstwa
na rzecz Biskupizny
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Z myślą

o przyszłych pokoleniach
Obecnie głównym projektem realizowanym przez Partnerstwo jest
Biskupiańska Szkoła Tradycji, której zasadniczym elementem są cykliczne
warsztaty, spotkania i wydarzenia organizowane w nowo wyremontowanym
i oddanym do użytku w 2020 roku Biskupiańskim Gościńcu w Domachowie.
Ten swoisty inkubator lokalnej kultury ludowej jest miejscem służącym pielęgnowaniu i promowaniu folkloru biskupiańskiego m.in. poprzez wykłady, warsztaty,
w tym dla dzieci i młodzieży oraz spotkania i konferencje.

Biskupiański Gościniec służy promocji i animowaniu lokalnej kultury ludowej. Fot.: B. Bujak
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Fot.: B. Bujak

Fot.: B. Bujak



Aspekt edukacyjny widoczny jest również w projekcie „Biskupizna 2.0”
realizowanym przez Fundację „Miejsce moje” we współpracy z Partnerstwem
na rzecz Biskupizny oraz Zespołem Folklorystycznym in Crudo z Domachowa
i Okolic. Do współtworzenia e-booka ze scenariuszami zajęć zaproszono artystów, animatorów i instruktorów, którzy przez lata angażowali się w działania
edukacyjne na Biskupiźnie, proponując różnorodne, autorskie metody pracy
z dziećmi. „Szczypta Biskupizny” stanowi namiastkę tego, co w pełni przeżyć można
odwiedzając region. W ramach projektu zrealizowano także cykl audycji z udziałem
wyjątkowych gości, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat
Biskupizny.
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Magdalena Wojciechowska współpracuje z innymi animatorami i twórcami ludowymi

Biskupiańskie
inspiracje
Lokalne dziedzictwo kulturowe jest nieustannym źródłem inspiracji dla
lokalnych artystów i animatorów. Przykładem może być tutaj Magdalena
Wojciechowska, która w swojej Pracowni Artystycznej projektuje i wykonuje różnorodne rękodzieło nawiązujące często do lokalnej kultury i tradycji.
Biskupizną inspirowane są także legendy opowiadane przez artystkę przy dźwiękach instrumentów z różnych stron świata, a także prowadzone przez nią warsztaty.
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Od 10 lat Magdalena Wojciechowska ściśle współpracuje również z Darią
Andrzejewską, z którą tworzy niestereotypowy duet „Biskupianki w Podróży”. Panie
podróżują w czasie i przestrzeni promując Biskupiznę, ich rodzimy i ukochany
region, będący niewyczerpanym źródłem inspiracji.
– Tradycja naszego regionu zainspirowała nas do tworzenia rękodzieła
z wykorzystaniem naturalnych materiałów i wartości, jakie niesie życie związane z przyrodą i kulturą naszych przodków. Tej fascynacji poświęciłyśmy profil
na Facebooku „BISKUPIANKI W PODRÓŹY”.
Wiele z zamierzeń, pomysłów i planów udało się nam zrealizować również
dzięki ludziom, którzy naszą pasję podzielają. Praca w Partnerstwie na rzecz Biskupizny umożliwia nam kontakt z osobami o różnych uzdolnieniach i możliwościach.
Otwiera perspektywę, uzupełnia wiedzę, daje radość i wsparcie w działaniu. Dzięki
partnerom miałyśmy przestrzeń i miejsce do działania, znalazłyśmy ludzi, którzy
naszą ofertę poszerzali o swoje umiejętności, a także same wsparłyśmy
niejedną inicjatywę partnerstwa swoim udziałem. Warsztaty, wyjazdy promocyjne,
potańcówki, publikacje na rzecz promowania Biskupizny - nie udałyby się, gdyby
nie wiele głów i rąk do wspólnej pracy. Dzięki partnerstwu mogłyśmy naszą ofertę
zajęć udostępnić i pokazać jeszcze szerszemu gronu odbiorców – podkreśla Daria
Andrzejewska – Biskupianki w podróży.



”

Inspiracją
dla Biskupianek
w podróży są
m.in. lokalne stroje
ludowe
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Biskupizna jest również inspiracją dla Grupy Kryza wykorzystującej elementy
kultury tradycyjnej do tworzenia różnego rodzaju form współczesnych, a przede
wszystkim odzieży.

”
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– Celem „Kryzy” jest zachowanie od zapomnienia tradycyjnego stroju biskupiańskiego,
czemu służy m.in. połączenie jego poszczególnych elementów z odzieżą noszoną współcześnie. Współpracując z Partnerstwem na rzecz
Biskupizny wielokrotnie mieliśmy okazję
zaprezentowania pokazu mody „Paryski szyk,
biskupiański dryg” tak w kraju, jak i poza jego
granicami – na Węgrzech – mówi Jolanta
Łabusińska z Grupy „Kryza”.
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Inicjatorką Kryzy jest
Jolanta Łabusińska

Partnerstwo

niejedno ma imię…

Jednym z podstawowych zadań gminnego samorządu jest pomoc osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nie zawsze chodzi jednak o to,
by dać przysłowiową rybę, ale wędkę, którą są m.in. miejsca pracy czy
programy umożliwiające podnoszenie kompetencji zawodowych. Dzieje się tak
m.in. za sprawą partnerstw zawieranych przez gminę Krobia na rzecz rozwoju
ekonomii społecznej.
Od ponad 10 lat krobski samorząd współpracuje w tym obszarze z Fundacją
Pomocy Wzajemnej „BARKA” w Poznaniu. Jednym z efektów tej kooperacji jest
projekt „Ekonomia Społeczna bez granic” realizowany w partnerstwie z gminą
Révfülöp (Węgry), Armią Zbawienia (Czechy) i organizacjami obywatelskimi
z Północnej Macedonii. W ramach projektu, który finansowany jest z Funduszy
Wyszehradzkich, w każdym z krajów partnerskich organizowane są wizyty studyjne
oraz seminaria dotyczące doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej, dobrych
praktyk, legislacji oraz roli samorządów we wspieraniu podmiotów ekonomii
społecznej.
Okazją do wymiany
doświadczeń
pomiędzy partnerami
są wizyty studyjne
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Współzałożycielka „BARKI” – Barbara Sadowska (trzecia z prawej) jest mentorką w zakresie ekonomii społecznej



Gmina Krobia współpracuje też z „BARKĄ” w ramach Partnerstwa na rzecz
rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w powiecie gostyńskim, którego jest
inicjatorem i koordynatorem. Partnerstwo skupia przedstawicieli podmiotów
ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych czy jednostek samorządu terytorialnego, a jego nadrzędnym celem jest współpraca środowiska lokalnego oraz
szeroko rozumiane odbudowanie zaufania społecznego.



Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej ma swoje odzwierciedlenie w kilku
konkretnych inicjatywach. W 2013 roku gmina Krobia i powiat gostyński utworzyły Spółdzielnię Socjalną „ECOSS”, do której kilka lat później przystąpiła gmina
Krzywiń. W 2015 roku przy spółdzielni uruchomiono natomiast Centrum Integracji
Społecznej. W przypadku obydwu podmiotów, poprzez reintegrację i aktywizację
społeczno-zawodową, realizowanych jest szereg usług komunalnych (m.in. utrzymanie dróg i zieleni), ale także stale poszerzana jest oferta dla przedsiębiorstw
i mieszkańców.
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W grudniu 2019 r.
Spółdzielnia Socjalna
Ecoss została
uhonorowana
certyfikatem
„Zakup prospołeczny”

Na terenie gminy działa ponadto z powodzeniem w branży gastronomicznej
Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”, którą założyły osoby fizyczne. Podobnie
jak Spółdzielnia Socjalna „ECOSS” czy Centrum Integracji Społecznej jest ona
partnerem gminy Krobia i pomaga promować przedsiębiorczość społeczną.

„Kamerdyner”
bywa często
odwiedzany
w ramach różnych
wizyt studyjnych
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Krobskie Centrum Usług
Społecznych
ma być miejscem,
dzięki któremu
osoby niesamodzielne,
starsze czy
z niepełnosprawnością
jak najdłużej będą mogły
przebywać w swoim
środowisku lokalnym
i nie będą musiały trafiać
do instytucji
zapewniających
całodobową opiekę
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Międzysektorowe partnerstwo stoi również za realizacją jednego z większych,
zarówno w skali gminy, jak i powiatu, projektów społecznych. Wspólnie z powiatem
gostyńskim, Środowiskowym Domem Samopomocy w Chwałkowie oraz
Spółdzielnią Socjalną „Arka” z Gostynia, gmina Krobia, w tym zwłaszcza Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje projekt pn. „Krobskie Centrum
Usług Społecznych”, którego łączny budżet wynosi ok. 6 mln zł (powstanie
nowej infrastruktury oraz działania tzw. „miękkie”). Niebawem w przebudowywanym obiekcie starej gazowni zaczną funkcjonować, z bogatą ofertą i udziałem
różnych podmiotów i interesariuszy, Klub Seniora, mieszkania treningowe oraz
Dom Dziennego Pobytu. Projekt odpowiada na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, zapewnienia opieki i adaptacji osób niepełnosprawnych i starszych
oraz wzmacniania integracji społecznej.
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Gmina Krobia buduje również partnerstwo wokół edukacji. „Mały Kopernik”
w Krobi otwiera przed dziećmi i młodzieżą pasjonujący świat nauki i przyrody,
który poznają poprzez doświadczenia, eksperymenty i zabawę, wykorzystując
przy tym bogatą infrastrukturę. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania osób
widzących potrzebę nowoczesnej i atrakcyjnej dla odbiorców edukacji, pełnych
pasji animatorów nauki, przedstawicieli placówek oświatowych, a także nowo
powstałego Stowarzyszenia „Mercury”.

„Mały Kopernik”
pomaga
zdobywać wiedzę
w atrakcyjny
i nieszablonowy
sposób
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Największym przedsięwzięciem na terenie gminy Krobia, którego realizacja
nie byłaby możliwa, gdyby nie partnerskie relacje samorządu, świata biznesu
oraz III sektora, jest projekt rewitalizacji społeczno-gospodarczej, o budżecie
sięgającym blisko 19 mln zł. Inwestycjom dotyczącym przebudowy dróg, rynku,
budowy nowego centrum kulturalno-bibliotecznego Krob_Kult czy kompleksowej renowacji historycznej Wyspy Kasztelańskiej, towarzyszyć będą działania w zakresie adaptacji i aktywizacji społecznej z udziałem kilku instytucji
publicznych (m.in. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki
i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji), organizacji pozarządowych, podmiotów
ekonomii społecznej oraz przedsiębiorców. To wielowymiarowe i wielosektorowe
partnerstwo ma realne szanse wywrzeć znaczący wpływ nie tylko na przeobrażenia
w przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim pobudzić aktywność społeczno-gospodarczą mieszkańców i wzmocnić wewnętrzny potencjał rozwojowy
gminy Krobia.

Rewitalizacji
towarzyszą
szerokie konsultacje
społeczne

Partnerami samorządu
w procesie rewitalizacji
są m.in. lokalni
przedsiębiorcy
realizujący usługi
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Dostrzeżenie szans, które niesie ze sobą szeroko rozumiane partnerstwo,
sprzyja niewątpliwie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze powyższe gmina Krobia jest członkiem kilku związków
i organizacji działających w obszarze turystyki, gospodarki komunalnej, kultury
czy edukacji.
Warto wymienić w tym miejscu przynależność do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska”, które sprzyja aktywizacji społecznej
i rozwojowi obszarów wiejskich. Dzięki przyjętym założeniom i priorytetom
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz środkom finansowym z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich realizowalne są takie przedsięwzięcia jak renowacja stawów,
nasadzenia zieleni, budowa elementów małej architektury czy instalacji odnawialnych źródeł energii. Innym przykładem może być z kolei Edukacyjny
Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, który utworzony został przez gminy
Krobia i Miejska Górka, by uchronić przed zamknięciem dwie wiejskie szkoły. Warto
dodać, że jest to jedyny taki związek w Polsce, będący jednocześnie organem
prowadzącym szkołę podstawową.

Dzięki partnerstwu
w ramach LGD
„Gościnna Wielkopolska”,
gmina Krobia pozyskała
m.in. środki finansowe
na biologiczne oczyszczanie
zbiorników wodnych
oraz montaż instalacji
fotowoltaicznych
na obiektach użyteczności
publicznej
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Współpraca,
partnerstwo,
rozwój
Publikacja powstała w ramach operacji pn. „Współpraca, partnerstwo, rozwój
– wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW”, którą gmina
Dzier żoniów realizowała z gminą K robia, Fundacją Ziemi K robsk iej
im. Prof. Rajmunda Teofila Hałasa i Biblioteką Publiczną Gminy Dzierżoniów
im. Władysława Reymonta.
Pierwszym etapem przedsięwzięcia był wyjazd na teren gminy Krobia.
12 września 2020 r. aktywni mieszkańcy z gminy Dzierżoniów spotkali się w Krobi
z partnerami projektu. Uczestniczyli tam w warsztatach, podczas których poznali
tradycyjne biskupiańskie stroje ludowe. Zwiedzili również Muzeum Stolarstwa
i Biskupizny w Krobi i wzięli udział w zajęciach artystycznych.
Kolejnego dnia mieszkańcy gminy uczestniczyli w mszy św. w zabytkowym kościele pw. św. Michała Archanioła w Domachowie. Następnie udali się
do Biskupiańskiego Gościńca, gdzie odbywały się kolejne warsztaty rękodzielnicze
związane z historią Biskupizny.
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Kolejnym etapem przedsięwzięcia była wizyta
mieszkańców gminy Krobia w gminie Dzierżoniów.
23 października 2020 r. partnerzy z Krobi poznali ofertę
Uciechowa – „Wioski Dobrego Humoru”. Wzięli udział
w warsztatach, przeszli trasą uciechowskiego questu
i odwiedzili „Park pod uciechowską lipą”.
Mieszkańcy Krobi uczestniczyli również w dorocznym
spotkaniu Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów
w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów
im. Władysława Reymonta. Kolejnego dnia udali się
do Owiesna – „Wsi Okrągłego Zamku”. Wspólnie z mieszkańcami przeszli trasą questu „O zamku w Owieśnie
przez Templariuszy zbudowanym”, uczyli się tańca
średniowiecznego i strzelania z łuku, a także wzięli udział
w warsztatach z wykonywania herbu.
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