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PROTOKÓŁ 

 

z VII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się w środę 27 czerwca 

2018 r. o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów. 

W obradach wzięło udział 7 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Obrady otworzyła Przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis i przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Wsie tematyczne na terenie gminy Dzierżoniów – dobre praktyki, promocja, rozwój – 

dyskusja 

2. Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2014-2020” 

Przewodnicząca GRDPP poddała porządek obrad pod głosowanie. Radni przyjęli 

zaproponowany porządek obrad czerwcowego posiedzenia jednogłośnie. 

Następnie głos ponownie zabrała Maria Balojannis, która jest również członkiem 

Stowarzyszenia „Razem dla wsi” z Owiesna. Przedstawiła zebranym ofertę wioski tematycznej 

„Owiesno – Wieś Okrągłego Zamku” – historię powstania oraz jej rozwój na przestrzeni lat. 

Opowiedziała też o trudnościach, z jakimi borykali się członkowie stowarzyszenia. Przybliżyła 

także obecną, dopracowaną już ofertę – zawiera ona takie elementy, jak: 

• Questing – Wyprawa Odkrywców „O zamku w Owieśnie przez Templariuszy 

zbudowanym” - edukacyjna gra o zabytkach Owiesna, 

• warsztaty artystyczne i kulinarne: „Zamkowe swawole”, „Mój herb rodowy” 

„Zamkowe podpłomyki” - warsztaty taneczne, manualne oraz kulinarne 

• zamkowe zmagania – gry i zabawy ruchowe oraz strzelanie z łuku, 

• gra terenowa – „Poszukiwanie skarbu Templariuszy”, 

• zamkowa galeria – zdjęcia z wykorzystaniem monideł, dybów oraz gilotyny 

• zamkowa strawa - wspólne ognisko 

• zamkowa spiżarnia – sklepik z pamiątkami 



Dodatkowo:  

• przejażdżki bryczką konną na zamówienie  

• geocaching – gra terenowa przy użyciu urządzenia GPS 

Jarosław Gębski zadał przewodniczącej GRDPP pytanie o gości i turystów odwiedzających 

Owiesno i korzystających z oferty. Maria Balojannis odpowiedziała, że najczęściej są to 

uczniowie z okolicznych miejscowości, zdarzały się jednak również grupy studentów 

z Wrocławia oraz z Czech. 

Następnie głos zabrała Jolanta Zarzeka, która przybliżyła radnym ofertę wsi tematycznej 

„Uciechów – Wioska Dobrego Humoru”. W ofercie są m.in. warsztaty artystyczne i kulinarne, 

zabawy z clownem, wizyta w „Parku pod uciechowską lipą” czy „Radosny quest 

w Uciechowie”. Pokazała ponadto zebranym ulotkę skierowaną do turystów, a także zaprosiła 

przedstawicieli wiosek z terenu gminy Dzierżoniów do przetestowania oferty Uciechowa. 

Następnie Jolanta Zarzeka przypomniała o projekcie dofinansowanym ze środków Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich, realizowanym przez gminy: Dzierżoniów, Kłodzko i Świerzawa. 

Dzięki realizacji projektu pn. „Pomysł na sukces - wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy 

parterami KSOW” mieszkańcy gmin mają okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach 

i wyjazdach studyjnych. 

Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy pomiędzy mieszkańcami gmin-partnerów, 

zwiększenie intensywności współpracy i integracji, a także poznanie dobrych praktyk 

wypracowanych w obszarze rozwoju przedsiębiorczości. 

Jolanta Zarzeka opowiedziała też o planowanym wyjeździe studyjnym dla przedstawicieli 

gmin partnerskich. Mieszkańcy gmin Kłodzko i Świerzawa w dniach 7-8 września odwiedzą 

Piławę Dolną, Owiesno i Mościsko. Poznają tam oferty naszych wiosek tematycznych. 

Mieszkańcy gminy Dzierżoniów pokażą im, jak sami dbają o rozwój przedsiębiorczości 

w swoich miejscowościach. 

Następnie w punkcie 2 porządku obrad: Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Dzierżoniów 

na lata 2014-2020” głos zabrała Jolanta Zarzeka. Przybliżyła najważniejsze założenia 

dokumentu oraz przedstawiła raport z realizacji strategii na terenie naszej gminy. 

Przypomniała, że zadaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest opiniowanie 

dokumentów strategicznych. Zachęciła radnych do zapoznania się ze „Strategią…” i zgłoszenia 

ewentualnych uwag/opinii. 

 

W „Sprawach różnych” Jolanta Zarzeka przypomniała o realizowanym na terenie gminy 

Dzierżoniów projekcie „Aktywni przyjaciele z polsko-czeskiego pogranicza” 

współfinansowanym ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu 

Glacensis. W ramach przedsięwzięcia 22 września w Mościsku odbędzie się „Festiwal 

Słoików” – pierwsza tego typu impreza kulinarna, podczas której polskie i czeskie gospodynie 



domowe będą przygotowywały różnego rodzaju przetwory – m.in. owocowe i warzywne. 

Zachęciła radnych do promocji imprezy na terenie swoich miejscowości. 

 

W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodnicząca GRDPP Maria 

Balojannis podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

 

 

 

 

 

     

Sekretarz Gminnej Rady Działalności                Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności 

                           Pożytku Publicznego                                                        Pożytku Publicznego 

  

                     /-/    Kamila Kossowska                                                              /-/  Maria Balojannis 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – lista obecności z VII posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

 

 






