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Nr 21, wrzesień 2008 

W numerze: 

I. Wydarzenia w Krajowej Sieci GP 

1. Zakończyły się Dni Partnerstwa Lokalnego 
2008 - str.2 

2. Odbyło się XV Spotkanie Koordynatorów Grup 
Partnerskich - str. 2 

 
II. Wydarzenia w Grupach Partnerskich 

Projekt pt. „Kajakarstwo - wspólnie uczymy się, 
by później nauczać innych”  - str.3 

Udział przedstawicieli LGD Korona Północnego 
Krakowa w konferencji programu LEADER - str.3 

Rozstrzygnięcie konkursu na produkt lokalny we 
Wrzosowej Krainie - str.4 

Dymarki Tarchalickie w Partnerstwie Doliny 
Środkowej Odry - str.5 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Krzemiennym 
Kręgu - str.6 

 

III. Informacje i ogłoszenia 

1. Spotkanie partnerów z Bursztynowego Szlaku Gre-
enways - str.6 

2. Warsztaty dla koordynatorów i klubów Szkół dla 
Ekorozwoju - str.6 

Sekretariat Krajowej Sieci Grup Partnerskich: 
 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
Ul. Św. KrzyŜa 5/6, 31-028 Kraków 
Tel. 012 430 24 65 
www.epce.org.pl 
www.grupypartnerskie.pl 
 
Kontakt: 
 
Barbara Kazior 
Koordynator Grup Partnerskich 
Email: barbara.kazior@epce.org.pl 
 
Anna Jarzębska 
Specjalista ds. Grup Partnerskich 
Email: anna.jarzebska@epce.org.pl 

Wydarzenia związane z Dniami Partnerstwa 2008 
pt. „Dziedzictwo na Zielonych Szlakach” zostały 
zebrane w odrębnym Biuletynie Dni Partnerstwa, 

który jest dostępny do pobrania na stronie:  

http://www.dnipartnerstwa.pl/dla%20mediow/
DniPartnerstwa_biuletyn.pdf 



 2 

 

Biuletyn Wydarzeń Krajowej Sieci GP Nr 21, wrzesień 2008 

 

1. ZAKOŃCZYŁY SIĘ PIERWSZE OGÓLNOPOLSKIE DNI PARTNERSTWA LOKALNEGO 2008 PT. 
„DZIEDZICTWO NA ZIELONYCH SZLAKACH” (5.09-5.10.2008) 

W niedzielę 5 października oficjalnie zakończyły się 
pierwsze ogólnopolskie Dni Partnerstwa Lokalnego 2008 
pod hasłem „Dziedzictwo na Zielonych Szlakach”. Przez 
miesiąc odbyło się w róŜnych regionach kraju 18 lokal-
nych, regionalnych i ogólnopolskich imprez organizowa-
nych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Grupy 
Partnerskie naleŜące do Krajowej Sieci. 

Wydarzenia te były okazją do promocji lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego (m.in. rzemiosła artystycznego) i 
specjałów z róŜnych regionów (były to m.in. jarzębina, 
grzyby, miód i wino, których zbiory dostarczają zwykle 
okazji do wspólnego świętowania). Ponadto Szlakiem Bi-
twy Warszawskiej (Mazowsze) i Naszyjnika Północy 
(Pomorze Środkowe) ruszyły rajdy rowerowe. Kulminacyj-
nym punktem Dni był prezentujący Zielone Szlaki Green-
ways festyn pt. „Odetchnij na Zielonych Szlakach” oraz 
Biesiada Regionów z regionalnymi przysmakami. Obie im-
prezy odbyły się 18 września w Krakowie z inicjatywy Fun-
dacji Partnerstwo dla Środowiska, z udziałem Grup Part-
nerskich z całego kraju. 

Imprezy wpisane do kalendarza Dni były ściśle związane w dotychczasowymi osiągnięciami 
Grup Partnerskich, które od 2000 r. przy wsparciu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska działają 
na rzecz rozwoju swoich regionów: tworzą zielone szlaki Greenways, ekomuzea i inne atrakcje 
ekoturystyczne, chronią i promują miejscowe bogactwo kulturowe i przyrodnicze, wspierają lo-
kalnych producentów, uczą dzieci i młodzieŜ dbać o przyrodę oraz zachęcają mieszkańców 
do aktywnego działania na rzecz poprawy sytuacji w regionie. Efekty tych działań moŜna było 
zobaczyć w róŜnych regionach Polski podczas Dni Partnerstwa Lokalnego.  

Więcej informacji w biuletynie Dni Partnerstwa oraz na stronie www.dnipartnerstwa.pl  

11 września w Krakowie odbyło się piętnaste juŜ spotkanie koordynatorów Grup Partnerskich z 
całej Polski. Dyskusja poświęcona była m.in.. dwóm nowym projektom dla Krajowej Sieci Grup 
Partnerskich, których realizację rozpoczyna Fundacja Partnerstwo dla Środowiska: 

• „Grupy Partnerskie – współpraca trójsektorowa na rzecz ochrony i wykorzystania dziedzic-
twa przyrodniczego i kulturowego w rozwoju lokalnym” – dofinansowany z Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich (okres realizacji VII – XII 2008); 

• „Akademia Partnerstwa – program wykorzystania metodyki partnerstwa międzysektoro-
wego dla rozwoju demokracji w Polsce” – dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Po-
zarządowych, Komponent „Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie” (okres realizacji 
IX 2008 – VIII 2010). 

WaŜnym punktem spotkania były równieŜ sprawy organizacyjne związane z Dniami Partnerstwa 
Lokalnego 2008. Kwestie strategiczne rozwoju Krajowej Sieci odłoŜono na kolejne spotkanie. 

2. XV SPOTKANIE KOORDYNATORÓW GRUP PARTNERSKICH  
(KRAKÓW, 11.09.2008) 
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Harcerski Klub śeglarski „WIDMO” działający przy Szkole Podstawowej w Targoszynie właśnie 
zakończył Projekt pn. "Kajakarstwo – wspólnie uczymy się, by później nauczać innych" dofinan-
sowany ze środków Lokalnej Organizacji Grantowej – Stowarzyszenia Kaczawskiego w ramach 
Programu DZIAŁAJ LOKALNIE VI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.  

Głównym celem projektu było zagwaran-
towanie wiejskim dzieciom interesującej 
formy spędzania czasu poprzez ciekawe 
zajęcia z Ŝeglarstwa i kajakarstwa, a po-
przez to równieŜ promocja i rozwój stanicy 
Ŝeglarskiej nad zbiornikiem „Mściwojów”, 
która jest jedynym tego typu miejscem wy-
poczynku i rekreacji mieszkańców oraz od-
wiedzających te ziemie turystów.  

Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzieŜ 
zamieszkująca trzy wsie wokół zbiornika 
wodnego „Mściwojów” – Targoszyn, Nie-
daszów i Mściwojów. Była to dla nich cie-
kawa i pełna przygód odskocznia od do-
mowych obowiązków. 

W ramach projektu zorganizowano cykl 11 spotkań obejmujących naukę Ŝeglarstwa i kajakar-
stwa, przeprowadzono praktyczne zajęcia z ekologii oraz drobne prace bosmańskie przy sprzę-
cie Ŝeglarskim. Został równieŜ zorganizowany 2-dniowy biwak oraz otwarta dla mieszkańców i 
turystów Olimpiada Kajakarska o puchar, podsumowująca projekt. W trakcie Olimpiady, która 
odbyła się w słoneczny jesienny dzień 27 września odbyło się wspólne ognisko harcerskie, zbu-
dowano miasteczko na linach, zorganizowano festiwal piosenki szantowej oraz konkurs pla-
styczny dla dzieci „Mali Odkrywcy”. 

Konferencja LEADER na temat działań wdraŜanych 
przez Samorząd Województwa Małopolskiego w ra-
mach Osi IV PROW 2007-2013 został zorganizowana 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go. Z prezentacjami wystąpili m.in. p. Renata Zielińska - 
Radca Ministra ds. Współpracy z Instytucjami Krajowymi 
i Zagranicznymi w zakresie Rozwoju Lokalnego z Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Andrzej Masny - Dy-
rektor Departamentu Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich UMWM, p. Joanna Gierulska - Naczelnik Wy-
działu Leader Departamentu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz p. Krzysz-
tof Janiak - kierownik Zespołu Rozwoju Wsi z Fundacji 
Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). 

PROJEKT PT. „KAJAKARSTWO - WSPÓLNIE UCZYMY SIĘ, BY PÓŹNIEJ NAUCZAĆ IN-
NYCH” W PARTNERSTWIE KACZAWSKIM  

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI LGD KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA W KONFERENCJI  
DOT. PROGRAMU LEADER (KRAKÓW, 22.09.2008)  
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Podczas konferencji zaprezentowały się wybrane małopolskie LGD, wśród których zalazło się 
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, którego dorobek przedstawiła Wiceprezes Bar-
bara Kawa. Podkreślono efekty II Schematu LEADER+, który oprócz bardzo waŜnych przedsię-
wzięć pozostawił po sobie platformę internetową - system informacji przestrzennej. Jest to no-
watorska inicjatywa w skali kraju, co powoduje, Ŝe liczba osób zainteresowanych portalem bar-
dzo szybko wzrasta. Więcej informacji na www.koronakrakowa.pl.  

 

Lipóweczka, miodowe pierniki z Przemkowa, nalewka jagodowa – pierwszymi zwycięzcami 
konkursu na produkt lokalny Wrzosowej Krainy. 

We wrześniu 2008 we Wrzosowej Krainie, obejmującej obszar Lokalnej Grupy Działania 
"Wrzosowa Kraina", czyli gminy Przemków, Chocianów, Gromadka, Lubin, Chojnów i Bolesła-
wiec, został ogłoszony konkurs na najlepszy produkt lokalny w kategoriach: nalewka miodowa, 
nalewka jagodowa i wypieki na miodzie. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców, 
organizacji, kół gospodyń wiejskich, karczm i restauracji, którzy wytwarzają te szczególne spe-
cjały, często od wielu lat w oparciu o tradycyjne przepisy i lokalne surowce. Jego rozstrzygnię-
cie odbyło się podczas IX Święta Miodu i Wina w Przemkowie, w niedzielę 28 września 2008.  

Kapituła Konkursu, w składzie Anita Smoląg (UGiM Przemków, Sekretariat Grupy Partnerskiej 
„Wrzosowa Kraina”), Ryszard Czerwiński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), 
Krzysztof Szustka (animator partnerstw lokalnych, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja) oraz 
Marta Kamińska (specjalista ds. produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych) wyróŜniła 
następujące produkty:  

I miejsce w kategorii nalewka miodowa otrzymała: GraŜy-
na Purgał z Wilkocina (gm. Przemków) za „lipóweczkę” – 
nalewkę na miodzie lipowym z dodatkiem świeŜych kwia-
tów lipy.  

II miejsce w kategorii nalewka miodowa otrzymała: Danu-
ta Bronowicka z Gromadki, równieŜ za wyrób o nazwie 
„lipóweczka”.  

I miejsce w kategorii nalewka jagodowa, za produkt o tej 
samej nazwie, otrzymała Krystyna Szymela z Parchowa 
(gm. Chocianów), za wyrób o mocnym jagodowym po-
smaku, przyrządzany z soku z jagód oraz gałązek jagodo-
wych.  

II miejsce w kategorii nalewka jagodowa otrzymała Wan-
da Kuzyszyn (gm. Przemków), III miejsce przyznano Danu-
cie Bronowickiej (gm. Gromadka).  

W kategorii wypieki na miodzie na podium dwukrotnie sta-
nęła Wanda Kuzyszyn za miodowe pierniczki z Przemkowa 
oraz krajankę piernikową.  

Laureatki otrzymały okazjonalne dyplomy i albumy o Wrzo-
sowej Krainie z rąk Burmistrza Przemkowa - p. Stanisława Pępkowskiego, Krzysztofa Szustki - 
głównego organizatora, oraz przewodniczącej Kapituły Konkursu, Marty Kamińskiej.  

W ciągu najbliŜszego roku zwycięskie produkty z kaŜdej kategorii zostaną zgłoszone na Listę 
Produktów Tradycyjnych, prowadzoną od 2004 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PRODUKT LOKALNY WE WRZOSOWEJ KRAINIE 
(PRZEMKÓW, 28.09.2008)  
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Warsztaty dla szkół 

W dniach 26-27 września 2008 r. po raz kolejny odbył się 
piknik archeologiczny Dymarki Tarchalickiej. W tym roku 
program był szerszy i ciekawszy niŜ w poprzednich latach. 
Ciekawym pomysłem okazał się dodatkowy dzień warsz-
tatowy dla grup szkolnych. Z okolicznych szkół z gminy 
Wołów i Ścinawa na zajęcia przyjechało ok. 200 uczniów. 
W ciągu 3 godzin uczniowie lepili garnki i figurki, strzelali z 
łuków, przebierali się w historyczne stroje, a takŜe odkry-
wali tajemnice historii na imitowanym stanowisku arche-
ologicznym. Warsztatom towarzyszyły pokazy hutnicze. 
Zbudowano i uruchomiono 2 staroŜytne dymarki (II-III w n.e.).  W osadzie staroŜytnej moŜna by-
ło poznać warsztat pracy złotnika, ceramika i kowala. Odbyły się równieŜ wycieczki na stano-
wisko archeologiczne. Dzień pierwszy skończył się jednym wspólnym wnioskiem: dzień eduka-
cyjny dla szkół naleŜy w następnym roku rozszerzyć i zaprosić jeszcze więcej szkół.  

Otwarcie ośrodka edukacyjnego  

Pierwszego dnia Burmistrz Witold Krochmal wraz z dwoj-
giem uczniów, przy salwie z hakownicy (prymitywna broń 
palna) otworzył ośrodek edukacyjny przy świetlicy w Tar-
chalicach. Od  września miejsce to jest do dyspozycji 
szkół z doskonale przygotowaną izbą muzealną oraz z 
pracownią ceramiczną. Dzięki takiej gminnej inwestycji 
ośrodek „rozwinie skrzydła”, poniewaŜ moŜna juŜ teraz 
przyjmować tam zorganizowane grupy.  

Pokazy, walki i gry … 

Dzień drugi odbywał się na wyŜej wymienionych poka-
zach historycznych. Oprócz kultury przeworskiej (z okresu 
staroŜytnego) do wioski historycznej doszło rycerstwo z XV 
wieku, które zorganizowało pokazy walk i gier średnio-
wiecznych. Dzień urozmaiciły równieŜ dwa bogate nume-
ry taneczne zespołu tanecznego LOW z Godzięcina.  
Dzień ten zakończył się zabawą taneczną.  

Tarchalicki smok 

Ze względu na atrakcyjność Tarchalic i historię tego miejsca Muzeum Archeologiczne z Wrocła-
wia, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego i organizatorzy miejscowi posta-
nowili, Ŝe w przyszłym roku zostanie uruchomiona rekonstrukcja wielkiego pieca typu tarchalic-
kiego w zespole projektowym nazywanym Tarchalickim Smokiem. Były to największe w staroŜyt-
ności piece hutnicze. Na tak wielkie przedsięwzięcie zostaną zaproszeni dymarze z całej Polski, 
Francji i Danii.  

Organizatorzy Dymarek Tarchalickich: Urząd Miasta i Gminy, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja, Funda-
cja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry, Towarzystwo Turystyki Rowerowej CROSS, Koło Aktywnych Pań w 
Tarchalicach, Rada Sołecka wsi Tarchalice, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, 
Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej, Stowarzyszenie LubiąŜ, Wołowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Re-
gionalne Nadodrzański Zakątek.  

Impreza została dofinansowana z środków Urzędu Miasta i Gminy Wołów oraz Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych w ramach projektu pn „Naturalnie Ekomuzea” koordynowanego przez Fundację Ekolo-
giczną Zielona Akcja.  

DYMARKI TARCHALICKIE W PARTNERSTWIE DOLINY ŚRODKOWEJ ODRY  
(TARCHALICE, 26-27.09.2008)  
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Z inicjatywy radnych - Leszka Smolińskie-
go, Andrzeja Malickiego oraz Stowarzy-
s zeń " BA ŁT "  i  "DELTA"  w  sobotę - 
13.09.2008 r. zorganizowane zostało Świę-
to Pieczonego Ziemniaka. Impreza skiero-
wana została do dzieci z klas 0-III i ich ro-
dziców oraz osób zrzeszonych w zespole 
Bałtowianie. 

Rozpoczęcie nastąpiło o godzinie 15.00 
konkursami sportowymi i plastycznymi dla 
najmłodszych. Wszystkie dzieci biorące 
udział w konkursach zostały obdarowane 
nagrodami i upominkami ufundowanymi 
przez Urząd Gminy Bałtów. 

Po konkursach dzieci wraz z rodzicami mogli wspólnie upiec kiełbaski przy ognisku i posmako-
wać pieczonych ziemniaków. Dalszą część imprezy poprowadził zespół Bałtowianie, śpiewając 
przy ognisku piosenki biesiadno-ludowe. Miłym zaskoczeniem dla uczestników był przygotowa-
ny przez zespół stół biesiadny, na którym nie zabrakło oczywiście swojskich wyrobów, wypie-
ków i bigosu. 

 

 

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W KRZEMIENNYM KRĘGU 
(BAŁTÓW, 13.09.2008)  

1. SPOTKANIE PARTNERÓW Z BURSZTYNOWEGO SZLAKU GREENWAYS 
(LIPSKO, 23-25.10.2008) 

2. WARSZTATY DLA KOORDYNATORÓW I KLUBÓW SZKÓŁ DLA EKOROZWOJU 
(BIESZCZADY, 23-25.10.2008) 

W dniach 23-25 października w Lipsku odbędzie się spotkanie koordynatorów regionalnych 
Bursztynowego Szlaku Greenways, którego celem będzie zacieśnienie współpracy partnerów 
na szlaku i zaplanowanie wspólnych działań. Spotkaniu towarzyszyć będzie konferencja pro-
mująca Szlak w województwie mazowieckim wśród przedstawicieli władz samorządowych i in-
nych zaproszonych gości.  

Więcej informacj i: Miłosława Nizińska, Koordynator Bursztynowego Szlaku Greenways, Fundacja Partner-
stwo dla Środowiska, www.greenways.pl 

W dniach 23-25 października na terenie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” odbędzie się 
warsztat dla koordynatorów i klubów Szkół dla Ekorozwoju, organizowany przez Fundację Part-
nerstwo dla Środowiska. W ciągu trzech dni uczestnicy warsztatów z całej Polski zaangaŜowani 
w realizację programu Szkoły dla Ekorozwoju w swoich środowiskach będą dyskutowali o bie-
Ŝących sprawach, planach na przyszłość, jak równieŜ będą mieli moŜliwość poznać w terenie 
doświadczenia Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” w zakresie projektów ekologicznych re-
alizowanych w szkołach. 

Więcej informacji: Małgorzata Łuszczek, Urszula Ptasińska, Program Szkoły dla Ekorozwoju, Fundacja Part-
nerstwo dla Środowiska, www.ekoszkola.pl 


