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kadej gminie, szkolenia dotyczce wypracowania i przygotowania do wdroenia Marki 

Lokalnej. A wszystko oddolnie, partycypacyjnie. 

 

Otwarcie Skarbca Ducha Gór – Galerii Produktu Lokalnego w Karpaczu ze rodków FIO 

2012 w ramach projektu „Kreowanie Marki Lokalnej Ducha Gór”.  

 

Dzikuj naszym samorzdom partnerskim – osobom, które je reprezentuj, za wsparcie 

doradcze w ramach zarzdu. Wasz udział w  Zarzdzie czy Radzie, zdanie i opinie s 
decydujce dla tego co jako LGD robimy i reprezentujemy. Dzikuj za okazane mi due 

zaufanie i wyrozumiało.   
 

Dzikuj serdecznie za wszelk pomoc naszym Producentom Lokalnym, którzy jako 
wolontariusze lub współpracownicy pomagaj mi w kadej sytuacji zwizanej z tematem 

promocji czy produktów: wyjazdy promocyjne LGD Partnerstwo Ducha Gór, udział w 

warsztatach i wydarzeniach LGD, wizytach studyjnych. Bez Was naprawd byłoby to 

wszystko bardzo trudne lub wrcz niemoliwe. To druga rzecz, która rozgrzewa moje serce – 

tworzymy grup wspólnie pracujc na siebie, nasze LGD oraz region, cho nie zawsze si 
zgadzamy midzy sob. Postarajmy si piknie róni - to wielka i twórcza zaleta. Ciesz si 
tak normalnie, nie jako prezes, e mog dla Was, dla siebie i dla innych robi co co jest 

potrzebne i nie wynika tylko ze statutu, przepisów prawa czy pienidzy, które płyn do nas z 

Unii Europejskiej. To ludzie tworz jako i to wielka satysfakcja pracowa z Wami! 

 

 

Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór 

 

Dorota Goetz 

 

 

 
 

Jak si zmieci to moje zdjcie, ale musz znale bo nic nie mam)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Przed Państwem kolejny numer biuletynu Partnerstwa Ducha 
Gór, który obejmuje okres od 01.07.2012 r. do 30.09.2013 r. 
To czas, kiedy udało się doprowadzić do realizacji wiele waż-
nych i dużych przedsięwzięć. Najważniejsze to:

Święto Ducha Gór, którego formuła z czasem rozwi-
nęła się o nowe propozycje:

– I i II Festiwal Smaków Liczyrzepy, organi-
zowany przez Dwór Liczyrzepy i LGD w Karpaczu,

– Otwarte Pracownie w 2012 r. w ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa pt. „Tajemnice codzien-
ności” (9 warsztatów rzemieślniczo-artystycznych),

– Wędrówki po Krainie Ducha Gór, na pod-
stawie naszej gry edukacyjnej w 2012 i 2013 r.

– Urodziny Ducha Gór 19.07.2013 r. – or-
ganizowane przez Karkonoskie Tajemnice s.c, we 
współpracy z LGD. 

Festiwal Ducha Gór – w 2013 r. rozpoczęli-
śmy z partnerami prace nad zmianą formuły Święta 
Ducha Gór. Ostatecznie wszyscy zgodzili się na naszą 
propozycję nowej nazwy i skoncentrowania działań w 
ciągu jednego lub dwóch tygodni lipca 2014 r. Decyzja 
ta znalazła również uznanie i swoje miejsce w budże-
cie KSOW woj. dolnośląskiego. Celem jest wspólna, 
przez to skuteczniejsza, promocja działań w naszym 
regionie pod jednym szyldem. Do współpracy zostaną 
zaproszone różne podmioty i samorządy, które będą 
mogły włączyć się do tego wspólnego przedsięwzięcia.

Realizacja projektu z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2012 „Kreowanie Marki 
Lokalnej Ducha Gór”, zgodnego z naszymi już 
zaawansowanymi działaniami w tym kierunku i po-
trzebami lokalnymi, wreszcie zgodnego z naszą Lokal-
ną Strategią Rozwoju. Opracowaliśmy podstawy lokal-
nej marki oraz został zgłoszony znak marki do Urzędu 
Patentowego.

Otwarcie Skarbca Ducha Gór – Galerii 
Produktu Lokalnego w 2012 w Karpaczu 
ze środków FIO 2012 w ramach projektu „Kreowanie 
Marki Lokalnej Ducha Gór”. 

3 konkursy dotyczące produktów lokal-
nych, przygotowujące do marki lokalnej 
„Skarby Ducha Gór”.

Realizacja projektu „Integracja międzypo-
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koleniowa seniorów w Kotlinie Jelenio-
górskiej” 2013

Realizacja projektu „Rudawski Szlak Kon-
ny” 2013

Przewodnik i mapa obszaru LGD Partner-
stwo Ducha Gór. W 2013 r. powstało kolejne 
wydanie przewodnika i mapy „Kraina Ducha Gór”. 
Kolejne wydanie jest poszerzone o wszystkie gminy 
partnerskie tj. również Jeżów Sudecki i Karpacz. Po-
nadto nowe wydanie składa się z 2 części: opisującej 
nasz region i miejscowości oraz nowej części dot. pro-
pozycji tematycznych. Przewodnik ma wersję papiero-
wą oraz elektroniczną. Wersja elektroniczna to strona 
www.krainaduchagor.pl i bezpłatna aplikacja na tele-
fony komórkowe (Appstore i Googleplay).

Wielkim osiągnięciem Tomka Łuszpińskiego 
w 2013 r. było zarejestrowanie Likieru 
Karkonoskiego jako produktu tradycyjne-
go przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Jest to również sukces dla nas wszystkich i 
dla naszego regionu.

Wszystko to nie byłoby możliwe bez pracy lub 
współpracy wielu osób. 

Dziękuję naszym samorządom partnerskim – 
osobom, które je reprezentują, za wsparcie dorad-
cze w ramach zarządu. Wasz udział w Zarządzie czy Radzie, 
zdanie i opinie są decydujące dla tego co jako LGD robimy i 
reprezentujemy. Dziękuję za okazane mi duże zaufanie i wy-
rozumiałość. 

Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc naszym 
Producentom Lokalnym, którzy jako wolon-
tariusze lub współpracownicy pomagają w każdej 
sytuacji związanej z tematem promocji czy produktów: wy-
jazdy promocyjne LGD Partnerstwo Ducha Gór, udział w 
warsztatach i wydarzeniach LGD, wizytach studyjnych. Bez 
Was naprawdę byłoby to wszystko bardzo trudne lub wręcz 
niemożliwe. Tworzymy grupę wspólnie pracującą na siebie, 
nasz region. Cieszę się, że to się udaje i mogę dla Was oraz 
dla siebie, dla innych robić coś co jest potrzebne i nie wynika 
tylko ze statutu, przepisów prawa czy pieniędzy, które płyną 
do nas z Unii Europejskiej. To ludzie tworzą jakość i to wielka 
satysfakcja pracować z Wami!

Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór

Dorota Goetz

NOWA LOKALIZACJA BIURA LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR
KARPACZ, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 25

Na zaproszenie naszego partnerskiego samorządu – miasta 
Karpacz od 01.10.2012 r. nasze biuro znajduje się w Kar-
paczu przy ul. Konstytucji 3 maja 25. Nie byłoby w tym nic 
niezwykłego, gdyby nie fakt, że lokal znajduje się w bardzo 
dobrej lokalizacji, przy głównej ulicy tego znanego turystom 

miasteczka. Lokal jest odnowiony i wyremontowany, o do-
brym standardzie, po miejskiej Informacji Turystycznej. Poza 
pomieszczeniami biurowymi, od frontu, tuż przy ulicy znajduje 
się piękne pomieszczenie, które nareszcie pozwoliło nam zre-
alizować nasz pomysł czyli…
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SKARBIEC DUCHA GÓR – GALERIA PRODUKTU LOKALNEGO

W lipcu 2012 r. w Karpaczu otworzyliśmy Skarbiec Ducha 
Gór – Galerię Produktu Lokalnego. Uruchomienie tej galerii 
było możliwe dzięki uzyskanym środkom z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich 2012, w ramach projektu „Kreowanie marki 
lokalnej Ducha Gór”. Galeria służy prezentowaniu, promocji 
i sprzedaży produktów lokalnych artystów, rzemieślników 
i producentów żywności. W galerii, w ramach projektu, za-
trudniono animatora, którego zadaniem jest współpraca z 
lokalnymi producentami oraz wsparcie wytwarzania produk-
tów lokalnych. Ponadto producenci, którzy są równocześnie 
naszymi członkami stowarzyszenia-partnerstwa, włączają się 
w działania i pomagają w projekcie jako wolontariusze. Nowe 
miejsce promuje przede wszystkim produkty lokalne, wyjąt-
kowe, wytwarzane metodami tradycyjnymi, ręcznie, na małą 
skalę. W przypadku produktów żywnościowych są to produkty 
niskoprzetworzone, wysokiej jakości, często wytwarzane tra-

dycyjnie, niektóre certyfikowane jako produkt tradycyjny czy 
ekologiczny. 

 SKARBIEC DUCHA GÓR – TURYSTYCZNA INFORMACJA REGIONALNA

W Skarbcu Ducha Gór prowadzony jest również punkt infor-
macji turystycznej, regionalnej, promocji obszaru partnerstwa 
i Kotliny Jeleniogórskiej. Znajdują się tutaj książki, wydawnic-
twa, mapy, przewodniki, informatory o regionie np. Legendy 
o Duchu Gór i przewodniki dla dzieci. Można tutaj uzyskać 

również szczegółowe informacje o atrakcjach turystycznych, 
noclegach i możliwościach spędzania czasu. 

SKARBIEC DUCHA GÓR – PUNKT KONSULTACYJNY PRODUKTU REGIONALNEGO

Skarbiec Ducha Gór to również punkt konsultacyjny dotyczący 
wytwarzania i rejestracji produktów lokalnej marki, produk-

tów tradycyjnych oraz chronionych produktów regionalnych, 
określonymi w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Kraina Ducha Gór w obiektywie”

I nagroda w Konkursie Fotograficznym „Kraina Ducha Gór w obiektywie” 
– Szymon Bialic

Partnerstwo Ducha Gór (Karpacz, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, 
Podgórzyn, Janowice Wielkie). Celem konkursu było pobudze-
nie zainteresowania walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i 
kulturowymi naszego regionu, poznanie naszego regionu.
W konkursie uczestniczyły szkoły: Zespół Szkół z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Łomnicy, Szkoła Publiczna Orła Białego w Podgó-
rzynie, Niepubliczna Szkoła 707 z Karpacza, Szkoła Podstawowa 
w Kostrzycy. W konkursie wzięły udział 24 osoby. Laureatami kon-
kursu zostali: I miejsce Szymon Bialic, II miejsce Kinga Krawiecka 
– gimnazjaliści z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w 
Łomnicy. Ze szkół podstawowych: III miejsce Ewelina Adamo-
wicz, IV miejsce Jagoda Kacperczyk. Następni w kolejności byli: 
Roksana Sromek, Dominika Rewińska, Dawid Staniszewski, Oli-
wia Grochowska, Julia Janulewicz, Grażyna Pełczyńska, Hubert 
Olejniczak, Julia Żurowska, Patryk Sarota, Maja Zdrzałka, Miguel 
S. Montero Ortiz, Maciej Ulicki, Barbara Kasjanuk, Kamil Kramar-
czuk, Oliwia Wasiuk, Franciszek Browarski, Martyna Sarota, Maja 
Liszcz, Martyna Skowrońska, Sonia Bachłaj. Zwycięzca został na-
grodzony aparatem fotograficznym, pozostałe osoby otrzymały 
atrakcyjne nagrody – akcesoria rowerowe i grę „Tajemnice Krainy 
Ducha Gór”. Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy!

Konkurs odbył się w maju 2013 r. i adresowany był do dzieci ze 
starszych klas szkoły podstawowej (klasy 4, 5, 6) oraz z klas gim-
nazjalnych. Udział w konkursie mogli brać uczniowie ze szkół 
znajdujących się na terenach gmin wchodzących w skład LGD 
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I KONKURS „SKARBY DUCHA GÓR” – sierpień 2012

Konkurs miał na celu odkrycie i promocję istniejących pro-
duktów oraz pokazanie lokalnym artystom, rzemieślnikom 
i producentom żywności, że warto wytwarzać te produkty i 
zgłaszać nowe. Konkurs stanowił przygotowanie do certyfikacji 
produktów lokalnych marką lokalną.

W kategorii produktów żywnościowych Krainy 
Ducha Gór zgłoszono 9 produktów. 
I miejsce: Salami dojrzewające z owcy wrzosówki – 
Agata Kowal-Ruschil i Ronald Ruschil, Gospodarstwo Agrotu-
rystyczne „Kowalowe Skały”, Wrzeszczyn 
II miejsce: Ser kozi z kozieradką – Bożena i Daniel 
Sokołowscy, Gospodarstwo Ekologiczne „Kozia Łąka”, Łomnica 
III miejsce: Gołąbki z nadzieniem ziemniaczanym 
– Krystyna Kowalik, Piechowice 
W kategorii produktów rękodzielniczych Krainy Du-
cha Gór zgłoszono 13 produktów. 
I miejsce: Torba filcowa – Agata Kowal-Ruschil, Gospo-
darstwo Agroturystyczne „Kowalowe Skały”, Wrzeszczyn 

II miejsce: Koszu-
la zachełmiańska 
– Jolanta Piątkowska, 
Podgórzyn 
III miejsce: Pisanki 
batikowe – Krystyna 
Kowalik, Piechowice
W kategorii pa-
miątek Krainy Du-
cha Gór zgłoszono 7 
produktów.
I miejsce Duch Gór – malowany na szkle – Krystyna 
Kamińska, Podgórzyn 
II miejsce Malowane igłą obrazy – Krzysztofa Kaczo-
rowska, obrazy haftem krzyżykowym, Kowary 
III miejsce Szklany Duch Gór – Agnieszka Ślipko-Strzał-
kowska, Jelenia Góra
Nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe o wartości: III miejsce 
– 100 zł, II miejsce – 300 zł i I miejsce – 500 zł.

W kategorii produktów żywnościowych Krainy 
Ducha Gór zgłoszono 9 produktów. 
I miejsce: Kołduny ze Schroniska Samotnia – Waldemar 
Olszowy, Karpacz 
II miejsce: Dojrzewająca kiełbasa z owcy wrzosówki 
– Agata Kowal-Ruschil i Ronald Ruschil, Gospodarstwo Agro-
turystyczne „Kowalowe Skały” , Wrzeszczyn 
III miejsce: Ser kozi dojrze-
wający „Śmielec” Bożena i Daniel 
Sokołowscy, Gospodarstwo Ekologicz-
ne „Kozia Łąka”, Łomnica
W kategorii produktów 
rękodzielniczych zgłoszono 10 pro-
duktów. 
I miejsce: Samochodziaki 
owocaki – Rafał Espenszyt, Ściegny 

II KONKURS „SKARBY DUCHA GÓR” – grudzień 2012

II miejsce: Karkonoski Anioł Staroskrzydły – Be-
ata Makutynowicz, Karpacz 
III miejsce: Bombka ręcznie malowana metodą 
look inside – Alpon, Jędrzej i Natalia Poniatowscy, Mnisz-
ków
W kategorii pamiątek Krainy Ducha Gór zgło-
szono 5 produktów.
I miejsce: Trio Liczyrzepy – Agata Kowal–Ruschil, Go-
spodarstwo Agroturystyczne „Kowalowe Skały”, Wrzeszczyn 
II miejsce: Torba zielarska Karkonoska – Jagoda 
Czudiak, Jelenia Góra 
III miejsce: Tajemnice Ducha Gór – komplet to-
mików poezji – Barbara Sokołowska, Kowary
Nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe o wartości jak w 
pierwszym konkursie. Ten konkurs został sfinansowany ze 
środków FIO.

W kategorii produktów żywnościowych Krainy 
Ducha Gór zgłoszono 7 produktów.
I miejsce: Zupa górska – Wanda Karbowska, Karpacz 
i Pampuchy podgórzyńskie – Koło Gospodyń Wiejskich, 
Podgórzyn 
II miejsce: Likier Karkonoski – ABDITUS Sp. z o.o, Bo-
rowice
III miejsce: Chłodnik jagodowy – Barbara Matyja, 
Jelenia Góra i Galaretka malinowa -Bogusława Deja, Czernica 
W kategorii produktów rękodzielniczych Krainy Du-
cha Gór zgłoszono 12 produktów.
I miejsce: Obraz wykonany metoda intarsji – Jerzy 
Błażejewski, Kowary
II miejsce: Śmigus dyngus – płaskorzeźba – Dawid 

III KONKURS „SKARBY DUCHA GÓR” – sierpień 2013

Pietras, Piechowice i Bombki 
szydełkowe – Dorota Grebeluk, 
Karpacz
III miejsce: Zimowy pejzaż 
– obraz wyszywany – Michał 
i Bożena Borodin, Trzcińsko
W kategorii pamiątek Kra-
iny Ducha Gór zgłoszono 10 produktów.
I miejsce: Duch Gór – rzeźba– Dawid Pietras, Piecho-
wice
II miejsce: Autobus Karkonoski – samochód 
drewniany ręcznie malowany– Rafał Espenszyt, Ście-
gny
III miejsce: Bransoletka Ducha Gór z haftem za-
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Festiwal odbył się w Karpaczu przy restauracji Dwór Liczyrzepy. 
Organizatorem była spółka Atar sp. z o.o, będąca właścicielem 
restauracji „Dwór Liczyrzepy” oraz Partnerstwo Ducha Gór. Ce-
lem było zaprezentowanie mieszkańcom i turystom kulinarne-
go dziedzictwa Krainy Ducha Gór oraz Dolnego Śląska, a także 
działalności lokalnych artystów i rzemieślników. Podczas Festi-
walu można było uczestniczyć w warsztatach rękodzielniczych, 
nabyć lokalne i regionalne produkty. Ponadto odbyły się kon-
kursy: Kuchnia Liczyrzepy i Danie Liczyrzepy. Zwycięską Kuchnią 
Liczyrzepy zostało Koło Gospodyń wiejskich z Podgórzyna, a 
daniem -„Pierożki podgórzyńskie”, które zostały wprowadzone 
do menu restauracji „Dwór Liczyrzepy”. Podczas festiwalu roz-
strzygnięto również i wręczono nagrody w konkursie Skarby Du-
cha Gór. To pierwsze tego typu wydarzenie w naszym regionie, 
miało swoją kontynuację w roku 2013, a idea szerszej formuły 

I ŚWIĘTO DUCHA GÓR – I Festiwal Smaków Liczyrzepy 15.08.2012

święta Ducha Gór wzbogaciła je o inne wyjątkowe atrakcje za-
planowane na kolejne edycje. Jan Kuroń prowadził festiwal oraz 
przewodniczył jury oceniającym potrawy.

I ŚWIĘTO DUCHA GÓR – Dzień Otwartych Pracowni 8-9.09.2012

Odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach 
projektu FIO możliwe było bezpłatne uczestnictwo w warsz-
tatach dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. W przygotowy-
wanym dopiero biurze, jeszcze pustym, miejsce znalazło 6 
Otwartych Pracowni: 
– obrazy z liści – Barbara Sokołowska i Alina Pawłowska, 

I ŚWIĘTO DUCHA GÓR – WĘDRÓWKI 
PO KRAINIE DUCHA GÓR 

– wrzesień-październik 2012

I Święto Ducha Gór – Wędrówki po Krainie Ducha Gór

I Festiwal Smaków Liczyrzepy

chełmiańskim – Jolanta Piątkowska, Podgórzyn 
Wyróżnienie: Koszulki bawełniane z grafiką Śnieżki autor-
stwa Romana Trychopczaka– Roman Bartkowski, Kowary

Tym razem nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe o warto-
ści: III miejsce – 300 zł, II miejsce – 500 zł i I miejsce – 1.000 
zł. Wyróżnienie o wartości 100 zł.

– tworzenia małych form graficznych – Krystyna Matusiak 
– tworzenia małych form witrażu i biżuterii – Beata Grzesiak 
– krawiectwo i hafciarstwo – Jadwiga Czudiak i Jolanta Piąt-

kowska, 
– czerpanie papieru – Maciej Zawierucha. 

W terenie 3 otwarte Pracownie proponowały kolejne warsztaty:
– W Łomnicy w gospodarstwie „Kozia Łąka” i serowarni, taj-

niki swojej pracy pokazywali Państwo Sokołowscy, produ-
kujący sery kozie łomnickie, wpisane na listę produktów 
tradycyjnych. Wszyscy, którzy przybyli na warsztaty mogli 
zobaczyć jak powstają sery, popróbować ich, a także można 
było spróbować wydoić kozę. 

– W Trzcińsku, w piekarni „Piernikowy.pl” u państwa Goetz, 
na warsztatach uczestnicy ręcznie zdobili wcześniej upie-
czone przez siebie pierniki. 

– We Wrzeszczynie, w Gospodarstwie Agroturystycznym „Ko-
walowe Skały” państwa Ruschil, nie zabrakło chętnych na 
warsztaty z filcowania wełny. 

Turyści oraz mieszkańcy skorzystali z bezpłatnych wędrówek 
z przewodnikiem po miejscach wskazanych w grze edukacyj-
nej „Tajemnice Krainy Ducha Gór”. Odbyły się 2 wędrówki: po 
gminie Podgórzyn oraz w Karkonoszach.
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Podobnie jak w 2012 r. w ramach festiwalu odbyły się kier-
masze produktów Lokalnych, Regionalnych i Dziedzictwa 
Kulinarnego, konkurs na najlepszą Kuchnię i Danie Liczyrze-
py oraz konkurs wiedzy o obszarze 5 gmin LGD, na którym 
można było wygrać nasza grę edukacyjną „Tajemnice Krainy 
Ducha Gór”. Ponadto odbyły się warsztaty i pokazy rękodziel-
nicze, pokazy kulinarne, występy artystów i zespołów lokal-
nych. Jan Kuroń przewodniczył jury oceniającemu zgłoszone 

II ŚWIĘTO DUCHA GÓR – II Festiwal 
Smaków Liczyrzepy 16-17.08.2013

potrawy oraz wykonał 
pokaz wykonania dań 
z produktów lokal-
nych. „Zupa górska” 
Wandy Karbowskiej 
i „Pyzdraki” Koła Go-
spodyń Wiejskich z 
Podgórzyna zdobyły 
największe uznanie i 
zostały wprowadzone 
do menu restauracji 
„Dwór Liczyrzepy”. 

II ŚWIĘTO DUCHA GÓR – I Urodziny Ducha Gór 19.07.2013

Huczne obchody rozpoczęła Parada Ducha Gór, która prze-
szła głównym deptakiem do parku przy Tajemnicach Karkono-
skich. Wzięli w niej udział Walończycy ze Szklarskiej Poręby, 
„Skarbiec Ducha Gór”, „Liściaki”, aktorzy Teatru Klinika Lalek, 

artyści z grupy Pławna 9 i Cyrklandu z Miłkowa, Piernikarnia 
”Słodka Chatka”, Western City i „Zielone Laboratorium” mło-
dzi tancerze i piosenkarze z zespołu New Voice z Poznania, 
turyści i mieszkańcy regionu. Uczestnicy parady ofiarowali 
Duchowi Gór prezenty na urodziny, które przekazał na aukcję 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W ramach Urodzin odbyły także się koncerty artystyczne i 
spektakle teatralne, pokazy oraz wystawy. W przerwach mię-
dzy występami aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji czytali 
legendy o Duchu Gór. Wieczorem nie zabrakło oczywiście 
urodzinowego tortu. Z okazji Urodzin Ducha Gór odbył się 
również jarmark, gdzie lokalni producenci oferowali swoje 
wyroby. Odbyły się także warsztaty rzemiosła artystycznego, 
wyrobu mydła z ziołami naturalnymi aromatami, zdobienia 
pierników „Chce misie”, wytwarzania zabawek z filcowanej 
wełny, haftu, florotypii, ceramiki i monografii artystycznej.

Parada z okazji I Urodzin Ducha Gór

II ŚWIĘTO DUCHA GÓR – WĘDRÓWKI PO KRAINIE  
DUCHA GÓR – czerwiec 2013

Dwie szkoły z obszaru naszego regionu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 
Karpaczu i Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy skorzystały z 
bezpłatnego udziału w wędrówkach po Krainie Ducha Gór, na podstawie wyda-
nej przez nas gry edukacyjnej „Tajemnice Krainy Ducha Gór”. 

Powstało kolejne wydanie przewodnika i 
mapy „Kraina Ducha Gór. U stóp Karko-
noszy”. Kolejne wydanie jest poszerzone 
o wszystkie gminy partnerskie tj. również 
Jeżów Sudecki i Karpacz. Ponadto nowe 
wydanie składa się z 2 części: opisują-

Przewodnik i mapa obszaru LGD
 Partnerstwo Ducha Gór

Powstało kolejne wydanie przewodnika i 
mapy „Kraina Ducha Gór. U stóp Karko-
noszy”. Kolejne wydanie jest poszerzone 
o wszystkie gminy partnerskie tj. również 
Jeżów Sudecki i Karpacz. Ponadto nowe 
wydanie składa się z 2 części: opisują-

cej nasz region i miejscowości oraz nowej części dotyczącej 
propozycji tematycznych. Przewodnik ma wersję papierową 
oraz elektroniczną. Wersja elektroniczna to strona www.kra-
inaduchagor.pl i bezpłatna aplikacja na telefony komórkowe 
(Appstore i Googleplay). 
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Jarmarki, targi, wyjazdy, spotkania promocyjne
Lp. Rodzaj wyda-

rzenia Termin Miejsce Organizator Kto nas reprezentował Osiągnięcia 

LIPIEC 2012
1 VI Ogólnopolski

Festiwal
Rękodzieła

30.06-
01.07.12

Lubin Centrum Kultury
Muza w Lubinie

J.Czudiak,
M.Goetz, B.Grzesiak,B. Makutynowicz

Promocja produktów 
i obszaru LGD

SIERPIEŃ 2012
2 Festiwal Smaków 15.08.12 Karpacz Atar sp. z o.o, 

LGD Partnerstwo 
Ducha Gór

A. Ruschil, D. Sokołowski,M..Goetz,A.Konobrodzka,, KGW 
Podgórzyn, KGW Mysłakowice, J.Czudiak,B.Matyja,M.Zakrzew-
ska,M.Zawierucha, T.Łuszpiński, B.Grzesiak, J. Wasiak– Ponia-
towski,N. Poniatowska-Wasiak, B. Sokołowska ,A. Pawłowska, 
K. Matusiak, J.Piątkowska, R.Rosa, A.Ślipko-Strzałkowska oraz 
20 wystawców spoza obszaru LGD

Promocja produktów 
i obszaru LGD

WRZESIEŃ 2012
3 Dożynki Prezy-

denckie
15–
16.09.12

Spała Prezydent RP gospodarstwo „Kowalowe Skały” – A. i R.Ruschil, gospodar-
stwo „Kozia Łąka” B. i D. Sokołowscy, A.Konobrodzka, Piekar-
nia „Piernikowy.pl” M. i D. Goetz, A.Chorąży, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Podgórzyna (5 osób), J. Czudiak,B. Matyja,M.
Zakrzewska,M.Zawierucha

Promocja produktów 
i obszaru LGD oraz 
reprezentowanie 
Województwa Dolno-
śląskiego

PAŹDZIERNIK 2012
4 Dożynki w 

Łomnicy
06-
07.10.12

Łomnica Dominium 
Łomnica, 
Partnerstwo 
Ducha Gór

M.Zawierucha, J. Wasiak– Poniatowski,N. Poniatowska-Wa-
siak, T.Łuszpiński, B. Sokołowska, K. Matusiak,A. Pawłowska, 
M.Goetz

Promocja produktów 
lokalnych i obszaru 
LGD

LISTOPAD 2012
5 Święto Pierników 17.11.12 Łomnica Dominium Łom-

nica, Partner-
stwo Ducha Gór

D.Goetz, A. Konobrodzka Promocja lokalnych 
tradycji piernikarstwa

GRUDZIEŃ 2012
6 Kiermasz Adwen-

towy
1-2, 8-9. 
12.12

Łomnica Pałac Łomnica D.Goetz, M.Zawierucha, KGW Podgórzyn, J.Rochnowska, 
R.Espenszyt, K. Kaczorowska, B.Deja, A.Ślipko –Strzałkow-
ska, J.Czudiak, J.Piątkowska, B.Grzesiak, Sokołowska B., K. 
Matusiak,A. Pawłowska, B.Matyja, 

Promocja produktów 
lokalnych i obszaru 
LGD

7 Targi Świąteczne 15-
16.12.12

Wał-
brzych

Zamek Książ R.Espenszyt,R.Rosa, K.Kaczorowska Promocja produktów 
lokalnych i obszaru 
LGD

8 Kąpiel Morsów 29.12.12 Przesieka Rada Odnowy 
Przesieki 

D.Goetz,M. Zawierucha, D.Sokołowski Promocja produktów 
lokalnych i obszaru 
LGD

LUTY 2013
9 Gala Wolonta-

riatu
28.02.13 Jelenia 

Góra
Fundacja „Ja-
gniątków”

R.Espenszyt, M.Goetz Promocja produktów 
lokalnych i obszaru 
LGD

KWIECIEŃ 2013
10 Międzynarodowe 

Targi Turystyki 
MTT

05-
07.04.13

Wrocław MTT sp.z o.o. R.Espenszyt,R.Rosa, A.Ślipko-Strzałkowska Promocja obszaru 
LGD

11 Mała Wielkanoc 6-7.04.13 Łomnica Pałac Łomnica M.Zawierucha, D.Goetz, J.Piątkowska,J. Rochnowska, B.Ma-
tyja, 

Promocja obszaru 
LGD i lokalnych 
produktów 

12 AGROTRAVEL 04-
07.04.13

Kielce MRiRW, MSiT, 
UM woj. święto-
krzyskiego, Targi 
Kielce, POT woj. 
świętokrzyskie-
go, ROT 

B.Sokołowska Promocja lokalnych 
produktów i obszaru 
LGD

13 Otwarcie Cen-
trum Informacyj-
nego Karkono-
skiego Parku 
Narodowego

14.04.13 Karpacz Karkonoski Park 
Narodowy

R.Espenszyt Udział przedstawi-
ciela w otwarciu 
centrum

14 Konferencja 
„Partnerstwo 
a produkt w 
regionie”

19.04.13 Piecho-
wice

Pałac Pakoszów D.Goetz, M.Zawierucha, B.Matyja, J.Piątkowska Promocja lokalnych 
produktów i obszaru 
LGD

15 Otwarcie wieży 
widokowej w 
Radomierzu

26.04.13 Rado-
mierz

Gmina Janowice 
wielkie

M.Zawierucha, D.Goetz Promocja produktów 
i obszaru LGD

MAJ 2013
16 Dolnośląska Wieś 

Zaprasza
26.05.13 Wrocław Dolnośląski 

Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego

B.Grzesiak, B.Matyja Promocja produktów 
i obszaru LGD

CZERWIEC 2013
17 Ekologiczny 

Dzień Dziecka
02.06.13 Wrocław Dolnośląski 

Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego

B.Grzesiak, B.Matyja, K. Matusiak, B.Sokołowska, A.Pawłow-
ska

Promocja produktów 
i obszaru LGD
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18 Dni Reichenba-
chu

29– 
30.06.13

Reichen-
bach

M.Zawierucha,D.Goetz, Zesp.„Bolczowianie”(9osób),A.
Lustyk,J.Klaga,
K.Skruszaniec,E.Goetz

Promocja produktów 
lokalnych i obszaru 
LGD

LIPIEC 2013
19 Urodziny Ducha 

Gór
19.07.13 Karpacz Karkonoskie 

Tajemnice s.c., 
LGD Partnerstwo 
Ducha Gór

A. Ruschil, B i D. Sokołowscy,M..Goetz, B.Matyja,M.Zawieru-
cha, B. Sokołowska,A. Pawłowska, K. Matusiak, J.Piątkowska, 
R.Rosa, A.Ślipko-Strzałkowska oraz 30 producentów spoza 
obszaru LGD

Promocja produktów 
i obszaru LGD

SIERPIEŃ 2013
20 Festiwal Smaków 16-

17.08.13
Karpacz Atar sp. z o.o, 

LGD Partnerstwo 
Ducha Gór

A. Ruschil, D. Sokołowski,M..Goetz,A.Konobrodzka,, KGW 
Podgórzyn , KGW Mysłakowice, J.Czudiak,B.Matyja,M.
Zakrzewska,M.Zawierucha, T.Łuszpiński, B.Grzesiak, J. 
Wasiak– Poniatowski,N. Poniatowska-Wasiak, Sokołowska 
B.,A. Pawłowska, K. Matusiak, J.Piątkowska, R.Rosa, A.Ślipko-
-Strzałkowska oraz 38 producentów spoza obszaru LGD

Promocja produktów 
i obszaru LGD

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW 
IV edycja konkursów – 2012 

Lista rankingowa ocenionych operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w 
ramach działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Limit dostępnych środków: 73.794,00 zł.

Miejsce 
na liście Wnioskodawca Tytuł operacji Nr wniosku Wnioskowana 

kwota pomocy
Zgodn.
z LSR

Uzysk.
punkty

Wybrana
i mieszcząca się w 

limicie
1 Jarosław Rola-

SPORT– ON
Nowoczesne technologie w 
produkcji sprzętu sportowego 
dla niepełnosprawnych

01/IV/TRM/2012 72.700,00 TAK 5,66 TAK

Lista rankingowa ocenionych operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w 
ramach działania RÓŻNICOWANIE KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ. Limit 20.000,00 zł.

Miejsce 
na liście Wnioskodawca Tytuł operacji Nr wniosku

Wniosko-
wana kwota 

pomocy

Zgodn.
z LSR

Uzysk.
punkty

Wybrana
i mieszcząca się w 

limicie
1 Alina Poniatow-

ska
Wzrost dochodu działalności 
pozarolniczej przez stworzenie 
warunków do wynajmu pokoi

01/IV/RDN/2012 20.000,00 TAK 3,66 TAK

Lista rankingowa ocenionych operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w 
ramach działania MAŁE PROJEKTY. Limity 51.538,21

Miejsce 
na liście Wnioskodawca Tytuł operacji Nr wniosku

Wniosko-
wana kwota 

pomocy

Zgodn.
z LSR

Uzysk.
punkty

Wybrana
i mieszcząca się w 

limicie
1 Firma Usługowo-Tu-

rystyczna Berga s.c, 
Artur Barczyński, 
Przemysław Ćwiek

WESOŁY BÓBR-PRZYSTAŃ 
ŁOMNICA – spływ pontonami 
raftingowymi

10/IV/MP/2012 24.461,20 TAK 14,00 TAK

IV edycję konkursów przeprowadzono w terminie 
05.12.2012-19.12.2012 r. na 3 działania w ramach działa-
nia 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Złożono łącznie 13 wniosków, na łączną kwotę 283.102,920 
zł. Rada dokonała oceny pod względem zgodności z LSR i Lokalnymi 
Kryteriami Wyboru, wybrała do dofinansowania 5 projektów. Poniższe 

tabele pokazują złożone wnioski wybrane do dofinansowania z podzia-
łem na gminy, kolejne pokazują, które z nich zmieściły się w limicie do-
finansowania. W ramach Tworzenie i Rozwój Mikroprzed-
siębiorstw złożono 1 wniosek, który wybrano do dofinansowania. 
W ramach Różnicowania w Kierunku Działalności Nie-
rolniczej zgłoszono 1 wniosek, który został wybrany do dofi-
nansowania. W ramach Małych Projektów zgłoszono 11 
wniosków, z czego wybrano 3, nie wybrano 8.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 
LIMIT W KONKURSIE: 73.794,00 ZŁ

Gmina
Ilość wniosków 

złożonych 
do dofinansowania

Wnioskowana kwo-
ta do refundacji

Podgórzyn 1 72.700,00 zł

Łącznie 1 72.700,00 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Limit w konkursie 20.000,00
Gmina Ilość wniosków złożo-

nych do dofinansowania
Wnioskowana kwota 

do refundacji
Janowice Wielkie 1 20.000,00 zł

Łącznie 1 20.000,00 zł

Małe Projekty
Limit w konkursie 51.538,21 zł
Gmina Ilość wniosków złożo-

nych do dofinansowania
Wnioskowana kwota 

do refundacji
Janowice Wielkie 2 31.101,20

Mysłakowice 4 68.570,52

Jelenia Góra 1 18.700,00

Podgórzyn 1 25.000,00

Karpacz 2 22.031,20

Jeżów Sudecki 1 25.000,00

Łącznie 11 wniosków 190.402,92
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2 Stowarzyszenie 
Odnowy i Rozwoju 
Wsi Gruszków

Modernizacja oraz` udostępnie-
nie świetlicy wiejskiej polegająca 
na wymianie pokrycia dachowe-
go i ociepleniu dachu

05/IV/MP/2012 8.157,60 TAK 13,66 TAK

3 Fundacja Obrazy 
bez Granic

Pakiet profesjonalnych filmów 
promocyjnych z obszaru Partner-
stwa Ducha Gór

09/IV/MP/2012 18.700,00 TAK 13,00 TAK

4 Gmina Mysłakowice Tradycje dożynkowe w Krainie 
Ducha Gór-zachowanie dziedzic-
twa kulturowego poprzez orga-
nizację karkonoskich dożynek w 
Mysłakowicach w 2014 r.

01/IV/MP/2012 25.000,00 TAK 10,66 NIE

5 Stowarzyszenie 
Nasz Staniszów

Remont XIX-wiecznych organów 
w Kościele p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Staniszowie

03/IV/MP/2012 25.000,00 TAK 10,66 NIE

6 Gmina Karpacz Poprawa bezpieczeństwa 
dzieci i mieszkańców w szkole 
podstawowej w Karpaczu i jej 
otoczeniu

02/IV/MP/2012 13.731,20 TAK 8,00 NIE

7 Gmina Janowice 
Wielkie

III Janowianki – Święto Gminy 
Janowice Wielkie Segregacja 
śmieci ma sens!

06/IV/MP/2012 6.640,00 TAK 8,00 NIE

8 Golddom Daniel 
Sokołowski

Zakup dojarki bańkowej dla 16 
kóz oraz wyposażenia do pro-
wadzenia warsztatów i pokazów 
serowarskich

07/IV/MP/2012 16.000,00 TAK 8,00 NIE

9 Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
Dorado Zimmer 
Janina

Promocja i sprzedaż produktów 
lokalnych

11/IV/MP/2012 19.412,92 TAK 7,33 NIE

10 Krzysztof Deja Chatka chlebowa wraz z piecem 
do tradycyjnego wypieku chleba 
i produktów mięsnych

04/IV/MP/2012 25.000,00 TAK 6,66 NIE

11 Golden Events 
Group A. Morzyszek

Stworzenie miejsca sprzedaży 
produktów lokalnych pod nazwa 
Dary Ducha Gór

08/IV/MP/2012 8.300,00 TAK 5,66 NIE

V edycja konkursów 2013

V edycja konkursów odbyła się w terminie 
29.07.2013 – 12.08.2013 r., przeprowadzo-
no 4 konkursy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Złożono łącznie 23 wnioski, na łączną 
kwotę 1.714.743,20 zł. Rada oceniła wnioski pod względem 
zgodności z LSR, Lokalnymi Kryteriami Wyboru i wybrała 
do dofinansowania. W ramach działań Tworzenie i 
Rozwój Mikroprzedsiębiorstw złożono 2 wnioski, 1 

wniosek wybrano do dofinansowania, 1 wniosek odrzuco-
no. W ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi 
zgłoszono 3 wnioski, 1 wybrano do dofinansowania, 
2 wniosków nie wybrano. W ramach Małych Projek-
tów zgłoszono 18 wniosków, 6 wybrano do dofi-
nansowania, nie wybrano 12 wniosków. W ramach działa-
nia „Różnicowanie w kierunku Działalności Nierolniczej” 
nie zgłoszono żadnego wniosku. Poniższe tabele pokazują 
złożone wnioski wybrane do dofinansowania z podziałem na 
gminy, kolejne pokazują które z nich zmieściły się w limicie 
dofinansowania. 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 
– LIMIT W KONKURSIE: 131.905,00 ZŁ

Gmina Ilość wniosków złożonych 
do dofinansowania

Wnioskowana kwota 
do refundacji

Karpacz 1 47 094,00

Jeżów Sudecki 1 131 905,00

Łącznie 2 wnioski 178.999,00

Odnowa i Rozwój Wsi
Limit w konkursie: 471.071,00 zł

Gmina Ilość wniosków złożonych 
do dofinansowania

Wnioskowana kwota 
do refundacji

Janowice Wielkie 1 471.000,00

Mysłakowice 2 798.474,00

Łącznie 3 wnioski 1.269.474,00

Małe Projekty
Limit w konkursie: 80.931,93 zł

Gmina Ilość wniosków złożonych 
do dofinansowania

Wnioskowana kwota 
do refundacji

Jeżów Sudecki 1 12 372,56

suma 1 wniosek 12 372,56

Karpacz 1 12 500,00

Karpacz 1 12 498,40

Karpacz 1 11 953,00

Karpacz 1 12 500,00

Karpacz 1 18 400,00

suma 5 wniosków 67.851,40

Podgórzyn 1 12.500,00

Podgórzyn 1 37 440,00
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Podgórzyn 1 11 754,58

Podgórzyn 1 12 408,93

suma 4 wnioski 74.103,51

Mysłakowice 1 19 086,99

Mysłakowice 1 25 000,00

Mysłakowice 1 12 000,00

suma 3 wnioski 56 086,99

Janowice Wielkie 1 10 231,90

Janowice Wielkie 1 12 461,68

Janowice Wielkie 1 12 461,68

Janowice Wielkie 1  6 922,02

Janowice Wielkie 1 13 778,46

suma 5 wniosków 55.855,74

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ
limit w konkursie: 20 000,00 zł. Nie złożono żadnego wniosku.

Lista rankingowa ocenionych operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w 
ramach działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW. Limit dostępnych środków: 131.905,00 zł.

Miejsce 
na liście

Wniosko-
dawca Tytuł operacji Nr wniosku Wnioskowana 

kwota pomocy
Zgodn.
z LSR

Uzysk.
punkty

Wybrana
i mieszcząca się 

w limicie
1 Klaga/Toreja 

Michał Klaga
Rozwój funkcjonalności i atrak-
cyjności oferty przedsiębiorstwa 
turystycznego Toreja

01/V/TRM/2013 47 094,00 Tak 9,67 TAK

2 Izabela 
Borkowska – 
Barnaś

Uatrakcyjnienie oferty turystycz-
nej w Kotlinie Jeleniogórskiej 
(…)

02/V/TMR/2013 131 905,00 Tak 8,33 NIE

Lista rankingowa ocenionych operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w 
ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI. Limit dostępnych środków: 471 071,00 zł.

Miejsce 
na 

liście
Wnioskodawca Tytuł operacji Nr wniosku

Wniosko-
wana kwota 

pomocy

Zgodn.
z LSR

Uzysk.
punkty

Wybrana
i mieszcząca 
się w limicie

1 Gmina Janowice 
Wielkie

Zagospodarowanie terenu z elementami małej 
architektury poprzez rewitalizację terenu po 
nieistniejącym basenie odkrytym.

03/V/ORW/2013 471 000,00 Tak 7,00 TAK

2 Gmina Mysłakowice Rewaloryzacja parku przypałacowego w 
Mysłakowicach – wykonanie ścieżek dla 
pieszych, budowa parkingu, oświetlenia 
parkowego oraz monitoringu wizyjnego

01/V/ORW/2013 327.403,00 Tak 6,00 NIE

3 Dominium Łomnica 
Fundacja Rozwoju 
Krajobrazu Kulturo-
wego.

Zmiana sposobu użytkowania budynku 
stodoły na sale prezentacji Folkloru Tradycji 
Wiejskich

02/V/ORW/2013 471.071,00 Tak 5,33 NIE

Lista rankingowa ocenionych operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w 
ramach działania MAŁE PROJEKTY. Limity 80 931,93 zł.

Miejsce 
na liście Wnioskodawca Tytuł operacji Nr wniosku Wnioskowana 

kwota pomocy
Zgodn.
z LSR

Uzysk.
punkty

Wybrana
i mieszcząca 
się w limicie

1 Bogusława Deja Tradycyjne wypieki u Konopki 09/V/MP/2013 12 372,52 Tak 19,33 TAK
2 Gmina Karpacz Poprawa bezpieczeństwa w Szkole Podsta-

wowej w Karpaczu i jej otoczeniu
03/V/MP/2013 12 500,00 Tak 16,33 TAK

3 Rada Odnowy Przesieki Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie 06/V/MP/2013 12 500.00 Tak 16,00 TAK
4 Karkonoskie Tajemnice 

s.c. Aneta Sieradzka, 
Jakub Paczyński

Urodziny Ducha Gór 17/V/MP/2013 12 498,40 Tak 16,00 TAK

5 Czyste lasy, czyste mia-
sto Marcin Chalecki

Ścieżka przyrodniczo dydaktyczna 12/V/MP/2013 19 086,99 Tak 14,00 TAK

6 Gmina Janowice Wielkie Doposażenie placów zabaw w sprzęt 
rekreacyjny 

02/V/MP/2013 10 231,90 Tak 14,00 TAK

7 Stowarzyszenie Nasz 
Staniszów

Remont XIX wiecznych organów w Kościele 
p.w. Przemienienia Pańskiego w Staniszo-
wie

03/V/MP/2013 37 440,00 TAK 13,67 NIE

8 Info Consulting
Jędrzej Wasiak– Ponia-
towski

Nietoperz– pogromca szkodników 18/V/MP/2013 12 461,68 TAK 12,00 NIE

9 Gmina Mysłakowice Tradycje Dożynkowe w Krainie Ducha Gór 
– zachowanie dziedzictwa kulturowego 
poprzez organizację karkonoskich dożynek 
w Mysłakowicach w 2014r.

01/V/MP/2013 25 000,00 TAK 11,67 NIE

10 Regina Rosa Odtworzenie tradycji lniarskich na terenie 
LGD Partnerstwo Ducha Gór

04/V/MP/2013 12 000,00 TAK 11.33 NIE

11 Samotnia,K.Siemaszko-
,M. Siemaszko– Arci-
mowicz s.c.

Stworzenie io rozwój serwisu internetowe-
go „Pokochaj Karkonosze”

15/V/MP/2013 11 953,00 TAK 11,33 NIE

12 Info Consulting
Jędrzej Wasiak– Ponia-
towski

Nakarm owady, a one nakarmia ciebie 07/V/MP/2013 12 461,68 TAK 10,33 NIE
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13 Stowarzyszenie Bolczo-
wianie

Impreza kulturalna z okazji Święta Niepod-
ległości 11 listopada oraz zakup sprzętu 
technicznego, nagłośnienia i wzmacniacza

08/V/MP/2013 6 922,02 TAK 9,67 NIE

14 Sylwia Kośmider-Kurow-
ska REHMED, SIRUWIA

Wypromowanie nowego produktu tury-
stycznego– Ogród SIRUWIA

14/V/MP/2013 11 754,58 TAK 8,67 NIE

15 www.arcimowicz.com 
Marek Arcimowicz

Wykonanie dokumentacji lotniczej warto-
ściowych obiektów turystycznych Sudetów

16/V/MP/2013 12 500,00 TAK 7,67 NIE

16 Agroturystyka „Pod 
Dudziarzem”
Aneta Liebersbach

Wypożyczalnia rowerów oraz promocja 
regionu poprzez tworzenie mapek po atrak-
cjach znajdujących się w obrębie Rudaw 
Janowickich, Gór Kaczawskich, Karkonoszy 
i okolic

11/V/MP/2013 13 778,46 TAK 7,33 NIE

17 Sylwia Kośmider-Kurow-
ska REHMED, SIRUWIA

Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku– 
placu zabaw dla mieszkańców i gości

13/V/MP/2013 12 408,93 TAK 6,33 NIE

18 QWE Paweł Frankowski Udział dzieci z ubogich rodzin w Akademii 
Tanecznego Wychowania

05/V/MP/2013 18 400,00 TAK 6,33 NIE

WIZYTY STUDYJNE

26-27.07.2012 seminarium i wizyty studyjne u 
lokalnych producentów
W ramach projektu „Kreowanie marki lokalnej” odbyło się semi-
narium pod nazwą „Rola marki lokalnej w budowaniu wizerunku 
regionu” oraz wizyta studyjna w Skarbcu Ducha Gór i u lokalnych 
producentów związanych z naszym LGD. Celem seminarium było 
zainteresowanie władz lokalnych, podmiotów, instytucji, organi-
zacji pozarządowych tematyką Marki Lokalnej i budowanie przy-
jaznego otoczenia dla kreowania marki, którą LGD Partnerstwo 
Ducha Gór wprowadza na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej.
10-12.08.2012 wizyta studyjna Stowarzyszenia 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia „TŁOK”
Wizyta została zorganizowana na wniosek Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego. Odbyła się ona w 
4 wioskach tematycznych w województwie kujawsko– po-
morskim: Kopalni BUKO, Wiosce Jabłoni, Wiosce Grzybowej 
i Wiosce Chlebowej.
18-20.09.2012 wizyta studyjna LGD Przymierze 
Jeziersko
Wizyta miała na celu pokazanie dobrej praktyki ożywienia wsi 
i aktywności liderów wiejskich na przykładzie Skarbca Ducha 
Gór i zapoznanie się z praktykami LDG Partnerstwo Ducha Gór 
w zakresie wspierania produkcji lokalnej i lokalnych usług.

25.05.2013 r. wizyta dla PCPR Świdnica dla gru-
py 55 osób niepełnosprawnych
W ramach wizyty odbyły się warsztaty: integracyjny z balona-
mi, zdobienia pierników oraz mydlarski, prezentacja naszego 
obszaru LGD oraz poczęstunek z produktów lokalnych.
28-29.06.2013r, 19-20.07.2013 r, 09-
10.08.2013 r. wizyty studyjne dla grup Odnowy 
Wsi, dla Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, dla 135 osób. 
4.09.2013wizyta studyjna przedstawicieli Sto-
warzyszenia Ziemi Grodzkiej LEADER 
Celem wizyty była prezentacja działalności naszego LGD, w 
tym przykłady aktywności mieszkańców. Następnie omówio-
ny został temat promocji i dystrybucji produktu lokalnego na 
przykładzie Skarbca Ducha Gór. Po spotkaniu nastąpił poczę-
stunek, na którym goście mogli skosztować produktów lokal-
nych. 
20.09.2013 r. wizyta studyjna LGD Wspólnie dla 
przyszłości z Pleszewa.
 Dla tej grupy odbyła się prezentacja działań naszego LGD, 
działania Galerii Produktu Lokalnego oraz wymiana doświad-
czeń. Podpisano również porozumienie o współpracy pomię-
dzy naszymi grupami. 

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ LGD

Kreowanie Marki Lokalnej Ducha Gór 2012 – ze 
środków krajowych FIO 2012
W grudniu zakończył się projekt Kreowania Marki Lokalnej, 
głównym celem projektu było doprowadzenie do współpracy 
różnych środowisk i samorządów przez wykreowanie marki 
lokalnej Partnerstwa Ducha Gór, opartej na tradycjach kultu-
rowych. Wykreowana marka ma służyć wzmocnieniu rozwoju 
regionu w zakresie ochrony tradycji kulturowych, produktów, 
usług i rzemiosła, twórczości lokalnej. Założeniem projektu 
były następujące działania:
1. Skarbiec Ducha Gór– Galeria Produktu Lokalnego – utwo-

rzenie i działalność w celu prezentacji i promocji produktu 
lokalnego Partnerstwa Ducha Gór. Zatrudnienie animatora.

2. Debaty publiczne dotyczące marki lokalnej– odbyło się 
9 debat publicznych, po jednej w każdej gminie lub 
miasteczku.

3. Inwentaryzacja zasobów ludzkich, produktów, rzemiosła, 

twórców, organizacja debat, zaproszenie na debaty – bę-
dzie wykonana przez animatora, wspierana przez osoby z 
poszczególnych gmin, wybrane do współpracy przez part-
nerów samorządowych.

4. Seminarium kończące projekt „Prezentacja wypracowanych 
efektów w projekcie.

Efektem wieńczącym projekt było stworzenie zastrzeżonego 
symbolu „Skarby Ducha Gór” – Karkonoska Marka Lokalna, 
który ma być przyznawany produktom lokalnym spełniającym 
określone wymagania.

Projekt Rudawski Szlak Konny 2013 – ze środ-
ków krajowych Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego
Projekt polegający na podniesieniu atrakcyjności turystycznej 
i wspieraniu rozwoju lokalnego obszaru Rudaw Janowickich 
(Rudawskiego Parku Krajobrazowego), Gór Kaczawskich i Kar-
konoszy oraz samej Kotliny Jeleniogórskiej. Projekt polega na 
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stworzeniu podstawowej infrastruktury dla nowego markowe-
go produktu turystycznego– górskiej turystyki jeździeckiej. Pro-
jekt obejmował następujące działania:
1. Zaprojektowanie szlaków konnych uwzględniających naja-

trakcyjniejsze miejsca regionu, tworzące spójną sieć z istnie-
jącymi szlakami, lokalizację gestorów bazy turystycznej, w 
szczególności konnej.

2. Uzgodnienie przebiegu szlaku z właścicielami/ zarządcami 
terenów; zaopiniowanie przez Komisję Górskiej Turystyki Jeź-
dzieckiej przy PTTK.

3. Oznakowanie szlaków w terenie.
4. Przeprowadzenie pomiarów szlaku GPS wraz z istotnymi 

punktami na szlaku (miejscami popasu, stajnie, atrakcje, 
miejsca niebezpieczne, itp.), na potrzeby dalszych publikacji.

Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet o Pu-
char Trzech Narodów 2013 – ze środków krajowych Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
W ramach projektu w dniach 20-22.09.2013 odbył się Mię-
dzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej Kobiet o Puchar Trzech 
Narodów, z udziałem 4 czołowych drużyn z polskiej, czeskiej i 
niemieckiej siatkarskiej Ligi Kobiet– Tauron MKS Dąbrowa Gór-
nicza i Atom Trefl Sopot, SSC Schweriner, VK Agel Prosciejów. 
Zawody odbyły się w Sali widowiskowo-sportowej w Karpaczu. 
Zostało rozegranych 6 meczy, dwa mecze każdego dnia. Celem 
projektu była popularyzacja gry w pikę siatkową wśród doro-
słych i młodzieży, propagowanie aktywnych form spędzania 
wolnego czasu, popularyzacja sportowej rywalizacji, promocja 
i kreowanie wizerunku gminy Karpacz oraz województwa Dol-
nośląskiego jako miejsca uprawiania sportu, podejmowania 
międzynarodowej współpracy przygranicznej Polski, Czech i 

Niemiec na polu sportu – piłki siatkowej kobiet, kształtowanie 
postaw społecznych poprzez wolontariat młodzieży podczas za-
wodów. 
Integracja Międzypokoleniowa Seniorów w Ko-
tlinie Jeleniogórskiej 2013
Projekt realizowany wspólnie przez stowarzyszenie Społeczno-
-Kulturalne „Faktor” i LGD Partnerstwo Ducha Gór”. Celem pro-
jektu jest tworzenie warunków rozwoju aktywności społecznej 
osób starszych. Działania w projekcie:
1.Debaty publiczne dotyczące sytuacji osób starszych w danej 

gminie wiejskiej i miasteczku powiatu jeleniogórskiego (8 
debat) pn. „Seniorzy – problem czy szansa dla środowiska 
lokalnego”.

2. Przygotowanie 12 animatorów lokalnych ( 6 do 25 r. ż i 6 po 
60 r.ż.) do dalszej pracy w środowiskach lokalnych.

3. Warsztaty integracyjne prowadzone przez wyszkolonych ani-
matorów lokalnych. 

4. Wybór kilku organizacji do realizacji dalszych działań we wła-
snych środowiskach lokalnych (dofinansowanie tych działań w 
ramach projektu) przy pomocy animatorów lokalnych.

5. Zapewnienie powstania lub obsługi stron www organizacji 
senioralnych.

6. Powstanie publikacji promujących „dobre praktyki” organi-
zacji senioralnych na obszarze powiatu jeleniogórskiego.

7.  Powstanie panelu dot. „dobrych praktyk” organizacji senio-
ralnych na stronie www.seniorzy.jgora.pl 

8. Szkolenia oraz doradztwo dot. pozyskiwania funduszy krajo-
wych dla organizacji senioralnych.

9. Powstanie Punktu Informacyjnego i Doradczego dla Organi-
zacji Senioralnych przy LGD Partnerstwo Ducha Gór.

PRACOWNICY BIURA LGD oraz Galerii Produktu Lokalnego

Dorota Goetz – dyrektor biura, 
Maciej Zawierucha – specjalista ds. projektów
Beata Makutynowicz – stanowisko do spraw aktywi-
zacji i promocji, prowadziła Skarbiec Ducha Gór (1.06.2012-
14.03.2013)
Rafał Espenszyt – stanowisko ds. animacji produktu lo-
kalnego, prowadzi Skarbiec Duch Gór– Galerię Produktu Lo-
kalnego (15.03.2013)
Małgorzata Figacz – księgowa stowarzyszenia od 

01.01.2013 r.
Adriana Ciszek – staż i zatrudnienie po stażu na stano-
wisku do spraw aktywizacji i promocji, obsługa sekretariatu
Florentyna Jaros – staż na stanowisku specjalista ds. pro-
jektów oraz zatrudnienie po stażu.
Justyna Skowrońska – staż na stanowisku obsługi se-
kretariatu.
Rafał Zdunek – staż na stanowisku do spraw aktywizacji i 
promocji, obsługa sekretariatu.

ZARZĄD, RADA, KOMISJA REWIZYJNA

W okresie objętym biuletynem nie nastąpiły żadne zmiany w organach LGD.

ZARZAD
LGD Partnerstwo Ducha Gór

RADA
LGD Partnerstwo Ducha Gór

KOMISJA REWIZYJNA
LGD Partnerstwo Ducha Gór 

  1. Dorota Goetz – Prezes
  2. Marcin Sobaszek – Wiceprezes
  3. Ewa Szturo – członek zarządu
  4. Katarzyna Michalska-Bochynek – sekretarz
  5. Jerzy Wateha – Skarbnik
  6. Edward Dudek – członek zarządu
  7. Anita Pawłowicz – członek zarządu
  8. Jędrzej Wasiak-Poniatowski – członek zarządu
  9. Joanna Kopała – członek zarządu
10. Joanna Dumin – członek zarządu

1. Sylwia Musiał – Przewodnicząca Rady
2. Ewa Nidzgorska – Wiceprzewodnicząca Rady
3. Agata Wolak
4. Alicja Kozak
5. Augustyn Wilczyński
6. Bogumiła Kowalczyk-Lukas
7. Czesław Bureś
8. Danuta Śliwińska
9. Krzysztof Korzeń

10. Halina Gołda-Krajewska
11. Janina Jaszczur
12. Janina Radomska
13. Magdalena Chmielińska-Rozenek
14. Maria Patejuk-Stenzel

1. Bartłomiej Krawicz
2. Katarzyna Baeck-Kamińska
3. Andrzej Wojciech Dąbek
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Lp. Rodzaj wydarzenia Termin Miejsce Zakres podjętych decyzji
Walne Zebrania Członków

1 Walne Zebranie Członków 20.12.2012 Jelenia Góra Zmiany LSR – konieczne do ogłoszenia konkursu w I kw. 2013r. oraz kolejnych w przy-
padku oszczędności, przyjęcie nowych członków 

4 Walne Zebranie Członków 23.05.2013 Radomierz Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za okres 01.01-31.12.2012, 
w tym informacja dodatkowa, rachunek wyników i bilans, przyjęcie nowych członków

5 Walne Zebranie Członków 27.06.2013 Radomierz Zatwierdzenie zmiany w tekście jednolitym w LSR, w tym zmiana ogólnego budżetu w 
LSR, oraz związanych z tym wskaźników, listy członków, przyjęcie nowych członków 
Posiedzenie Rady

1 Posiedzenie Rady 16.01.2013 Karpacz Ocena wniosków dot. konkursu z grudnia 2012 r.

2 Posiedzenie Rady 31.01.2013 Karpacz Ocena wniosków dot. konkursu z grudnia 2012 r.

3 Posiedzenie Rady 15.03.2013 Karpacz Ocena wniosków dot. konkursu z grudnia 2012 r.

4 Posiedzenie Rady 04.09.2013 Karpacz Ocena wniosków dot. konkursu z sierpnia 2013 r.

6 Posiedzenie Rady 11.09.2013 Karpacz Ocena wniosków dot. konkursu z sierpnia 2013 r.

7 Posiedzenie Rady 18.09.2013 Karpacz Ocena wniosków dot. konkursu z sierpnia 2013 r.

8 Posiedzenie Rady 24.09.2013 Karpacz Ocena wniosków dot. konkursu z sierpnia 2013 r.

Posiedzenie Zarządu
1 Zarząd 27.09.2012 Karpacz Ogłoszenie dodatkowego konkursu w 2012 r.

Realizacja projektu FIO – harmonogram szkoleń i spotkań w gminach, osoby do współ-
pracy w gminach. Święto Ducha Gór – podsumowanie roku 2012, plany na 2013 r.

2 Zarząd 17.12.2012 Karpacz Przygotowanie zmian LSR – konieczne do ogłoszenia konkursu w I kw. 2013 r. oraz 
kolejnych w przypadku oszczędności, przygotowanie Walnego Zebrania 

3 Zarząd 12.02.2013 Karpacz Podjęcie współpracy z Powiatem/Wspólnym porozumieniem. Certyfikacja za pomocą 
Marki Ducha Gór – praktyczne kwestie, koszty. Wspólny projekt partnerstw i gmin do 
POKL. Skarbiec Ducha Gór – krótkie sprawozdanie z działania za 2012 r. Przygotowanie 
Walnego Zebrania – konieczność wprowadzenia zmian do LSR w zakresie Lokalnych 
Kryteriów, zmiana terminu ogłoszenia konkursu na Małe Projekty. 

4 Zarząd 16.05.2013 Karpacz Omówienie składanego projektu do POKL i wdrażania projektu ASOS. Przyszły okres 
programowania dla LGD. 

5 Zarząd 13.06.2013 Karpacz Spotkanie z Radą oceniającą wnioski

6 Zarząd 18.06.2013 Karpacz Ocena stanu wdrażania LSR, ocena ryzyka, działania zaradcze w celu spełnienia zobo-
wiązań wynikających z umowy z UMWD na wdrażanie LSR.

7 Zarząd 27.06.2013 Karpacz Ogłoszenie konkursu w ramach Programu Leader – 29.07.-12.08. 2013. Omówienie 
realizacji projektu ASOS – ustalenie strategii informacyjnej w gminach, wstępnego 
harmonogramu debat, warsztatów i rozpoznanie organizacji senioralnych w gminach. 
Święto Ducha Gór – 2013 r. – plan.
Zatwierdzenie realizacji projektu współpracy „Przewodnik za ladą”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
1 Komisja Rewizyjna 23.05.2013 Radomierz Posiedzenie dot. sprawozdania za 2013 r. sprawdzenie dzienników i ksiąg rachunko-

wych, dokumentów
 

CZŁONKOWIE LGD Partnerstwo Ducha Gór

Program LEADER zakłada partnerstwo pomiędzy trzema sek-
torami: publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na 
tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany do-

świadczeń, wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych pro-
jektów. Wg. stanu na 30.09.2013 r. nasze stowarzyszenie liczy 
87 członków.

Działania doradcze, szkolenia i spotkania w ramach programu LEADER 

W okresie od czerwca 2012 r. do października 2013 r. prze-
prowadziliśmy bezpłatne usługi doradcze dla organizacji po-
zarządowych, samorządów oraz osób fizycznych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, indywi-
dualnie i grupowo. 
Spotkania i szkolenia odbyły się w związku z ogłoszonymi 
dwiema edycjami konkursów. Przed grudniowymi konkursami 
odbyły się szkolenia dotyczące aplikowania na Małe projekty 
oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przed V edycją 
konkursów odbyły się szkolenia wstępne w gminach part-
nerskich oraz szkolenia dotyczące możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie na Małe Projekty oraz Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw.

Od 30.06.2012 do 31.12.2012
Rodzaj usługi Liczba usług Liczba osób które skorzy-

stały ze wsparcia
Usługi doradcze – indywi-
dualne

36 36

Szkolenia 2 29
suma 38 65

Od 01.01.2013 do 30.09.2013
Rodzaj usługi Liczba usług Liczba osób które skorzy-

stały ze wsparcia
Usługi doradcze – indywi-
dualne

25 25

Spotkania informacyjne lub 
aktywizacyjne

5 spotkań 63

Szkolenia 2 32








