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Szanowni Państwo!

Przedstawiam kolejny numer Biuletynu Informacyjnego,  
w którym chcę podzielić się najważniejszymi informacjami  
o działaniach LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz o wydarzeniach 
na obszarze partnerstwa, w okresie 01.01-30.06.2012 r.

Rok 2012 od samego początku jest dla nas niezwykle ciekawy  
i pomyślny, ale i niełatwy. Mieliśmy trochę zmian w biurze, 
zmieniło się dwoje pracowników, co zawsze powoduje trudność  
w bieżącym funkcjonowaniu i powoduje znaczne dodatkowe 
obciążenie tych, którzy zostają. Ale daliśmy sobie z tym radę. 

Nie brakowało nam przy tym sukcesów:

Doprowadziliśmy do końcowego efektu pomysł na grę edukacyjną. Gra edukacyjna „Ta-
jemnice Krainy Ducha Gór” to prawie roczna praca nad koncepcją i treścią. W dalszej 
części roku będzie przez nas wdrażana poprzez otwarte dla wszystkich Wędrówki po 
Krainie Ducha Gór. Grę otrzymają szkoły na obszarze LGD, biblioteki i świetlice. Ponadto 
gra będzie rozdawana jako nagroda w konkursach organizowanych przez LGD i gminy 
partnerskie.

Święto Ducha Gór przyjęło swoją formułę w postaci:

–  I Festiwalu Smaków Liczyrzepy, organizowanym przez LGD wspólnie z Dworem Liczy-
rzepy w Karpaczu w dniu 15.08.2012 r,

–  Dnia Otwartych Pracowni 08-09.09.2012 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
pt. „Tajemnice codzienności” (9 warsztatów rzemieślniczo-artystycznych),

–  Wędrówki po Krainie Ducha Gór, na podstawie naszej gry edukacyjnej jesienią w okre-
sie wrzesień-październik 2012 r.

Tutaj szczególnie cieszy mnie efekt konkursu i konsultacji społecznych w zakresie for-
muły Święta Ducha Gór, które odbywały się w 2011 r. W szerokim gronie wymyślaliśmy, 
co można zrobić za środki, które LGD posiada. Pomysły zostały spisane i część z nich 
wykorzystana. Część propozycji na razie nie ma szans na realizację, ze względu na nasz 
ograniczony budżet. Ale będę szukać i postaram się pozyskać dodatkowe środki. 

To nowa praktyka – partycypacja społeczna, która chyba na stałe wpisała się w nasz 
sposób działania. Podobnie było z projektem Marki Lokalnej. Dziękuję za wspólną pracę 
nad pomysłami do tego projektu Marcinowi Sobaszkowi, Natalii Poniatowskiej-Wasiak 
i Jędrzejowi Wasiak-Poniatowskiemu. Pomimo tego, że opracowywaliśmy inne pomysły, 
ale wspólna dyskusja i wymiana poglądów pozwala czasem wyklarować ten właściwy.




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)) 
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Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór  
– Dorota Goetz
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Miasto Karpacz zaproponowało nam atrakcyjny lokal przy głównej ulicy z przeznacze-
niem na Skarbiec Ducha Gór oraz biuro LGD. Bardzo nas cieszy, że jedna z gmin partner-
skich znalazła dla nas miejsce na obszarze LGD. Dziękujemy!

Pod koniec maja otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu projektu, który napisałam 
do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012 w ramach projektu „Kreowanie Marki Lokal-
nej Ducha Gór”, zgodnym z naszymi już zaawansowanymi działaniami w tym kierunku  
i potrzebami lokalnymi, wreszcie zgodny z naszą Lokalną Strategią Rozwoju. To nas 
szczególnie ucieszyło, ponieważ zbiegło się z propozycją miasta Karpacz dotyczącą lo-
kalu. Dofinansowanie z tych środków umożliwi nam również pracę nad inwentaryzacją 
zasobów gmin Kotliny Jeleniogórskiej w kwestii producentów lokalnych, debaty społecz-
ne w każdej gminie, szkolenia dotyczące wypracowania i przygotowania do wdrożenia 
Marki Lokalnej. A wszystko oddolnie, partycypacyjnie.

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

Dziękuję naszym samorządom partnerskim – osobom, które je reprezentują, za wsparcie 
doradcze 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 wyrozumiałość. 

Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc naszym Producentom Lokalnym, którzy jako wolonta-
riusze lub współpracownicy pomagają mi w każdej sytuacji związanej z tematem promocji czy 
produktów: wyjazdy promocyjne LGD Partnerstwo Ducha Gór, udział w warsztatach i wydarze-
niach LGD, wizytach studyjnych. Bez Was naprawdę byłoby to wszystko bardzo trudne lub wręcz 
niemożliwe. To druga rzecz, która rozgrzewa moje serce – tworzymy grupę wspólnie pracującą 
na siebie, nasze LGD oraz region, choć nie zawsze się zgadzamy między sobą. Postarajmy się 
pięknie różnić – to wielka i twórcza zaleta. Cieszę się tak normalnie, nie jako prezes, że mogę dla 
Was, dla siebie i 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
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NOWA LOKALIZACJA BIURA LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR
KARPACZ, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 25

Na zaproszenie naszego partnera – miasta Karpacz od 01.10.2012 r. nasze biuro będzie znajdo-
wało się w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 25. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie 
fakt, że lokal znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, przy głównym deptaku tego znanego tu-
rystom miasteczka. Lokal jest odnowiony i wyremontowany, o dobrym standardzie, po miejskiej 
Informacji Turystycznej. Poza pomieszczeniami biurowymi, od frontu, tuż przy ulicy znajduje się 
piękne pomieszczenie, które nareszcie pozwoliło nam zrealizować nasz pomysł czyli…

 SKARBIEC DUCHA GÓR – GALERIĘ PRODUKTU LOKALNEGO
KARPACZ, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 25

Już w czerwcu 2012 r. w Karpaczu rozpoczęliśmy przygotowania do otwarcia Skarbca Ducha Gór 
– Galerii Produktu Lokalnego. Uruchomienie tej galerii jest możliwe dzięki uzyskanym środkom 
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012, w ramach projektu „Kreowanie marki lokalnej Ducha 
Gór”. O innych działaniach w projekcie pi-
szemy w dalszej części.

Galeria będzie służyła głównie prezentowa-
niu, promocji i sprzedaży produktów lokal-
nych artystów, rzemieślników i producen-
tów żywności. Będzie punktem doradczym 
i konsultacyjnym w zakresie zapewnienia 
odpowiedniej jakości produktów, legalno-
ści ich wytwarzania oraz uzyskania marki 
lokalnej. W galerii, w ramach projektu, za-
trudniono animatora, którego zadaniem jest 
współpraca z lokalnymi producentami oraz 
prowadzenie galerii. Ponadto producenci, 
którzy są równocześnie naszymi członkami 
stowarzyszenia-partnerstwa, włączają się  
w działania i pomagają w projekcie jako 
wolontariusze.

Nowe miejsce będzie promować przede 
wszystkim produkty lokalne, wyjątkowe, 
wytwarzane metodami tradycyjnymi, ręcz-
nie, na małą skalę. W przypadku produktów 
żywnościowych są to produkty niskoprze-
tworzone, wysokiej jakości, często wytwa-
rzane tradycyjnie, niektóre certyfikowane 
jako produkt tradycyjny czy ekologiczny. 
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W Skarbcu Ducha Gór – Galerii Produktu Lokalnego w Karpaczu, poprzez 
swoją lokalizację, będzie prowadzony punkt informacji regionalnej, promocji obszaru partner-
stwa i Kotliny Jeleniogórskiej. Znajdą się tutaj książki, wydawnictwa, mapy, przewodniki, infor-
matory o regionie np. Legendy o Duchu Gór i przewodniki dla dzieci.

PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY PRODUKTU LOKALNEGO,  
TRADYCYJNEGO, …….

Od 01.10.2012 r. rusza punkt konsultacyjny dotyczący wytwarzania i rejestracji 
produktów tradycyjnych oraz chronionych produktów regionalnych i wytwarzanych tradycyjny-
mi metodami, określonymi w przepisach krajowych oraz Unii Europejskiej w nowej lokalizacji  
w Karpaczu, w biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór.

GRA EDUKACYJNA „Tajemnice Krainy Ducha Gór”

 TURYSTYCZNA INFORMACJA REGIONALNA
PROWADZONA PRZEZ LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR
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obejmował wiedzę z zakresu historii, turystyki, 
tradycji, dziedzictwa kulturowego, geografii, 
przyrody itd. na temat obszaru pięciu gmin 
wchodzących w skład LGD Partnerstwo Ducha 
Gór. Etap pierwszy odbył się w dniu 29 marca 
2012 r. na terenach szkół, które zgłosiły swój 
udział w konkursie, drugi natomiast odbył się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach 
w dniu 15.05.2012 r. W konkursie uczestniczy-
ły szkoły: Zespół Szkół z Jeżowa Sudeckiego, 
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  

Konkurs wiedzy o obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór  
„Z ogrodu Ducha Gór”

Wydaliśmy wyjątkową i innowacyjną grę edu-
kacyjną, która pozwoli odkryć skarby tego 
miejsca poprzez naukę i zabawę. Znajdują się 
w niej karty z wizerunkami najbardziej zna-
nych i tajemniczych miejsc Krainy Ducha Gór 
oraz mało znane ciekawostki o tym zakątku 
Dolnego Śląska. 

Można znaleźć w niej odpowiedzi na pytania: 
kim byli laboranci, tragarze, co robili Waloni, 
skąd wzięli się Tyrolczycy w polskich górach  
i dlaczego znikają domy w Miedziance. Gra 
nie tylko pozwoli odkryć tajemnice, ale i zamki 
tego regionu.

W tej grze gracze z kart miejsc układają 
wycieczkę równocześnie opowiadając, jak 
najwięcej ciekawostek o Krainie Ducha Gór  

i odwiedzanych obiektach. Gracze wcielają się 
w rolę przewodników wycieczek i mają okre-
ślony czas na odwiedzenie ciekawych miejsc 
na swojej trasie. Przewodnicy muszą być spryt-
ni i pomysłowi, aby w krótkim czasie zorgani-
zować jak najciekawszą wycieczkę po Krainie 
Ducha Gór. Gracz, który zgromadzi najwięcej 
punktów przyznawanych za ciekawe miejsca  
i informacje wygrywa grę.

W grę będzie można grać od 2 do 4 osób  
w wieku od 8 do 100 lat. Gra została wydana 
w nakładzie 1000 szt. i jest dostępna poprzez 
udział w konkursach i wydarzeniach organizo-
wanych przez LGD Partnerstwo Ducha Gór np. 
Wędrówki po Krainie Ducha Gór, w bibliote-
kach, w ośrodkach kultury, w szkołach.

Przeprowadziliśmy w tym półroczu pierwszą 
edycję konkursu wiedzy o obszarze  Lokalnej 
Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór pn.  
„Z ogrodu Ducha Gór”. Konkurs adresowany 
był do dzieci ze starszych klas szkoły podsta-
wowej (klasy 4, 5, 6) oraz z klas gimnazjal-
nych. Udział w konkursie mogli brać ucznio-
wie ze szkół znajdujących się na terenach 
gmin wchodzących w skład LGD Partnerstwo 
Ducha Gór (Karpacz, Jeżów Sudecki, Mysłako-
wice, Podgórzyn, Janowice Wielkie). Konkurs 
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24-25.03.2012 r. Targi Turystyczne  
Wypoczynek w Toruniu
Podczas Targów prezentowaliśmy produk-
ty, producentów i usługodawców z naszego 

w Łomnicy,  Szkoła 
Publiczna Orła Bia-
łego w Podgórzynie, 
Niepubliczna Szkoła 
707 z Karpacza. 
Laureatami konkur-
su zostali: Barbara 
Kasjaniuk I miej-
sce, Maksymilian 
Kostrzewa II miej-
sce, Michał Uroda 
III miejsce, Wiktor 
Lebioda IV miej-
sce, Igor Łabuć V 

miejsce, Szymon Gąszczyk VI miejsce ze szkół 
podstawowych oraz Gabriela Rauch I miejsce, 
Agata Małek II miejsce, Agata Wasilewska 
III miejsce, Natalia Rozum IV miejsce, Nata-
lia Sochacka V miejsce, Adriana Grzywacz VI 
miejsce z gimnazjów. W II etapie konkursu 
uczestniczyło 28 uczniów.  

W oczekiwaniu na wyniki konkursu uczniowie 
mogli skorzystać z poczęstunku z produktów 

Fot. D. Sokołowski: Maciej Zawierucha na stoisku – Toruń 2012

15 kwietnia 2012 r. Folwark w Łomnicy, przy Pałacu Łomnica –  
Mała Wielkanoc

lokalnych oraz uczestniczyć w zorganizowanych 
warsztatach z zakresu piernikarstwa i czerpa-
nia papieru, które były prowadzone przez lokal-
nych rzemieślników. Warsztaty okazały się miłą 
niespodzianką dla uczniów, ponieważ dzieci do 
tej pory nie spotkały się z takiego rodzaju uroz-
maiceniem przebiegu konkursu. 

W przyszłym roku zapraszamy na kolejną II 
edycję konkursu, na uczestników na pewno 
będą czekać cenne nagrody i równie miłe nie-
spodzianki.

WYJAZDY PROMOCYJNE

regionu. W targach uczestniczyli nasi człon-
kowie stowarzyszenia: Daniel Sokołowski  
z Zagrody Ekologicznej „Kozia Łąka” z Łom-
nicy, nowy pracownik Maciej Zawierucha 
oraz Bartłomiej Krawicz z „Szałasu Muflon” 
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nasz partner w LGD Partnerstwo Ducha Gór. 
Z obszaru naszego partnerstwa wzięło udział 
Koło Gospodyń Wiejskich z Mysłakowic.

17-18.03.2012 oraz 24-25.08.2012 r.  
Kiermasz Wiosenny na placu  
Folwarku przy Pałacu Łomnica
LGD Partnerstwo Ducha Gór miało swoje sto-
isko, na którym prezentowali się również nasi 
producenci.

Fot. R. Biesiada: Stoisko LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz Agaty 
Kowal-Ruschil

XIV Międzynarodowe  
Targi Turystyczne TOURTEC  
w Jeleniej Górze
Targi, organizowane przez Starostwo Powia-
towe, wpisały się już na dobre w kalendarz 
imprez targowych w kraju, dały możliwość 
nawiązania kontaktów z partnerami oraz 
prezentacji skarbów naszej krainy zarówno 

Fot. D. Goetz: Jagoda Czudiak jako wolontariuszka – Mała Wiel-
kanoc 2012

Fot. D. Goetz: Zespół ludowy „Harnaś” z Radkowa i Joanna Dumin 
– Prezeska Fundacji Dominium Łomnica – Mała Wielkanoc 2012

z Komarna. W trakcie Targów zorganizowany 
został konkurs wiedzy o Krainie Ducha Gór, 
w którym wzięło udział 26 osób. Uczestnicy 
musieli wykazać się wiedzą o naszym regio-
nie i Duchu Gór. Laureatami konkursu zostały 
Magdalena Milewska (I), Agata Piszczek (II), 
Agata Kowalczyk (III), Anna Szczepaniak (IV) 
– wszystkie uczestniczki pochodziły z Torunia. 
Dwie pierwsze nagrody to weekendowy pobyt 
w Gospodarstwie Ekologicznym Kowalowe 
Skały we Wrzeszczynie, następne to słodkie 
upominki od Ducha Gór w postaci Konfitur 
Karkonoskich. 

Mała Wielkanoc to konkurs prawdziwych tra-
dycji wielkanocnych, kultywowanych przez 
niektóre rodziny, grupy, wsie: potraw, stołów, 
palm i pisanek. To jedno z wydarzeń 
w Pałacu Łomnica, które dofinan-
sowane zostały ze środków PROW 
2007-2013 „Małe projekty”, w ra-
mach naszego konkursu LGD Part-
nerstwo Ducha Gór. Byliśmy partnerem 
tego wydarzenia, Jagoda Czudiak w ramach 
wolontariatu pomagała w naszym imieniu 
w sprzedaży kuponów, za które można było 
spróbować wszystkich pyszności. Wydarzenie 
zorganizowała Fundacja Dominium Łomnica, 
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Fot. D. Goetz: stoisko Kiermasz Żywności Ekologicznej – Wrocław 
2012

mieszkańcom Kotliny jeleniogórskiej, tury-
stom i gościom z zagranicy.

12-13.05.2012 r. Kiermasz Żywności 
Ekologicznej i Produktów  
Regionalnych we Wrocławiu

Fot. Małgorzata Zakrzewska – na naszym stoisku: Jolanta Piąt-
kowska, Krystyna Matusiak, Dorota Goetz – TOURTEC 2012

Fot. Małgorzata 
Zakrzewska – na 
naszym stoisku: 

Tomasz Łuszpiński  
– TOURTEC 2012

Wraz z producentami lokalnymi Partnerstwo 
Ducha Gór proponowało odwiedzającym kier-
masz liczne przetwory z owoców i warzyw, re-
gionalne i tradycyjne wypieki oraz rękodzieło 
artystyczne.

Noc Muzeów 19.05.2012 r. „Nocne 
spotkanie z Duchami Karkonoszy”

Muzeum Etnograficzne we współpracy z LGD 
Partnerstwo Ducha Gór zaprezentowało skar-
by Krainy Ducha Gór. W czasie nocy można 
było spróbować konfitur i rogalików karkono-
skich, zobaczyć wytwory rzemieślnicze tkaczy, 

Fot. Andrzej Przewoźny: Ekipa LGD Partnerstwo Ducha Gór pod-
czas Nocy Muzeów – Wrocław 2012 
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Fot. Marcin Goetz: Schianno we Włoszech 21-24.06.2012

krawców, piernikarzy, papierników, laboran-
tów, zdobników szkła, hafciarek, poetów, ar-
tystów, pasterzy oraz samodzielnie wyczerpać 
kartkę papieru, ozdobić piernika lub wykonać 
liściaka. W czasie nocy zorganizowaliśmy 
również spotkania z autorami Januszem Mę-
drykiewiczem „Spotkanie z Duchem Karko-
noszy” i Panem Przemysławem Żuchowskim 
„Droga do Domu”. Wszystko w czasie jednej 
niesamowitej nocy pachnącej kwiatami robi-
nii akacjowej. Podczas tej nocy muzeum i nas 
zaszczyciło swoją obecnością ok. 2000 osób.

21-24.06.2012 r. Eurokommunale 
2012 w Comune Di Gazzada  
Schiannowe Włoszech
Na zaproszenie miasta Karpacz, LGD Partner-
stwo Ducha Gór podczas wyjazdu ze swoimi 
wyrobami reprezentowała Beata Makutyno-
wicz i Marcin Goetz. 

Fot. Marcin Goetz: Anioły staroskrzydłe, B. Makutyno-
wicz – Schianno we Włoszech 21-24.06.2012

31.05.2012 r. Zespół Szkół Technicz-
nych Mechanik w Jeleniej Górze 
„Czas na zdrowie”
Promowaliśmy zdrowy styl odżywiania po-
przez zwrócenie szczególnej uwagi na to co 
jemy. Przybliżyliśmy informację o tym gdzie 
można dostać zdrowe, ekologiczne produkty 
jak i samemu przygotować zdrowe potrawy. 
Produkty były do degustacji.

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich 
naszych wyjazdów promocyjnych, w których 
uczestniczyliśmy.
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Jarmarki, targi, wyjazdy, spotkania promocyjne

Lp. Rodzaj  
wydarzenia Termin Miejsce Organizator Kto nas  

reprezentował Osiągnięcia

MARZEC

1. Kiermasz 
Wiosenny  
w Pałacu  
i na Folwarku 
Łomnica

17,18,24.
03.2012

Łomnica Pałac Łomnica Jolanta Piątkowska,
Jadwiga Czudiak,
Krystyna Matusiak,
Marcin Goetz

Prezentacja pro-
duktów lokalnych, 
promocja obszaru 
oraz informowanie  
o wdrażaniu LSR

2. Targi 
Turystyczne 
Wypoczynek 
2012

24-25.03.2012 Toruń Targi toruńskie  
Sp. z o.o.

Daniel Sokołowski, 
Maciej Zawierucha,
Bartłomiej Krawicz

Prezentacja produk-
tów lokalnych  
i usługodawców  
z naszego regionu

3. Jarmark 
Kaziukowy  
w Ściniawie

25.03.2012 Ściniawa Centrum Turystyki  
i Kultury  
w Ścinawie

Agata Kowal-Ruschil, 
Jadwiga Czudiak

Prezentacja produk-
tów z Krainy Ducha 
Gór

KWIECIEŃ

4. Mała Wiel-
kanoc

15.04.2012 Pałac 
Łomnica

Dominium Łomnica 
Fundacja Rozwoju 
Krajobrazu Kultu-
rowego

Dorota Goetz, Jagoda 
Czudiak

Promocja obszaru  
i produktów LDG

MAJ

5. XIV 
Międzynaro-
dowe Targi 
Turystyczne 
Tourtec

11-12.05.2012 Jelenia 
Góra

Starostwo Powiato-
we w Jeleniej Górze

Marcin Goetz, 
Bartłomiej Krawicz,
Tomasz Łuszpiński,
Beata Makutynowicz, 
Krystyna Matusiak, 
Jolanta Piątkowska, 
Ewa Szczepańska, 
Małgorzata Zakrzew-
ska

Promocja obszaru  
i produktów LDG

6. Kiermasz 
Żywności 
Ekologicznej 
i Produktów 
Regionalnych

12-13.05.2012 Wrocław Agencja Reklamo-
wa Wigor Marta 
Wojciechowska

Jadwiga Czudiak, 
Dorota Goetz, 
Marcin Goetz, 
Katarzyna Koncewicz, 
Agata Kowal-Ruschil, 
Barbara Matyja

Promocja obszaru  
i produktów LDG

7. Noc Muzeów 19.05.2012 Wrocław Muzeum 
Etnograficzne we 
Wrocławiu, LGD 
Partnerstwo Ducha 
Gór

Regina Chrześcijań-
ska, Jadwiga Czudiak,  
Dorota Goetz, 
Marcin Goetz, Beata 
Grzesiak, Agniesz-
ka Konobrodzka, 
Agata Kowal-Ruschil, 
Beata Makutynowicz, 
Janusz Mędrykiewicz, 
Barbara Matyja, Alina 
Pawłowska, Jolanta 
Piątkowska, Barbara 
Sokołowska, Maciej 
Zawierucha, Marcin 
Zieliński

Promocja obszaru  
i produktów LDG
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8. Festyn „Czas 
na zdrowie”

30.05.2012 Jelenia 
Góra

Zespół Szkół Tech-
nicznych Mechanik 
w Jeleniej Górze

Jadwiga Czudiak, 
Agnieszka Kono-
brodzka, Barbara 
Matyja, Małgorzata 
Zakrzewska

Promocja produk-
tów LDG

CZERWIEC

9. XV Wystawa 
twórców 
Ludowych i 
Rzemiosła 
Artystycznego 
Pogranicza 
Polsko-Cze-
skiego

8-10.06.2012 Prudnik Beata Grzesiak Promocja obszaru  
i produktów LDG

10. III Festiwal 
Kobiet „Dwie 
Wstążki”, 
Międzynaro-
dowy Jarmark 
Ludowy – 
Festyn Trzech 
Państw

16.06.2012 Bogaty-
nia

Stowarzyszenie 
„Razem dla 
Bogatynii’

Jadwiga Czudiak, 
Dorota Goetz, 
Marcin Goetz, Beata 
Grzesiak, Agata Ko-
wal-Ruschil, Krystyna 
Matusiak, Barbara 
Matyja, Jolanta 
Piątkowska

Promocja obszaru  
i produktów LDG

11. Eurokommu-
nale 2012

21-24.06.2012 Comu-
ne Di 
Gazzada-
Schian-
no, 
Włocyh.

Marcin Goetz, Beata 
Makutynowicz

Promocja obszaru  
i produktów LDG

12. VI Ogólnopol-
ski Festiwal 
Rękodzieła  
w Lubinie

30.06-
01.07.2012

Lubin Centrum Kultury 
Muza w Lubinie

Jadwiga Czudiak, 
Dorota Goetz, 
Marcin Goetz, Beata 
Grzesiak, Beata Ma-
kutynowicz

Promocja obszaru  
i produktów LDG

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW III KONKURS 2012 r.

W dniach 23.02.2012-14.03.2012 r. przeprowadzono 4 konkursy w ramach działania 4.1/413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Złożono łącznie 35 wniosków, na łączną kwotę 1.920.950,06 zł. 34 wnioski Rada oceniła pod 
względem zgodności z LSR, Lokalnymi Kryteriami Wyboru i wybrała do dofinansowania. Jednak 
nie wszystkie projekty zmieściły się w limicie dofinansowania. 

Poniższe tabele pokazują złożone wnioski wybrane do dofinansowania z podziałem na gmi-
ny, kolejne pokazują które z nich zmieściły się w limicie dofinansowania. W ramach Odnowy 
i Rozwoju Wsi złożono 3 wnioski, 3 wnioski zostały wybrane do dofinansowania. W ramach 
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI  
Limit w konkursie: 782 928,00 zł

Gmina

Ilość wniosków 
złożonych do 

dofinansowania 
przez Radę 

Stowarzyszenia

Wnioskowana 
kwota do  

refundacji PLN

Karpacz 1 289 800,00 

Mysłakowice 1 267 447,00 

Mysłakowice 1 232 553,00 

suma 3 wnioski 789 800,00

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘ-
BIORSTW 2012 r. Limit w konkursie:  

230 811,00 zł

Gmina

Ilość wniosków 
złożonych do 

dofinansowania 
przez Radę 

Stowarzyszenia

Wnioskowana 
kwota do 
refundacji

Podgórzyn 1 75 358,90

suma 1 wniosek 75358,90

Karpacz 1 100 000,00

Karpacz 1 70 000,00

suma 2 wnioski 170 000,00

Mysłakowice 1 230 811,00

Mysłakowice 1 90 000,00

suma 2 wnioski 320 811,00

Łącznie 5 wniosków 566 169,90

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 
NIEROLNICZEJ, limit w konkursie: 20 000,00 zł 

Nie złożono żadnego wniosku

MAŁE PROJEKTY – 1 WNIOSEK NIE ZOSTAŁ 
WYBRANY DO DOFINANSOWANIA  

(NIE UZYSKAŁ MIN. LICZBY PUNKTÓW)

MAŁE PROJEKTY,  
Limit w konkursie: 355 044,37 zł

Gmina Ilość wniosków 
złożonych do 
dofinansowa-
nia przez Radę 
stowarzyszenia

Wnioskowana 
kwota do 
refundacji

Mysłakowice 1 25 000,00

Mysłakowice 1 24 856,32

Mysłakowice 1 25 000,00

Mysłakowice 1 25 000,00

Mysłakowice 1 24 639,50

Mysłakowice 1 4 520,22

Mysłakowice 1 23 500,00

Mysłakowice 1 25 000,00

suma 8 wniosków 177 516,04

Podgórzyn 1 15 152,00

Podgórzyn 1 19 953,58

Podgórzyn 1 24 108,00

Podgórzyn 1 20 364,18

Podgórzyn 1 25 000,00

suma 5 wniosków 104 577,76

Janowice Wielkie 1 25 000,00

Janowice Wielkie 1 14 372,54

Janowice Wielkie 1 25 000,00

Janowice Wielkie 1 25 000,00

Janowice Wielkie 1 19 000,00 

Janowice Wielkie 1 25 000,00

Janowice Wielkie 1 24 000,00

Janowice Wielkie 1 20 000,00

Janowice Wielkie 1 23 900,00

suma 9 wniosków 177 372,54

Jeżów Sudecki 1 10 931,31

Jeżów Sudecki 1 24 300,47

Jeżów Sudecki 1 22 425,06

suma 3 wnioski 57 656,84

Karpacz 1 8 956,98 

Spoza obszaru 
LGD

1 25 000,00

Łącznie 26 551 080,16

Małych projektów złożono 27 wniosków, 26 wniosków wybrano do dofinansowania, 1 wniosek 
nie został wybrany. W ramach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” złożono 5 wniosków,  
5 wniosków wybrano do dofinansowania.
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MAŁE PROJEKTY,  
Limit w konkursie: 355 044,37 zł

Gmina Ilość wniosków 
złożonych do 
dofinansowa-
nia przez Radę 
stowarzyszenia

Wnioskowana 
kwota do 
refundacji

Mysłakowice 1 25 000,00

Mysłakowice 1 24 856,32

Mysłakowice 1 25 000,00

Mysłakowice 1 25 000,00

Mysłakowice 1 24 639,50

Mysłakowice 1 4 520,22

Mysłakowice 1 23 500,00

Mysłakowice 1 25 000,00

suma 8 wniosków 177 516,04

Podgórzyn 1 15 152,00

Podgórzyn 1 19 953,58

Podgórzyn 1 24 108,00

Podgórzyn 1 20 364,18

Podgórzyn 1 25 000,00

suma 5 wniosków 104 577,76

Janowice Wielkie 1 25 000,00

Janowice Wielkie 1 14 372,54

Janowice Wielkie 1 25 000,00

Janowice Wielkie 1 25 000,00

Janowice Wielkie 1 19 000,00 

Janowice Wielkie 1 25 000,00

Janowice Wielkie 1 24 000,00

Janowice Wielkie 1 20 000,00

Janowice Wielkie 1 23 900,00

suma 9 wniosków 177 372,54

Jeżów Sudecki 1 10 931,31

Jeżów Sudecki 1 24 300,47

Jeżów Sudecki 1 22 425,06

suma 3 wnioski 57 656,84

Karpacz 1 8 956,98 

Spoza obszaru 
LGD

1 25 000,00

Łącznie 26 551 080,16

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Limit 
dostępnych środków: 782 928,00 zł.

Miej-
sce na 
liście

Wniosko-
dawca Tytuł operacji Nr wniosku Wnioskowana 

kwota pomocy
Zgodność 

z LSR

Uzy-
skane 
punk-

ty

Wybrana i 
mieszcząca 
/ nie miesz-
cząca się w 

limicie
1. Gmina 

Karpacz
Interaktywny park zabaw  
w Karpaczu

02/ORW/2012 289 800,00 zł Tak 6,66 W/M

2. Gmina My-
słakowice

Rewaloryzacja zabytkowego 
parku przypałacowego w My-
słakowicach – rekonstrukcja  
i wykonanie małej architektury

01/ORW/2012 267 447,00 zł Tak 6,33 W/M

3. Gminny 
Ośrodek 
Kultury  
w Mysłako-
wicach

Budowa kotłowni gazowej 
o mocy 120 kW oraz remont 
instalacji centralnego ogrze-
wania w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury  
w Mysłakowicach.

03/ORW/2012 232 553,00 zł Tak 6,00 W/ NIE-M

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach działania Małe projekty. Limit dostęp-
nych środków: 355 044,37 zł.

Miejsce 
na liście

Wnioskodawca Tytuł projektu Nr wniosku
Wniosko-

wana kwota 
pomocy

Zgod-
ność  
z LSR

Uzy-
skane 
punkty

Wybrana i 
mieszczą-
ca / nie 

mieszczą-
ca się w 
limicie

1. Dominium 
Łomnica – Fun-
dacja Rozwoju 
Krajobrazu Kul-
turowego

Dożynki we Dworze 17/MP/2012 25 000,00 zł Tak 15,66 W/M

2. Dominium 
Łomnica – Fun-
dacja Rozwoju 
Krajobrazu Kul-
turowego

Konkurs tradycji 
„Mała Wielkanoc”

15/MP/2012 24 856,32 zł Tak 15,33 W/M

3. Dominium 
Łomnica – Fun-
dacja Rozwoju 
Krajobrazu Kul-
turowego

Święto pierników 16/MP/2012 25 000,00 zł Tak 15,33 W/M

4. Dominium 
Łomnica – Fun-
dacja Rozwoju 
Krajobrazu Kul-
turowego

Kiermasz Adwentowy 18/MP/2012 25 000,00 zł Tak 14,66 W/M
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5. Fundacja Doliny 
Pałaców i Ogro-
dów Kotliny 
Jeleniogórskiej

Muzyka, taniec  
i śpiew w Dolinie 
Pałaców i Ogrodów 
Kotliny Jeleniogórskiej

01/MP/2012 24 639,50 zł Tak 14,33 W/M

6. Gminny Ośrodek 
Kultury w My-
słakowicach 

Przegląd zespołów 
ludowych i folk-
lorystycznych pn. 
„Muzyka ludowa 
– dolnośląską perłą 
łączącą pokolenia

12/MP/2012 4 520,22 zł Tak 14,33 W/M

7. Zdzisław 
Ratajski 

Marczyce dawniej  
i dzisiaj. Monografia 
historyczno kulturowa

03/MP/2012 15 152,00 zł Tak 14,00 W/M

8. Monika Wizła – 
Kubiak

Ogród Barwierski we 
wsi Chrośnica

05/MP/2012 24 300,47 zł Tak 14,00 W/M

9. Stowarzyszenie 
Nasz Staniszów 

Staniszów – kultura, 
tradycja wczoraj i dziś

09/MP/2012 24 108,00 zł Tak 13,66 W/M

10. Siruwia Sylwia 
Kośmider-Ku-
rowska 

Ścieżka dydaktycz-
no – informacyjna 
„Nasz region, nasza 
przyroda” z miejscem 
wypoczynku

14/MP/2012 20 364,18 zł Tak 13,33 W/M

11. Natalia Ponia-
towska-Wasiak 

Internetowy portal 
turystyczny rudawyja-
nowickie.eu

27/MP/2012 25 000,00 zł Tak 12,66 W/M

12. Marcin Szultis Utworzenie strony 
internetowej oraz 
przygotowanie  
i wydanie przewod-
nika ze wskazaniem 
miejsc przystoso-
wanych dla osób 
niepełnosprawnych

26/MP/2012 8 956,98 zł Tak 12,33 W/M

13. Przedsiębior-
stwo Usługo-
wo-Handlowe 
Bartłomiej 
Krawicz

Turystyka konna na 
terenie Partnerstwa 
Ducha Gór

07/MP/2012 14 372,54 zł Tak 11,66 W/M

14. Siruwia Sylwia 
Kośmider-Ku-
rowska

Wypromowanie 
nowego produktu tu-
rystycznego – Ogród 
Siruwia

13/MP/2012 19 953,58 zł Tak 11,33 W/M

15. Monika Wizła- 
Kubiak

Śladami owiec 06/MP/2012 10 931,31 zł Tak 11,00 W/M

16. Fundacja Wspie-
rania Rozwoju 
Wspinaczki 
„Wspinka” 

Internetowy prze-
wodnik turystyczny 
„Wspinka w Sude-
tach”

02/MP/2012 25 000,00 zł Tak 10,33 W/M
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17. Gmina Mysła-
kowice

Bogactwo historii, 
kultury i tradycji u 
podnóża Karkonoszy

04/MP/2012 25 000,00 zł Tak 9,33 W/M

18. Stowarzyszenie 
Nasz Staniszów

Remont XIX wiecz-
nych organów w 
kościele p.w. Przemie-
nienia Pańskiego  
w Staniszowie

10/MP/2012 25 000,00 zł Tak 8,66 W/NIE-M

19. Halina Gołda-
Krajewska 

Remont ganku wej-
ściowego zabytkowe-
go dworku  
w Mniszkowie nr 17 
gm. Janowice Wielkie

08/MP/2012 25 000,00 zł Tak 8,00 W/ NIE-M

20. Emil Mendyk Legendy Krainy 
Ducha Gór

25/MP/2012 23 500,00 zł Tak 7,33 W/ NIE-M

21. Kubarski David Utworzenie ścieżki in-
formacyjno-edukacyj-
nej na terenie starego 
założenia parkowego 
przy pałacu Komarno

19/MP/2012 25 000,00 zł Tak 7,00 W/ NIE-M

22. Krzysztof Deja Izba pachnąca 
chlebem w Górach 
Kaczawskich

11/MP/2012 22 425,06 zł Tak 6,66 W/ NIE-M

23. Spyrka Justyna Informatory i ulotki 
promocyjne, strona 
internetowa i opraco-
wanie gry terenowej 
o tematyce Gmin 
Partnerstwa Ducha 
Gór

23/MP/2012 19 000,00 zł Tak 5,66 W/ NIE-M

24. Spyrka Justyna Miedzianka historia 
znikania

21/MP/2012 25 000,00 zł Tak 5,00 W/ NIE-M

25. Spyrka Justyna Renowacja starego 
grobu, punktu 
widokowego (ok. 
Miedzianki)

22/MP/2012 24 000,00 zł Tak 5,00 W/ NIE-M

26. Spyrka Justyna Film dokumentalno-
promocyjny o tematy-
ce Gmin Partnerstwa 
Ducha Gór

24/MP/2012 20 000,00 zł Tak 5,00 W/ NIE-M

27. Kubarski David Konserwacja i za-
bezpieczenie „Starej 
Lipy” przy pałacu 
Komarno

20/MP/2012 23 900,00 zł Tak 4,66 Nie 
uzyskano 
min. licz-
by pkt. 
Nie wy-

brano do 
dofinan-
sowania
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Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Partnerstwo Ducha Gór w ramach działania Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw. Limit dostępnych środków: 230 811,00 zł.

Miej-
sce 
na 

liście

Wniosko-
dawca Tytuł operacji

Nr 
wnio-
sku

Wnioskowana 
kwota pomocy

Zgod-
ność  
z LSR

Uzy-
skane 
punk-

ty

Wybrana  
i mieszcząca 
/ nie miesz-
cząca się  
w limicie) 

1. Justyna 
Bruchaj-
zer

Wzrost dochodów firmy, 
wzrost zatrudnienia, 
podniesienie atrakcyjności 
miejscowości oraz obiektu. 
Obniżenie zanieczyszczenia 
środowiska oraz kosztów 
firmy

02/
TRM/
2012

75 358,90 zł Tak 5,33 W/M

2. Elżbieta 
Szultis

Rozwinięcie działalności  
o nową branżę tj. usługi 
noclegowe, turystyczne dla 
osób również niepełno-
sprawnych

05/
TRM/
2012

100 000,00 zł Tak 4,33 W/M

3. Arka-
diusz 
Żabiński

Wykorzystanie unikatowych 
walorów krajobrazowych  
i historycznych Gór Sokolich 
i Doliny Pałaców i Ogro-
dów poprzez stworzenie 
bazy noclegowej opartej 
na samodzielnym obiekcie 
pensjonatowym

01/
TRM/
2012

90 000,00 zł Tak 4,33 W/NIE-N

4. Irena 
Garbar-
czyk

Stworzenie dochodu  
z założenia działalności dzię-
ki modernizacji i robotom 
wykończeni budowlanych 
pomodernizacyjnych, które 
podniosą standard obiektu 
pensjonatowego i rozwój 
nowej działalności

04/
TRM/
2012

70 000,00 zł Tak 3,66 W/NIE-N

5. Marcin 
Pudłow-
ski

Uruchomienie działalności  
w zakresie gastronomii 
i zwiększenie poziomu 
zatrudnienia

03/
TRM/
2012

230 811,00 zł Tak 3,33 W/NIE-N
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09.06.2012 R. WIZYTA GRUPY 
OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH 
ZE ŚWIDNICY ORAGNIZOWA-
NEGO PRZEZ PCPR ŚWIDNICA

PRZYJĘTE WIZYTY STUDYJNE

Fot. Małgorzata Zakrzewska: zajecia integracyjne 
grupy PCPR na placu w Folwarku w Łomnicy

20-21 kwietnia 2012 r. BRACTWO KUŹNIC

Grupa trzydziestu jeden liderów przyjechała 
do nas w celu wymiany doświadczeń. Podczas 

wizyty omówiliśmy i pokazaliśmy dobre prak-
tyki wspierania produkcji lokalnej, tradycyjnej 
i certyfikowanej. W ramach wizyty przedsta-

wiliśmy informacje na temat aspektów 
prawnych dotyczących rejestrowania 
produktów. Zaprezentowaliśmy Skar-
biec Ducha Gór – Galerię Produktu 
Lokalnego oraz odbyła się degustacja 
produktów lokalnych.

REALIZACJA DWÓCH WIZYT STU-
DYJNYCH 

W RAMACH KSOW W DNIACH  
18-19.05.2012 R. ORAZ 22-23.06.2012 
r. – pokazanie dobrych praktyk w za-
kresie „Odnowy Wsi dolnośląskiej”.Fot. Małgorzata Zakrzewska: Wizyta Bractwa Kuźnic w Piernikarni  

w Trzcińsku 2012

REALIZOWANE PROJEKTY

Ruszył projekt „Kreowanie marki lokalnej 
Ducha Gór”

Od czerwca 2012 r. ruszył nowy projekt Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działania Partner-
stwo Ducha Gór mający na celu wykreowa-
nie marki lokalnej Partnerstwa Ducha Gór, 
opartej na tradycjach kulturowych obecnych 
mieszkańców regionu jeleniogórskiego oraz 
już „zastanych” tradycjach.

Projekt będzie trwał do końca 2012 r. i bę-

dzie realizowany na zasadzie partnerstwa 
między gminami należącymi do partnerstwa, 
jak i pozostałymi gminami Kotliny Jelenio-
górskiej.

Głównym celem, który zakłada projekt będzie 
doprowadzenie do współpracy różnych środo-
wisk i samorządów przez wykreowanie marki 
lokalnej Partnerstwa Ducha Gór, opartej na 
tradycjach kulturowych. Wykreowana marka 
będzie służyć wzmocnieniu rozwoju regio-
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nu w zakresie ochrony tradycji kulturowych, 
produktów, usług i rzemiosła, twórczości lo-
kalnej. 

Projekt zakłada następujące działania:

Skarbiec Ducha Gór – Galeria Pro-
duktu Lokalnego w celu prezentacji  
i promocji produktu lokalnego Partnerstwa 
Ducha Gór. 

Debaty publiczne dot. marki lokal-
nej– odbędzie się 9 debat publicznych do-
tyczących marki lokalnej, po jednej w każdej 
gminie lub miasteczku. 

Inwentaryzacja zasobów ludzkich, 
produktów, rzemiosła, twórców, 
organizacja debat, zaproszenie na 
debaty – będzie wykonana przez animato-
ra, wspierana przez osoby z poszczególnych 
gmin, wybrane do współpracy przez partne-
rów samorządowych. 

Seminarium „Rola marki lokalnej w odkry-
waniu, rozwoju i promocji regionu”, wprowa-
dzające do projektu w regionie, zainteresowa-
nie władz lokalnych tematyką marki lokalnej 

i budowanie przyjaznego otoczenia dla kre-
owania marki. 

Animacja, doradztwo i konsul-1. 
tacje dot. kreowania produk-
tów i marki lokalnej

Szkolenia i warsztaty dotyczące 2. 
produktu i marki lokalnej

Konkurs „Skarby Ducha Gór”3. ,  
w celu poszukiwania, odkrywania, stwa-
rzania możliwości prezentacji i zachęca-
nia potencjalnych producentów i twór-
ców do odtwarzania tradycji w zakresie 
produktów lokalnych i rzemiosła. 

Seminarium4.  kończące projekt „Pre-
zentacja wypracowanych efektów w pro- 
jekcie”

Informacje nt. realizacji projektu umieszczane 
są na bieżąco na naszej stronie www.duchgor.
org. Zapraszamy serdecznie do włą-
czenia się do budowania Marki Lo-
kalnej, przez udział w: spotkaniach 
– debatach, szkoleniach, semina-
riach, konkursach oraz na doradz-
two i konsultacje w tym zakresie!

PRACOWNICY BIURA LGD

Z końcem roku 2011 opuściła nas Patrycja 
Makuch, która zajmowała się aktywizacją  
i promocją. 

Na początku roku 2012 wyjechała z mężem 
szukać lepszej przyszłości w Kanadzie. Potem 
zaskoczył nas swoją decyzją Rafał Biesiada – 
specjalista ds. programów, który zdecydował 
się na podjęcie własnej działalności gospo-
darczej i odszedł od nas w  kwietniu. Obu 
pracownikom życzymy powodzenia, choć ża-
łujemy, że nie możecie z nami dłużej zostać, 
dobrze nam się razem pracowało!

NOWI PRACOWNICY, którzy zostali za-

trudnieni na podstawie konkursów na 
stanowiska:

Maciej Zawierucha – obecnie pracuje 
jako specjalista ds. projektów

Maciej Zawierucha z gminy Rzeszówek – cer-
tyfikowany przez UMWD animator Odnowy 
Wsi; posiada doświadczenie w pisaniu i roz-
liczaniu projektów EFS. Maciek pracuje na 
stanowisku specjalisty ds. projektów.

Małgorzata Zakrzewska – obecnie 
pracuje na stanowisku ds. aktywizacji  
i promocji 
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Małgorzata Zakrzewska z gminy Jeżów Su-
decki – pracuje na stanowisku ds. aktywi-
zacji i promocji oraz obsługuje sekretariat  
i prace Rady. 

Nasi członkowie i producenci wiedzą, że pra-
cowników w biurze jest tylko troje, dlatego 
niezwykle ważny jest nie tylko profesjona-
lizm w działaniu, ale również dobre kontakty 

z ludźmi. Mamy nadzieję, że dobrze będzie 
się nam pracowało.
W składzie pracowników pozostali i nadal 
pracują:

Dorota Goetz – Dyrektor biura, jedno-
cześnie Prezes

Biuro rachunkowe Rating Damian Mizera 
Ekspertyzy Finansowo-Ekonomiczne

ZARZĄD, RADA KOMISJA REWIZYJNA

W składzie organów LGD Partnerstwo Du-
cha Gór również zaszły zmiany. Powitaliśmy 
02.02.2012 r. w gronie zarządu Anitę Pawło-
wicz – przedstawicielkę sektora JST – pracow-
nika i przedstawiciela gminy Janowice Wielkie 
oraz Joannę Dumin – przedstawicielkę sekto-

ra NGO – Prezes Fundacji Dominium Łomnica. 
Serdecznie witamy w naszym gronie!

W składzie Rady zaszły również zmiany – 
obecnie rada liczy 14 członków, do tej pory 
ubyło 2 osoby, nie uzupełnialiśmy składu  
o nowe osoby. 

ZARZĄD
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. Krzysztof Korzeń  – 
Wiceprzewodniczący Rady 

  3. Agata Wolak  
  4. Alicja Kozak  
  5. Augustyn Wilczyński  
  6. Bogumiła  Kowalczyk-Lukas  
  7. Czesław Bureś  
  8. Danuta Śliwińska 
  9. Ewa Nidzgorska 
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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PRACA ORGANÓW LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR

Lp. Rodzaj 
wydarzenia Termin Miejsce Zakres podjętych decyzji

Walne Zebrania Członków

1 Walne 
Zebranie 
Członków

02.02.2012 Jelenia Góra Przyjęcie zmian w statucie, uzupełnienie członków organów, 
powołanie zespołu roboczego ds. turystyki i promocji, przyjęcie 

nowych członków.

2 Walne 
Zebranie 
Członków

11.06.2012 Jelenia Góra Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego 
za okres 01.01-31.12.2011 r., zatwierdzenie planu budżetu 
na 2012r., zatwierdzenie zmian w tekście jednolitym w LSR., 

przyjęcie nowych członków.

Posiedzenia Rady

1 Posiedzenie 
Rady

20.03.2012 Jelenia Góra Ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs 2012  
w ramach PROW 2007-2013, oś IV LEADER.

Posiedzenie 
Rady

22.03.2012 Jelenia Góra Ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs 2012  
w ramach PROW 2007-2013, oś IV LEADER.

Posiedzenie 
Rady

27.03.2012 Jelenia Góra Ocena wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs 2012  
w ramach PROW 2007-2013, oś IV LEADER.

Posiedzenie 
Rady

21.05.2012 Jelenia Góra Uzupełnienia dot. podjętych uchwał Rady.

Posiedzenie 
Rady

19.06.2012 Jelenia Góra Uzupełnienia dot. podjętych uchwał Rady.

Posiedzenia Zarządu

1 Zarząd 24.01.2012 Jelenia Góra Zatwierdzenie zmian statutu przed Walnym Zebraniem.

2 Zarząd 16.05.2012 Jelenia Góra Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2011r., bilansu, 
rachunku wyników, zmiana  budżetu, ustalenie terminu Komisji 

Rewizyjnej i Walnego Zebrania.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja 
Rewizyjna

04.06.2012 Jelenia Góra Kontrola wydatków, sprawozdań, dokumentów księgowych  
w 2011 r.

Fot. Małgorzata Zakrzewska: Posiedzenie Rady oceniającej wnio-
ski 2012
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CZŁONKOWIE  LGD Partnerstwo Ducha Gór

Program LEADER zakłada partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym  
i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń, 
wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów. Na dzień 30.06.2012 liczba członków 
stowarzyszenia wynosi 61. W 2012 r. przyjęliśmy do naszego grona: Fundację Dominium Łom-
nica, Fundację Carita Żyć ze szpiczakiem, Janusza Mędrykiewicza – autora książek dla dzieci  
o Duchu Gór oraz Danutę Rosa. Zapraszamy do partnerstwa kolejne podmioty sektora publicz-
nego, firmy, rolników, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne!

L.P. SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR SPOŁECZNY   SEKTOR GOSPODARCZY 

1 GMINA PODGÓRZYN 1 GMINNE ZRZESZENIE LZS  
MYSŁAKOWICE 1 SZTUKA OGRODÓW-L´ART. DES 

JARDINS SP. Z O.O. 

2 GMINA JEŻÓW SUDECKI 2 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KARPNIK 2 AGENCJA INICJATYW 
SZKOLENIOWYCH 

3 GMINA JANOWICE WIELKIE 3 FUNDACJA PARTNERSTWO DUCHA GÓR 3 MENDYK EMIL

4 MIASTO KARPACZ 4 FUNDACJA DOLINY PAŁACÓW  
I OGRODÓW 4 GOLDNET BOŻENA SOKOŁWSKA

5 GMINA MYSŁAKOWICE 5 STOWARZYSZENIE PEGAZ 5 WYCIĄG NARCIARSKI  
„POD WANGIEM”

6 GMINNY OŚRODEK 
KULTURY MYSŁAKOWICE 6 STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-

KULTURALNE FAKTOR 6 M-NET

7
GMINNY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. 
WANDY RUTKIEWICZ  
W JANOWIACH WIELKICH

7 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH  7 SZAŁAS „MUFLON”

8 STOWARZYSZENIE SOŁECTWA 
WOJANÓW-BOBRÓW 8

NIEPUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W KARPACZU

9 STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCY GMINIE 9 AUGUSTYN WILCZYŃSKI – 
ROLNIK

10 KÓŁKO ROLNICZE W MYSŁAKOWICACH 10 OW KALINIEC

11 FUNDACJA FORUM STANISZÓW 11 CENTRUM SPORTOWO 
REKREACYJNE AS

12 MARIA PATEJUK-STENZEL 12 WILLA IRENA MARCIN JASIŃSKI

13 RENATA WYSOCZAŃSKA 13 ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI – 
ROLNIK

14 ROMAN KRUKOWSKI 14 INVOLUTE ANNA SIUDZIŃSKA
15 ANNA KUROWSKA 15 “QUASAR” JERZY BORYS

16 NATALIA PONIATOWSKA-WASIAK 16 P.P.H.U “KARPATKA” DARIUSZ 
DELEKTA

17 MARIA SZORKIN 17 P.P.H.U JAN LUPA
18 JERZY WATEHA 18 ANDRZEJ CZERSKI – ROLNIK
19 EWA SZTURO 19 JANINA ZIMMER – ROLNIK

20 JOANNA KOPAŁA 20 GOSPODARSTWO RYBACKIE JAN 
OGŁAZA

21 STOWARZYSZENIE ŁOMNICZANIE
22 BARBARA MATYJA
23 JADWIGA CZUDIAK
24 JOLANTA PIĄTKOWSKA
25 KRYSTYNA MATUSIAK
26 JANINA JASZCZUR
27 BEATA GRZESIAK
28 BARBARA SOKOŁOWSKA
29 BEATA MAKUTYNOWICZ
30 FUNDACJA ZDROWA WIEŚ
31 FUNDACJA DOMINIUM ŁOMNICA
32 FUNDACJA CARITA ŻYĆ ZE SZPICZAKIEM
33 DANUTA ROSA
34 JANUSZ MĘDRYKIEWICZ
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Działania doradcze, szkolenia i spotkania  
w ramach programu LEADER

Rodzaj działania Liczba usług  
styczeń – czerwiec 2012

Liczba osób, które 
skorzystały ze wsparcia

Usługi doradcze – indywidualne 97 97
Spotkania informacyjne lub aktywizacyjne 5 spotkań 119
Szkolenia 4 42
Suma 258 osób

Fot. Małgorzata Zakrzewska: spotkanie informacyjno-szkoleniowe 
w gminie Jeżów Sudecki 2012 r.

Przewodnik i mapa obszaru LGD 
Partnerstwo Ducha Gór

Do końca roku powstanie kolejne wydanie przewodnika i mapy 
„Z ogrodu Ducha Gór. U stóp Karkonoszy”. Kolejne wydanie bę-
dzie już poszerzone o wszystkie gminy partnerskie tj. również Je-
żów Sudecki i Karpacz. Przewodnik będzie miał wersję papierową 
oraz elektroniczną. Wersja elektroniczna to aplikacja na telefony 
komórkowe, którą będzie można nieodpłatnie ściągnąć na telefon 
z naszej strony www.duchgor.org, zakładka LEADER. Obecnie już 
wykonano część prac, tj. pełną inwentaryzację zasobów 5 gmin 
partnerskich oraz tekst przewodnika. Obecnie pozostaje wykona-
nie składu i druku wersji papierowej oraz wykonanie aplikacji na 
telefony. 

O  G  R  Ó  D

DUCHA GÓR
u stóp KARKONOSZY

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

poznaj smak tajemnicy

Projekt fi nansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 
Projekt fi nansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 
Projekt fi nansowany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach 

Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006“, działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER+, schemat II oraz w 20 % 
z budżetu państwa. Tytuł projektu: „Duch Gór on-line. Nowy wymiar promocji“.

W okresie pół roku od stycznia do czerwca 
2012 r. przeprowadziliśmy bezpłatne usługi 
doradcze dla organizacji pozarządowych, sa-
morządów, osób fizycznych w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 
indywidualnie i grupowo. 

Spotkania i szkolenia odbyły się w związku z 
ogłoszonymi konkursami w dniach 23.02.2012
-14.03.2012 r. (4 konkursy) w ramach działa-
nia 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Przed konkursami odbywają się spotkania 
informacyjno-szkoleniowe w każdej gminie 
partnerskiej dot. wszystkich działań, w ra-

mach których można aplikować do nas, tj. do 
Programu LEADER oraz szkolenia dot. apliko-
wania na Małe projekty i Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw.
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W ramach osi 4 LEADER realizowane są trzy działania:

Działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Pomoc jest udzielana w zakresie następujących działań:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej• 
Odnowa i rozwój wsi• 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw• 
Małe projekty• 

Działanie 421. „Wdrażanie projektów współpracy” 

Działanie 431. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętno-
ści i aktywizacja”. 

Źródło: na podstawie www.arimr.gov.pl, www.umwd.pl, LSR Partnerstwa Ducha Gór

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 jest największym programem 
oferującym wsparcie rolnikom, przedsiębior-
com i lokalnym samorządom oraz właścicie-
lom lasów, przeznaczonym dla sektora rolno- 
spożywczego. 

Budżet Programu tworzą unijne środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich i współfinansowa-
nie z budżetu krajowego. Pomoc finansowa  
z PROW 2007-2013 udzielana jest na budo-
wę nowoczesnego, konkurencyjnego sektora 

rolno-spożywczego i leśnictwa, prowadze-
nie działalności rolniczej zgodnej z ochroną 
środowiska naturalnego, na rozwój kultury  
i zachowanie tradycji na wsi oraz działania na 
rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców 
wsi i ich aktywizacji gospodarczej.

W ramach PROW uruchomione zostały 23 
działania podzielone na cztery tzw. osie. Pięt-
naście działań z tego programu wdraża 
ARiMR, sześć samorządy wojewódzkie a po 
jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja 
Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).

LEADER SZANSĄ ROZWOJU WSI

PROGRAM LEADER

Program Leader to europejski program 
skierowany na obszary wiejskie, który za-
kłada partnerstwo pomiędzy trzema sek-
torami: publicznym, społecznym i ekono-
micznym. 

Program ten realizowany jest przez Lokalne 
Grupy Działania i polega na opracowaniu 
przez przedstawicieli tych trzech środowisk 

Lokalnej Strategii Rozwoju i realizacji wynika-
jących z niej celów. Takie działania przyczynia-
ją się do poprawy jakości życia na obszarach 
wiejskich poprzez wzrost aktywności lokalnych 
społeczności oraz stymulowanie powstawania  
nowych miejsc pracy, wzmacniają poczucie 
lokalnej wspólnoty, podnoszą jakość zarzą-
dzania.




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)) 
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1) …Bank Genów, miejsce, gdzie gromadzone są i przechowywane zasoby genowe drzew i krze-
wów leśnych oraz nasiona.

2) Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór to…
3) rodzaj sportu uprawiany najchętniej w Rudawach Janowickich.
4) wieża mieszkalna wybudowana przy przeprawie przez Bóbr na starym szlaku handlowym Praga 

– Legnica.
5) W pocysterskich……………w Podgórzynie hodowane są m.in. karpie i pstrągi
6) zbiornik wody pitnej, sztuczny zalew w Kotlinie Jeleniogórskiej
7) program unijny wspierający rozwój obszarów wiejskich, którego beneficjentem są lokalne grupy 

działania.
8) LGD Partnerstwa Ducha Gór tworzą trzy sektory. Jeden z nich to…
9) Duch Gór inaczej.

10) typ zabudowy szkieletowej, drewnianej.
11) drewniana świątynia znajdująca się w Karpaczu.
12) z jakiego mleka wytwarzane są tradycyjne sery łomnickie.
13) rodzaj owcy, dawnej rasy, pochodzącej bezpośrednio od muflona.
14) ludność przybyła  z doliny Zillerthal z powodu prześladowań ewangelickich.

Krzyżówka składa się z 14 pytań. Hasło utworzą litery z pogrubionej kolumny.

Wśród osób, które prześlą na adres e-mail sekretariat@duchgor.org do dnia 31.08.2012 r. prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki rozlosowane zostaną  nagrody – 10 szt. gry edukacyjnej „Tajemnice Krainy Ducha Gór”.

KRZYŻÓWKA
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