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Znajdziecie nas na stronie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

kliknij 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi. 

 

 

WIADOMOŚCI SIECI 

 

W ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich 

Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku 

dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działalność 

kontynuuje trzynaście Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych 

(DPD). Punkty znajdują się w: Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, 

Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Żmigrodzie. 

Operatorem jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze  

w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Projekt 

realizowany będzie do 31.08.2018 r. 

Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.: 

a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne), 

b) pisania i rozliczania projektów, 

c) sprawozdawczości,  

d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych, 

e) wspierania i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych  

w  międzysektorowych partnerstwach, 

f) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji 

pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania 

współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi. 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/dolnoslaska-siec-doradztwa-pozarzadowego/2018/
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Doradztwo w DPD prowadzone będzie w formie stacjonarnej (w biurze DPD)  i mobilnej  

(w biurze DPD poza godzinami dyżurów lub umówionym miejscu poza biurem Punktu) oraz  

w sposób telefoniczny lub z wykorzystaniem Internetu. Te metody pozwolą dotrzeć  

do wszystkich zainteresowanych osób potrzebujących wsparcia związanego  

z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Wszyscy doradcy w DPD posiadają 

wieloletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji działań doradczych oraz z zakresu 

funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego 

 

 25 kwietnia (środa) godz. 10.00 - Prelekcja „Ochrona danych osobowych  
w organizacjach pozarządowych w świetle nowych regulacji”, odbyła się  
w kawiarni Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury.  Organizatorem prelekcji był Wydział 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia: 
1)Ustawa o ochronie danych osobowych oraz planowane zmiany w 2018 r. – zakres regulacji. 
2) Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. 
3) Co to są dane osobowe?  
4) Dane „zwykłe” i dane „wrażliwe” 
5) Zbiór danych osobowych.  
6) Administrator danych osobowych. 
7) Przetwarzanie danych osobowych. 
8) Polityka bezpieczeństwa danych osobowych. 
9) Prawo do: 
a) informacji, 
b) sprzeciwu, 
c) poprawienia danych, 
d) powierzenia danych. 
10) Praktyczne aspekty stosowania RODO  

 
 
 

20 maja (niedziela) – Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych – edycja regionalna  
w Żmigrodzie. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii 
społecznej z terenu województwa dolnośląskiego  do wzięcia udziału w VII Dolnośląskich 
Targach Organizacji Pozarządowych 2018, które odbędą się na terenie Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Żmigrodzie.  
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Dla pierwszych 30 organizacji zapewniamy stoiska wystawiennicze. 

Istnieje również możliwość rozbicia własnego namiotu wystawienniczego. Dla organizacji, 
które będą prezentowały się w trakcie Targów  zapewniamy posiłek, a także zwrot kosztów 
transportu (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem). 

Targi mają charakter rodzinnego pikniku i największego święta NGO. Ich celem jest promocja 
dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej 
wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Targom towarzyszyć będzie Festiwal Kwiatów oraz 
Przegląd Zespołów Ludowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.   

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2018 współfinansowane są ze środków 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 

   

 

 

06 czerwca (środa) - Kongres Wrocławskich NGO na terenie Skate Parku przy ul. Legnickiej 
65 we Wrocławiu. Zadanie współfinansowane są ze środków budżetu Gminy Wrocław.                                                       

                                                             

 

04 października (czwartek) – IV Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej k/Świdnicy. 
Zadanie współfinansowane są ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
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KONKURSY/GRANTY 

 

 

 

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizacje zadań 

publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2018 r. kliknij 

  

 Uprzejmie informujemy, że Wydział Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi UMWD rozpoczyna II nabór w ramach otwartego 
konkursu ofert  na realizację zadań publicznych  
z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w 2018 r., w tym na wsparcie zadań publicznych 
finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych  
i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
  
Wysokość środków finansowych pozostałych po rozstrzygnięciu  
I naboru wynosi 11 000 zł. 
  
Oferty w II naborze można składać do dnia 9 maja br. osobiście lub za 
pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
Kancelaria Ogólna 
ul. Walońska 3–5, parter 
50-413 Wrocław 
 
 
 

 

 Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań  
z obszaru wspierania szkolenia sportowego  
i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży 
uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem 
jednostek samorządu terytorialnego”. Termin składania ofert mija 30 
września 2018 r.  
 kliknij 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/konkursy/Harm._otwartych_konkursow_ofert__2018_2_stycznia.pdf
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2175789.html
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Program Polska-

Saksonia: 4,5 mln 

euro na projekty 

edukacyjne 

  

  
9 kwietnia 2018 r. ruszył kolejny konkurs o dofinansowanie projektów 
w programie Interreg Polska – Saksonia, zarządzanym przez 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wnioski można składać do 29 
czerwca br. Nabór umożliwi stworzenie wspólnej polsko-niemieckiej 
oferty edukacyjnej na pograniczu. kliknij 
 

 

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie działań na rzecz 
rozwoju sportu akademickiego. Oferty wraz z załącznikami należy 
składać do 4 maja 2018 r. kliknij 
 

 

  

 Ministerstwo Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór 
realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach 
Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami 
pozarządowymi w 2018 roku. Termin składania ofert to 2 maja br. 
kliknij 
 

Konkurs 

MSWiA 

  

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs ofert 
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Realizacja 
warsztatów dla psychologów służb resortu spraw wewnętrznych  
i służby zdrowia MSWiA dotyczących agresji i przemocy oraz metod 
radzenia sobie z tego rodzaju zachowaniami i zjawiskami. Termin 
składania ofert mija 11 maja 2018 r.  

Konkurs 

MSWiA 

  

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja  
i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa 
wodnego”. Oferty należy składać do 5 maja 2018 r. kliknij 

 

 Ruszył konkurs „Dyplom z Marzeń” dla lokalnych organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych o udział w Programie 
Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz wspierać zdolnych  
i niezamożnych maturzystów z małych miejscowości i spełnić ich 
marzenia o studiowaniu, zgłoś się do konkursu! Termin 
przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia. kliknij 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2175150.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2175232.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2175321.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2175246.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2175493.html
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Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych  
w szkolnym środowisku wielokulturowym". Termin składania ofert 
mija 11 maja 2018 r. kliknij 
 

 

 
Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach 
Rządowego Programu KLUB – edycja 2018. W tym roku na ten cel 
Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 
mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej 
Polsce! Termin składania wniosków mija 8 maja br. kliknij 
 
 
  Pozytywnie Otwarci 2018 to szansa dla NGOs na wygranie 20 000 zł 
na projekty zapobiegające nowym zakażeniom HIV oraz wspierające 
osoby zakażone HIV i chore na AIDS. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 
29 czerwca br.  
 

 

Pozytywnie Otwarci 2018 to szansa dla NGOs na wygranie 20 000 zł 
na projekty zapobiegające nowym zakażeniom HIV oraz wspierające 
osoby zakażone HIV i chore na AIDS. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 
29 czerwca br. kliknij 
 
Rusza XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych 
i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i 
niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, 
czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia 
w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. 
 kliknij 
 
Informacje biuletynu DFOP 

 

 

 

 

 

 

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2175703.html
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7738,Rusza-III-edycja-Rzadowego-Programu-KLUB.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2174301.html
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2174301.html
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INFORMACJE – PORADY 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RODO. Nie wiesz, 

jak robić rejestr 

czynności? 

Skorzystaj z 

podpowiedzi 

  

 KRS chce oświadczeń o adresach członków zarządu. 

Dlaczego? 

Organizacja pozarządowa złożyła wniosek o zarejestrowanie zmiany 
danych w KRS w styczniu 2018 r. Sąd rejestrowy wezwał NGO do 
uzupełnienia wniosku i dostarczenie „adresów do doręczeń” 
członków zarządu. Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl wyjaśnia, 
dlaczego. kliknij 

 

 

Organizacjo! Masz zarejestrowaną działalność gospodarczą? 

Pamiętaj! Od marca 2018 roku sprawozdanie finansowe do KRS 

składasz wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu 

przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. kliknij 

 

Podpowiedź przygotował Generalny Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych. Podpowiada, jak prowadzić rejestr czynności 

przetwarzania. Rejestr muszą stosować niemal wszyscy. Może okazać 

się też drogowskazem dla organizacji przygotowujących się do wejścia 

w życie RODO. kliknij 

 

 

 

Ustawa - Prawo o stowarzyszeniach mówi, że stowarzyszenie jest 

dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem członków. Zasada 

samorządności oznacza, że to stowarzyszenie ustala zasady i normy 

działania. Są one wyrażone w statucie. Najwyższą władzą w 

stowarzyszeniu jest walne zebranie członków. Co może zrobić członek 

stowarzyszenia, jeśli nie zgadza się z uchwałami stowarzyszenia? 

kliknij 

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175889.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2175973.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2176884.html
http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2174375.html
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DZIAŁANIA NGO W POWIECIE TRZEBNICKIM 

 

W MAJU PRZEDSTAWIMY DZIAŁANIA NGO W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I KŁODZKIM 
 

 
Gmina Prusice 

Stowarzyszenie „Pomoc Obywatelska" z Prusic rozpoczęło realizację zadania  polegającego 
na zaproponowaniu mieszkańcom Gminy Prusice pomocy prawnej i psychologicznej  
w Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich.   

Punkt Porad mieści się w  Prusickim Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” przy  
ul. Żmigrodzkiej 39 w Prusicach.  Dzięki udzielonej dotacji z budżetu gminy Prusice osoby 
znajdujące się w trudniej sytuacji rodzinnej, osobistej, zawodowej otrzymają bezpłatną 
profesjonalną pomoc. Funkcjonowanie Punktu zapewnia uzyskanie pomocy specjalistycznej 
w zakresie przepisów prawa: pracy, rodzinnego, cywilnego, praw dziecka, postępowania 
administracyjnego, a kierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej  
z powodu uzależnienia, współuzależnienia, długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, 
przemocy domowej, rozwodu czy alimentacji.  

Zapraszamy do Prusickiego Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” na  konsultacje  
z psychologiem Martą Możdżeń-Kłos w każdy czwartek od godziny 15:30 do 17:30  
i w poniedziałki od 12,00 do 15,00 na konsultacje z prawnikiem Grzegorzem Bieniasem.  

 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice zaprasza wszystkie Stowarzyszenia na oddaną do użytku 
ścieżkę rowerową na terenie Gminy Prusice. Ścieżka o długości 6,5 km przebiega od 
Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Żmigrodu. Na ścieżce znajdują się 
Pit-stopy, gdzie można usiąść, odpocząć. Wbudowano także znaczniki fluorescencyjne, które 
oświetlają trasę rowerową wieczorami. Spotkajmy się w Prusicach, by aktywnie spędzać czas 
wolny. 
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Gmina Wisznia Mała 

Działania organizacji pozarządowych w gminie Wisznia Mała w okresie kwiecień-maj 

Stowarzyszenie Muzyczna Wisznia Mała 

Cykl warsztatów muzycznych w zakresie gry na instrumentach dętych. Warsztaty dla 
wszystkich chętnych w wieku od 6 do 60+ lat  

Terminy i miejsca warsztatów: 
14.04.2018 – Rogoż/ Piotrkowiczki 
28.04.2018 – Mienice/Szewce 
12.05.2018 – Ozorowice 
26.05.2018 – Krzyżanowice 
16.06.2018 – Piotrkowiczki 
24.06.2018 – Koncert Finałowy (kościół w Wysokim Kościele) 

 

Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO 
Punkt Doradczy dla NGO. Od  06.04.2018 do 04.07.2018  w  każdy piątek od godz. 12:00 do 
17:00 
Punkt Doradczy oferuje bezpłatne doradztwo i konsultacje  dla stowarzyszeń, klubów 
sportowych fundacji, grup nieformalnych, grup odnowy wsi, oraz innych liderów społecznych  
z zakresu: 

* Pozyskiwania funduszy i pisania projektów. 
* Sprawozdawczości, rozliczenia projektów, a także prawidłowego rozliczania wewnątrz 
organizacji. 
* Aspektów formalnoprawnych funkcjonowania organizacji - w tym zakładanie organizacji, 
obowiązki rejestracyjne, statut, formularze. 
* Księgowości w organizacjach pozarządowych - zasady i formy sporządzania sprawozdań, 
podstawy prawne prowadzenia księgowości, pomoc przy sporządzaniu bieżącej 
dokumentacji finansowej w organizacji pozarządowej. 
Projekt współfinansowany z środków publicznych Gminy Wisznia Mała 

Stowarzyszenie Biały król Wisznia Mała (współorganizator) 
14-15.04.2018 Turnieju szachowym Złota Wieża'2018 w Wiszni Małej 
27.05.2018 Otwarte Mistrzostwa Podokręgu Wrocławskiego (OKSiR w Wiszni Małej) 

Stowarzyszenie Uniwersytet Dorosłego Człowieka 
Warsztaty ceramiczne: 15.04.2018 w Wiszni Małej 
25.04.2018 w Pierwoszowie 
8.05.2018 w Ozorowicach 
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Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji na Rzecz Wiszni Małej „Nasza Wisznia” 
Kwiecień 2018: realizacja przy współudziale gminy Wisznia Mała projektu pn. „Street 
workout-strefa dla międzypokoleniowej integracji turystyczno-kulturowej na świeżym 
powietrzu w Wiszni Małej, na gminnym terenie rekreacyjnym”.  

Stowarzyszenie Wysoki Kościół - Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 
Kwiecień 2018: realizacja przy współudziale projektu pn. ,,Śnieżyczka - integracyjny plac 
zabaw w Wysokim Kościele". Stworzenie integracyjnego placu zabaw w Wysokim Kościele 
dostosowanego dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych z przedziale wiekowym 3-15 lat. 

 

 

 

 

 

 

Gmina Oborniki Śląskie 

Warto przypomnieć co działo się w kwietniu w Obornikach Śląskich!  

Jednostki OSP z terenu Gminy Oborniki Śląskie otrzymały dotację w wysokości 46 728 zł ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego: 
defibrylatory i torby medyczne.  
Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich pozyskało 10 000 zł z Dolnośląskiego 
Funduszu Odrzańskiego na organizację Pikniku Rodzinnego i spływu kajakowego w Urazie 
nad Odrą.  
Aktywne stowarzyszenia z terenu Naszej Gminy pozyskują, realizują duże projekty 
inwestycyjne:  
- Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie Okolice wybudowało nowy plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Osolinie ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach przyznanej dotacji ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz 
Trzebnickich.  
Stowarzyszenie dla Siemianic wybudowało altanę na placu zabaw w Siemianicach również ze 
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Stowarzyszenia inwestują również w ludzi!  
Klub Szachowy Wieża Pęgów 7 kwietnia zorganizował V Mistrzostwa Polski w szachach 
błyskawicznych.  
Sołtysi i stowarzyszenia na terenie całej gminy organizują akcje sprzątania oraz nasadzania 
drzew i kwiatów. 
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Ciekawą inicjatywą jest akcja zainicjowana w zeszłym roku przez mieszkańców Obornik 
Śląskich pn.: „Wstań! Posadź drzewo!”, która odbyła się 21 kwietnia.  
Osoby, którym na sercu leży los innych miały możliwość wzięcia udziału w kursie pierwszej 
pomocy organizowanym w Jarach w ramach Funduszu Małe Inicjatywy przez grupę 
nieformalną, które odbyły się 21, 22 i 29 kwietnia.  
Najważniejszym przedsięwzięciem, w które zaangażowały się kluby sportowe, 
stowarzyszenia oraz Gmina Oborniki Śląskie jest akcja: głosujemy na projekty zgłoszone do 
„Aktywnego Dolnego Śląska”. Z terenu naszej gminy zgłoszone zostały cztery projekty 
sportowo - turystyczne i jeden kulturalny. Wyniki konkursu poznamy w maju!  
Przez cały kwiecień i maj podpisywane są umowy z organizacjami pozarządowymi na 
realizację zadań publicznych, dotacji przyznanych przez Gminę Oborniki Śląskie. Na chwilę 
obecną mamy już ponad pięćdziesiąt podpisanych umów na łączną kwotę ok. 300 000 zł. 
Gmina Oborniki Śląskie do tegorocznej edycji Konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”  
w kategorii - najpiękniejsza wieś zgłosiła Sołectwo Uraz.  
Co czeka nas w maju?  
18-19 maja– XII Dni Obornik Śląskich. Podczas imprezy odbędzie się Jarmark Produktu 
Lokalnego, w którym udział weźmie liczna grupa stowarzyszeń, producentów lokalnych  
i artystów. W paradzie rozpoczynającej sobotnie obchody wezmą udział przedstawiciele 
NGO. 27 maja to Gminny Dzień Rodziny. Impreza organizowana przez Gminę Oborniki Śląskie 
wspólnie ze szkołami, Obornickim Ośrodkiem Kultury, OSiR-em oraz organizacjami 
pozarządowymi. Na wszystkich czekać będzie moc atrakcji i niespodzianek.  
W maju odbędzie się Piknik Rodzinny i Biegi Przełajowe organizowane we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich Aura oraz Ogólnopolski Turniej Sportów Walki 
organizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Sportu „Elit”. 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gmina Żmigród 

25 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w kawiarni w ruinach żmigrodzkiego pałacu przy baszcie 
odbędzie się promocja książki: „ Nie zapomnij skąd Twoje korzenie- pamięci przodków” 
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Powstała ona dzięki przeprowadzonemu jesienią ubiegłego roku konkursowi literackiemu  
o tym samym tytule. Wszystkich zainteresowanych wspomnieniami naszych pradziadków, 
dziadków, rodziców serdecznie zapraszamy na uroczystą promocję tej wzruszającej 
publikacji. Warto dodać, iż wydarzenie to wpisane jest w Żmigrodzkie Obchody 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem jest Stowarzyszenie Nasza Wieś 
Niezgoda, Gmina Żmigród, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie. 

 
 
Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej 

20.05.2018 - Wystawa kwiatów i kompozycji kwiatowo – roślinnych „VI Żmigrodzki Festiwal 
Kwiatów” jest jedyną na terenie gminy imprezą umożliwiającą prezentację bogatego 
asortymentu roślin w szczególności ozdobnych. Miłośnicy ogródków działkowych  
i przydomowych mają możliwość systematycznego upiększania swojego najbliższego 
otoczenia. Impreza ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, uczestniczą w niej 
całe rodziny, podziwiając przy okazji walory Zespołu Pałacowo-Parkowego. Oprócz 
mieszkańców gminy w festiwalu biorą udział również mieszkańcy powiatów ościennych, co 
przyczynia się do promocji naszej gminy. 

Stowarzyszenie „Złota Jesień” Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

20.05.2018 - Integracyjny piknik NGO, oprócz konkurencji sportowych imprezie towarzyszyć 
będzie przegląd zespołów ludowych. Impreza będzie miała charakter pikniku rodzinnego, 
łączącego różne pokolenia. Piknik będzie miał miejsce w Zespole Pałacowo-Parkowym. 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych / Stowarzyszenie na Rzecz Integracji 
Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej 

20.05.2018 - Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii 
społecznej z terenu województwa dolnośląskiego do wzięcia udziału w VII Dolnośląskich 
Targach Organizacji Pozarządowych 2018, które odbędą się na terenie Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Żmigrodzie. Targom towarzyszyć będzie Festiwal Kwiatów oraz Przegląd 
Zespołów Ludowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
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Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2018 dofinansowane są ze środków budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

 
 

 

Gmina Trzebnica 
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza w Trzebnicy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotował:        Korekta i skład 
                                Koordynator projektu 
DPD w Żmigrodzie  Elżbieta Maćkowska 
 

ul. Wrocławska 12, 55-140 Żmigród , 

 tel./faks 71 385-27-58, tel. 698 024 503 

e-mail: dpd.zmigrod@wp.pl 


