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nabywanie umiejętności i aktywizacja”, objętego PROW na lata 2007-2013 
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Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach działania Osi 4 Leader objętej 

PROW na lata 2007-2013  zorganizowało w dniu 10 sierpnia 2013 roku wyjazd studyjny pn. „ 

Edukacja ekologiczna, a dobre praktyki-projekty, które otrzymały dofinansowanie z PROW na lata 

2007-2013”. Szkolenie dotyczyło obszaru działania Lokalnej Grupy Działania- Stowarzyszenia „Lider 

Pojezierza,  gmin Myślibórz, Trzcińsko Zdrój.  

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z projektami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu  

Rozwoju Obszarów Wiejskich w szczególności tzw. Małych projektów. W ramach myśliborskiego 

Centrum Energii Odnawialnej zaprezentowano projekt związany z instalacją kolektorów słonecznych 

w lokalu prowadzącym działalność noclegowo-żywieniową w Restauracji nad Jeziorem w Myśliborzu. 

Energia słoneczna wykorzystana jest do podgrzewania ciepłej wody, w okresie o dużym 

nasłonecznieniu( miesiące letnie) ilość jej pokrywa pełne zapotrzebowanie na prowadzenie w/w 

działalności. 

W ramach projektu złożonego przez Gminę Myślibórz zostało zagospodarowane jedno z 

najładniejszych miejsc brzegowych Jeziora Myśliborskiego, gdzie powstało miejsce rekreacyjne dla 

mieszkańców i przyjezdnych gości. Miejsce to wyposażone jest w dwie wiaty, grilla, bezpieczne 

ogniska, ławeczki, pomost. 

 Kolejne przykłady to wyremontowane ze środków unijnych  i doposażone świetlice wiejskie, które 

pełnią funkcję centrów społeczno- kulturalno-edukacyjnych. W Gogolicach, gmina Trzcińsko Zdrój  w 

wyremontowanej świetlicy prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich i Regionalne  Stowarzyszenie 

Inicjatyw Obywatelskich „ Gogolander”. Przedstawiciele organizacji jak i pozostali mieszkańcy 

wspólnie piszą i realizują projekty. W przyszłości chcą być Wsią Tematyczną, która swój główny 

kierunek działania upatruje w rozwoju  opartym o mądrości przysłowiowe. Mają swoje logo w postaci 

żółwika, który powstał po zrealizowaniu projektu ”W krainie żółwia”. W miejscowości tej położone 

jest gospodarstwo agroturystyczne, które w pełni wykorzystuje  lokalne zasoby środowiska, 

wyposażone jest w przydomową wierzbową oczyszczalnię ścieków , posiada oczko wodne wraz w 

ciekawie wkomponowaną małą architekturę, ale największym atutem gospodarstwa jest 

zrealizowany w ramach małych projektów tzw. Mini Golf.  Jest to gra dla całych rodzin, polegająca na 

umieszczeniu piłeczki w dołku na końcu każdego z wybudowanych o różnej trudności  stanowisk. 

Zaprezentowane projekty zostały zrealizowane przez przedstawicieli sektora gospodarczego, 

publicznego i społecznego, pokazują racjonalne wykorzystanie środków unijnych, które chronią  

środowisko, tworzą  miejsca  integracji dla lokalnej społeczności i przyjezdnych gości. Projekty te  są 



przykładem dobrych praktyk, które przyczyniają się do aktywizacji i budowania kapitału społecznego 

przez Lokalne Grupy Działania i to co istotne wpływają na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc 

pracy w naszym regionie. 

W ramach szkolenia wyjazdowego dla wszystkich uczestników zorganizowano wyżywienie, a 

dotykową niespodzianką były konkursy i gry z nagrodami. 

Dziękujemy Stowarzyszeniom :”Lider Pojezierza’, Regionalnemu  Stowarzyszeniu Inicjatyw 

Obywatelskich” Gogolander”  za przygotowanie  dla 45 osobowej grupy z  obszaru działania 

Stowarzyszenia WIR-Wiejska Inicjatywa Rozwoju  tak ciekawy programu  szkoleniowego. 
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