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20 maja Koło Gospodyń Wiej-
skich w Boguszycach podpisało 
z Lokalną Grupą Działania Do-
bra Widawa umowę na realizację 
projektu pt.: „Festiwal smaków 
po naszemu – poznajemy dzie-
dzictwo kulturowe i kulinarne 
Gminy Oleśnica”. 

Wartość całkowita grantu to 
25.378 zł, a wartość dofi nansowa-
nia wyniosła 25.000 zł. Pieniądze 
pochodzą z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: „Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucją zarządzającą PROW 
2014-2020 jest minister rolnictwa 
i rozwoju wsi 

Biorące udział w projekcie ze-
społy i koła gospodyń wiejskich, 
będą mogły korzystać ze sprzę-
tów podczas organizowanych 
przez KGW w Boguszycach wy-
darzeniach i warsztatach. Aby na-
uczyć się jak wspólnie korzystać 
z narzędzi zakupionych w ra-
mach projektu, organizowane są 
warsztaty muzyczno-kulinarno-
-rękodzielnicze. Spotkania takie 
odbywają się we m.in. Wszech-
świętem, Bystrem, Ostrowinie, 
Ligocie Polskiej, Boguszycach 
osiedlu i Boguszycach.

W ich trakcie zespoły Fajne 
Babki, Wianki i Karolinki będą 
wspólnie śpiewały stare ludowe 
pieśni, które dawniej towarzyszy-
ły ludziom podczas wspólnych 
prac, a koła gospodyń wiejskich z 
Boguszyc, z Bystrego i ze Wszech-
świętego wzajemnie będą uczyły 
się haftu tradycyjnego i zaprojek-
tują swe logotypy, które wyszyją 
na przygotowanych materiałach z 
pomocą komputerowej hafciarki.

Kulminacy jnym punktem 
projektu był „Festiwal Smaków 
Po Naszemu”, który odbył się 

18 czerwca w Boguszycach. W 
czasie tego spotkania - oprócz 
prezentacji zespołów biorących 

udział w projekcie - odbyła się 
wystawa rękodzieła już powsta-
łego na warsztatach. Uczestnicy 

mogli poznać także działanie 
sprzętów kulinarnych zakupio-
nych w ramach projektu. Zwień-

czenie całego projektu odbędzie 
się podczas Gminnych Dożynek 
20 sierpnia w Poniatowicach.

Jak było? Bardzo smacznie!
Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach realizuje projekt „Festiwal Smaków po naszemu – poznajemy dziedzictwo kul-
turowe i kulinarne Gminy Oleśnica”.

Umowa podpisana, zaczynamy działać! U nas ciągle coś się dzieje

Gmina Oleśnica od lat kultywuje i pielęgnuje tradycję i historię

Lokalna Grupa Działania Dobra 
Widawa gościła w Malerzowie 
na Malerzów Blues Festiwal. 
Odbywało się to w ramach  
projektu grantowego, którego 
jednym z beneficjentów jest 
Stowarzyszenie Sympatyków 
Malerzowa. 

„Jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem poziomu organizacji 
festiwalu, występujących na nim 
artystów i niesamowitej atmosfe-
ry” - napisały działaczki LGD. A 
swoje podziękowania adresowały 
do Kazimierza Szewczyszyna - 
przewodniczącego Stowarzysze-
nia Sympatyków Malerzowa i An-
drzeja Biłasa - sołtysa Malerzowa. 

Jak podkreśla prezes „Do-
brej Widawy” Agnieszka Kasi-
na, była to doskonała okazja do 
spotkania się z mieszkańcami 
obszaru w ramach prowadzo-
nych punktów konsultacyjnych 
w związku z tworzeniem nowej 
„Lokalnej Strategii Rozwoju ob-

szaru LGD na lata 2023-2027”. I 
dziękuje za odwiedzenie stoiska, 
ciekawe rozmowy oraz zgłasza-
nie spostrzeżeń i pomysłów na 
rozwój gminy.

Kolejny punkt konsultacyj-
nych na naszym terenie będzie 
aktywny 10 lipca na Garmin Iron 
Triathlon w Stradomi Wierzchniej.

(kad)

Nasze piękne marki

Stoisko „Marki lokalne Dolnego Śląska” można było odwiedzić w Malerzowie

Było cudnie

Teatrzyk Retro z Ostrowiny w składzie: Grażyna Kamińska, Dorota 
Bartczak, Maria Byzia - Szczepaniak i Wacława Krzak w sobotę 25 
czerwca wystąpił na Folkowej Nocy Świętojańskiej, zorganizowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica we Wszechświętem. „Nowy 
repertuar, nowe doświadczenie, było cudnie” - podsumowała Dorota 
Bartczak. A Wacława Krzak dodała: „O tak, było super. Nowe wy-
zwanie, śpiew a capella to coś nowego dla nas. Daliśmy radę i super 
wyszło”. (kad)
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