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Szanowni Państwo,

Minęło już ponad 10 lat wdrażania funduszy unijnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdy z nas dostrzega te epokowe zmiany, 
które dokonały się na polskiej wsi. Nowe budynki, drogi, nowoczesne 
gospodarstwa rolnicze i maszyny. Mogę wymienić setki takich inwestycji. 
Dlatego pragnę gorąco podziękować wszystkim pracownikom Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego za ogrom pracy, który włożyliście we wdrażanie 
PROWu i LEADERa. Z Waszą pomocą, oraz dzięki bardzo dobrej współpracy 
z włodarzami miast i gmin naszego województwa, osiągnęliśmy spektakularny 
sukces. Ktoś kiedyś powiedział, że „Czas to waluta, której Ty sam nadajesz 
wartość”. Wy sprawiliście, że ten okres miał wartość najwyższą. 

Dziękuję także sołtysom, społecznościom wiejskim i wszystkim urzędnikom. 
Każda inwestycja to nasze wspólne dzieło. Zapraszam zatem do lektury.

Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Stanisław Tomczyszyn
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OD WYDAWCY

Tylko wyobraźnia nas ogranicza! To powiedzenie najlepiej ilustruje bogactwo 
projektów przedstawionych w niniejszej publikacji. Prezentujemy Państwu 
kilkadziesiąt zrealizowanych pomysłów na obszarze 10 lubuskich Lokalnych 
Grup Działania w czasie ostatnich pięciu lat. Są to przedsięwzięcia 
bardzo różnorodne i lokalnie bardzo potrzebne: warsztaty mechaniczne, 
usługi motoryzacyjne i hotelarskie, usługi fotograficzne i videofilmowania, 
prezentujące regionalne smaki, itp. Projekty te z jednej strony będą służyć 
lokalnym społecznościom, ponieważ mają bardzo praktyczne zastosowanie, 
z drugiej zaś  realizacje te będą służyć turystom odwiedzającym Ziemię 
Lubuską i samym Lubuszanom, chcącym lepiej poznać bogactwo naszego 
regionu. Z trzeciej strony, bardziej osobistej, są po prostu ścieżką rozwoju 
i realizacją zawodowych marzeń autorów dofinansowanych projektów. 
„Kalejdoskop dobrych praktyk” prezentuje pełne spektrum możliwości 
wykorzystania funduszy unijnych, wdrażanych na obszarach wiejskich przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego i Lokalne Grupy Działania. 
Zapraszamy do lektury. Być może oprócz sporej ilości informacji znajdziecie 
tutaj Państwo wiele inspiracji... 
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O REGIONIE
Obszar siedmiu sąsiadujących ze sobą gmin, położonych wzdłuż Odry i War-
ty, kształtowany jest przez czynniki geograficzno-przyrodnicze (usytuowanie 
wzdłuż dolin rzecznych), geopolityczne (związane z przebiegającą tędy grani-
cą polsko-niemiecką) oraz wspólną historię, zarówno przed-, jak i powojenną, 
która do dziś ma wpływ na specyficzną kulturę mieszkańców Ziem Zachod-
nich. Cechuje go również specyficzny klimat – region wyróżnia się największą 
liczbą dni z pogodą ciepłą w skali kraju. Przeciętnie w roku jest ich 
tutaj 265,4. Jednocześnie stosunkowo rzadko notuje się dni 
z pogodą przymrozkową – średnio 69,2 w roku.
Potencjał turystyczny tego terenu opiera się zarówno na wa-
lorach przyrodniczych, jak i na dziedzictwie historyczno-kul-
turowym. Jego największą atrakcją jest Park 
Narodowy Ujście Warty – „ptasia mekka” dla 
ornitologów z całej Europy. Warto również 
wspomnieć o wspaniałych zabytkach, wśród 
nich Twierdzy Kostrzyn, obiektach sakralnych 
czy hydroinżynieryjnych, które z pewnością do-
cenią osoby zainteresowane historią myśli tech-
nicznej.
Jednak to bogactwo przyrodnicze regionu zasłu-
guje na szczególne wyróżnienie. Jego zacho-
waniu w naturalnej formie sprzyja niewielka 
gęstość zaludnienia, ograniczony rozwój 
przemysłu oraz bielicowe gleby, nieuro-
dzajne rolniczo, za to sprzyjające wzrostowi 
borów iglastych. Jest tu wiele jezior, jednak 
szczególnym elementem krajobrazu są doli-
ny rzeczne. To cenne przyrodniczo obszary, 
zwłasza w okolicach ujścia, które zachowały 
swój naturalny charakter, unikalny w skali całej  
Europy. Objęto je różnorodnymi formami ochrony 
przyrody. Licznie odwiedzane przez turystów, stały 
się istotną atrakcją turystyczną.
Wartość przyrodniczą regionu obrazują dane sta-
tystyczne. Prawie połowa obszaru LGD jest objęta 
ochroną ze względów przyrodniczych. Spotkać tu 

ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY

Zielona Dolina Odry i Warty
ul. 1 Maja 1B
69-113 Górzyca

tel. 503 034 017

fzdow@fzdow.pl
www.zdow.pl Górzyca

Słubice
Rzepin

Cybinka

Kostrzy
 nad Odrą

Słońsk

Witnica

Górzyca

Słubice
Rzepin

Cybinka

Kostrzy
 nad Odrą

Słońsk

Witnica
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można wszystkie przewidziane polskim prawem formy 
ochrony przyrody, od najwyższej – parku narodowego, 
po najniższą – obszar chronionego krajobrazu. Obszary 
chronione są chętnie odwiedzane przez turystów, przy-
jeżdżających tu najczęściej z dużych miast, m.in. z Po-
znania, Wrocławia, Szczecina i Berlina. Turystyka pełni 
istotną rolę w rozwoju regionu. W ciągu ostatnich kilku 
lat obserwowany jest wzrost popularności turystyki 
wodnej, zwłaszcza kajakowej.

O STOWARZYSZENIU
LGD Zielona Dolina Odry i Warty to stowarzyszenie, które 
jest bezpośrednim kontynuatorem działań LGD Fundacja 
Zielonej Doliny Odry i Warty. W latach 2007–2008 Funda-
cja realizowała schemat II Pilotażowego Programu Le-
ader + w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Stwo-
rzono wtedy m.in. strategię rozwoju turystyki LGD, 5 pro-
gramów odnowy cenniejszych centrów wsi, koncepcję 
turystyczną „Szlak wsi lubuskiej”, 5 projektów tarasów 
i wież widokowych, 54 tablice informacyjne, wydano rów-
nież mapę obszaru LGD i historię Nowej Marchii. Za efek-
ty realizacji Pilotażowego Programu Leader+ w 2009 r. 
Fundacja otrzymała nagrodę specjalną Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego w konkursie „Siedem Cudów 
Funduszy Europejskich”.
Następnie, jako Lokalna Grupa Działania, Fundacja 
wdrażała na obszarze sześciu gmin, tj. Cybinki, Górzy-

cy, Rzepina, Słońska, Słubic i Witnicy, Lokalną Strategię 
Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013. Dzięki niej beneficjenci LGD 
zrealizowali łącznie 85 projektów, w ramach których 
wybudowano m.in. 59 obiektów ogólnodostępnej nieko-
mercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kul-
turowej, odrestaurowano 8 obiektów cennej architektury, 
zmodernizowano 7 przedsiębiorstw i gospodarstw rol-
nicznych. W ramach działań własnych i projektów współ-
pracy Fundacja wydała 11 publikacji, stworzyła ścieżkę 
tematyczną oraz uczestniczyła w targach turystycznych 
na terenie Polski i Niemiec. Od 2016 r. LGD prowadzona 
jest przez stowarzyszenie, natomiast Fundacja w cało-
ści przejęła działalność związaną z ochroną środowiska.

Cenne i zanikające siedlisko zalewowych łąk na obszarze Dolnej Warty

Jedna z wiosek fryderycjańskich na terenie „Nowej Ameryki” Cenne i zanikające siedlisko zalewowych łąk na obszarze Dolnej Warty
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ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY

Drakkar Lubuski
Maciej Bieńko

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zamiłowanie do spędzania czasu nad wodą oraz chęć uzyskania samodzielno-
ści finansowej i usamodzielnienia się na rynku pracy po powrocie ze studiów 
na Ziemię Lubuską skłoniło mnie do stworzenia nowoczesnego przedsiębior-
stwa wykorzystującego największy atut tego terenu – piękną naturalną przy-
rodę. Poprzez zakup łodzi chciałem stworzyć produkt unikatowy na terenie 
powiatu słubickiego przybliżający jej mieszkańcom jak i osobom z poza re-
gionu florę i faunę w bardzo przystępny sposób na wyciągniecie ręki. Wybór 
odpowiedniej jednostki pływającej miał gwarantować pełną mobilność oraz 
dużą elastyczność uwzględniającą oferowane usługi. Wybrana jednostka mia-
ła umożliwiać dostosowanie się do konkretnych wymagań oraz potrzeb po-
szczególnych grup klientów.

REZULTAT PROJEKTU 
W związku z realizacją projektu udało się stworzyć mikroprzedsiębiorstwo 
oferujące zindywidualizowane usługi turystyczne jak i usługi szeroko pojętej 
organizacji imprez okolicznościowych. Realizacja projektu pozwoliła mi po-

TYTUŁ PROJEKTU: 
Mobilny punkt edukacji przyrodni-
czo-turystycznej

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
87 323,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
70 000,00 zł

Drakkar Lubuski  
Maciej Bieńko
tel. 732 449 100
ul. Kolejowa 5, Cybinka

Cybinka

Odra

Krosno Odrz.

Świecko
A2
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wrócić na teren ukochanej Ziemi Lubuskiej i osiedlenie się tutaj na 
stałe. Wybór niewielkiej płaskodennej jednostki pływającej o niskim 
poziomie zanurzenia okazał się pomysłem trafionym. Przez ostatnie 
dwa sezony poziom wody w rzece Odrze osiągał rekordowo niskie 
stany co jednak nie przeszkodziło mi w realizacji zaplanowanych 
rejsów. Możliwość zindywidualizowania produktu pod konkretnego 
klienta spowodował, iż realizowałem projekty zarówno stricte przy-
rodnicze jak również spotkania rodzinne, spotkania integracyjne czy 
urodziny.  Od momentu stworzenia przedsiębiorstwa uczestniczy-
łem w wielu lokalnych imprezach – Miejskie Dni Hanzy w Słubicach, 
Rybobranie w Krośnie Odrzańskich, Sobótka w Kunowicach, Dzień 
Dziecka w Górzycy jak również swoimi działaniami wspierałem licy-
tację WOŚP. Uczestniczyłem również w realizacji lokalnych projek-
tów z Grupą Fotograficzną AKFA – wschody i zachody słońca. Na-
wiązałem także współpracę w ramach reklamy z firmą EWE, z którą 
współpracuję już drugi rok. Staram się aby każdy rejs był wyjątkowy 
i niezapomniany dla moich gości. Na pokładzie znajdują się różne-
go rodzaju gry planszowe, kolorowanki dla dzieci, możliwość rejsu 
przy muzyce oraz słodkości dla najmłodszych pasażerów. Podczas 
każdego rejsu staram się przybliżać pasażerom najważniejsze ele-
menty bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz umiejętnego 
korzystania z walorów przyrodniczych tego terenu bez uszczerbku 
dla środowiska naturalnego.
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ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY

Horyzont Tv Słubice sp. z o.o.

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Firma Horyzont Tv Słubice sp. z o.o. istnieje na rynku od 2009 roku. Obsługa 
medialna rynku lokalnego pozwoliła na wykwalifikowanie zespołu kompetent-
nych operatorów i realizatorów obrazu. 
Realizując transmisje na żywo na rynku lokalnym firma otrzymywała zapyta-
nia o realizację większych wydarzeń. Chcąc podjąć się realizacji transmisji 
wielokamerowych niezbędny był profesjonalny sprzęt audio-video.

REZULTAT PROJEKTU 
Dofinansowanie pozwoliło na uruchomienie profesjonalnego wozu transmisyj-
nego i poszerzenie oferty realizacji transmisji na żywo. 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwój Horyzont TV Słubice 
Sp. z o.o. jako nośnika do przeka-
zywania informacji dla mieszkań-
ców regionu

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
174 061,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
99 059,00 zł

Horyzont Tv Słubice sp. z o.o.
tel. 501 666 510
ul. Piłsudskiego 17, Słubice

Słubice

Odra

Krosno Odrz.

Rzepin
A2
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Dzięki tej inwestycji firma realizowała min. duże między-
narodowe wydarzenia sportowe:
– Turniej Tenisa ziemnego Fed Cup i Puchar Davisa, 
– Mistrzostwa Świata w Rock’n’Rollu Akrobatycznym – 

Zielona Góra – 2018-2019

Ogólnopolskie wydarzenia kulturalne i muzyczne:
– Rock@Roll, Pol’and’Rock Festival – 2015-2019
– Festiwal Górski w Lądku Zdrój – 2017-2019

– Spotkanie z Olgą Tokarczuk – Wrocław 2019
– Euro Dog Show – Warszawa 2018
– AeroBaltic Air Show – Gdynia – 2018
– XIII Kongres ryzyka BIK w Warszawie – 2018
– Charytatywny mecz Gwiazd MMA – 2019
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa UAM – 2018-

2019
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ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY

Pensjonat „Leśniczówka”

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Pomysł powstania Pensjonatu Leśniczówka był wynikiem refleksji nad potrze-
bą poszukiwania harmonii współczesnego człowieka. Pęd życia, codzienny 
stres, zawrotne tempo pracy, sprawiają, że jesteśmy bardzo zmęczeni i sfru-
strowani. Potrzebujemy efektywnego wypoczynku. Najlepiej zrobić to z dala 
od miejskiego zgiełku, ruchliwych dróg, w otoczeniu przyrody o czystym po-
wietrzu. W zgodzie z naszymi planami i pragnieniami takim miejscem stał się 
właśnie Pensjonat Leśniczówka. Położony jest w samym sercu lasu, gdzie 
walory przyrodnicze, czyste powietrze, natura, są wręcz na wyciągnięcie ręki. 
Realizacja projektu pozwoliła nam na stworzenie miejsca, gdzie nasi goście 
mogą zregenerować swoje siły, odpocząć, jak również poddać się działaniom 
pozwalającym na przywrócenie naturalnej symbiozy między człowiekiem 
a otaczającą przyrodą.

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki realizacji projektu w „Leśniczówce” oferujemy 80 miejsc noclegowych 
w pokojach 1-. 2-, 3- i 4- osobowych. Wszystkie pokoje urządzone są w stylu 
klasycznym i wyposażone w TV, łazienkę z prysznicem lub wanną. W obiek-

TYTUŁ PROJEKTU: 
Budowa Pensjonatu Leśniczówka 
w Drzecinie

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
300 000,00 zł

Pensjonat „Leśniczówka”
tel. 95 780 00 00, 733 400 760
Drzecin 1

Drzecin

Odra

Krosno Odrz.

RzepinSłubice
A2
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cie dostępne jest bezpłatne Wi-Fi. Zieleń, cisza, spokój 
i przepyszne śniadania serwowane w naszej restauracji, 
sprawiają, że goście wspaniale wypoczywają i nabierają 
sił na długi czas. Do dyspozycji naszych gości jest re-
stauracja, w której serwowane są domowe dania, przy-
rządzane ze zdrowych, ekologicznych produktów i wa-
rzyw. Sala balowo-konferencyjna świetnie nadaje się na 
organizację balu, wesela czy spotkania integracyjnego 
(max. 120 osób). Sala wyposażona jest w nagłośnie-
nie oraz klimatyzację. Podczas organizowanych u nas 

konferencji udostępniamy sprzęt audiowizualny, ekran 
i projektor multimedialny. Dla poszukujących miejsca, 
w którym najważniejsza jest rodzina, to „Leśniczówka” 
jest najwłaściwszym miejscem. Dzieci są bardzo mile 
widzianymi gośćmi. Tworząc to miejsce staraliśmy się 
połączyć prostotę i bliskość natury z komfortem. Ciepły 
i rodzinny klimat „Leśniczówki” zachęca do spędzania tu 
wolnego czasu. Na miejscu i w okolicy panują doskonałe 
warunki do uprawiania rozmaitych form aktywnego wy-
poczynku, w tym turystyki pieszej.
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O REGIONIE 
Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie położone jest w zachodniej części Pol-
ski na terenie dwóch województw: dolnośląskiego (gminy Osiecznica, Pieńsk, 
Węgliniec) i lubuskiego (gminy Gozdnica, Iłowa, Małomice, Przewóz, Wymiar-
ki, Żagań i Żary) oraz na terenie czterech powiatów: żagański (gminy Iłowa, 
Małomice, Wymiarki, Żagań, Gozdnica), żarski (gminy Przewóz i Żary), zgorze-
lecki (gminy Pieńsk i Węgliniec) i bolesławiecki (gmina Osiecznica). Struktura 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie jest tak skonstru-
owana, aby oddawać w sposób reprezentatywny obszar LGD i społeczność 
zamieszkującą na jego obszarze. Tworzą ją podmioty reprezentujące sektor 
publiczny, sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz mieszkańcy.
Bory Dolnośląskie należą do największych w Euro-
pie Środkowej zwartych kompleksów leśnych. 
Ich ogólna powierzchnia wynosi ok. 170 
tys. ha. Lasy te znajdują się w granicach 
dwóch województw (dolnośląskiego i lu-
buskiego) oraz siedmiu powiatów: bole-
sławieckiego, legnickiego, lubińskiego, 
polkowickiego, zgorzeleckiego, żagań-
skiego i żarskiego. Lokalna Gru-
pa Działania Bory Dolnośląskie 
obejmuje 10 gmin poło-
żonych w zachodniej 
i środkowej części 
tego kompleksu leśnego.

O STOWARZYSZENIU 
Działalność stowarzyszenia kon-
centruje się wokół trzech zasadni-
czych wątków: działania mające na 
celu pobudzanie przedsiębiorczości 
i tworzenie miejsc pracy w gminach 
zrzeszonych w LGD, wykorzystanie 
potencjału kulturowego i przyrodnicze-
go obszaru objętego działaniem LGD 
Bory Dolnośląskie (działania pole-
gające na rozwoju infrastruktury re-

STOWARZYSZENIE LGD 
BORY DOLNOŚLĄSKIE

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
Bory Dolnośląskie
ul. Żeromskiego 25 
68-120 Iłowa

tel. 68 377 47 17

biuro@bory.org.pl
www.bory.org.pl

Przewóz

Wymiarki

Żary

Żagań

Małomice

OsiecznicaWęgliniec

Pieńsk

Gozdnica
Iłowa

Przewóz

Wymiarki

Żary

Żagań

Małomice

OsiecznicaWęgliniec

Pieńsk

Gozdnica
Iłowa
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kreacyjnej, turystycznej i kulturalnej) oraz wzmocnienie 
kapitału społecznego na obszarze LGD (granty przezna-
czone dla organizacji pozarządowych działających na 
terenie LGD). Działania te nie tylko wpisują się bowiem 
w zakres operacji, zdefiniowany w PROW 2014-2020, sta-
nowiąc jednocześnie kontynuację dotychczasowej dzia-
łalności LGD Bory Dolnośląskie, ale współgrają również 
z artykułowanymi podczas spotkań i za pośrednictwem 
ankiet opiniami mieszkańców gmin.
Dzięki sprawnej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność udało się pozyskać 
dwukrotnie (w 2019 r. i w 2020 r.) dodatkowe środki fi-
nansowe, które zostały przeznaczone przede wszystkim 
na wsparcie przedsiębiorczości. Obecnie budżet LGD 
wynosi 11 179 500,00 zł, z czego 9 270 000,00 zł prze-
znaczona jest na działanie 19.2. Wdrażanie LSR, czyli 
działania związane z tworzeniem miejsc pracy, rozwo-
jem infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej 
oraz z działaniami dedykowanymi dla organizacji poza-
rządowych działających na obszarach wiejskich obję-
tych LSR. 
Do tej pory udało się dofinansować 5 podmiotów z za-
kresu podejmowania działalności gospodarczej na 
łączną kwotę 500 000 zł, a kolejne 21 wniosków na 
łączną kwotę 2 100 000 zł zostało złożonych w Urzę-
dzie Marszałkowskim. W ramach rozwoju istniejących 
przedsiębiorstw wspartych zostało 8 podmiotów na 
łączną kwotę 1 856 265,00 zł. Ponadto wsparcie uzy-
skały 2 podmioty (189 928,00 zł) na działanie dotyczą-

cego współpracy podmiotów gospodarczych. Dzięki 
środkom pozyskanym z LGD powstało w sumie 16 no-
wych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyj-
nej lub kulturalnej w następujących miejscowościach: 
Małomice, Osieczów, Ławszowa, Wymiarki, Lutynka, 
Czerna, Stawnik, Olbrachtów, Lubomyśl, Mirostowice 
Górne, Siodło, Miłowice, Biedrzychowice Dolne, Sienia-
wa Żarska, Węgliniec, na łączną kwotę 1 532 326,20 zł. 
Dodatkowo przebudowano 4 obiekty infrastruktury tury-
stycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej w Witoszynie, Sta-
rym Żaganiu, Koninie Żagańskim oraz w  Pieńsku (łącznie 
711 307,20 zł), a także zagospodarowano tereny zielone 
w Bieniowie, Olbrachtowie i Pieńsku (łącznie 224 898,55 zł).  
Przebudowano również lokalne drogi w gminie Prze-
wóz i gminie Gozdnica na łączną kwotę 617 826,50 zł. 
W ramach projektów grantowych udało się zrealizować 
2 wydarzenia z zakresu zachowania dziedzictwa natu-
ralnego (łącznie 50 305,00 zł) oraz wybudować łącznie 
11 obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej (łącznie 208 774,00 zł) w następujących miej-
scowościach: Gozdnica, Małomice, Kliczków, Pieńsk, 
Dobrochów, Borowe, Przewóz, Marszów, Łaz, Kadłubia 
i Mirostowice Dolne. Obecnie jest realizowany projekt 
grantowy z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego, 
w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, 
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, któ-
ry realizowany jest przez 3 podmioty na łączną kwotę  
74 215,00 zł.

Świt w Borach Dolnośląskich Bory Dolnośląskie
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STOWARZYSZENIE LGD BORY DOLNOŚLĄSKIE

W starym Kinie 
Agnieszka Antosz
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Głównym motorem mojego działania były zainteresowania kulinarne, które to-
warzyszyły mi od zawsze. Jednym z największych moich życiowych marzeń 
stało się więc otwarcie własnego biznesu opartego na pracy w gastronomii. 
Pomysł okazał się tym bardziej ciekawy, że odpowiadał na powstałą lukę w tym 
zakresie na lokalnym rynku. Organizacja małych kameralnych imprez okolicz-
nościowych na odpowiednio wysokim poziomie okazały się dla społeczności 
lokalnej strzałem w dziesiątkę. Ulokowanie mojej działalności w budynku daw-
nego kina nie tylko dało drugie życie obiektowi, ale stało się pretekstem do 
stworzenia nazwy lokalu. Obecna nazwa to „W starym kinie”.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach realizacji projektu utworzony został dom okolicznościowy w którym od-
bywają się różne lokalne imprezy. Powstały stoiska z wyrobami regionalnymi, które 
pochodzą od producentów z terenu działalności LGD Bory Dolnośląskie. Ważnym 
elementem realizacji projektu stało się utworzenie nowych miejsc pracy, które zo-
stało dedykowane dla kobiet z grupy zawodowo wykluczonej.

TYTUŁ PROJEKTU: 
W starym Kinie

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
169 865,91 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

W starym Kinie  
Agnieszka Antosz
tel. 606 501 977
Dzietrzychowice 69

Dzietrzychowice

Nowogród 
Bobrzański

Żary
Żagań

Bóbr
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STOWARZYSZENIE LGD BORY DOLNOŚLĄSKIE

Arkadiusz Popin 
P.P.H.U. EKOTEX
ZAMYSŁ POWSTANIA 
W czasie kilkuletniej działalności na rynku firma wypracowała sobie renomę 
i markę. Działając zgodnie z zasadami etyki biznesu zawsze stawialiśmy na 
wysokie standardy pracy oraz wysoką jakość świadczonych usług. Zadowo-
lenie naszych klientów jest dla nas najważniejsze. Mimo tego doświadczenia, 
wypracowanej i rozpoznawalnej marki, wysokiej jakości produktów, konkuren-
cyjnych cen oraz całkiem pokaźnej grupy klientów istniała potrzeba poszerze-
nia rynków zbytu. Stąd pojawiła się konieczność inwestycji w park maszynowy 
i nowe technologie przyjazne środowisku. Projekt jest odpowiedzią na potrze-
bę rozwoju firmy poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego. Takie dzia-
łanie z pewnością umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty firmy.

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki realizacji projektu udało się zakupić kompletny zgrzebny ciąg techno-
logiczny. Składa sie o ze zgrzeblarki wałkowej, zasilacza wolumetrycznego, 
pikera czyszcząco – rozluźniającego oraz maszyny do odzyskiwania surowca 
z odpadów z dzianin wełnianych (szarpak krajek). Ponadto zoptymalizowano 
zaopatrzenie firmy w elektryczność i wprowadzono innowacyjne źródła po-
mocniczego OZE o mocy 15 kWp. W wyniku realizacji przedmiotowego pro-
jektu firma wzbogaciła swoją ofertę o zgrzeblinę wykonaną na bazie wełny. 
Zgrzeblina stanowi produkt finalny tj. bio-wypełnienie dla producentów poście-
li  naturalnej, bio-zabawek, materacy lub eko-wypełnienie (mieszanka odpadów 
z dzianin wełnianych i zgrzebliny) dedykowane dla produktów o obniżonym, 
ekonomicznym standardzie cenowym. Zgrzeblina wełniana ma zastosowanie 
również jako surowiec do dalszej produkcji: dzianin wełnianych, włóknin weł-
nianych, filców technicznych czy wełnianych filców wygłuszających.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Wełna i słońce jako ekologiczne 
alternatywy rozwoju

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
520 905,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
286 829,00 zł

Arkadiusz Popin 
P.P.H.U. EKOTEX
tel. 606 236 530
ul. Akacjowa 11, Tomaszowo

Tomaszowo

Nowogród 
Bobrzański

Żary Żagań

Bóbr
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STOWARZYSZENIE LGD BORY DOLNOŚLĄSKIE

Ośrodka Onoterapii i Hipoterapii 
„Kłapouchy” Joanna Kubik
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu społeczności z ob-
szaru LGD Bory Dolnośląskie oraz całego regionu do onoterapeutycznych 
usług medycznych, poprzez uruchomienie unikatowego ośrodka terapeu-
tycznego świadczącego kompleksowe usługi polegające na współpracy 
terapeutycznej i kontakt z osiołkiem. Hipoterapia jest to ukierunkowane 
działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania czło-
wieka w sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, 
podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część 
procesu terapeutycznego. Apiterapia polega na leczeniu miodem i innymi 
produktami pszczelimi.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach realizacji powsta-
ła działalność gospodarcza, 
w ramach której uruchomiono 
kompleksowe usługi oparte 
na onoterapii, hipoterapii i api-
terapii z wykorzystaniem mio-
du wrzosowego z lokalnej pa-
sieki. Dodatkowym walorem 
realizacji tego projektu było 
stworzenie miejsc pracy dla 
kobiet, które do tej pory były 
w grupie osób wykluczonych 
z rynku pracy. 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Uruchomienie Ośrodka Ono- 
i Hipoterapii „Kłapouchy” 
na terenie Rudawicy

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
130 500,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

Ośrodka Ono- i Hipoterapii 
„Kłapouchy”  
Joanna Kubik
tel. 533 452 245
Rudawica 87a

Rudawica

Iłowa

Szprotawa
Żary

Żagań

Bóbr
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STOWARZYSZENIE LGD BORY DOLNOŚLĄSKIE

Monika Zarycka

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Głównym zamiarem i motywem przedsięwzięcia była chęć stworzenia bazy 
edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Utworzenie ścieżki eduka-
cyjnej miało na celu stworzenie miejsca przeznaczonego do prowadzenia zie-
lonych lekcji dla uczniów, ale również miejsca odpoczynku i kontemplacji dla 
dorosłych. Realizacja projektu wynikała także z chęci podjęcia własnej dzia-
łalności gospodarczej, pozyskania dodatkowego źródła dochodu oraz stwo-
rzenia dodatkowych miejsc pracy na obszarze LGD. Projekt jest jednocześnie 
odpowiedzią na potrzebę promocji regionu i rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach operacji udało się stworzyć własną działalność gospodarczą, 
w ramach której powstała ścieżka edukacyjna. Utworzone miejsca pracy zo-
stały dedykowane grupie defaworyzowanej pod kątem dostępu do rynku pra-
cy, tj. kobietom. Dzięki stworzeniu ścieżki edukacyjnej i udostępnieniu jej do 
zwiedzania przez okolicznych mieszkańców, turystów, uczniów szkół, dzieci 
przedszkolnych wzrosła atrakcyjność turystyczna regionu Lokalnej Grupy 
Działania Bory Dolnośląskie. Dodatkowo prowadzona jest sprzedaż drob-
nych pamiątek nawiązujących do regionu i promujących potencjał lokalnych 
rzemieślników. Powstała ścieżka edukacyjna nie tylko zachęca do spędzania 
wolnego czasu w otoczeniu przyrody, ale przede wszystkim edukuje w zakre-
sie ekologii.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Pozyskanie dodatkowego dochodu 
poprzez podjęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
udostępniania ścieżki edukacyjnej 
na obszarze LGD

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
103 942,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

Monika Zarycka
tel. 607 739 727
Żarki Średnie 116a

Żarki Średnie

Zgorzelec

Bolesławiec

Lubań

A4
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STOWARZYSZENIE LGD BORY DOLNOŚLĄSKIE

Cichy Dom
Katarzyna Wójcik
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Podjęcie działalności gospodarczej i samorealizacja poprzez uruchomienie 
nowoczesnego rodzinnego domu seniora „Cichy dom”. Okazjonalnie mogą 
z niego również korzystać okoliczni mieszkańcy.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach realizacji operacji powstał nowoczesny dom seniora, oferujący 
kompleksowe warunki mieszkaniowe dla osób w wieku 50+ z którego okazjo-
nalnie mogą korzystać mieszkańcy Iłowej. Oferta domu zapewnia integrację, 
aktywizację, edukację uczestników, w tym technologiczną, jako przeciwdziała-
nie wykluczeniu, przez brak dostępu do technologii i umiejętności korzystania 
z nich. Utworzone miejsca pracy zostały dedykowane grupie defaworyzowanej 
pod kątem dostępu do rynku pracy, tj. kobietom. 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Stworzenie nowoczesnego, 
rodzinnego domu seniora 
„Cichy Dom”

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
115 881,10 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

Cichy Dom 
Katarzyna Wójcik
tel. 784 009 537
ul. Żagańska 44, Iłowa

Iłowa

Szprotawa
Żary

Żagań

Bóbr
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STOWARZYSZENIE LGD BORY DOLNOŚLĄSKIE

Tomasz Długosz 
Auto Części Auto TOMAS

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Rozwój technologii to jeden z czynników, który będzie kształtował branżę bu-
dowlaną w nadchodzącej dekadzie. Aby móc się rozwijać, a nawet wyprzedzać 
konkurencję, trzeba inwestować w nowe rozwiązania techniczne i technologicz-
ne. Na lokalnym rynku dzieje się dokładnie tak samo jak w całej Polsce i na 
całym świecie. Ciężkie prace gruntowe, które często wykonywane były ręcznie 
obecnie wykonuje się przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego. 
Dobra koniunktura na rynku budowlanym sprawiła, że znacząco wzrosło zapo-
trzebowanie na usługi ładowarką teleskopową, która przyspiesza prace ziemne.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach realizacji projektu została unowocześniona baza techniczna firmy. 
Została zakupiona wysokowydajna ładowarka teleskopowa dzięki której prace 
ziemne wykonywane są szybciej i taniej. Z rynku wypierane są usługi ręczne 
na rzecz wysoko wydajnych i bardziej ekonomicznych usług specjalistycz-
nych. Dodatkowym efektem tej inwestycji było utworzenie kolejnych dwóch 
miejsc pracy. Inwestycja w nowoczesny sprzęt była odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie na takie usługi lokalnych klientów, którzy chętnie korzystają 
z wykonawców znajdujących się w najbliższej okolicy.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Dywersyfikacja działalności 
Firmy AUTO TOMAS poprzez  
zaoferowanie usług  z wykorzy-
staniem ładowarki teleskopowej 
na terenie LGD

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
409 140,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
286 398,00 zł

Tomasz Długosz 
Auto Części Auto TOMAS
tel. 506 395 361
ul. Sienkiewicza 5, Szprotawa

Szprotawa

Iłowa

Żary
Żagań

Bóbr
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STOWARZYSZENIE LGD 
BRAMA LUBUSKA

O REGIONIE
Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska znajduje się w całości w północno-
-wschodniej części województwa lubuskiego i zajmuje 23,51% jego powierzch-
ni, obejmując swoim terenem gminy z trzech powiatów: międzyrzeckiego, 
strzelecko-drezdeneckiego i świebodzińskiego. Spójny terytorialnie obszar 
o powierzchni 3 272 km2 tworzy 14 gmin: Bledzew, Dobiegniew, Drezden-
ko, Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare 
Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, Świebodzin (z wyłączeniem mia-
sta Świebodzin) i Zwierzyn. Liczba ludności tego obszaru, według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, na dzień 31 grudnia 2013 roku, wynosiła  
128 651, a średnia gęstość zaludnienia tego obszaru to 39 osób/km2. 
Rejestracja stowarzyszenia pod nazwą „LGD Działaj z Nami” nastąpiła  
16 października 2007 roku, obszar działania wskazywał 3 gminy: Lubrzę, Skąpe 
i Świebodzin a celem jego powołania był rozwój obszaru i wspieranie inicjatyw 
społecznych. W 2008 roku w poczet członków zwyczajnych została przyjęta 
czwarta gmina – Szczaniec. W styczniu 2010 roku do grona członków zwyczaj-
nych przyjęto kolejnych 10 gmin: Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, Międzyrzecz, 
Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie i Zwierzyn.  

O STOWARZYSZENIU
W listopadzie 2015 roku Walne Zebranie Członków pod-
jęło decyzję o zmianie nazwy partnerstwa na związaną 
historycznie z obszarem i wskazującą na spójność ob-
szaru czyli Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska.

CELE STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
1. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich

2. Rozwój przedsiębiorczości opartej o zasoby lokalne
3. Rozwój turystyki

Funduszem EFSI stanowiącym źródło finansowania 
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Bra-
ma Lubuska w perspektywie programowania 2014-
2020 jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Wysokość wsparcia 
wynosi 16 083 500,00 zł. 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
Brama Lubuska
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin

tel. 68 475 46 23

biuro@bramalubuska.pl
www.bramalubuska.pl
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STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

Bartosz Jaz

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Głównym założeniem projektu było podjęcie działalności gospodarczej zwią-
zanej z zabezpieczaniem akwenów wodnych oraz organizacji szkoleń i kur-
sów z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego dla dzieci, młodzieży  
oraz dorosłych.  

REZULTAT PROJEKTU 
Został zakupiony sprzęt m.in.: skuter wodny wraz z przyczepą i deską ratunko-
wą, zestaw fantomów (3 szt.), zestaw do nauki defibrylacji półautomatycznej, 
zestaw ratowniczy, tratwa ratunkowa, deska ratunkowa, rzutka ratownicza, 
pas ratowniczy, manekin ratowniczy ILS, kołowrót i inne. Firma działa głównie 
współpracując z ośrodkiem KADET zlokalizowanym przy jeziorze Lipie, orga-
nizatorem obozów, gdzie dodatkowo prowadzone są szkolenia z zakresu ra-
townictwa wodnego i pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży. To niezwykle 
pożądana działalność, gdyż ratuje to, co najcenniejsze – ludzkie życie.

Od beneficjenta: „Otrzymanie dotacji w ramach „Europejskich Funduszy Rolnych 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
PROW 2014-2020, pozwoliło mi na stworzenie doskonałej bazy szkoleniowej  
dla dzieci i młodzieży, ale również i dla osób dorosłych. Szkolenia z ratownictwa 
wodnego oraz pierwszej pomocy stały się bardziej skuteczne, a także przyjemne  
ze względu na doskonały sprzęt do symulacji i ćwiczeń. Zakupiony skuter wod-
ny wraz z platformą ratowniczą sprawdza się doskonale w nagłych przypadkach, 
kiedy liczy się każda sekunda w dotarciu do poszkodowanego, a system ostrze-
gawczy przed nagłym, nieprzewidywalnym załamaniem pogody na akwenie, stał  
się nieporównywalnie szybszy, dzięki doskonałej mobilności.”

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podjęcie działalności gospodar-
czej związanej z zabezpieczeniem 
ratowniczym akwenów wodnych 
oraz szkoleń z zakresu pierwszej 
pomocy i ratownictwa wodnego

DZIAŁANIE: 
Podejmowanie działalności 
gospodarczej w zakresie handlu 
i usług konsumenckich

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
100 000,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

Bartosz Jaz
tel. 509 096 302
ul. Dobiegniewska 22, Długie

Długie

Gorzów Wlkp.

Strzelce 
Krajeńskie

Barlinek
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STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

P.H.U. Magdalena Wasyluk-Watros

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Możliwość świadczenia kompleksowych usług organizacji czasu wolnego 
wraz z noclegiem.

REZULTAT PROJEKTU 
Realizacja operacji stworzyła możliwość świadczenia usług związanych z or-
ganizacją spływów kajakowych, imprez integracyjnych, eventów, noclegów  
i cateringu w wyniku zakupu 7 nowoczesnych domków campingowych, zapew-
niających nocleg dla 42 osób. Lokalizacja firmy w pobliżu rzeki Obry ma wpływ 
nie tylko na rozwój firmy, ale również na promowanie walorów przyrodniczych 
naszego regionu, a tym samym rozwój turystyki. Wcześniej firma również dzia-
łała w obszarze usług turystycznych oferując wynajem kajaków. Sukcesywnie 
rozwijała się pozyskując kolejne fundusze unijne, pozwalające na zakup sprzętu, 
czy zorganizowanie pola biwakowego. Z chwilą pojawienia się klientów bizneso-
wych powstała konieczność stworzenia bazy noclegowej na wysokim poziomie. 
Zadanie to było możliwe do zrealizowania właśnie dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu z PROW, za pośrednictwem LGD Brama Lubuska.

Od beneficjenta: „Obsługując w mojej wypożyczalni kajaków klientów z instytucji i firm, 
wielu pytało o możliwość skorzystania z noclegu na miejscu. Posiadając duże pole biwa-
kowe wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu zdecydowałam się na budowę siedmiu 
6- osobowych domków rekreacyjnych. Otrzymana dotacja pozwoliła mi na tak dużą inwe-
stycję. Jestem teraz w stanie zapewnić swoim klientom kompleksową usługę.”

TYTUŁ PROJEKTU: 
Stworzenie nowoczesnej 
bazy noclegowej poprzez 
zakup domków

DZIAŁANIE: 
Rozwój działalności gospo-
darczej w zakresie usług 
turystycznych

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
572 745,81  zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
195 345,00 zł

P.H.U. Magdalena 
Wasyluk-Watros 
tel. 531 941 777
ul. Jana XXIII 15, Skwierzyna

Świebodzin

Międzyrzecz

W
arta

Skwierzyna

A2

Gorzów Wlkp.

S3
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STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

SAMBUCUS BIO

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Stworzenie linii technologicznej umożliwiającej produkcję bio-przetworów.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach realizacji zadania zakupiono maszyny i urządzenia pozwalające  
na podjęcie działalności gospodarczej produkującej przetwory owocowe 
z własnych, ekologicznych surowców – owoców czarnego bzu. Na potrzeby 
działalności beneficjent wykorzystał posiadane zasoby: grunty i budynki. Za-
kupiono m.in. wyciskarkę, wózki, stoły, prasę do owoców, kocioł warzelny, wan-
nę z pompką i wiele innych niezbędnych sprzętów.
Jak powszechnie wiadomo, owoce czarnego bzu są cenionym środkiem lecz-
niczym, wykorzystywanym w medycynie i kosmetologii. Poza właściwościa-
mi napotnymi i moczopędnymi ma również lekkie działanie przeczyszczające 
i przeciwbólowe, oczyszcza krew, odtruwa, usuwa toksyny, wspomaga lecze-
nie rwy kulszowej i nerwobóli. 
Działalność idealnie wpisała się w niszę na lokalnym rynku oraz trendy w powro-
cie do leczenia metodami naturalnymi, a także uatrakcyjniła rynek regionalny.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Sambucus Bio – zakup wyposażenia 
ekologicznej przetwórni owoców

DZIAŁANIE: 
Podejmowanie lub rozwój działalno-
ści gospodarczej w zakresie pozyski-
wania i/lub przetwarzania lokalnych 
produktów i/lub surowców

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
100 000,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

SAMBUCUS BIO 
Arnold Gintrowski
tel. 609 773 643
Pielice 8

Pielice

Gorzów Wlkp.

Strzelce 
Krajeńskie

Barlinek
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STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

MAT-BUD Michał Piechowiak

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Mat-Bud jest firmą działającą w branży metalowej i drewnianej. Zakres działal-
ności koncentruje się na budowie pomostów, głównie na akwenach wodnych. 
Brak profesjonalnego sprzętu do obróbki metalu stanowił trudną do pokonania 
blokadę w rozwoju firmy. Przystąpienie do projektu było szansą na zakupienie 
niezbędnych maszyn, tj. gilotyny i prasy krawędziowej, co w zdecydowanym 
stopniu poprawiło naszą pozycję na rynku. 

REZULTAT PROJEKTU 
W wyniku przystąpienia do projektu możemy realizować nawet duże zamówie-
nia, a to zdecydowanie poprawiło naszą pozycję na rynku.

Od beneficjenta: „Dzięki dofinansowaniu mogliśmy zakupić potrzebne maszyny, 
a tym samym znacznie zwiększając nasze obroty i dochody.  Realizujemy więcej 
zleceń jednocześnie, ponieważ nasze moce przerobowe znacznie się zwiększyły. 
Dążymy do tego żeby stać się samowystarczalni i niezależni. Zakup maszyn bar-
dzo nam w tym pomógł.”

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwinięcie działalności gospo-
darczej poprzez zakup maszyn: 
gilotyny i prasy krawędziowej

DZIAŁANIE: 
Rozwój działalności gospodar-
czej w zakresie handlu i usług 
konsumenckich

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
403.852,30 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
182 113,00 zł

MAT-BUD 
Michał Piechowiak
tel. 501 565 631
Główna 59, Przytoczna

Przytoczna

Świebodzin

Międzyrzecz

W
arta

Skwierzyna

A2

Gorzów Wlkp.

S3
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STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

Pracownia Kursko
Filip Pielesiak
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Założeniem projektu było połączenie pasji i pracy dającej satysfakcję  
oraz umożliwiającej stworzenie własnego miejsca pracy.

REZULTAT PROJEKTU 
Operacja polegała na stworzeniu profesjonalnej pracowni, w której świadczone 
są usługi szkoleniowe z zakresu fotografii analogowej i alternatywnych technik 
fotograficznych. Pracownia została zorganizowana we wsi Kursko, w otocze-
niu niezwykle bogatym przyrodniczo i krajobrazowo. Działalność prowadzona 
jest w zgodnie z naturą, wykorzystując ekologiczne źródło energii – panele 
fotowoltaiczne. W ramach realizacji projektu zakupiono także profesjonalny 
sprzęt, w tym aparaty fotograficzne, komputery, obiektywy, wyposażenie ciemni 
i nośniki pamięci. Pan Filip Pielesiak jest absolwentem Wyższego Studium Fo-
tografii AFA we Wrocławiu oraz laureatem „Konkursu na odbitkę” (TETENAL),  
gdzie uzyskał I nagrodę w Polsce oraz III miejsce w Europie. 
Wnioskodawca posiada duże doświadczenie w dziedzinie fotografii: prowadzi 
sekcję fotograficzną przy Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, pracował przy re-
alizacji Polsko-Niemieckich warsztatów fotograficznych „Alchemia fotografii” 
sfinansowanego z funduszy unijnych. 

Od beneficjenta: „Pracownia Kursko to miejsce stworzone z  pasji. Z  pasji do 
podążania za marzeniami, do fotografii analogowej, spotkań i  rozmów z  ludźmi  
oraz pięknego regionu, w którym żyjemy. Czuję się spełniony – moja praca to moje 
życie. A  to przekłada się na efekty, które możecie oglądać na moich zdjęciach. 
Zawsze z ogromną przyjemnością towarzyszę Wam w szczególnych momentach 
życia. Uwielbiam nawiązywać z Wami przyjaźnie i poznawać Wasze historie. Zapra-
szam do Kurska. Niech to będzie początek naszej wspólnej ścieżki.”

TYTUŁ PROJEKTU: 
Pracownia Kursko, 
fotografia bez granic

DZIAŁANIE: 
Podejmowanie działalności 
gospodarczej w zakresie handlu 
i usług konsumenckich

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
100 000,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

Pracownia Kursko 
Filip Pielesiak
tel. 515 142 340
Kursko

Kursko

Świebodzin

Międzyrzecz

W
arta

Skwierzyna

A2

Gorzów Wlkp.

S3
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STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

SID BUD Maciej Sidorowicz

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Możliwość świadczenia kompleksowych usług związanych z pracami ziemnymi. 

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki pozyskaniu dofinansowania na realizację operacji możliwy był zakup kopar-
ko-ładowarki, co było punktem zwrotnym w rozwoju firmy. Wzrosła jej pozycja kon-
kurencyjna tak, że mogła skutecznie rywalizować z okolicznymi firmami. Obecnie 
możliwe jest także wykonywanie prac ziemnych, wykopów ziemnych oraz inno-
wacyjnych usług rozbiórkowych i wyburzeniowych. Wcześniej firma zajmowała 
się głównie budową chodników i placów, jednak rynek usług budowlanych rozwi-
ja się bardzo dynamicznie, a klienci poszukiwali usług świadczonych w sposób 
kompleksowy. Projekt był odpowiedzią na popyt, a stale rosnące zapotrzebowanie  
jest najlepszym dowodem na to, że była to bardzo dobra inwestycja. 

Od beneficjenta: „Poprzez zakup nowej maszyny (KOPARKO-ŁADOWARKI JCB 3CX) 
zakupionej przy pomocy funduszy PROW zwiększyły nam się możliwości wykony-
wania dużych robót budowlanych. Możemy realizować o  wiele większe zlecenia 
oraz stawiać czoła trudniejszym wyzwaniom w branży budownictwa drogowego. 
Dzięki koparko-ładowarce JCB 3CX znacznie mogliśmy poszerzyć swój wachlarz 
usług, m.in. o usługi wodno-kanalizacyjne, również do przetargów na zamówienia 
publiczne w okolicznych gminach i samorządach.”

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwój firmy SID-BUD 
Maciej Sidorowicz poprzez 
zaoferowanie nowych 
usług budowlanych

DZIAŁANIE: 
Rozwój działalności gospo-
darczej w zakresie handlu 
i usług konsumenckich

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
373 920 ,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
193 834,22 zł

SID BUD 
Maciej Sidorowicz
tel. 606 334 561
Węgrzynice 12

Węgrzynice

Zielona Góra

Świebodzin

Odra

Międzyrzecz

S3

A2
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STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

Mateusz Szymczak

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Beneficjent zamierzał uzyskać środki, które umożliwią wyposażenie firmy 
i świadczenie kompleksowych usług w oparciu o nowoczesne technologie 
z wykorzystaniem dronów.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach realizacji operacji zakupiono 3 drony wraz z wyposażeniem, kame-
rę termowizyjną, komputer, monitory i meble biurowe. Ponadto z funduszy 
unijnych sfinansowany został specjalistyczny kurs do obsługi drona w celach 
zarobkowych. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest świadczenie usług w spo-
sób kompleksowy tj. od zdjęć poprzez montaż i produkcję gotowego klipu do 
umieszczenia w Internecie lub na pytach DVD. Ponadto Beneficjent wykonuje 
interaktywne panoramy sferyczne 360 stopni, transmisję video HD na żywo 
z powietrza oraz mapy terenu i modeli przestrzennych obiektów. Pomiary ter-
mowizyjne z drona pozwalają na szczegółowe sprawdzenie temperatury bu-
dynków. Jest to nowoczesna, precyzyjna, a co najważniejsze nieinwazyjna 
metoda pomiarów. Z drona można dokonać inspekcji linii energetycznych oraz 
stanu nawodnienia pól. Usługi termowizyjne z drona wykorzystywane są w le-
śnictwie, a nawet w ratownictwie. 
Fotografia taka stała się ostatnio bardzo popularna, zwłaszcza w reklamie 
miejsc atrakcyjnych turystycznie, ale również kampaniach reklamowych. Usłu-
gi takie cieszą się dużą popularnością na imprezach rodzinnych takich jak we-
sela, komunie, jubileusze.
Działalność prowadzona przez beneficjenta wzbogaciła rynek lokalny o nowo-
czesne, innowacyjne usługi oraz podniosła atrakcyjność naszego regionu.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Nowoczesne technologie lotnicze 
w różnych dziedzinach życia 
- zakup dronów z wyposażeniem

DZIAŁANIE: 
Podejmowanie działalności 
gospodarczej w zakresie handlu 
i usług konsumenckich

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
100 000,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

DronyMS 
Mateusz Szymczak
tel. 795 947 219
Osiedle Lecha 19A, Łagów

Łagów

Zielona Góra

Świebodzin

Odra

Międzyrzecz

S3

A2
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STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA - GRUPA ŁUŻYCKA”

Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania - 
Grupa Łużycka”
ul. Kopernika 19
68-300 Lubsko

tel. 68 457 61 50
tel. 68 457 61 51

biuro@grupaluzycka.pl
www.grupaluzycka.pl

O REGIONIE 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa  
Łużycka” powstało w 2008 roku i działa na rzecz spo-
łeczności obszaru dziewięciu gmin członkowskich: 
Łęknicy, Trzebiela, Tuplic, Lipinek Łużyckich, Jasienia, 
Lubska, Brodów, Gubina i gminy wiejskiej Gubin.

O STOWARZYSZENIU 
Walorem szczególnym naszej grupy jest do-
stosowanie celów do potrzeb konkretnego 
obszaru co czyni nasz program, czyli Lokalną 
Strategię Rozwoju skuteczną. Na jej realizację 
uzyskaliśmy łącznie 10 269 500 zł w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-
2020 ze środków funduszu EFRROW, z czego  
8 360 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie różnego 
rodzaju przedsięwzięć – od rozwoju przedsiębior-
czości, infrastruktury po działania „miękkie”. Po-
zostałą część środków wydatkujemy na realizację 
projektów współpracy, działania aktywizujące oraz 
koszty bieżące.
W ramach ogłaszanych konkurów wspieramy przedsięwzięcia związane z roz-
wojem infrastruktury rekreacyjnej. Dzięki naszym środkom do tej pory powstało 
28 obiektów – placów zabaw, skateparków, siłowni zewnętrznych oraz świetlic. 
Łatwa dostępność takich obiektów znacząco zmienia jakość życia na obsza-

rach wiejskich, sprzyja integracji 
i niwelowaniu różnić między mia-
stem a wsią. Działając na obszarze 
atrakcyjnym turystycznie staramy 
się dofinansowywać także projek-
ty związane z zachowaniem dzie-
dzictwa lokalnego oraz rozwojem 
infrastruktury turystycznej. Współ-
tworzymy narzędzia i aplikacje tury-
styczne, tu serdecznie zapraszamy 
do korzystania z „Mobilnej Aplikacji 
Turystycznej” WESTISTHEBEST, 
zawierającej opisy i lokalizację naj-Praca w biurze LGD

m.Gubinm.Gubin

GubinGubin

BrodyBrody

TupliceTuplice

TrzebielTrzebiel
Lipniki
Łużyckie
Lipniki
Łużyckie

LubskoLubsko

JasieńJasień

m.Łęknicam.Łęknica
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ciekawszych miejsc historycznych, kulturowych i przyrodni-
czych, a także trasy turystyczne naszego regionu. Podejmu-
jemy także szereg działań aktywizująco – promocyjnych. Na 
stałe wpisały się w krajobraz naszego obszaru warsztaty te-
matyczne w świetlicach wiejskich, animacje podczas imprez 
okolicznościowych oraz publikacje promujące nasz region. 
Duża część naszej działalności odbywa się w terenie, wśród 
mieszkańców obszaru – realizowane inicjatywy są odpowie-
dzią na ich potrzeby. Nasze działania kierujemy do dzieci, 
młodzieży, seniorów, organizacji pozarządowych… do lokal-
nych społeczności. W taką działalność jak nasza, można się 
wkręcić, a  rozwój regionu i poczucie wpływu na otaczającą 
rzeczywistość uzależnia….

W kręgu naszego szczególnego zainteresowania znajdują się lokalni przedsiębiorcy i osoby, które chcą założyć firmy w na-
szym regionie. Dbamy o nich, wierzymy i wspieramy ich pomysły, gdyż wpływają na rozwój gospodarczy obszaru oraz 
odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku. Chcemy zatrzymać ich w regionie zapobiegając tym samym wyludnianiu się 
wsi i rozwijać potencjał różnorodności towarów i usług. Wsparcie w tym zakresie do tej pory uzyskało 29 wnioskodawców.

Uczestnicy projektu „Podróże z LGD”

Miejsce odpoczynku dla turystów „15 Południk” w gm. Jasień

Wizyta uczestników projektu „Młodzieżowa Perspektywa” w Radio Zachód

Plac zabaw w Łęknicy

Sesja w ramach współpracy z beneficjentem Krzysztofą Kowerczuk
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STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - GRUPA ŁUŻYCKA”

Rehabilitacja Funkcjonalna 
Ewa Mulica
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna jest przede wszystkim naturalną konse-
kwencją mojej pasji i wyuczonego zawodu. Wiedzę i umiejętności które zdoby-
łam poprzez wykształcenie wyższe na państwowych uczelniach oraz licznych 
szkoleniach i kursach specjalistycznych mogę w pełni wykorzystać pracując 
indywidualnie z każdym pacjentem. Daje mi to możliwość podejścia holistycz-
nego, ukierunkowanego na cel jaki chce osiągnąć pacjent poprzez badanie 
i diagnozę fizjoterapeutyczną, leczenie oraz profilaktykę.

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki dofinansowaniu mogłam kupić nowoczesny sprzęt do neurorehabilita-
cji, ćwiczeń siłowych i funkcjonalnego treningu medycznego, a także wysokiej 
klasy stół do terapii manualnej. Stworzyłam praktykę, która wypełnia lukę na 
rynku usług rehabilitacyjnych zarówno tych finansowanych ze środków pu-
blicznych jak i w prywatnym sektorze. Pacjenci zgłaszający się do mnie ocze-
kują skutecznej diagnozy źródła dysfunkcji oraz bólu, doboru odpowiednich 
technik terapeutycznych w taki sposób, aby przyniosły zamierzone efekty, 
a także porady z zakresu profilaktyki. Założenia, którymi kierowałam się skła-
dając wniosek o dotację i otwierając praktykę fizjoterapeutyczną w pełni się 
realizują. Pacjenci są zadowoleni z powstania nowego gabinetu realizującego 
tak szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnych, a ja z satysfakcją pomagam im 
w powrocie do zdrowia.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Uruchomienie działalności 
gospodarczej: Rehabilitacja 
Funkcjonalna Ewa Mulica

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
64 349,05 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
60 000,00 zł

Rehabilitacja Funkcjonalna 
Ewa Mulica
tel. 695 574 750
ul. Generała Pułaskiego 37A/A1
Gubin

Gubin

Lubsko

Odra

Krosno Odrz.
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STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - GRUPA ŁUŻYCKA”

Bajkowe Wypieki Moniki 
Monika Maludy
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Moje zainteresowanie cukiernictwem rozpoczęło się około 12 lat temu, kiedy 
to postanowiłam upiec mój pierwszy tort dla swojego syna. Od tamtej pory 
stało się to moją pasją, a uruchomienie własnej pracowni cukierniczej marze-
niem. Rozwijałam swoje umiejętności, uczestniczyłam w wielu kursach. Po-
siadałam odpowiedni budynek, lecz nie miałam środków na jego wykończenie 
i wyposażenie. W końcu dowiedziałam się o możliwości pozyskania dotacji za 
pośrednictwem „Grupy Łużyckiej” i postanowiłam wykorzystać swoją szansę.

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki otrzymanej dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej udało mi się 
wykończyć budynek oraz wyposażyć go 
w odpowiednie sprzęty. Za pozyskane 
środki zakupiłam m.in. chłodnie, lodówkę, 
witrynę, stoły robocze, piec, wałkownicę. 
Dzięki tym zakupom mogę w końcu pra-
cować zawodowo robiąc to co najbardziej 
lubię. Przygotowuję różnego rodzaju cia-
sta, ciasteczka, desery, candy bary, bezy. 
Moją specjalnością są torty przygotowywane na zamówienie, z których każdy 
jest personalizowany. Szczególną popularnością cieszą się torty 3D. Bardzo 
się cieszę, że dzięki nim mogę sprawiać radość swoim klientom.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Założenie cukierni w Górzynie 
oferującej domowe wypieki 
i artystyczne torty 3D. 
Bajkowe Wypieki Moniki.

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
66 442,45 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
60 000,00 zł

Bajkowe Wypieki Moniki 
Monika Maludy
tel. 607 706 997
ul. Spokojna 37, Górzyn 
gm. Lubsko

Górzyn

Żary

Lubsko

Olszyna

Gubin
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STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - GRUPA ŁUŻYCKA”

Kowerczuk Krzysztofa

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Fotografią interesuję się kilka lat. Na początku miałam zwykły kompaktowy apa-
rat i to właśnie nim starałam się robić pierwsze dobre ujęcia. Nie jest tajemnicą, 
że jakość sprzętu we współczesnej fotografii odgrywa bardzo dużą rolę. Moje 
możliwości kreatywnego fotografowania znacznie się rozszerzyły, gdy pojawiła 
się możliwość pożyczania aparatu fotograficznego „lustrzanki” z wymiennymi 
obiektywami od zaprzyjaźnionej osoby. Na początku robiłam zdjęcia krajobrazo-
we i reportażowe w najbliższych okolicach. W celu osiągnięcia ciekawych foto-
grafii pojechałam do Indii, a dokładnie w Ladakh i Kaszmir. Jest to rejon w indyj-
skich Himalajach. Przywiozłam stamtąd wiele ciekawych ujęć. Fotografowałam 
tam przyrodę oraz ludzi. Obrazy stamtąd mam w głowie do dziś. Podróż ta dała 
mi wiele do myślenia… Odwiedziłam też inne zakątki świata – byłam w Maroko, 
Alpach, naszych cudownych Tatrach i w wielu innych przepięknych miejscach. 
Wszędzie fotografowałam. Kiedy pokazywałam swoje prace znajomym informa-
cja, że jestem fotografem pasjonatem rozeszła się dość szybko. Czasem otrzy-
mywałam e-maile z propozycją wykonania zdjęć na ślubie. W pewnym momencie 
pojawiła się myśl – czy nie zostać zawodowym fotografem ślubnym i prowadzić 
własną działalność? Założyłam swoją pierwszą stronę internetową, którą odwie-

TYTUŁ PROJEKTU: 
Utworzenie podmiotu gospodar-
czego – fotografia. Samozatrud-
nienie, osiągnięcie samodzielno-
ści zawodowej poprzez podjęcie 
działalności gospodarczej 
w branży fotografii ślubnej i oko-
licznościowej oraz jej rozwój.

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
60 000,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
60 000,00 zł

Kowerczuk Krzysztofa
tel. 660528423, 539084221
Lisia Góra 25, gm. Jasień

Lisia Góra

Żary

Jasień

Olszyna

Gubin
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dzało wiele potencjalnych klientów. Początek był trudny, 
nie miałam żadnego mentora, ani pomocy od innych za-
wodowych fotografów. Wszystko musiałam robić sama 
i jako laik poznawać branżę fotografii ślubnej. Czytałam 
wiele książek o fotografii i poradników, żeby jeszcze bar-
dziej zgłębić wiedzę. Konsekwentnie prowadziłam bloga 
i umieszczałam na nim swoje zdjęcia. Ogromną radość 
sprawiały mi pozytywne opinie, zdjęcia podobały się wie-
lu osobom. Przez pochlebne recenzje byłam naładowana 
pozytywną energią. Jak pojawiła się szansa otrzymania 
dotacji od „Grupy Łużyckiej” i założenia firmy to nawet się 
nie zastanawiałam. Szybko przeczytałam instrukcje, wy-
tyczne i napisałam biznesplan. Bardzo lubię swoją pracę, 
a fotografowanie przynosi dużo frajdy. Kiedy robię zdjęcia 

staram się eksperymentować z kompozycją i kolorem. 
Najprzyjemniejsze są późne wieczory po sesjach plene-
rowych, kiedy siadam zmęczona przed ekran monitora 
i oglądam efekty kilkugodzinnej pracy. Estetyka i obraz są 
dla mnie bardzo ważnym aspektem nie tylko na fotografii, 
ale i w życiu codziennym. 

REZULTAT PROJEKTU 
Dofinansowanie przede wszystkim umożliwiło mi korzy-
stanie z wysokiej klasy profesjonalnych aparatów oraz 
z jasnych obiektywów. Pomogło mi rozwinąć się techno-
logicznie w branży fotografii ślubnej. Najnowsze aparaty 
i obiektywy pozwalają uzyskać bardzo artystyczny wy-
miar zdjęć.
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STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - GRUPA ŁUŻYCKA”

M&K STUDIO METAL Sp. j. 
Kordian Gierczyński Marek Ziętka 

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Na terenie naszego województwa znajduje się wiele firm 
z branży ogrodzeń metalowych i kutych. Podstawowym celem 
rozwoju działalności naszej firmy było wprowadzenie do na-
szej oferty, nowych  niedostępnych nigdzie wzorów ogrodzeń 
metalowych, co sprawiło, że nasza firma stała się konkurencyj-
na w naszym rejonie. Tylko zakup nowej technologii pozwolił nam na znaczne 
wyprzedzenie innych firm. Chcemy efektywnie zwiększyć produkcję naszych 
ogrodzeń poprzez wprowadzenie nowej palety nowoczesnych wzorów przy 
zachowaniu najwyższej jakości. Jako jedna z nielicznych firm wdrożyliśmy 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Wzrost konkurencyjności firmy 
poprzez wprowadzenie 
nowoczesnego wzornictwa 
w systemach ogrodzeniowych

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
427 000,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
268 489,00 zł

M&K STUDIO METAL Sp. j.  
Kordian Gierczyński Marek Ziętka
tel. 660 721 300
ul. Partyzantów 17, Gubin

Gubin

Lubsko

Odra

Krosno Odrz.
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normę EN1090 co pozwala na oznakowanie naszych 
wyrobów znakiem CE. Jako firma z długoletnim sta-
żem na rynku ogrodzeń jesteśmy znani ze spełniania 
indywidualnych życzeń naszych klientów. Od prawie 
trzech lat do dnia dzisiejszego odczuwamy ze strony 
naszych klientów duże zainteresowanie produkcją no-
woczesnych ogrodzeń, które teraz możemy swobodnie 
realizować. Wprowadzenie do naszej oferty nowych 
wzorów niedostępnych u konkurencji zwiększyło liczbę 
zadowolonych klientów, a co za tym idzie zwiększyło 
rentowność firmy.

REZULTAT PROJEKTU 
Po powiększeniu naszego parku maszynowego o nowe 
maszyny oraz urządzenia jesteśmy w stanie reali-

zować niemal każde zamówienie na dowolne ogro-
dzenie w najwyższym standardzie i jakości. Naszym 
priorytetem jest satysfakcja klienta, a to przyczynia 
się do budowy dobrego i profesjonalnego wizerunku 
firmy. Wśród naszych klientów pojawiają się coraz 
częściej młodzi dobrze wykształceni ludzie, budują-
cy swoje pierwsze domy, mający własne wyobrażenie 
o wymarzonych ogrodzeniach. Młodzi ludzie są zain-
teresowani modernistycznymi wzorami pasującymi 
do nowoczesnych domów. Chcemy wyjść naprzeciw 
ich oczekiwaniom i spełniać ich wysokie wymagania. 
Ilość wykonywanych pomiarów u naszych klientów 
pokazują wyraźnie iż jest to trend wzrostowy, a co za 
tym idzie będzie budował stabilność firmy na najbliż-
sze lata.
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STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW 
I JEZIOR - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Kraina 
Lasów i Jezior - 
Lokalna Grupa Działania
ul. Nadodrzańska 9
67-112 Siedlisko

tel./fax: 68 352 41 45
tel. 68 414 53 91

biuro@klj.org.pl
www.klj.org.pl

O REGIONIE
Pod względem czysto turystycznym obszar Stowarzyszenia Kraina Lasów 
i Jezior – LGD należy do wyjątkowo atrakcyjnych regionów województwa lu-
buskiego – głównie za sprawą dużych powierzchni leśnych oraz akwenów. 
Krajobraz jest bardzo urozmaicony, a jego ważnymi elementami, wzbogacają-
cymi turystycznie poszczególne gminy są m.in. malownicze Jezioro Sławskie, 
rzeka Odra oraz liczne zabytki. Jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod 
względem turystycznym na naszym obszarze jest Zamek Carolath w Siedli-
sku. Malownicza ruina zamku stoi na wysokiej skarpie nad Odrą – przejeż-
dżając przez Siedlisko nie sposób jej nie zauważyć. Obok zamku rozciąga się 
park krajobrazowy, założony w XVIII – XIX w. We wsi Siedlisko znajduje się 
też zabytkowy kościół, a w jego obejściu kaplica grobowa księżnej Wandy 
z początku XX wieku. W naszym regionie warto też zatrzymać się na chwilę 
w malowniczej Sławie, chociażby dlatego, aby podziwiać piękny Park krajobra-
zowy założony w 1854 r. Obecnie jest to jeden z największych w woj. lubuskim  
(45 ha). W Parku znajdziemy pomnikowe drzewa oraz największe w zachodniej 
Polsce skupienie bluszczu. Wzdłuż Parku rozciąga się największe w naszym 
regionie Jezioro Sławskie. Ponadto na obszarze działania naszego Stowarzy-

Sława

Nowa Sól

Kotla

Wschowa

Szlichtyngowa

Siedlisko

Sława

Nowa Sól

Kotla

Wschowa

Szlichtyngowa

Siedlisko
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szenia znajduje się wiele lasów, gdzie można wybrać się 
na grzybobranie. Znajdziemy tu również ciekawe obiekty 
architektury sakralnej głównie na terenie gmin Wscho-
wa, Szlichtyngowa i Kotla. Kolejnym z atutów naszego 
regionu jest malownicza rzeka Odra, na której organi-
zowane są zawody wędkarskie, rejsy statkami, zawody 
kajakarskie i wiele innych, ciekawych atrakcji. Dla obser-
watorów przyrody sezon trwa cały rok. Zarówno latem 
jak i zimą nad Odrą możemy podziwiać wiele gatunków 
ptaków czy zwierząt. Piękno naszego regionu można 
podziwiać na licznych szlakach turystycznych, trasach 
rowerowych oraz pieszych. Dzięki dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej obszar naszej Lokalnej Grupy Działania bo-
gaty jest w urocze zakątki rekreacyjne, liczne plenerowe 
siłownie oraz place zabaw dla dzieci. Warto zagościć 
u nas choć na chwilę, po to, aby poznać piękno naszego 
regionu, skosztować produktów regionalnych i zachwy-
cić się mikroklimatem. Kraina Lasów i Jezior położona 

jest na terenach równinnych. Tworzą ją następujące 
gminy: Nowa Sól, Siedlisko, Sława, Wschowa, Szlichtyn-
gowa oraz Kotla. 

O STOWARZYSZENIU
Inicjatywą Stowarzyszenia jest wspieranie działań na 
rzecz rozwoju obszaru działania LGD, promocja oraz 
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych, 
prawnych i organizacji, które podejmują działania służą-
ce temu celowi. Stowarzyszenie poprzez swoje działania 
mobilizuje mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału 
w procesie rozwoju oraz dąży do ich integracji. Prowadzi-
my aktywizację mieszkańców poprzez wizyty studyjne. 
Cele realizujemy poprzez organizację i prowadzenie szko-
leń, kursów, warsztatów, konkursów, prowadzenie dzia-
łalności wydawniczej, organizację lub udział w targach, 
konferencjach, seminariach, sympozjach, certyfikację 
produktów i usług charakterystycznych dla obszaru LGD.

Jezioro Sławskie
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STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR - LGD

Ekologiczne Centrum Pralnicze – 
Delf in 

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zamysłem było i jest poszerzenie oferowanych usług o kompleksowe usłu-
gi prania i czyszczenia odzieży ochronnej pracowników branży spożywczej 
i przemysłowej.

REZULTAT PROJEKTU 
Wzrost dochodu, w tym stabilny rozwój firmy, poprzez zaoferowanie innowa-
cyjnych usług czyszczenia odzieży roboczej skierowanych do sektora prze-
mysłowego w tym głównie do zakładów przetwórstwa mięsnego, których  
na naszym terenie jest wiele. Zmodernizowany park maszynowy pozwala na 
świadczenie usług na wysokim poziomie.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwój firmy Ekologiczne 
Centrum Pralnicze – Delfin 
poprzez zaoferowanie kom-
pleksowych usług czyszczenia 
odzieży roboczej 

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
273 242,65 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
177 607,00 zł

Ekologiczne Centrum Pralnicze 
– Delfin
tel. 68 365 59 19, 603 910 147
Wróblów 38

Wróblów

Sława

Odra

Wolsztyn

S3

Głogów

Nowa Sól
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STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR - LGD

PRO G3 Weronika Dziełakowska

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Przyroda zawsze była obiektem zainteresowania fotografów zawodowych i ama-
torów. Rozwój fotografii cyfrowej sprawił, że w ostatnich latach znacznie wzro-
sło zainteresowanie tym rodzajem fotografii szczególnie u amatorów. Pragną oni 
dotrzeć z kamerą fotograficzną lub filmową w miejsca przyrodniczo atrakcyjne. 
Pojawiło sie również większe zainteresowanie warsztatami fotograficznymi.

REZULTAT PROJEKTU 
Utworzona została firma zajmująca się organizacją wycieczek, warsztatów 
fotograficznych i filmowych związanych z przyrodą.  Firma w swojej ofer-
cie posiada organizację foto-safari dla turystów, terenowe warsztaty pod 
kątem fotografowania i filmowania różnych gatunków roślin i zwierząt wy-
stępujących w naszym regionie. Organizowane są warsztaty ekologiczne  
w formie zajęć w terenie dla dzieci i dorosłych, jak również wycieczki po terenie 
w poszukiwaniu i odkrywaniu perełek przyrodniczych naszego regionu oraz 
dokumentowania ich filmem i fotografią.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozpoczęcie działalności 
firmy PRO G3 Weronika 
Dziełakowska

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
53 400,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
50 000,00 zł

PRO G3 
Weronika Dziełakowska
tel. 530 608 067
ul. Daszyńskiego 39/4, Wschowa

Leszno

Odra

Wolsztyn

Głogów

Wschowa
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STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR - LGD

Oponiarnia Przyborów 

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Rozwój działalności gospodarczej spowodowany dynamicznym rozwojem 
rynku opon użytkowych i specjalistycznych. Zaistniała konieczność zaspoko-
jenia potrzeb firm wykorzystujących pojazdy o dużym zasięgu zastosowań.

REZULTAT PROJEKTU 
Kompleksowy serwis, w którym można załatwić wszystkie sprawy związane 
z oponami. Począwszy od opon rowerowych, skuterowych, motocyklowych, 
poprzez opony do samochodów osobowych, suwów a także ciężarowych, 
przemysłowych i rolniczych. Oponiarnia może obsłużyć autobusy, tiry, fadro-
my, koparki, traktory i wiele innych pojazdów przemysłowych. Posiada na 
wyposażeniu nowoczesną montażownicę, która obsługuje koła o masie do  
2,5 t i średnicy 2,5 m. Ponadto obsługuje koła wyposażone w czujniki ciśnie-
nia, które wymagają dodatkowej ostrożności i umiejętności. W Oponiarni 
można również  sprawdzić wadliwy czujnik ciśnienia, czy też zaprogramo-
wać nowy. Dodatkowo posiada profesjonalny sprzęt do wymiany opon typu 
Run on Flat oraz niskoprofilowych. Posiada niezwykle precyzyjne wyważarki 
do kół. Wyważa się tu nie tylko koła do pojazdów osobowych czy dostaw-
czych, ale również można wyważyć dynamicznie koła do tirów. Jako jedyni 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwój działalności gospo-
darczej poprzez wprowadze-
nie nowych usług i stworze-
nie nowych miejsc pracy

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
225 512,55 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
142 200,00 zł

Oponiarnia Przyborów
tel. 728 826 643
ul. Odrzańska 10, Przyborów

Przyborów

Odra

Wolsztyn

S3

Głogów

Nowa Sól
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w okolicy wyważamy dynamicznie koła do motocykli. 
Klient w serwisie może liczyć na profesjonalną naprawę 
opon. Firma oferuje nie tylko standardowe naprawy na 
zimno, czyli naprawę czoła bieżnika kołkiem lub łatką 
wulkanizacyjną, ale wykonuje również naprawy na go-
rąco. Jest to profesjonalna naprawa wulkanizacyjna, 
oparta o nowoczesne technologie. Dzięki temu firma 
jest w stanie wykonać naprawy rozległych uszkodzeń, 
również bocznych. Po taką naprawę mogą zgłosić się 
właściciele pojazdów osobowych, a co ważniejsze, 
można w ten sposób naprawić koła do tirów oraz prze-
mysłowe. Koszt takiej naprawy jest niewspółmiernie 
niski w stosunku do zakupu opony nowej.

W Oponiarni Przyborów można profesjonalnie sprawdzić 
stan swoich opon, kupić i założyć nowe, wyważyć koła, 
wyprostować felgi, oferujemy usługi piaskowania i sodo-
wania felg. W ofercie są opony nowe i używane, począw-
szy od marek budżetowych po marki premium. Firma 
ciągle powiększa swój asortyment towarowy i poszukuje 
nowych możliwości dostaw, aby zapewnić klientom opo-
ny dostosowane do ich potrzeb w atrakcyjnych cenach.

Oponiarnia wykonuje  wszelkie czynności, które wcho-
dzą w zakres usług wulkanizacyjnych. Nie ma dla nich 
rzeczy niemożliwych, nie ma też podobnego serwisu 
w okolicy.
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STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR - LGD

Piekarnia Spokojna
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zdrowe odżywanie nie jest chwilową modą, ale coraz silniejszym trendem. 
Polacy chcą jeść zdrowo i odpowiedzialnie, dlatego coraz częściej wybierają 
żywność nieprzetworzoną, bez konserwantów i chemicznych dodatków. Brak 
w okolicy piekarni wypiekającej chleb według tradycyjnych receptur skłonił 
mnie do podjęcia decyzji o utworzeniu piekarni o takim profilu.

REZULTAT PROJEKTU 
Utworzona firma zajmuje się produkcją pieczywa opartego na produktach lo-
kalnych oraz tradycyjnych recepturach. W piekarni wytwarzane są chleby bio 
– pełnoziarniste, pszenno-żytnie i żytnie oraz bułki bio – pełnoziarniste, pszen-
ne i orkiszowe. Chleby przygotowywane są na zakwasie świeżym, dojrzałym 
z fermentacji wielofazowej. Produkty składają się wyłącznie z ekologicznych 
składników i ekologicznej mąki. Otwarcie piekarni zaspokaja zapotrzebowanie 
konsumentów poszukujących  pieczywa zdrowego, naturalnego. Wypiekane pie-
czywo spełnia oczekiwania konsumentów, jest wysokiej jakości, daje gwarancję 
niepowtarzalnego smaku, smaku chleba wypiekanego przez nasze babcie.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Otwarcie działalności gospo-
darczej w branży piekarniczej 
poprzez zaoferowanie ekologicz-
nego pieczywa przygotowywane-
go według tradycyjnej receptury

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
70 000,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
50 000,00 zł

Piekarnia Spokojna
tel. 663 257 611
Spokojna

Spokojna

Sława

Odra

Wolsztyn

S3

Głogów

Nowa Sól
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STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR - LGD

„Zielone Ogrody” Wojciech Fisz

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zapotrzebowanie na usługi związane z architekturą krajobrazu, czyli najkró-
cej mówiąc w zakresie zakładania i pielęgnacji ogrodów rozwija się w Polsce 
od bardzo niedawna, ale wykazuje duży potencjał rozwojowy. Mając duże do-
świadczenie na rynku lokalnym i regionalnym stale chcemy się rozwijać i speł-
niać oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 

REZULTAT PROJEKTU 
Zapotrzebowanie na usługi ogrodnicze jest coraz większe. Nasza firma oferuje 
kompleksową opiekę związaną z pielęgnacją ogrodów odbiorcom indywidualnym, 
wspólnotom mieszkaniowym, hotelom, itp. Dla nas ogród to nie tylko zieleń. To 
całość przestrzeni, która otacza dom. Dlatego proponujemy rozwiązania komplek-
sowe, planując i realizując zadania od A do Z. Mamy wieloletnie doświadczenie 
w usługach ogrodniczych spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających 
klientów. Szeroka oferta poparta wiedzą specjalistów to nasz największy atut.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podniesienie konkurencyjności 
poprzez wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań w przedsiębiorstwie 
„Zielone Ogrody” Wojciech Fisz

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
332 97,02 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
149 516,00 zł

„Zielone Ogrody” 
Wojciech Fisz
tel. 691 666 423
Grochowice 103

Grochowice

Odra

Wolsztyn

S3

Głogów

Nowa Sól
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STOWARZYSZENIE LGD 
MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

O REGIONIE
Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem aktualnie prowadzi swoją 
działalność na terenie ośmiu gmin: Bojadeł, Czerwieńska, Kolska, Nowogrodu
Bobrzańskiego, Sulechowa, Świdnicy, Trzebiechowa, Zaboru. Gminy tworzące 
dziś LGD zajmują łącznie powierzchnię nieco ponad 1 209 km2.
Zgodnie z sugestią, płynącą z nazwy Lokalnej Grupy Działania, tereny objęte 
aktywnością stowarzyszenia położone są wzdłuż głównych rzek południowej 
części województwa lubuskiego (lub w strefie ich bezpośredniego oddziały-
wania). We wszystkich gminach znajdują się też inne naturalne lub sztuczne 
cieki i zbiorniki wodne, stanowiące istotny walor krajobrazowo-przyrodniczy. 
Tak więc, poza spójnością terytorialną, na obszarze strategii występują także 
inne rodzaje spójności, mające związek z realizacją strategii. Administracyjnie 
wszystkie gminy, na terenie których działa LGD Między Odrą a Bobrem, przyna-
leżą do województwa lubuskiego i niemal wszystkie wchodzą w skład powiatu 
zielonogórskiego. Jedynie Gmina Kolsko stanowi część sąsiedniego powiatu 
nowosolskiego. Jest to więc spójny przestrzennie obszar, położony w widłach 
Odry i Bobru, wokół administracyjnego centrum województwa.

O STOWARZYSZENIU
Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem jest dobrowolnym, samorząd-
nym, trwałym zrzeszeniem, które powstało, aby zrealizować wiele ambitnych 

i ważnych społecznie celów. Przede 
wszystkim są to działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich, aktywizację mieszkańców 

obszarów wiejskich, realizację lo-
kalnej strategii rozwoju 

opracowaną przez Lo-
kalną Grupę Działania 
(LGD), promocję śro-
dowiska naturalnego, 

krajobrazów i zasobów 
historyczno-kulturalnych, 

rozwój turystyki i sportu oraz 
jej szerokiej popularyzacji. Niezwykle waż-

nym obszarem aktywności są działania skierowane 
na rzecz rozwoju regionu poprzez wsparcie lokalnych 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
Między Odrą a Bobrem
ul. Lipowa 1
66-003 Zabór

tel. 68 320 13 55
tel. 603 505 517

lgd@miedzyodraabobrem.pl
www.miedzyodraabobrem.pl

Świdnica

Nowogród
Bobrzański

Czerwieńsk

Sulechów

Trzebiechów

Zabór Kolsko

Bojadła

Świdnica

Nowogród
Bobrzański

Czerwieńsk

Sulechów

Trzebiechów

Zabór Kolsko

Bojadła
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środowisk i inicjatyw oddolnych. Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania Między Odrą a Bobrem powołano do 
życia 13.02.2008 r. w formie partnerstwa jakim jest sto-
warzyszenie „specjalne” posiadające osobowość praw-
ną. Nadzór nad nim sprawuje Marszałek Województwa 
Lubuskiego. 

STOWARZYSZENIE LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM 
W ZABORZE REALIZUJE LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU 
BAZUJĄC NA PONIŻSZYCH CELACH OGÓLNYCH LSR

1. Wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego po-
tencjału do rozwoju zróżnicowanych form turystyki..

2.
Wykorzystanie rosnącego zaangażowania miesz-
kańców w funkcjonowanie społeczeństwa obywa-
telskiego i organizację życia publicznego.

3.
Wzrost aktywności gospodarczej w ramach Lo-
kalnej Strategii Rozwoju (LSR) poprzez tworzenie 
i rozwój MSP.

4.

Przeciwdziałanie i zwalczanie wykluczenia społecz-
nego, związanego z trudniejszym dostępem do ryn-
ku pracy i usług publicznych, w tym edukacyjnych, 
medycznych kulturalnych i sportowo rekreacyjnych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą 
a Bobrem realizuje swoje działania w oparciu o Lokal-
ną Strategię Rozwoju (LSR). W ramach swojej statuto-
wej działalności prowadzi nabory dotyczące wsparcia 
finansowego na podejmowanie działalności gospodar-
czej, wsparcia rozwoju lokalnej turystyki oraz wsparcia 

finansowego dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. W szczególny sposób wspiera rozwój in-
tegracji społecznej poprzez inwestycje w infrastrukturę 
kulturalną oraz rekreacyjną. Jest operatorem na woje-
wództwo lubuskie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 
W ramach tego programu w latach 2017-2019 stu be-
neficjentów otrzymało duże wsparcie finansowe na re-
alizację projektów oddolnych dla grup nieformalnych, 
młodych organizacji oraz działań samopomocowych. 
Stowarzyszenie było także partnerem projektów takich 
jak: „MAT” – mobilna aplikacja turystyczna i „Wsparcie 
na starcie”. Realizowało również mniejsze projekty skie-
rowane do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu 
działania LGD, tj. „Przygoda z kajakiem”, „Moja przyja-
ciółka pszczółka”, „Zielone budownictwo w lubuskiej 
wsi”, „Ku jedności i wolności - historyczne i współcze-
sne wartości niepodległościowe młodych Lubuszan”, 
„Wolność, marzenia, prawda – 30-lecie wyborów czerw-
cowych”. Stowarzyszenie uczestniczy w różnego rodza-
ju twórczych inicjatywach, społecznych, lokalnych, któ-
re są skierowane do mieszkańców z obszaru działania 
LGD. Realizuje projekty, które wpisują się w strategię jej 
działania i nawiązują do ochrony tradycji, szczególnie 
tej lokalnej. Organizuje warsztaty międzypokoleniowe 
dla mieszkańców obszarów wiejskich na których dzia-
ła. Za szczególnie wartościowe uznawane są projekty, 
które nie tylko przybliżają życie naszych przodków, ale 
również pokazują młodemu pokoleniu jak dziś takie tra-
dycje kontynuować i naśladować.

Odra w promieniach słońca 

Zachód słońca nad Odrą
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STOWARZYSZENIE LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

Mobilna Fotografia 
Sylwia Wawrzyniak-Bodnar

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Głównym powodem podjęcia przeze mnie działalności gospodarczej było 
stworzenie sobie miejsca pracy, które połączy pasję do fotografowania z moż-
liwością uzyskiwania dochodów. Stało sie to możliwe dzięki środkom, które za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” można było 
pozyskać z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ten spo-
sób powstała firma oferująca usługi fotografowania i filmowania pod nazwą 
Mobilna fotografia Sylwia Wawrzyniak-Bodnar.
Pasja staje się wymarzoną pracą. Możliwość tworzenia, poznawania nowych 
ludzi, szkolenia się, działalności zarobkowej, rozwoju osobistego, tworzenia 
konkurencyjnej branży na terenach wiejskich w stosunku do usług z terenu 
miejskiego. Ciekawymi elementami mojej pracy jest kreowanie gustu foto-
graficznego swoich klientów, pozyskiwanie nowych, planowanie dalszego 
rozwoju działalności. Moja firma to kreatywna fotografia, filmowy reportaż 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podjęcie działalności 
gospodarczej pod nazwą 
Mobilna Fotografia Sylwia 
Wawrzyniak-Bodnar

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
50 226,98 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
50 000,00 zł

Mobilna Fotografia 
Sylwia Wawrzyniak-Bodnar
tel. 503 614 488
Krężoły, Nasienna 2

Krężoły

Zielona Góra

Sulechów

O
dra

Świebodzin

S3
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ze ślubu, ujęcia z powietrza z użyciem drona. Traktuję 
fotografię jako formę wyrazu – opowieść danej chwi-
li, która po latach stanowić będzie bezcenną pamiątkę  
rodzinną. 
Stawiam na zmysłowe, nostalgiczne pokazanie relacji 
międzyludzkich, przefiltrowanej okiem kobiecej wrażli-
wości, w lekkim klimacie retro. 
Ważny jest bliski kontakt z klientem: miła rozmowa, do-
bra muzyka, nastrój swobodnej opowieści o samym\sa-
mej sobie dają szansę na zrobienie dobrych zdjęć. Dbam 
o to, aby klient czuł się u mnie swobodnie. Mobilność 

mojej pracy cechuje to, że dojeżdżam tam, gdzie życzy 
sobie klient. Tak powstają fotoreportaże i sesje wyjaz-
dowe w wielu wyjątkowych miejscach. Ciągle uczę się 
od najlepszych i inwestuję w warsztat. Zapraszam do 
wspólnej  fotograficznej przygody. 

REZULTAT PROJEKTU 
Utworzono nową działalność gospodarczą na terenie 
wiejskim w miejscowości Krężoły w gminie Sulechów. 
Moja firma stała się rozpoznawalną marką z której usług 
korzysta wciąż rozszerzająca się grupa klientów.
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STOWARZYSZENIE LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

Pszczelarnia Słodnik

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu z PROW udało się stworzyć miejsce 
rekreacjo-turystyczne ze ścieżką edukacyjną o pszczołach.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach projektu została otwarta jednoosobowa działalność gospodar-
cza, która okazała się pomysłem na życie. Organizacja „lekcji edukacyjnych” 
o owadach pozwala na połączenie pasji z pracą. Dzięki utworzeniu strony 
internetowej wraz ze sklepem internetowym została otwarta kolejna furtka 
do sprzedaży naturalnych produktów pszczelich, tym razem w sieci. 
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zakupiono samochód ciężarowy, ta-
blice i zeszyty edukacyjne o owadach zapylających i roślinach pyłko-mio-
dodajnych, namiot reklamowy, stoły wystawowe, sztalugi, sprzęt konferen-
cyjny (laptop, rzutnik, ekran) oraz utworzono stronę internetową wraz ze 
sklepem. 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Pszczelarnia Słodnik 
– sprzedaż produktów 
naturalnych i edukacja 
ekologiczna

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
88 386,17 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
50 000,00 zł

Zabór

Zielona Góra

Sulechów

O
dra

Nowa Sól

S3

Pszczelarnia Słodnik
tel. 510 479 524
ul. Polna 16, Zabór

52    Kalejdoskop Dobrych Projektów



  

Kalejdoskop Dobrych Projektów    53



  

STOWARZYSZENIE LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

art_lab Daniel Stachuła

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Pomysł dotyczący realizacji projektu art_lab Daniel Stachuła bezpośrednio wy-
nikał z bardzo bogatego doświadczenia właściciela firmy w zakresie szeroko 
pojętej działalności w obszarze kultury estetycznej, a w szczególności w za-
kresie promocji kultury teatralnej. Mimo młodego wieku odniósł znaczące suk-
cesy w zakresie pedagogiki teatru, prowadzenia warsztatów pedagogiczno-te-
atralnych dla uczniów, nauczycieli, a także edukatorów kultury. Jako pedagog 
współdziała w programie Lato w Teatrze. Współpracując z wieloma znaczą-
cymi scenami teatralnymi i operowymi w kraju, stale podnosi swoje zawodo-
we kompetencje. Zajmuje sie również reżyserią w teatrach operowych Polski. 
Korzystając z dotychczasowych bogatych doświadczeń oraz wypracowanych 
autorskich metodach i technikach pracy, twórca projektu postanowił podzielić 
się swoją wiedzą i kompetencjami z osobami indywidualnymi, zorganizowany-
mi grupami, a nawet z instytucjami kultury. 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Uruchomienie działalności 
gospodarczej pod nazwą 
art_lab Daniel Stachuła

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
70 750,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
70 000,00 zł

Kalsk

Zielona Góra

Sulechów

O
dra

Świebodzin

S3

art_lab 
Daniel Stachuła
tel. 607 259 232
Kalsk 94/2
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REZULTAT PROJEKTU 
W związku z realizacją operacji utworzono nowe miej-
sce pracy (samozatrudnienie) w nowopowstałej jedno-
osobowej działalności gospodarczej. Art_lab to start-up, 
szerzący dobre praktyki w zakresie edukacji kulturalnej. 
Prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, nauczycieli, edukatorów i pedagogów, 
zainteresowanych edukacją teatralną. Doradza i przy-
gotowuje wnioski o dofinansowanie projektów kultural-
nych, artystycznych, społecznych i edukacyjnych.

Prowadzi szkolenia z zakresu:
- autoprezentacji (indywidualne i grupowe),
- technik aktorskich w wystąpieniach publicznych,
- technik improwizacyjnych (negocjacje, mediacje, 
  prezentacje, szkolenia),
- technik dramowych w coachingu.

Kalejdoskop Dobrych Projektów    55



STOWARZYSZENIE LGD 
REGIONU KOZŁA

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania 
Regionu Kozła
ul. Rynek 16
66-120 Kargowa

tel. 68 352 52 30
tel. 502 060 231

biuro@lgdrk.pl
www.lgdrk.pl

O REGIONIE 
Lokalna Grupa Działania obejmuje dziś 6 gmin z pogranicza województwa lu-
buskiego (Babimost, Kargowa, Trzciel, Zbąszynek) i wielkopolskiego (Siedlec, 
Zbąszyń). Proces budowania partnerstwa w ramach Lokalnej Grupy Działania 
Regionu Kozła rozpoczął się już w roku 1995, kiedy to siedem gmin położonych 
wzdłuż rzeki Obry postanowiło zawiązać stowarzyszenie dla realizacji wspól-
nych działań kulturalnych, sportowych, turystycznych i gospodarczych. Utwo-
rzone wtedy zrzeszenie nazwano Stowarzyszeniem Gmin RP Region Kozła, 
od nazwy instrumentu ludowego powszechnie stosowanego w tym obszarze 
(kozła ślubnego i kozła weselnego). W roku 2006 z inicjatywy tego stowarzy-
szenia doszło do powołania Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Zebranie 
założycielskie odbyło się 19 kwietnia 2006 r. w Babimoście. W spotkaniu tym 
uczestniczyło 47 osób reprezentujących 3 sektory tzn. gospodarczy, publiczny 
i społeczny, które wyłoniły spośród siebie organy stowarzyszenia oraz uchwaliły 
pierwszy statut. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zosta-
ło zarejestrowane w dniu 18 maja 2006 r. co umożliwiło rozpoczęcie przygo-
towań do aplikowania o środki finansowe w ra-
mach programu Leader. 

O STOWARZYSZENIU 
Pierwszy projekt w ramach I Schematu 
został zrealizowany na kwotę 56 000 zł, 
a jego najważniejszym efektem było opra-
cowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz systematyczne 
zwiększanie liczby członków działających 
w stowarzyszeniu, spośród których wyłoniła się 
grupa osób aktywnie przygotowujących stowarzy-
szenie do udziału w II Schemacie programu Leader. 
W okresie tym przygotowano również wniosek 
o środki w ramach projektu Leader + II Schemat na 
kwotę 738 200 zł. Po podpisaniu 19 lutego 2007 
r. umowy z Fundacją FAPA o dofinansowanie 
projektu „Region Kozła inny niż wszystkie” przy-
stąpiono do działań, mających na celu realizację 
projektów związanych z promocją obszarów wiej-
skich, mobilizowaniem lokalnej społeczności do 
wzięcia udziału w działaniach podejmowanych na 

Babimost

Kargowa

Siedlec

ZbąszyńZbąszynek

Trzciel

Babimost

Kargowa

Siedlec

ZbąszyńZbąszynek

Trzciel
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rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechnianiu 
i wymianie informacji o inicjatywach aktywizujących lud-
ność. Projekt ten obejmował wszystkie gminy należące  
do Regionu Kozła i był realizowany od stycznia 2007 r. 
do 14 kwietnia 2008 r. Podczas różnorodnych operacji, 
warsztatów, szkoleń, działań promocyjnych oraz imprez 
integracyjnych angażowano znaczną liczbę mieszkań-
ców, jego trwałym efektem jest wiele materiałów i opra-
cowań, które będą wykorzystywane w kolejnych latach 
funkcjonowania stowarzyszenia. Jednym ze znaczących 
działań było wypracowanie koncepcji jednolitej marki Re-
gionu Kozła, która stanie się wspólnym znakiem obszaru 
objętego Lokalna Strategię Rozwoju Regionu Kozła.

W trakcie prowadzonych operacji przygotowywano za-
łożenia wstępne do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, 
która w oparciu o nadrzędne zasady współpracy pomię-
dzy sektorami gospodarczym, publicznym i społecznym 
była drogowskazem dla społeczności zamieszkującej 
obszar LSR w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Na działalność i wsparcie 
projektów beneficjentów LGD RK otrzymała w tym okre-
sie 7.780.000 zł. 
Obecnie nasza LGD realizuje kolejny etap na lata 2014-
2020 za kwotę ponad 8.400.000, wspierając beneficjen-
tów, realizując projekty współpracy i aktywizując miesz-
kańców Regionu Kozła. 

Babimost

Kargowa

Siedlec

ZbąszyńZbąszynek

Trzciel

Babimost

Kargowa

Siedlec

ZbąszyńZbąszynek

Trzciel

Typowa kapela koźlarska Regionu Kozła - kozioł weselny, skrzypce, klarnet es

XVII-wieczny kościół drewniany w Chlastawie

Barokowy (XVIII w.) drewniany kościół w Łomnicy

XIV-wieczny kościół drewniany w Kosieczynie
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STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA

P.P.H.U. Edge-Trade 
Patryk Czeszejko-Sochacki

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Stworzenie profesjonalnej ostrzalni narzędzi tnących oraz skrawających.

REZULTAT PROJEKTU 
Firma stopniowo zyskuje zaufanie klientów oraz pozyskuje nowych. Działa-
my głównie na terenie gminy Zbąszyń i Zbąszynek, ale również w okolicach 
Nowego Tomyśla oraz Świebodzina. Dzięki maszynom z projektu w sposób 
profesjonalny oraz powtarzalny ostrzymy piły widiowe, noże oraz gilotyny. Po-
nadto dzięki maszynie do ostrzenia noży płaskich wykonujemy również nowe 
narzędzia. Głównymi klientami są stolarnie oraz przemysł meblarski, nato-
miast świadczymy swoje usługi również firmom zajmującym się recyklingiem, 
głównie plastiku oraz katalizatorów. Firmy te do rozdrabniania odpadów uży-
wają noży oraz gilotyn, to właśnie dla tych klientów dorabiamy również nowe 
narzędzia na zamówienie. Udaje się to dzięki maszynie do szlifowania noży 
płaskich z możliwością ustawienia dowolnego kąta. 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwijanie działalności 
firmy P.P.H.U. Edge-Trade 
Patryk Czeszejko-Sochacki

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
189 297,00 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
99 899,00 zł

P.P.H.U. Edge-Trade Patryk 
Czeszejko-Sochacki
tel. 781 091 501
Chlastawa 16

Chlastawa

Zielona Góra

Świebodzin

Odra

Międzyrzecz

S3

A2
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STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA

E-mechanical.com 
Łukasz Mrugalski
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Nowe technologie w coraz większym stopniu odgrywają kluczową rolę w przed-
siębiorstwach i niejednokrotnie stanowią impuls rozwojowy firmy. Dokładnie 
tak samo było w naszym przypadku. Realizując zamówienia dla naszych klien-
tów w zakresie skomplikowanych form wtryskowych, wykrojników i części do 
budowy maszyny pojawiło się zapotrzebowanie na części frezowane CNC.

REZULTAT PROJEKTU 
Oferuję usługę frezowania CNC części o wymiarach gabarytowych 
700x350x450 mm. Dodatkowo zostało zakupione oprogramowanie CAM, dzię-
ki któremu możliwa jest obróbka części o skomplikowanych kształtach 3D.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Wdrożenie usługi frezowania CNC 
w przedsiębiorstwie E-mechanical.
com poprzez zakup frezerskiego 
centrum obróbkowego

KWOTA CAŁKOWITA PRO-
JEKTU: 
259 971,66 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

E-mechanical.com 
Łukasz Mrugalski
tel. 504 680 606
Lutol Mokry 39

Lutol Mokry

Zielona Góra

Świebodzin

Odra

Międzyrzecz

S3

A2
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STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA

AKACJOWE RANCZO 
Małgorzata Mortas-Gągorowska

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Pragnęłam stworzyć miejsce aktywnego wypo-
czynku, w którym każdy znajdzie coś dla siebie bez 
względu na wiek czy zainteresowanie. Zależało mi 
na ofercie dla osób poszukujących szans na aktyw-
ny, zorganizowany wypoczynek oraz dla osób pra-
gnących odrobiny ciszy i wytchnienia.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach realizacji projektu powstało Akacjowe Ranczo, na którym można 
zorganizować imprezy okolicznościowe, skorzystać z placu zabaw dla dzie-
ci, sauny ogrodowej, balii kąpielowej. Oferujemy również przejażdżki bryczką,  
jazdy konne, wycieczki z grillowaniem, a także noclegi w 2 pokojach 2-3 oso-
bowych.
Osiągnięty rezultat przeszedł najśmielsze oczekiwania. Odwiedza Nas masa 
gości korzystających z dobrodziejstw i usług Naszego Rancza. Wiele osób 
przyjeżdża tylko obejrzeć to miejsce, ale po poczuciu wspaniałego, sielskiego 
klimatu wraca do Nas z radością. Dzięki dużemu zainteresowaniu uruchomili-
śmy świadczenie nowych usług potrzebnych na rynku turystyczno-rekreacyj-
nym. Powiększyła się również infrastruktura dostępna dla gości oraz Nasza 
zwierzęca rodzina.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Miejsce aktywnego 
wypoczynku

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
93 900,00 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
70 000,00 zł

AKACJOWE RANCZO 
Małgorzata 
Mortas-Gągorowska
tel. 508 106 160
Karszyn 44

Karszyn

Zielona Góra

Sulechów

O
dra

Świebodzin

S3
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STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA

Maciej Kozubal Video-Foto

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Wykorzystanie potencjału posiadanych nieruchomości.

REZULTAT PROJEKTU 
Przystąpienie do projektu miało spowodować wzrost potencjału gospodarcze-
go firmy Kozubal Maciej Video Foto. Stało się to możliwe dzięki wdrożeniu 
trzech nowych usług: noclegowych, szkoleniowych i  turystycznych. Zanim to 
jednak nastąpiło trzeba było wyko-
nać adaptację i remont istniejącego 
budynku. Powstało w ten sposób 20 
nowych miejsc noclegowych i do-
datkowe miejsca pracy. Tym samym 
region zwiększył swoją atrakcyjność 
turystyczną i gospodarczą. W ciągu 
roku od uzyskaniu wsparcia firma 
zwiększyła obroty osiągając zamie-
rzone cele rozwojowe.  

TYTUŁ PROJEKTU: 
Wzrost potencjału firmy Kozubal 
Maciej Video-Foto przez wdroże-
nie nowych usług noclegowych

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
327 174,03  zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
229 000,00 zł

Maciej Kozubal Video-Foto
tel. 601 57 38 96
Leśniki 4, Babimost

Leśniki

Zielona Góra

Sulechów

O
dra

Świebodzin

S3
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STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA

NOTOFILM 
Elżbieta Moder-Żukowska
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Celem powstania firmy „NOTOFILM” jest realizacja profesjonalnych filmów 
reklamowych, korporacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, turystycznych, 
dokumentów. Drugim celem działalności jest profesjonalna fotografia studyj-
na i plenerowa.

REZULTAT PROJEKTU 
Utworzenie jednego nowego przedsiębiorstwa – firmy „NOTOFILM” świadczą-
cej usługi  w zakresie kompleksowej promocji lokalnych produktów i usług, 
w tym w branży turystycznej, na obszarze LGD Regionu Kozła poprzez tworze-
nie produkcji filmowych i fotograficznych.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozpoczęcie działalności 
firmy „NOTOFILM”

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
97 050,00 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
70 000,00 zł

NOTOFILM 
Elżbieta Moder-Żukowska
tel. 502 068 712
ul. Dworcowa 9, Kargowa

Kargowa

Zielona Góra

Sulechów

O
dra

Świebodzin

S3
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STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA

Stajnia Marzeń 
Anna Tobys

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Od zawsze byłam związana z końmi, ciekawiła mnie ich natura i to w jaki spo-
sób można uleczyć za ich pomocą nasze ciało i umysł. Z połączenia tego po-
wstała myśl o szkółce jazdy konnej. I tak uczę dzieci i coraz częściej ich ro-
dziców, rozwijamy się sportowo. Pomagam dzieciom z różnymi problemami. 
Dzięki przebywaniu wśród koni otwierają się na nowe doznania, dzieci stają się 
odważniejsze, ćwiczą swoje ciała. Przepiękne i bogate lubuskie lasy sprzyjają 
spacerom i przejażdżkom na końskim grzbiecie.

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki wsparciu z dofinansowania było możliwe ogrodzenie całego ośrodka 
oraz zamontowanie kamer, które podniosły poziom bezpieczeństwa. Możliwy 
był również zakup siodeł i dodatkowego sprzętu na parkur. Dzięki nowym za-
kupom możemy jeszcze bardziej efektywnie uczyć jazdy konnej i pomagamy 
uczniom rozwijać się sportowo.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podjęcie działalności gospodar-
czej poprzez zaoferowanie na 
obszarze LGD Regionu Kozła 
innowacyjnych usług Szkoły 
jazdy Konnej

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
96 000,00  zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
70 000,00 zł

Stajnia Marzeń 
Anna Tobys
tel. 509 275 684
ul. Dworcowa 6, Dąbrówka Wlkp.

Dąbrówka Wlkp.

Zielona Góra

Świebodzin

Odra

Międzyrzecz

S3

A2
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STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW 
TURYSTYCZNYCH - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Kraina 
Szlaków Turystycznych - 
Lokalna Grupa Działania
Lipowa 20d
69-200 Sulęcin 

tel. 505 318 320

rodzinnyraj@gmail.com
www.kst-lgd.pl

O REGIONIE
Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania 
to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem 
obszarów wiejskich, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców 
10 gmin wchodzących w skład LGD. Są to gminy: Bogdaniec, Santok, Deszcz-
no, Kłodawa, Lubiszyn, Lubniewice, Sulęcin, Krzeszyce, Torzym, Ośno Lubu-
skie. Partnerstwo przybrało formę stowarzyszenia w skład którego wchodzą 
reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i instytucji 
publicznych. Obszar LGD to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie ob-
szarów Ziemi Lubuskiej. Na jego bogactwo składają się liczne lasy, bory i je-
ziora, dzięki którym obszar LGD jest miejscem chętnie odwiedzanym przez 
turystów poszukujących możliwości uprawiania czynnego wypoczynku, 
spokoju, ciszy, czystego powietrza i obcowania z przyrodą.
Znaczna większość mieszkańców 
z obszaru objętego LGD to ludność 
napływowa. Widoczna jest jednak 
potrzeba budowania własnej wspól-
notowej tradycji. Organizowane 
we wszystkich gminach LGD 
doroczne święta koncentru-
ją się na promowaniu potraw i kultury 
materialnej przywiezionej z różnych 
części Polski, a nawet Europy. Na obsza-
rze działania LGD powstał konglomerat 
tradycji i legend, który przeradza się 
w nową tradycję lokalną – tradycję „Kra-
iny Szlaków Turystycznych”. 

O STOWARZYSZENIU 
Po dwunastu latach wyko-
rzystywania funduszy unij-
nych miejscowości z terenu 
naszego stowarzyszenia mogą 
pochwalić się posiadaniem róż-
norodnej infrastruktury podno-
szącej jakość życia mieszkańców. 
Boiska, tematyczne place zabaw, 
miejsca aktywnego wypoczynku dla 

Lubiszyn

Krzeszyce
Lubniewice

Deszczno

Sulęcin

Ośno Lubuskie

Torzym

Bogdaniec

Kłodawa

Santok

Lubiszyn

Krzeszyce
Lubniewice

Sulęcin

Ośno Lubuskie

Torzym

Bogdaniec

Kłodawa

Santok

Deszczno
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dzieci i dorosłych, wybudowane i wyposażone świetlice 
wiejskie, odrestaurowane budynki sakralne zaspoko-
iły pierwsze potrzeby społeczności lokalnej. Wspólnie 
z mieszkańcami organizujemy imprezy plenerowe, któ-
re są miejscem integracji, wymiany doświadczeń, ale 
przede wszystkim promowaniem aktywności lokalnej. 
Podnosimy wiedzę i doświadczenie naszych najaktyw-
niejszych liderów z zakresu efektywnego funkcjonowa-
nia stowarzyszeń, pokazujemy dobre praktyki poprzez 
szkolenia i wyjazdy studyjne. 
Kładziemy duży nacisk na wykorzystanie największe-
go bogactwa naszego regionu: czystych jezior i lasów. 
Z oferty dla przedsiębiorców skorzystały firmy, które ofe-
rują nowoczesne pensjonaty i hotele, posiadające inno-
wacyjne atrakcje dla turysty z kraju i z zagranicy. 
Nie stronimy od nowoczesności. Naszym gościom oferu-
jemy odkrywanie miejsc dzikich i tajemniczych, historycz-
nych i nowoczesnych poprzez aktywny udział w szukaniu 
skrytek geocachingowych i rozwiązywaniu zagadek na 
szlakach gier terenowych. Na naszym terenie stworzyli-
śmy 120  skrytek geocachingowych i 13 questów. 

Wydajemy publikacje promujące miejsca, ludzi i ich ak-
tywność z terenu naszego stowarzyszenia.
Oferta wsparcia finansowego dla przedsiębiorców rozwi-
jających swoje firmy oraz dla osób, które mają ciekawe 
pomysły na stworzenie nowych biznesów od lat cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem.
Cały czas poszukujemy coraz ciekawszych i efektyw-
niejszych rozwiązań na podniesienie atrakcyjności życia 
społeczności wiejskiej. Proponujemy organizacjom po-
zarządowym i grupom nieformalnym z terenu naszego 
stowarzyszenia wykorzystanie różnorodnych funduszy 
na realizację swoich pomysłów wzbogacających dobro 
wspólne. 
Staramy się stworzyć zintegrowaną społeczność lokal-
ną, opartą na współpracy samorządów, przedsiębiorców 
i mieszkańców. Jesteśmy w trakcie sieciowania potrzeb 
i działań społeczności lokalnej. Mamy pomysł na tworze-
nie społeczeństwa obywatelskiego. 
Wszystkich zainteresowanych naszą aktywnością za-
praszamy na stronę www.kst-lgd.pl, facebooka oraz do 
kontaktu telefonicznego i mailowego.
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ZAMYSŁ POWSTANIA 
Najważniejszym powodem podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej 
była potrzeba stworzenia sobie miejsca pracy, osiągnięcia niezależności fi-
nansowej i stabilizacji zawodowej po urodzeniu dziecka. Wykształcenie arty-
styczne i zamiłowanie do kreatywnej pracy sprawiły, że najlepszym kierunkiem 
dalszego rozwoju było projektowanie graficzne. Wybierając kierunek aktywno-
ści nie bez znaczenia było również dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe 
w branży reklamowej.

REZULTAT PROJEKTU 
Dla urzeczywistnienia planów i marzeń stworzyłam własną firmę o nazwie 
„rarytas.studio”. W największym skrócie zawodowo zajmuję sie opracowy-
waniem elementów wizualnych przy pomocy techniki komputerowej. Swoim 
klientom oferuję kompleksowe rozwiązania w zakresie tworzenia tożsamości 
wizualnej i promocji marki. Współpracuję z różnymi klientami z kraju i z za-
granicy wkładając w pracę otwarte serce i kreatywność. Nie boję się myśleć 
nieszablonowo i przełamywać branżowe stereotypy. Każdy projekt jest dla 
mnie opowieścią, w której swoją wizję przekazuję w uniwersalnym języku 
kolorów, kształtów i znaków. Zdobytą wiedzę i doświadczenie zawodowe sta-
ram się łączyć z osobistymi inspiracjami i metodami pracy wykraczającymi 
poza utarte schematy. Mimo, że ostateczny efekt w oczywisty sposób wynika 
z procesu twórczego, klient zawsze ma kluczowy wpływ na tworzone dzieło. 
To właśnie jego wytycznymi kieruję się podczas swojej pracy. W zależności 
od potrzeb pracę grafika uzupełniam fotografią wizerunkową i produktową, 
a nawet o filmy promo-
cyjne. Posiadam kwalifi-
kacje lotnicze VLOS/UAV 
- usługi foto/video dron. 
Praca z pełnymi pasji 
przedsiębiorcami jest dla 
mnie wyjątkowym przy-
wilejem. Każdego dnia 
wykorzystuję najnowsze 
narzędzia i oprogramo-
wanie komputerowe za-
kupione dzięki dofinan-
sowaniu.

STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LGD

Iga Gumowska 
RARYTAS STUDIO

TYTUŁ PROJEKTU: 
Utworzenie studia brandingo-
wego oferującego specjalistycz-
ne usługi kreowania marek

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
60 000,00  zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
60 000,00 zł

Iga Gumowska 
RARYTAS STUDIO
tel. 508 130 026
ul. Perłowa 7, Ulim

Ulim

Międzyrzecz

W
arta

Skwierzyna

Gorzów Wlkp.

S3
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STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LGD

Norbert Grzegolec

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Santoczno to malownicza wieś nad jeziorem Mrowinko i rzeką Santoczną 
w samym sercu parku krajobrazowego. Dysponując klimatycznym lokalem, 
dostępem do lokalnych, proekologicznych produktów żywnościowych powstał 
pomysł na stworzenie miejsca przygotowywania ekocateringu oraz organiza-
cji niewielkich imprez okolicznościowych.

REZULTAT PROJEKTU 
Powstał klimatyczny lokal gastronomiczny o nazwie Master Catering, w któ-
rym można zorganizować imprezę okolicznościową na max 40 osób. Jego 
wnętrze odzwierciedla duszę miejscowości Santoczno. Stare belki, cegły, zdję-
cia wsi z dawnych lat i posiłki przygotowywane na bazie lokalnych zasobów 
to znak rozpoznawczy firmy. W ramach działalności oferowane są także usługi 
ecocateringu bazującego na lokalnych produktach rolnych, leśnych i wodnych.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podjęcie działalności gospodar-
czej o profilu gastronomicznym 
opierającej się na wykorzystywa-
niu zasobów lokalnych

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
78 679,21  zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
60 000,00 zł

Norbert Grzegolec
tel. 608 287 722
ul. Kasztanowa 2, Santoczno

Santoczno

Międzyrzecz

W
arta

Skwierzyna

Gorzów Wlkp.

S3
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TYTUŁ PROJEKTU: 
Apartament Przylesie miejsce 
przyjazne turystom

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
78 000,00  zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
60 000,00 zł

Apartament Przylesie  
Maria Grad
tel. 605 857 826
Osiedle Przylesie 12, Jenin

Jenin

Międzyrzecz

W
arta

Skwierzyna

Gorzów Wlkp.

S3

STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LGD

Apartament Przylesie 
Maria Grad
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Gmina Bogdaniec to idealne miejsce dla wszystkich, którzy cenią spokój i chcą 
odpocząć w okolicy atrakcyjnej przyrodniczo i turystycznie. Utworzenie no-
wych miejsc noclegowych dla odwiedzających gości było dobrym pomysłem 
na nowy biznes. Oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą „nałado-
wać akumulatory” spacerując po atrakcyjnych lasach lub jeżdżąc na rowerze 
w celu zwiedzania okolicznych atrakcji.

REZULTAT PROJEKTU 
W wyniku realizacji projektu powstał apartament Przylesie 12, który oferuje nocle-
gi dla maksymalnie 6 osób. Goście mają do dyspozycji całe, dwupiętrowe podda-
sze składające się z 2 sypialni z podwójnymi łóżkami, wyremontowaną łazienkę, 
wyposażoną kuchnię oraz przytulny salon z rozkładaną sofą. Szczególnym atu-
tem tego miejsca jest przepiękny leśny ogród, który warto podziwiać z domowej 
werandy. Ogród pełen jest fascynujących zwierząt, takich jak sarny, dziki, wiewiór-
ki czy ptaki. Można tu spacerować w otoczeniu bujnej przyrody, wylegiwać się na 
hamaku lub spotkać w gronie najbliższych przy ognisku. Ponadto goście mogą 
wziąć udział w wyjątkowych warsztatach, np. fotograficznych, muzycznych i kuli-
narnych czy w zajęciach z jogi. Na miejscu można skorzystać z wielu udogodnień 
i atrakcji: biblioteczki, wycieczek pieszych, jazdy na rowerze, ciszy i spokoju. 
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STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LGD

Ośrodek Kormoran 2 
Krzysztof Mieleszko
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Coraz więcej przyjeżdżających do ośrodka osób jest zainteresowanych aktyw-
ną formą wypoczynku na świeżym powietrzu i możliwością korzystania z bazy 
rekreacyjno-sportowej. Mimo bardzo bogatej i różnorodnej oferty jaką przygo-
towaliśmy dla naszych gości, aby w pełni zaspokoić ich potrzeby, zdecydowa-
liśmy się na jej poszerzenie i budowę nowej infrastruktury.

REZULTAT PROJEKTU 
W wyniku realizacji projektu na terenie Hotelu Kormoran Resort & SPA, pośród 
akwenów wodnych, pobliskiej rzeki Postomii, lasów i spokoju, powstało uni-
wersalne boisko, na którym można uprawiać różne dyscypliny sportowe: teni-
sa ziemnego, piłkę siatkową, piłkę ręczną i koszykówkę, siłownia pod chmurką 
oraz stół do gry w piłkarzyki. Powstała infrastruktura przeznaczona jest dla 
osób chcących poprawić swoją kondycję fizyczną w otoczeniu czystej przyro-
dy lub aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Kompleks sportowo-re-
kreacyjny wzbogacił i urozmaicił ofertę naszego hotelu i stał się kolejną cieka-
wą atrakcją dla gości.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Budowa Mini Parku Rozrywki 
Kormoran 2

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
378 038,42  zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
225 915,00 zł

Ośrodek Kormoran 2 
Krzysztof Mieleszko
tel. 607 918 285
ul. Daszyńskiego 57, Sulęcin

Sulęcin

Międzyrzecz

W
arta

Skwierzyna

Gorzów Wlkp.

S3
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LGD STOWARZYSZENIE 
WZGÓRZA DALKOWSKIE 

O REGIONIE 
Obszar Lokalnej Grupy Działania Wzgórza Dalkowskie obejmuje 13 gmin, w tym 
6 gmin położonych jest na terenie woj. dolnośląskiego, a mianowicie Gminy: 
Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Radwanice, Żukowice i Polkowice oraz  
7 gmin położonych na terenie woj. lubuskiego, tj. Gminy: Bytom Odrzański, 
Nowe Miasteczko, Kożuchów, Niegosławice, Brzeźnica, Szprotawa, Otyń. 
Zgodnie z podziałem administracyjnym, gminy: Gaworzyce, Grębocice, Radwa-
nice i Polkowice należą do powiatu polkowickiego, natomiast gminy Żukowice 
i Jerzmanowa położone są na terenie powiatu głogowskiego. Z kolei z woj. 
lubuskiego gminy Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Kożuchów i Otyń na-
leżą do powiatu nowosolskiego, a gminy Niegosławice, Brzeźnica i Szprotawa 
położone są na terenie powiatu żagańskiego. Powierzchnia całkowita obsza-
ru LGD Wzgórz Dalkowskich wynosi 1448 km2. Największymi gminami pod 
względem powierzchni są Szprotawa – 234 km2 oraz Kożuchów – 179 km2, 
najmniejszą zaś Bytom Odrzański – 52 km2.

O STOWARZYSZENIU 
LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie zarejestrowane zostało w KRS  
29 kwietnia 2015 r. z inicjatywy Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, 
która to powstała w 2006 r. jako partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju 

LGD Stowarzyszenie 
Wzgórza Dalkowskie 
ul. Głogowska 10
67-124 Nowe Miasteczko 

tel. 68 3888 431
fax 68 355 09 98

biuro@lgd.wzgorzadalkowskie.pl 
www.lgd.wzgorzadalkowskie.pl 

Brzeźnica

Kożuchów

Szprotawa Niegosławice

Nowe Miasteczko

Bytom Odrzański

Otyń

Gaworrzuce

Radwanice

Grębocice
Jerzmanowa

Żukowice

Polkowice

Polkowice

Brzeźnica

Kożuchów

Szprotawa Niegosławice

Nowe Miasteczko

Bytom Odrzański

Otyń

Gaworrzuce

Radwanice

Grębocice
Jerzmanowa

Żukowice

Polkowice

Polkowice
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obszarów wiejskich. Skupiała wówczas około 100 part-
nerów z sektora samorządu, biznesu i organizacji poza-
rządowych. 
Głównym celem działania Stowarzyszenia Wzgórza Dal-
kowskie jest zrównoważony rozwój oparty o wykorzysta-
nie zasobów społecznych, gospodarczych i środowisko-
wych obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 
Wzgórza Dalkowskie. 

Do mocnych stron LGD Wzgórza Dalkowskie należą uwa-
runkowania przestrzenne, środowiskowe i infrastruktural-
ne. Są to: położenie geograficzne, rozwinięta sieć kolejo-
wa oraz drogowa, port lotniczy w Babimoście i Wrocławiu, 
a także rozwijające się strefy ekonomiczne. W szczegól-
ności działalność KGHM napędzająca gospodarkę.
Obszar LGD posiada ważny potencjał dla rozwoju tu-
rystyki weekendowej i rekreacji w otoczeniu miast. Bli-
skość Zielonej Góry i Głogowa zamieszkałych przez 
prawie 200 tys. populację, dostępność komunikacyjna 
regionu i możliwość wykorzystania grzbietu Wzgórz 
Dalkowskich i Doliny Odry jako osiowych produktów tu-
rystycznych wraz z uzupełnieniem tej oferty przez agro-
turystykę, ośrodki konne i smakowitą propozycję kulina-
riów to ważne atuty Wzgórz Dalkowskich. 
Jako mocne strony uwarunkowań gospodarczych i ryn-
ku pracy wskazano tereny atrakcyjne  inwestycyjnie, 
dobrą infrastrukturę i układ komunikacyjny dla biznesu, 
a także położenie przygraniczne – atrakcyjne dla inwe-
stycji i rozwoju przedsiębiorczości.
Organizacja realizuje działania szeroko pojęte na rzecz 
osób bezrobotnych, działania na rzecz promocji za-
trudnienia i aktywizacji zawodowej, wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych.
Lokalna Grupa Działania wspiera rozwój działalności go-
spodarczej na Wzgórzach Dalkowskich, w latach 2014-
2020 zrealizowano następujące projekty: 

I. Projekty zrealizowane z zakresu podejmowania dzia-
łalności gospodarczej 
1. Utworzenie przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo 

– Usługowo – Wielobranżowego Filip Kazimierczak. 
2. Utworzenie Centrum EkoKULTURY na terenie Wzgórz 

Dalkowskich przyczyniające się do promocji i stwo-
rzenia miejsc pracy. 

3. Uruchomienie działalności gospodarczej świadczącej 
usługi kurierskie poprzez wprowadzenie innowacyjnej 
usługi oraz adaptację pomieszczeń biurowych. 

4. Smaki Regionu – pobudzenie przedsiębiorczości na 
terenie objętego działaniem LGD Wzgórza Dalkowskie 
poprzez otwieranie działalności gospodarczych. Po-
wstanie sklepu wielobranżowego „Smaki regionu” wraz 
z punktem informacyjnym w miejscowości Książ Śląski.

5. Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworze-
nie firmy oferującej usługi fotografii studyjnej i oko-
licznościowej oraz wideofilmowania. 

6. Dalkowski Ogrodnik – Eryk Szczap. 
7. Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej na 

skupie i wstępnej obróbce zużytych wiązek kablowych. 
8. Rozwój przedsiębiorczości poprzez założenie działal-

ności gospodarczej oraz zakup lawety z innowacyjny-
mi rozwiązaniami. 

9. Podjęcie działalności poprzez utworzenie stolarni zaj-
mującej się kompleksową produkcją mebli. 

II. Projekty zrealizowane z zakresu rozwoju działalności 
gospodarczej 
1. Poprawa konkurencyjności firmy MAXIMUSS Joanna 

Wojtowicz poprzez utworzenie nowej siedziby i zaofero-
wanie kompleksowych usług dla firm transportowych. 

2. Rozwój przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mariusz 
Janowski w zakresie uruchomienia warsztatu mecha-
niczno – wulkanizacyjnego.

3. Rozwój Przedsiębiorstwa Zespołu Pałacowo Parko-
wego im. Jana Witkowskiego Magdalena Witkowska 
poprzez wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego dzięki wprowadze-
niu innowacyjnej usługi hotelarskiej, restauracyjnej 
i welness SPA w Zespole Pałacowo – parkowym im. 
Jana Witkowskiego w Bądzowie.

4. Rozwój firmy KRIDOS w zakresie rozbudowy budynku 
firmy na cele rozszerzenia produkcji i utworzenia salo-
nu sprzedaży. 

5. Rozwój firmy ELUXO sp. z o.o. w zakresie wprowadze-
nia na rynek innowacyjnego sposobu dystrybucji swo-
ich towarów poprzez kreator internetowy.

6. Rozwój przedsiębiorstwa Żabi Dwór Krystyna Woźnia-
kowska poprzez zakup wyposażenia kuchennego oraz 
utworzenie strefy Spa i fitness.
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LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE

SZYBKO TANIO PEWNIE
Marek Piechocki 

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Inwestycja dotyczy uruchomienia działalności gospodarczej zajmującej się 
świadczeniem usług kurierskich, zarówno dla osób indywidualnych jak i klientów 
instytucjonalnych z terenu LGD oraz gmin ościennych, a także z całego wojewódz-
twa lubuskiego. Naszą specjalnością jest pełna obsługa spedycyjna. Jest to inno-
wacyjna usługa door to door polegająca na spedycji każdego rodzaju przesyłek 
(nawet o dużych gabarytach i wadze) od momentu odbioru przesyłki od nadawcy 
do dostarczenia jej do odbiorcy z załatwianiem wszelkich niezbędnych formalno-
ści. Zamówienie kuriera jest możliwe zarówno telefonicznie jak i poprzez stronę 
internetową. Dzięki środkom uzyskanym na realizację projektu przygotowana zo-
stała powierzchnia biurowa znajdująca się na poddaszu oraz część magazyno-
wa. Usprawniło to funkcjonowanie firmy. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia działalności poprawił jej szybkość działania oraz 
możliwość funkcjonowania na lokalnym rynku. Przygotowana została strona in-
ternetowa, która zapewniła profesjonalizm i ułatwiła kontakt z klientami.

REZULTAT PROJEKTU 
Dotacja pozyskana ze środków PROW na lata 2014-2020 przyczyniła się do 
uruchomienia i sprawnego funkcjonowania firmy, zarówno pod względem fi-
nansowym jak i technologicznym.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Uruchomienie działalności 
gospodarczej świadczącej usługi 
kurierskie poprzez wprowadzenie 
innowacyjnej usługi oraz adapta-
cję pomieszczeń biurowych

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
125.532,38 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

Bukowica

Niegosławice

Odra

SZYBKO TANIO PEWNIE 
Marek Piechocki 
tel. 669 975 997
Bukowica 28

S3

GłogówNowe 
Miasteczko

Nowa Sól
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LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE

PPHUW „KAZIMIERCZAK”

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Pomysł na działalność gospodarczą zrodził się z potrzeby utworzenia dla sie-
bie samodzielnego, niezależnego stanowiska pracy oraz z potrzeby realizacji 
własnych autorskich pomysłów, co pozwoliłoby na łączenie pracy z pasją.
Wieloletnie doświadczenie w branży, posiadane kwalifikacje i zakres zainte-
resowań pozwoliły na wzbogacenie lokalnego rynku usługami i produktami 
w zakresie obróbki metali. 

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki dotacji uzyskanej za pośrednictwem LGD Wzgórza Dalkowskie firma 
została utworzona na początku 2018 r. Firma powstała w branży niszowej, 
świadczącej usługi ślusarsko-spawalnicze oraz w zakresie obróbki metali 
(spawanie, toczenie, frezowanie, kowalstwo artystyczne).  
Ofertę skierowano do klientów indywidualnych, lokalnych przedsiębiorców, du-
żych firm oraz wspólnot mieszkaniowych. Za atut przyjęto innowacyjne usługi 
m. in. zastosowanie cięcia plazmą. Dotacja ze środków PROW na lata 2014-
2020 umożliwiła zakup odpowiednich, wysokiej klasy, energooszczędnych ma-
szyn i narzędzi z atestami. Zakupiono piły taśmowe, przecinarki, giętarko-wal-
carki, półatomat spawalniczy, szlifierki i wiertarki. Przedsiębiorstwo podejmuje 
i wykonuje niestandardowe i skomplikowane projekty, poszukując innowacyj-
nych rozwiązań.
Zakup nowoczesnych maszyn wysokiej jakości oraz wypracowany dochód po-
zwoliły na poszerzenie dotychczasowej oferty o następujące usługi: budowa 
i modernizacja konstrukcji stalowych, instalacji przemysłowych, remonty ma-
szyn i urządzeń oraz bieżące konserwacje i naprawy.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Utworzenie przedsiębiorstwa 
Produkcyjno – Handlowo – Usłu-
gowo – Wielobranżowego Filip 
Kazimierczak

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
105 000,00 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

Odra

PPHUW „KAZIMIERCZAK”
tel. 667 459 996
ul. Lipowa 5, Bobrowniki

S3

Bobrowniki

Zielona Góra

Nowa Sól
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LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE

SMAKI REGIONU 
Mirosława Deniszewska

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Założeniem projektu była budowa sklepu wielobranżowego z domeną artykułów 
spożywczych. Za pomocą środków własnych oraz dotacji z PROW na lata 2014-
2020 powstał Sklep Wielobranżowy Smaki Regionu w miejscowości Książ Ślą-
ski. Można tu znaleźć nie tylko podstawowe produkty spożywcze, ale również 
te wyjątkowe, regionalne prosto od rolników i gospodarzy. Sklep oferuje również 
rękodzieło oraz posiada punkt informacyjny. Parking dla samochodów i rowe-
rów przyciąga przejezdnych, a także rowerzystów.  

REZULTAT PROJEKTU 
W rezultacie zamysłu, determinacji 
i otrzymanej dotacji z PROW na lata 
2014-2020 przy wydatnej pomocy 
Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, 
powstał Sklep Wielobranżowy Smaki 
Regionu. Jak sama nazwa wskazuje  
w ofercie znajdują się produkty regional-
ne - Lubuskie, jak również z innych regio-
nów kraju: Podlasia i Małopolski. W sklepie można też kupić artykułu chemiczne 
pochodzącą z Niemiec. Po niespełna roku działalności przedsiębiorca zdobył tytuł 
SKLEP ROKU POWIATU NOWOSOLSKIEGO W PLEBISCYCIE GAZETY LUBUSKIEJ.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Smaki Regionu - Pobudzenie 
przedsiębiorczości na terenie ob-
jętego działaniem LGD Wzgórza 
Dalkowskie poprzez otwieranie 
działalności gospodarczych. 
Powstanie sklepu wielobranżowe-
go Smaki Regionu wraz z punktem 
informacyjnym w miejscowości 
Książ Śląski. 

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
127 719,79 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

SMAKI REGIONU
Mirosława Deniszewska 
tel. 695 208 040
Książ Śląski 41B

Odra
S3

Książ Śląski

Zielona Góra

Nowa Sól
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LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE

MK AUTOMOTIVE
Marcin Kwiatkowski

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Na co dzień beneficjent pracuje w rodzinnym serwisie samochodowym w któ-
rym jako kierownik serwisu ma stałe kontakty z klientami, którzy zaintereso-
wani byli wynajmem auto-lawety. Dlatego też, pomysł na rozpoczęcie własnej 
działalności w obszarze wynajmu auto-lawety (wynajmu samego pojazdu bez 
kierowcy) okazał się idealnym rozwiązaniem biznesowym.
Celem głównym operacji jest rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
/ LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie, poprzez założenie działalności 
gospodarczej w zakresie wynajmu auto lawety w szczególności na terenach 
wiejskich.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach realizacji niniejszego projektu założona została działalność gospo-
darcza pod nazwą MK AUTOMOTIVE Marcin Kwiatkowski. Środki finansowe 
otrzymane z dofinansowania pozwoliły na zakupienie auto-lawety firmy OPEL 
MOVANO z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, które ułatwiają ob-
sługę wypożyczanego sprzętu przez zainteresowane osoby. Zakupiony pojazd 
jest bardzo dobrze wyposażony. Prowadzenie firmy oferującej wynajem nowej 
auto-lawety z innowacyjnymi rozwiązaniami jest ofertą, która doskonale dopa-
sowała się do aktualnych potrzeb na lokalnym rynku. 

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwój przedsiębiorczości poprzez 
założenie działalności gospodar-
czej oraz zakup auto lawety 
z innowacyjnymi rozwiązaniami

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
135 381,18 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00 zł

Odra

MK AUTOMOTIVE 
Marcin Kwiatkowski
tel. 606 476 701
ul. Jasminowa 15, Otyń

S3

Otyń

Zielona Góra

Nowa Sól
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LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE

PRYZMAT Agnieszka Niewiara 

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Głównym powodem podjęcia działalności gospodarczej była przede wszyst-
kim poprawa swojej sytuacji finansowej. Jednym z największych atutów, który 
wręcz sam podsuwa pomysł na biznes, jest doświadczenie i znajomość kon-
kretnej branży. Posiadając wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie foto-
grafii i filmowania z decyzją o branży w której rozpocząć działalnośc nie było 
problemu. Interesuje się również branżą rozrywkową, wszelkimi nowinkami, 
nowymi technologiami. Powodzenie prowadzenia własnej firmy w moim przy-
padku wynika z dużego doświadczenia w kontaktach bezpośrednich z klienta-
mi, zarówno od strony realizacji podobnych usług jak również promocji firm. 
Doświadczenie nabyłam w trakcie pięciu lat pracy w branży poligraficznej i re-
klamowej. Odbyłam również szkolenia w zakresie grafiki komputerowej. 

REZULTAT PROJEKTU 
Efektem jaki został osiągnięty w związku z realizacją tej inwestycji to utworzenie 
działalności gospodarczej, która pozwoliła na wejście na rynek z nowoczesny-
mi i profesjonalnymi usługami w branży fotograficznej i audiowizualnej. Usługi 
są realizowane zarówno w sposób mobilny u klienta oraz stacjonarnie w studio 
fotograficznym. Nasza oferta jest kompleksowa i w jej skład wchodzą usługi ta-
kie jak: fotografia studyjna i okolicznościowa oraz filmowanie. Firma poszerzyła 
swoją działalność o wypożyczalnię kostiumów na bale dla dzieci. Stroje te są 
wykorzystywane do sesji fotograficznych w studio i stąd pomysł aby udostępnić 
je również mieszkańcom gminy Szprotawa. Usługi firmy są skierowane przede 
wszystkim do klientów z gminy Szprotawa i cieszą się stale rosnącym popy-
tem. Wprowadzenie takiej oferty na rynek pozwoliło na zainteresowanie klien-
tów i zdobycie części rynku. Odbiorcami usług są również klienci zamieszkujący 
w całym powiecie żagańskim czy również w powiatach ościennych.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podjęcie działalności gospo-
darczej poprzez utworzenie 
firmy oferującej usługi fotografii 
studyjnej i okolicznościowej oraz 
wideofilmowania

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
110 256,70 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00  zł

PRYZMAT 
Agnieszka Niewiara  
tel. 695 828 745
ul. Generała Andersa 12-12a
Szprotawa

Szprotawa

Żagań

Bóbr

S3

Nowa Sól
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LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE

Aleksandra Werner

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Głównym celem projektu było uruchomienie innowacyjnej działalności polegają-
cej na skupie oraz wstępnej obróbce zużytych wiązek kablowych, przy zastoso-
waniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. Pomysł projektu 
był jednocześnie dedykowany do aktywizacji osób wykluczonych z rynku pracy.

REZULTAT PROJEKTU 
Narzędziem w realizacji tak określonego celu dzięki otrzymanej dotacji z Pro-
gramu PROW na lata 2014-2020, był zakup kontenera biurowego, wózka wi-
dłowego, laptopów wraz z oprogramowaniem, licencji oraz usług związanych 
z uruchomieniem strony internetowej.
Zakład mieści się w miejscowości Małaszowice w gminie Bytom Odrzański. 
Firma zajmuje się recyklingiem. Firma dokonuje skupu kabli z których odzyski-
wana jest miedź lub aluminium. Wstępna obróbka wiązek kablowych pozwala 
na rozdrobnienie i precyzyjną segregację odpadów na tworzywa sztuczne oraz 
granulat miedziany i aluminiowy. Odzyskana miedź sprzedawana jest do huty 
lub innych skupów metali kolorowych. W 2018 r. postawiono halę, która umoż-
liwiła dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Uruchomienie działalności 
gospodarczej polegającej na sku-
pie i wstępnej obróbce zużytych 
wiązek kablowych 

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
110 283,00 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00  zł

Aleksandra Werner
tel. 667 499 832
Małaszowice 12A
Bytom Odrzański 

Małaszowice

Odra

S3 Głogów
Nowe 
Miasteczko

Nowa Sól
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LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE

Centrum EKOKULTURY 
Roman Włodarczak 

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zamysł projektu powstał w oparciu o zapotrzebowanie na kreatywne usługi 
rozrywkowe oraz edukacyjne z naciskiem na ekologię. Autorem projektu jest 
Roman Włodarczak, dziennikarz muzyczny, konferansjer, a także animator 
kultury. Doświadczenia zebrane na tych polach zaowocowały dobrym roze-
znaniem rynku, brakowało tylko odpowiednich narzędzi do rozpoczęcia pro-
fesjonalnej działalności gospodarczej. Przyznane środki pozwoliły na zakup 
sprzętu nagłośnieniowego oraz mobilnego pieca do wypieku chleba. 
Dzięki temu, możliwe było przeprowadzenie wielu szkoleń, a także zorganizo-
wanie i przeprowadzenie imprez dla dzieci oraz dorosłych.  

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki dotacji z Programu PROW na lata 2014-2020 powstała mobilna działal-
ność w regionie Wzgórz Dalkowskich, ukierunkowana na imprezy integracyjne, 
szkolenia i zajęcia edukacyjne, połączona z małą gastronomią i działaniami 
warsztatowymi z Eko Kultury. 
Dwa podstawowe nurty tej działalności to:
• Pogotowie Imprezowe, czyli organizacja i prowadzenie imprez, wydarzeń kul-
turalnych, szkoleń oraz warsztatów, 
• Mała gastronomia oparta na mobilnym piecu do wypieku chleba.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Utworzenie Centrum EkoKUL-
TURY na terenie Wzgórz Dal-
kowskich przyczyniające się do 
promocji i stwarzania miejsc pracy

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
110 000,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00  zł

Centrum EkoKULTURY 
Roman Włodarczak 
 tel.609 768 655
Dalków 41, Gaworzyce 

Dalków

Odra

S3 Głogów

Nowe 
Miasteczko

Nowa Sól
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LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE

DALKOWSKI OGRODNIK 
Eryk Szczap
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zamysł utworzenia działalności zrodził się z posiadanego wykształcenia i do-
świadczenia beneficjenta jak również potrzeb zmieniającego się środowiska 
lokalnego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych i osiedli zaczęli przywiązy-
wać bardzo dużą uwagę do wyglądu otoczenia, zagospodarowania terenów 
zielonych oraz wyglądu budynków mieszkalnych i gospodarczych. Na terenie 
działalności Stowarzyszenia LGD Wzgórza Dalkowskie niewiele było firm ofe-
rujących kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji ogrodów: od przygoto-
wania terenu poprzez projekt ogrodu, naprawy ogrodzeń, montażu systemów 
nawadniających aż po piaskowanie budynków, maszyn, ogrodzeń itp.

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki dotacji z PROW na lata 2014-2020 możliwe było otwarcie firmy, co wpłynę-
ło na biznesowe wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu Stowarzyszenia 
LGD Wzgórza Dalkowskie. Firma Dalkowski Ogrodnik – Eryk Szczap jest prężną, ro-
dzinną firmą, funkcjonującą  na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego. 
Dzięki dotacji przedsiębiorca wyposażył 
firmę w nowoczesne maszyny i narzę-
dzia ogrodnicze, dzięki czemu sprawnie 
i solidnie wykonuje powierzone prace. 
Wachlarz usług obejmuje: 
• kompleksową pielęgnację terenów 
zielonych, ogrodów, parków, zieleń-
ców. Usługi obejmują procesy werty-
kulacji, aeracji, koszenia, spulchniania 
terenów zielonych glebogryzarką, cię-
cie żywopłotów, drzew i krzewów etc,
• instalację i projektowanie przystęp-
nych cenowo, automatycznych sys-
temów nawadniających, które poza 
komfortem w użytkowaniu zapewnia-
ją spore oszczędności w domowym 
budżecie. Znacznie oszczędzamy 
wodę oraz czas jaki przeznaczamy 
na podlewanie naszych ogrodów.
• piaskowanie/czyszczenie metali, 
betonu, cegły oraz drewna. 

TYTUŁ PROJEKTU: 
DALKOWSKI OGRODNIK 
Eryk Szczap

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
110.570,00 zł 

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
100 000,00  zł

DALKOWSKI OGRODNIK 
Eryk Szczap
tel. 607 315 041 
Dzikowice 111, Szprotawa 

Dzikowice
Żagań

Szprotawa

Bóbr

S3

Nowa Sól
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
ZIELONE ŚWIATŁO 

O REGIONIE
Lokalna Grupa Działania Zielone Światło jest pozarządową organizacją, która 
łączy podmioty gospodarcze, publiczne, organizacje pozarządowe oraz grono 
osób fizycznych. LGD obejmuje swoim zasięgiem pięć gmin powiatu krośnień-
skiego w województwie lubuskim: Bobrowice, Bytnicę, Dąbie, Krosno Odrzań-
skie i Maszewo.

O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie daje „zielone światło” wszelkim inicjatywom, które mają ko-
rzystny wpływ na życie mieszkańców. Inicjuje rozwój społeczny i gospodarczy 
realizując projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów przy-
rodniczych i kulturowych. W wyniku podejmowanych działań następuje roz-
wój przedsiębiorczości, powstają nowe i rozwijają się już istniejące podmioty 
gospodarcze. Wzrasta również atrakcyjność 
turystyczna i rekreacyjna regionu, 
tworzone są nowe ścieżki rowe-
rowe, place zabaw i siłownie ze-
wnętrzne, a świetlice wiejskie 
są odnawiane i wyposaża-
ne. Stowarzyszenie dba 
także o zachowanie dzie-
dzictwa historycznego, 
odnawiając zabytkowe 
obiekty. Duże znaczenie 
LGD przywiązuje do dzia-
łań aktywizujących mieszkań-
ców poprzez organizacje warsz-
tatów, wizyt studyjnych, szkoleń, 
wyjazdów na targi, konkursów, im-
prez kulturalnych, sportowych, 
tworzenie organizacji społecz-
nych, dbanie o wizerunek miejsca 
zamieszkania, podtrzymywanie lokal-
nych tradycji, kultury, rozwijanie wspól-
nych zainteresowań. 
Dzięki aktywności LGD region nie-
ustannie się rozwija i staje się coraz 
bardziej atrakcyjny. Sprawne wykorzy-

Lokalna Grupa Działania
Zielone Światło
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie 

tel. 530 310 888

biuro@lgdzs.pl 
www.lgdzs.pl 

Bytnica

Dąbie

Bobrowice

Maszewo

Krosno Odrzańskie

Bytnica

Dąbie

Bobrowice

Maszewo

Krosno Odrzańskie
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stanie środków europejskich przyczynia się zarówno do 
rozwoju obszaru, jak i lokalnej społeczności. Szczególnie 
istotny jest fakt, że to sami mieszkańcy mają wpływ na 
poprawę rzeczywistości, w której funkcjonują. Szczegóło-

we informacje o działaniach i dorobku LGD Zielone Świa-
tło znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.lgdzs.pl oraz na profilu w portalu Facebook Lokalna 
Grupa Działania Zielone Światło.

Młodzi wolontariusze w działaniu - stoisko promocyjne LGD

Promocja obszaru LGD „Mobilna aplikacja turystyczna” - westisthebest.pl

Międzynarodowy projekt współpracy „Młodzieżowa akademia komunikacji”

Młodzi mieszkańcy poznają LGD

Uczymy się ratować życie - kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Spotkanie integracyjne NGO z obszaru LGD

Kalejdoskop Dobrych Projektów    81



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO

Ośrodek ANAPAUSIS 

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zamysł powstania projektu wynikł z potrzeby wzrostu konkurencyjności ofe-
rowanych usług. Rynek usług turystycznych cały czas się rozwija, wprowadza 
się nowe i innowacyjne produkty, rosną wymagania klientów, którzy chcą no-
wej, pełniejszej, kompleksowej i nowoczesnej oferty. Aby polepszyć lub zacho-
wać swoją pozycję firma musiała poszerzyć katalog ofert o dodatkowe usługi. 
Stworzenie innowacyjnych produktów tj. sauny, łaźni błotnej, masaży, rowerów 
wodnych wpłynie na prowadzenie całorocznej działalności. Umożliwi to posze-
rzenie aktualnej oferty oraz przyczyni się do kreacji nowych pomysłów takich 
jak turnusy zdrowotne, obozy sportowe co da możliwość świadczenia dodat-
kowych i kompleksowych usług turystycznych.

REZULTAT PROJEKTU 
Bogata oferta naszego kompleksu 
wzbogaciła się o sauny, łaźnie błotną, 
masaże i rowery wodne. Dodatkowy 
sprzęt zwiększył atrakcyjność całego 
kompleksu turystycznego, w którym 
oferujemy efektywny wypoczynek dla 
ciała i duszy. W związku z poszerze-
niem oferty nasz ośrodek zyskał moż-
liwość przyjmowania na wypoczynek 
nie tylko całych rodzin, ale również 
osób starszych.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Rozwój działalności gospodarczej 
Ośrodka Anapausis w Gryżynie 
poprzez wprowadzenie nowych 
usług dla turystów

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
599 120,35 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
287 000,00 zł

Ośrodek ANAPAUSIS
tel. 68 391 50 94
tel. kom. 660 533 909
Gryżyna 51

Gryżyna

Zielona Góra

Świebodzin

Odra

Międzyrzecz

S3

A2
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO

Auto EKG
Zakład Elektromechaniki Samochodowej

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Pomysł powstania firmy zrodził się z mojej pasji do motoryzacji, nowoczesnych 
technologii, programowania komputerowego. Duch czasów, rozwijającej się 
techniki, komputeryzacji i zastosowanie nowoczesnych technologii w samo-
chodach stawia coraz to nowsze wyzwania mechanikom, którzy muszą być 
jednocześnie wyspecjalizowanymi informatykami i programistami. Ten kieru-
nek jest mi szczególnie bliski. Programowanie, diagnostyka, elektronika samo-
chodowa to segment rynku, w którym pragnąłem rozwijać swoje umiejętności 
i móc realizować swoje pasje, jednocześnie w ten sposób zarabiając na życie. 

REZULTAT PROJEKTU 
Dzięki realizacji projektu powstał wysoko wyspecjalizowany, świetnie wypo-
sażony zakład elektromechaniczny, cieszący się dobrą opinią wśród klientów. 
Od ponad dwóch lat firma rozwija się, pozyskuje nowych klientów, dając tym 
samym wielką satysfakcję zawodową oraz finansową właścicielowi.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podjęcie działalności gospodar-
czej  polegającej na założeniu 
Zakładu Elektromechaniki 
Samochodowej – Auto EKG

KWOTA PREMII: 
100 000,00 zł

Elektromechanika Samochodowa
Auto Ekg 
Daniel Konieczka
tel. 603 220 230
Kościelna 7, Osiecznica

Osiecznica

Odra

Krosno Odrz.

Świecko
A2
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO

ASIM GAMES

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Stworzenie pola do paintballa wraz z miejscem do organizacji różnego typu 
imprez (pikniki firmowe, imprezy rodzinne, wieczory kawalerskie/ panieńskie, 
imprezy integracyjne, imprezy okolicznościowe) dla 50 osób, wraz z miejscem 
do zabawy dla dzieci, boiskiem do siatkówki oraz wypożyczalnią rowerów dla 
osób w różnym wieku, młodzieży, osób dorosłych, rodzin z dziećmi.

REZULTAT PROJEKTU 
Firma Asim Games oferuje wynajem pola oraz sprzętu do gry w paintball dla 
firm, grup indywidualnych oraz osób prywatnych. Dysponujemy własnymi mar-
kerami paintballowymi marki Tippmann, posiadamy kilkadziesiąt mundurów 
oraz dziesiątki innego sprzętu potrzebnego do profesjonalnego zorganizowa-
nia wspaniałej zabawy, zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Posiadamy 
własne pole do gry w paintballa, które znajduję się w przepięknej miejscowości 
Lubogoszcz w Gminie Maszewo. Dodatkowo obok pola paintballowego znaj-
duje się bezpieczna strefa, czyli miejsce, w którym można spokojnie usiąść 
i odpocząć, a także zrobić ognisko lub grilla. Bezpieczna strefa posiada także 
miejsce do zabawy dla dzieci m.in. domek ze zjeżdżalnią, huśtawkę, piaskow-
nice. Klienci korzystający z oferty ASIM GAMES mogą być pewni wysokiej ja-
kości oraz niezawodności naszego sprzętu, który jest na bieżąco sprawdzany 
i zawsze gotowy do pracy. Dostosowuje się do indywidualnych potrzeb na-
szych klientów! Firma Asim Games otrzymała dofinansowanie w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, 
na operację pt. „ASIM GAMES – pole do gry w paintball”.

TYTUŁ PROJEKTU: 
ASIM GAMES - pole do gry 
w paintball

KWOTA PREMII: 
100 000,00 zł

ASIM GAMES - pole do gry 
w paintball
tel. 600 217 191
Lubogoszcz 27, Maszewo

Lubogoszcz

Odra

Krosno Odrz.

Świecko
A2
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ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zamysł realizacji projektu wynikał z potrzeby rozwijania zaplecza noclego-
wego w oparciu  o działające już od 2015 roku dwa apartamenty z aneksami 
kuchennymi i rozwijania potencjału całego obiektu w odpowiedzi na duże za-
interesowanie ze strony osób poszukujących ciekawego i spokojnego miejsca 
o walorach historycznych i blisko natury, z dala od dużych aglomeracji.

REZULTAT PROJEKTU 
Remont kapitalny kolejnego budynku zabudowań gospodarczych stanowił 
następny etap rewitalizacji całego kompleksu i umożliwił oddanie do użytku 
nowych pokoi gościnnych oraz wielofunkcyj-
nej sali przeznaczonej do organizacji szkoleń 
oraz przyjęć okolicznościowych. 
Po zakończeniu dotychczasowego zakresu 
prac koncentrujących się na rozwijaniu bazy 
noclegowej następnym etapem będzie stwo-
rzenie zaplecza gastronomicznego stano-
wiącego dopełnienie naszej obecnej oferty. 
W dalszych planach jest również zagospoda-
rowanie stodół oraz rewitalizacja samego pa-
łacu wraz z przylegającym do niego parkiem.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO

Pałac i Folwark Brzeźnica

TYTUŁ PROJEKTU: 
Zakup wyposażenia pokoi gościn-
nych, świetlicy, sali bankietowo- 
konferencyjnej, punktu odnowy 
biologicznej oraz urządzeń spor-
towo- rekreacyjnych na terenie 
kompleksu folwarczno-pałacowego 
w Brzeźnicy

KWOTA CAŁKOWITA 
PROJEKTU: 
327 428,00 zł

KWOTA 
DOFINANSOWANIA: 
149 252, 00 zł

Pałac i Folwark Brzeźnica
tel. 605 037 721
ul. Bobrzańska 1, Brzeźnica

Brzeźnica

Odra

Gubin

Krosno Odrz.

Zielona Góra
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BIGSOUND 
Mateusz Koźlak

ZAMYSŁ POWSTANIA 
Stworzenie firmy, która na rynku wojewódzkim będzie świadczyła usługi za-
wierające obsługę techniczną wydarzeń kulturalnych, wynajmu sprzętu estra-
dowego i usługi artystyczne.

REZULTAT PROJEKTU 
Założona została działalność gospodarcza, dzięki której powstała marka BIG-
SOUND. Zakupione urządzenia są wykorzystywane przy większości wykony-
wanych realizacji. Obecnie firma rozwija się w szerokim zakresie obsługi wy-
darzeń i eventów oraz organizuje własne wydarzenia kulturalne.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podjęcie działalności gospodar-
czej, polegającej na utworzeniu 
firmy w branży muzycznej, ofe-
rującej usługi z zakresu obsługi 
imprez

KWOTA PREMII: 
100 000,00 zł

BIGSOUND 
Mateusz Koźlak
tel. 601 256 873
ul. Wiejska 15, Krosno Odrzańskie

Lubogoszcz

Odra

Krosno Odrz.

Świecko
A2
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Eko Zagroda 
Gospodarstwo Agroturystyczne
ZAMYSŁ POWSTANIA 
Zamysł powstania Eko Zagrody zrodził się podczas wyboru kupna nierucho-
mości na gospodarstwo agroturystyczne. Podczas wyboru wzięliśmy pod 
uwagę możliwość zmodernizowania oraz przystosowania budynku gospodar-
czego pod kątem pobytu wczasowiczów. Duży wpływ na wybór gospodarstwa 
miała jego lokalizacja. Miejscowość w której znajduje się EKO ZAGRODA poło-
żona jest w pięknej i czystej okolicy w otoczeniu lasów i zbiorników wodnych. 
Z dala od wielkich zakładów przemysłowych, tras szybkiego ruchu, ale jedno-
cześnie jest niedaleko do okolicznych miast. Sami jednak chcieliśmy zmienić 
nasze dotychczasowe życie. Rozpoczęcie tego typu działalności, już w samym 
zamierzeniu, miało na celu prowadzenie biznesu, który będzie przynosił nam 
wiele satysfakcji z tego co robimy.

REZULTAT PROJEKTU 
W ramach przeprowadzonej inwestycji powstało niewielkie gospodarstwo agro-
turystyczne. EKO ZAGRODA w jednym czasie pomieści siedmiu gości, którzy 
mogą wypoczywać w jednym z trzech kameralnych pokoi. Pomieszczenia są tak 
zaaranżowane by każda wypoczywająca rodzina miała do dyspozycji oddzielną 
łazienkę i aneks kuchenny. Na parterze budynku znajduje się również ogólnodo-
stępna kuchnia i przestronna jadalnia.

TYTUŁ PROJEKTU: 
Podjęcie działalności gospodarczej 
noclegowo- turystycznej pod nazwą 
„EKO ZAGRODA”

KWOTA PREMII: 
100 000,00 zł

Eko Zagroda
Gospodarstwo Agroturystyczne
tel. 693 990 747
Lubogoszcz 44

Lubogoszcz

Odra

Krosno Odrz.

Świecko
A2

Kalejdoskop Dobrych Projektów    87



SPIS TREŚCI

Słowo wstępne ...................................................................................................................... 5
Od wydawcy ........................................................................................................................... 7

ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY
O stowarzyszeniu .................................................................................................................. 8
Drakkar Lubuski Maciej Bieńko ............................................................................................. 10
Horyzont TV Słubice sp. z o.o. ............................................................................................... 12
Pensjonat Leśniczówka ....................................................................................................... 14

STOWARZYSZENIE LGD BORY DOLNOŚLĄSKIE
O stowarzyszeniu ................................................................................................................. 16
W Starym kinie Agnieszka Antosz  ..................................................................................... 18
Arkadiusz Popin P.P.H.U. Ekotex ......................................................................................... 19
Ośrodka Onoterapii i Hipoterapii „Kłapouchy” Joanna Kubik ........................................... 20
Monika Zarycka ................................................................................................................... 21
Cichy Dom Katarzyna Wójcik ............................................................................................... 22
Tomasz Długosz Auto Części Auto Tomas ........................................................................ 23

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
O stowarzyszeniu ................................................................................................................ 24
Bartosz Jaz .......................................................................................................................... 25
P.H.U. Magdalena Wasyluk-Watros ..................................................................................... 26
Sambucus Bio ...................................................................................................................... 27
Mat-Bud Michał Piechowiak ................................................................................................ 28
Pracownia Kursko Filip Pielesiak ........................................................................................ 29
Sid Bud Maciej Sidorowicz ................................................................................................... 30
Mateusz Szymczak .............................................................................................................. 31

88    Kalejdoskop Dobrych Projektów



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - GRUPA ŁUŻYCKA”
O stowarzyszeniu ............................................................................................................... 32
Rehabilitacja Funkcjonalna Ewa Mulica ............................................................................ 34
Bajkowe Wypieki Moniki Monika Maludy ............................................................................ 35
Kowerczuk Krzysztofa .......................................................................................................... 36
M&K Studio Metal Sp. j. Kordian Gierczyński Marek Ziętka ............................................... 38

STOWARZYSZENIE KRAINA LASÓW I JEZIOR - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
O stowarzyszeniu ................................................................................................................. 40
Ekologiczne Centrum Pralnicze – Delfin ............................................................................. 42
PRO G3 Weronika Dziełakowska ........................................................................................ 43
Oponiarnia Przyborów ........................................................................................................ 44
Piekarnia Spokojna ............................................................................................................. 46
Zielone Ogrody Wojciech Fisz ............................................................................................ 47

STOWARZYSZENIE LGD MIĘDZY ODRĄ A BOBREM
O stowarzyszeniu ................................................................................................................ 48
Mobilna Fotografia Sylwia Wawrzyniak-Bodnar ................................................................. 50
Pszczelarnia Słodnik .......................................................................................................... 52
Art_lab Daniel Stachuła ........................................................................................................ 54

STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA
O stowarzyszeniu ................................................................................................................. 56
P.P.H.U. Edge-Trade Patryk Czeszejko-Sochacki ............................................................... 58
E-mechanical.com Łukasz Mrugalski ................................................................................. 59
Akacjowe Ranczo Małgorzata Mortas-Gągorowska ........................................................ 60
Maciej Kozubal Video-Foto .................................................................................................. 61
Notofilm Elżbieta Moder-Żukowska ................................................................................... 62
Stajnia Marzeń Anna Tobys .................................................................................................. 63



STOWARZYSZENIE KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
O stowarzyszeniu .................................................................................................................... 64
Iga Gumowska Rarytas Studio ................................................................................................  66
Norbert Grzegolec .................................................................................................................. 67
Apartament Przylesie Maria Grad .......................................................................................... 68
Ośrodek Kormoran 2 Krzysztof Mieleszko ........................................................................... 69

LGD STOWARZYSZENIE WZGÓRZA DALKOWSKIE
O stowarzyszeniu .................................................................................................................... 70
Szybko Tanio Pewnie Marek Piechocki ................................................................................ 72
PPHUW Kazimierczak ............................................................................................................ 73
Smaki Regionu Mirosława Deniszewska .............................................................................. 74
MK Automotive Marcin Kwiatkowski .................................................................................... 75
Pryzmat Agnieszka Niewiara ................................................................................................ 76
Aleksandra Werner ................................................................................................................. 77
Centrum Ekokultury Roman Włodarczak ............................................................................. 78
Dalkowski Ogrodnik Eryk Szczap .......................................................................................... 79

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO
O stowarzyszeniu .................................................................................................................. 80
Ośrodek Anapausis ................................................................................................................ 82
Auto EKG Zakład Elektromechaniki Samochodowej .......................................................... 83
Asim Games ............................................................................................................................ 84
Folwark i Pałac Brzeźnica ...................................................................................................... 85
Bigsound Mateusz Koźlak ...................................................................................................... 86
Eko Zagroda Gospodarstwo Agroturystyczne ....................................................................... 87





Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
www.lubuskie.pl

ISBN: 978-83-956344-0-6


