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Z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu kolejny 
Głos Leadera. To zebrany w całość obraz zaangażowa-
nych w działanie ludzi, którzy przekuli w czyn swoje 
często niebagatelne i zaskakujące pomysły. Organiza-
cje pozarządowe, centra kultury, biblioteki, samorządy 
– instytucje, za którymi zawsze stoją ludzie. Wszystko 
to, o czym Państwu piszemy w tym wydaniu Głosu Le-
adera wydarzyło się przy zaangażowaniu finansowym 
środków Programu Leader PROW 2014–2020.

Działania objęły obszar LGD Kwiat Lnu: Boguszów-
-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Mar-
ciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-
-Zdrój.

Projekty, o których przeczytają Państwo w wydaw-
nictwie, to dowód na dobre wykorzystanie środków 
na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat Lnu 
w ramach projektów grantowych.

A jakie projekty zostały zrealizowane?
Niebagatelne, zaskakujące, kreatywne, intrygujące, nad-
zwyczajne, a przede wszystkim po prostu zwyczajne – 

szeroka gama pomysłów kreatywnych ludzi, pomysłów 
przekutych w czyn.

Dzięki energii i wizji wielu wspaniałych osób, nasz 
Region staje się coraz bardziej interesujący, wygodny 
i wart uwagi. Nasza Mała Ojczyzna staje się piękniejsza. 
I choć to brzmi banalnie, tak jest naprawdę.

Powstały ścieżki i wiaty turystyczne, miejsca odpo-
czynku dla turystów i mieszkańców, odbyły się warszta-
ty twórcze, rewitalizowano zapomniane i nadszarpnięte 
czasem zabytkowe miejsca i małą architekturę. Po pro-
stu działo się! Proszę przeczytać Głos Leadera! Warto!

 Wszystkim pomysłodawcom i realizatorom gra-
tulujemy, jesteśmy niezmiernie dumni z efektów zre-
alizowanych pomysłów – jak zawsze służymy pomocą 
i zapraszamy do dalszej współpracy.

Bożena Pełdiak
Prezes Lokalnej Grupy Działania

Kwiat Lnu

Szanowni
Państwo,
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ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka • tel. 75 74 11 804
e-mail: biuro@kwiatlnu.eu • www.kwiatlnu.eu
redakcja i opracowanie tekstów: 
Sławenium Sławomira Klijanowicz-Marciniec
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ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
NA POTRZEBY REKREACYJNE I KULTUROWE

Wnioskodawca: Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne
w Starych Bogaczowicach
Tytuł projektu: Ścieżka sensoryczno-edukacyjna
dla najmłodszych
Opis: W ramach projektu powstała ścieżka sensoryczna z odcin-
kami wyłożonymi różnymi strukturami oraz zamontowane zostały 
sensoryczne urządzenia wspomagające motorykę, poznawanie ko-
lorów, kształtów i dźwięków. Powstały urządzenia wspierające naukę 
zmysłów, tablice edukacyjne i przestrzenne gry wielkoformatowe. 

Projekt jest wartościowym wsparciem dla dzieci w zmysłowym 
poznawaniu świata. Umożliwia integrację dzieci – bowiem jest to 
miejsce do kreatywnego spędzania czasu. Ścieżka sensoryczna 
i sensoryczny teren rozwija nie tylko zmysły i koordynację psycho-
ruchową, ale także wpływa na rozwój wyobraźni i lepszą współpracę 
w grupie. „Ogród” jest dostępny i przyjazny dla wszystkich dzieci, 
ze szczególnym naciskiem na dzieci z niepełnosprawnościami, może 
on bowiem stanowić miejsce terapeutyczne.
Kwota dotacji: 29 800 zł.

1

Wnioskodawca: Fundacja Spektra
Tytuł projektu: Słoneczna polana
Opis: W ramach projektu zostało doposażone utworzone wcze-
śniej miejsce wspólnych spotkań mieszkańców o nowe elementy 
urządzeń edukacyjnych oraz kolejne elementy placu zabaw. Teren 
połączony z ogrodem zagospodarowanym przez Seniorów jest 
miejscem zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu między innymi 

ekologii, lecz by nauka była przyjemniejsza, miejsce edukacji ma 
być również miejscem zabaw. Aby poprawić wygląd i wprowadzić 
dodatkowy walor estetyczny, wokół posadzono również nowe rośli-
ny. Miejsce spotkań znajduje się przy trasie do atrakcji turystycznej 
miasta, stąd realizatorom projektu zależało, by stał się on również 
wizytówką mieszkańców.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

2
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Wnioskodawca: Gmina Stare Bogaczowice
Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Jabłowie poprzez budowę siłowni zewnętrznej i utworzenie
terenu rekreacyjnego.
Opis: Realizacja projektu to uporządkowanie terenu i zamontowa-
nie 4 urządzeń siłowni zewnętrznej, w tym 3 dwustanowiskowych. 
Do tej strefy prowadzi utwardzony chodnik. W ramach projektu 
uwzględniono część rekreacyjną (wypoczynkową) wyposażoną 
w ławki parkowe i kosze na odpadki. Bardzo istotną część projektu 

stanowią działania sprzyjające ochronie środowiska, a polegające na 
nasadzeniu drzew, krzewów i roślin kwitnących. Staną się „zielonymi 
płucami”, a z drugiej strony odegrają istotną przyrodniczą rolę przy-
ciągając owady ze szczególnym uwzględnieniem pszczół. Zakończe-
niem projektu i oficjalnym otwarciem obiektu był „Piknik Rodzinny”, 
na którym rozegrano potyczki rodzinne oraz inne gry i konkurencje 
z wykorzystaniem nowo powstałej infrastruktury. Była to najlepsza 
promocja i wypróbowanie nowo powstałej, wspólnej przestrzeni.
Kwota dotacji: 29 969,70 zł.

3

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Grzędach
Tytuł projektu: W zdrowym ciele zdrowy d(r)u(c)h
Opis: Żeby w ciele druha strażaka i w ciałach mieszkańców Grząd 
był zdrowy duch, potrzebna była przestrzeń do swobodnego i ni-
czym nie ograniczonego ćwiczenia owego ciała, czyli siłownia ze-
wnętrzna. Siłownia jest dopełnieniem wspólnej, zagospodarowanej 

już przestrzeni społecznej w centrum wsi, a mianowicie boiska spor-
towego, placu zabaw i świetlicy wiejskiej. Zamontowanie 6 urządzeń 
poprawiających muskulaturę mieszkańców było również formą inte-
gracji społecznej, bo to nikt inny, tylko sami mieszkańcy wsi o takie 
zagospodarowanie przestrzeni wnosili.
Kwota dotacji: 17 712 zł.

4
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Przymierze”
im. Opata Bernarda Rosy
Tytuł projektu: Montaż urządzeń: plac Street Workout
Opis: Siłownia zewnętrzna nieco inaczej? Dlaczego nie! Tym 
bardziej, że to nowo powstałe miejsce na terenie stadionu spor-
towego w Lubawce jest doskonałym uzupełnieniem istniejących 
już, typowych siłowni zewnętrznych. Lubawska siłownia o angiel-
sko brzmiącej nazwie street workout, to nic innego jak zestaw 

specjalistycznych urządzeń, na których wykonywanie ćwiczeń 
polega na wykorzystaniu wyłącznie obciążeń własnego ciała. 
W prostocie tkwi siła, a niepozorne drążki, poręcze, ławeczki czy 
obręcze przyczyniają się do poprawienia kondycji i wydolności 
oraz pomagają zbudować sportową sylwetkę. Ćwiczenia na tere-
nie stadionu z widokiem na Góry Krucze będą na pewno bardziej 
efektywne.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

5

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Doliny Zadrny
Tytuł projektu: Ekoprzestrzeń w Uniemyślu
Opis: Projekt jest częścią szerszej koncepcji rozwoju wsi Uniemyśl 
opartej o ekologiczne rozwiązania wprowadzane w wiejskich ogród-
kach przydomowych. Przykładem jest tworzony przez lokalną spo-
łeczność tradycyjny wiejski ogród w centrum miejscowości.
Zadania realizowane w ramach niniejszego wniosku oparte były o za-
kup drewnianej infrastruktury rekreacyjnej w postaci wiaty z pane-

lem edukacyjnym o tematyce ekologicznej, trzech ławek, drewnianej 
infrastruktury edukacyjnej w postaci gier terenowych z planszami 
(w tym Światowid „owady zapylające”; gra terenowa „ptasie zagad-
ki”). Wspólnie zaaranżowano przestrzeń wiejskiego ogrodu sadząc 
rodzime gatunków krzewów i roślin zielnych oraz ułożono ścieżki 
między grządkami z lokalnego surowca. Zakończeniem projektu była 
impreza edukacyjno-kulturalna o charakterze „ekopikniku”.
Kwota dotacji: 29 968 zł.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Jarkowice
Tytuł projektu: Budowa wiaty biesiadnej na placu
rekreacyjnym w Jarkowicach
Opis: Ten chętnie odwiedzany przez mieszkańców plac rekreacyj-
ny jest od dawna wykorzystywany do różnych aktywności. A pro-
jekt uzupełnia jego wspólną, wiejską przestrzeń o jej brakujące 
ogniwo, czyli zadaszaną wiatę. Możliwość schronienia się przed 

kaprysami pogodny w trakcie realizowanych tam imprez eduka-
cyjnych, wiejskich spotkań czy wydarzeń okolicznościowych, jest 
dodatkowym atutem. Pozwoli to na nieuzależnianie się od zmien-
ności górskiej pogody przy organizowaniu kolejnych spotkań 
i wspólnego przebywania tam mieszkańców. A jakość i charakter 
wiaty jest dodatkowym atutem wsi również dla turystów i piękną 
wizytówką miejsca.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

7

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Miszkowice Dolina Złotnej”
Tytuł projektu: Spotkajmy się pod wiatą czas grillowanie
zacząć – zagospodarowanie placu zabaw w Miszkowicach
Opis: Do dobrego życia potrzebny jest kontakt z drugim człowie-
kiem, wspólne spacery, przebywanie ze sobą, rozmowy. Bez tego 
bardzo zwyczajnie mijają miesiące, a przecież w ciepłe wieczory 
można byłoby się spotkać i porozmawiać. Takiego zadaszone-
go miejsca brakowało w Miszkowicach. Stąd głównym zadaniem 

w projekcie było wzniesienie uzupełniającej wspólną przestrzeń 
zadaszonej wiaty. Powstała przy boisku, placu zabaw, w miejscu re-
kreacji mieszkańców wsi. Dopełnia tę przestrzeń i daje możliwość 
spotykania się również przy niesprzyjającej pogodzie. Zakończeniem 
projektu, a jednocześnie otwarciem wiaty była biesiada połączona 
z grillowaniem i zabawami rodzinnymi.
Kwota dotacji: 29 998 zł.

8
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ogród Sztuki
Tytuł projektu: Tor do gry w bule
Opis: To ulubiona gra francuskich seniorów. A jak się okazuje staje 
się coraz bardziej popularna wśród polskich. Na popularności gra 
w bule zyskuje szczególnie w uzdrowiskach. Stąd pomysł na stwo-
rzenie toru do gry w Szczawnie-Zdroju. Tor wraz z obrzeżami ma 

długość 15 m. Wysypany jest 5 warstwami materiałów budowlanych 
o zróżnicowanej grubości jak piasek, żwir i grys. Obok toru usta-
wiono dwie ławki z koszami na śmieci, które stylem odpowiadają 
wymogom konserwatora zabytków. Pierwszy mecz, seniorzy kontra 
młodzież został rozegrany podczas uroczystego otwarcia toru.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

9

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Świdna”
Tytuł projektu: Razem dla Świdnika
Opis: Zadaniem projektu było zagospodarowaniu placu będącego 
miejscem spotkań mieszkańców wsi. Na jego terenie jest już plac 
zabaw, boisko oraz miejsce na ognisko. W ramach projektu zostało 
utwardzone podłoże i wybudowane cztery drewniane, zadaszone 
wiaty, które umożliwiają organizowanie spotkań bez względu na 

warunki pogodowe. W celu polepszenia estetyki placu obsadzono 
go krzewami owocowymi. W realizacji projektu uczestniczyli miesz-
kańcy. Już w nowej aranżacji wspólnego miejsca spotkań zorganizo-
wano festyn wraz z kiermaszem produktów lokalnych. Kiermasze to 
impreza cykliczna wpisana w kalendarz imprez Urzędu Marszałkow-
skiego Dolnego Śląska.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

10
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Wnioskodawca: Fundacja Anna w Gostkowie
Tytuł projektu: Ścieżka piesza historyczno-przyrodnicza
Opis: Jak uratować zaniedbany, wiejski cmentarz, który na domiar 
złego jest spadkiem po poprzednich mieszkańcach Dolnego Śląska? 
Jak miejsce pamięci, na którym niszczeją zabytki sztuki sepulkral-
nej uchronić od zapomnienia? Osoby zaangażowane w ratowanie 
tej wiejskiej nekropolii wpadły na najlepszy ze sposobów, a miano-
wicie utworzenie na jej terenie ścieżki historyczno-przyrodniczej, 
która może stać się kolejną, nietypową atrakcją turystyczną regionu. 
Ścieżka została poprowadzona wzdłuż linii brzegowych cmentarza 
i ma długość około 300 m. Dodatkowo na nekropolii posadzono 

200 róż, które związane są z jedną z inskrypcji nagrobnych. Zabyt-
kowy, wiejski cmentarz do zwiedzania? Tak, koniecznie.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

1

Wnioskodawca: Gmina Kamienna Góra
Tytuł projektu: Modernizacja ścieżki rowerowej
Kamienna Góra – Krzeszów poprzez utworzenie punktów
obsługi rowerzystów
Opis: W ramach projektu wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej na 
odcinku Kamienna Góra – Krzeszów zostało przeprowadzone sze-
reg prac mających na celu wiele udogodnień dla rowerzystów ko-
rzystających ze ścieżki. Zostały zrobione zjazdy do miejsc postoju, 

a tam ustawiono ławki, stoły, kosze na odpady i stojaki rowerowe. 
Na trasie ścieżki znajdują się też dwa punkty obsługi rowerów wy-
posażone w zestawy narzędzi do szybkiej naprawy. Postoje zloka-
lizowane zostały tak, by oferowały najlepsze panoramy na okolicę. 
Również przy miejscach postojowych w ramach projektu posta-
wiono tablice informacyjne dotyczące przyrody oraz atrakcji tu-
rystycznych.
Kwota dotacji: 29 996 zł.

2

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
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Wnioskodawca: Gmina Lubawka
Tytuł projektu: Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc
przyjaznych turyście
Opis: Miłośnicy gór, którzy lubią niezadeptane szlaki wybierają czę-
sto Sudety Środkowe. Dla nich i dla mieszkańców regionu punkt 
widokowy na górze Zadzierna został na nowo doposażony w tablice 
informacyjne z mapą okolic Gminy Lubawka, na której wyróżnio-
no atrakcje regionu. Nie zabrakło modnej ramy do zdjęć i tablicy 

z wizualizacją szlaku. Zostały wyremontowane i doposażone mię-
dzy innymi w stojaki rowerowe 4 wiaty przystankowe usytuowane 
w różnych miejscach okolic Bukówki – który to zbiornik stanowi 
jedną z częściej odwiedzanych atrakcji Gminy. Również na terenie 
romantycznej Doliny Miłości została postawiona rama do fotografii. 
Zakończeniem projektu było zaangażowanie społeczności Gminy do 
wspólnego sadzenia roślin miododajnych na skwerze w Bukówce.
Kwota dotacji: 28 000 zł.

3

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Społeczności Wiejskiej „Brama Czadrowska” w Czadrowie
Tytuł projektu: Remont istniejącej wiaty i dostosowanie
jej do potrzeb turystyki pieszej i rowerowej
Opis: W ostatnich latach wyraźnie wzrosła turystyka rowerowa 
w regionie. W pewnym stopniu przyczyniła się do tego ścieżka 
rowerowa wykonana na dawnym nasypie kolejowym z Kamiennej 
Góry do Krzeszowa, ale od zawsze boczna droga z miasta do Krze-
szowa była wykorzystywana przez rowerzystów, jako bezpieczna 

i wygodna trasa rowerowa. Aby wesprzeć tę aktywność czadrow-
skie stowarzyszenie w ramach projektu wykonało rewitalizację wiaty 
znajdującej się przy boisku w Czadrowie, której położenie to zale-
dwie 100 m od żółtego szlaku rowerowego. Zostały zamontowane 
stojaki oraz samoobsługowy punkt naprawy rowerów. Są też kosze 
do segregowania odpadków. Postawione zostały tablice z informa-
cją o szlakach rowerowych i pieszych, a także kierunkowskazy od 
głównej drogi. Zakończeniem projektu był zlot rowerowy.
Kwota dotacji: 29 754 zł.

4
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Doliny Zadrny
Tytuł projektu: Modernizacja istniejącego turystycznego
szlaku konnego po Ziemi Kamiennogórskiej
Opis: W ramach projektu zmodernizowano i odnowiono 115 km 
istniejącego szlaku konnego. Zostały odnowione oznaczenia szlaku 
tj. białe kwadraty z zieloną kropką pośrodku, a cała trasa została 
sprawdzona pod kątem dogodności dla jeźdźca, jak i wierzchow-
ca. Odnowione zostało również miejsce popularnego popasu koń-
skiego przy Głazach Krasnoludków i ustawiono na trasie tablice 

informacyjne z regulaminem szlaku. W trakcie projektu poddano 
rewitalizacji fragment zabytkowego parku wokół nieistniejącego 
już pałacu w Dębrzniku, który jest integralną częścią stadniny Ko-
niewo. Przez zabytkowy park z pomnikami przyrody, które zostały 
wyeksponowane prowadzi początkowy fragment szlaku i dzięki 
uporządkowaniu parku, jego częściowej rewitalizacji stał się pięk-
nym początkiem przygody w siodle.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

5

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Granica”
Tytuł projektu: Zagospodarowanie Doliny Miłości
Opis: Realizacja projektu dała możliwość ponownego uatrakcyj-
nienia Doliny Miłości w Lubawce, miejsca, które jest chętnie od-
wiedzane przez turystów, ale przede wszystkim przez mieszkańców 
okolicy. Przy szlaku pieszym pojawiły się więc dwa stoły, 4 ławki oraz 

siedziska wokół miejsca z paleniskiem na ognisko. Razem z Nad-
leśnictwem i pod czujnym okiem leśników posadzono sadzonki 
drzew. Nie zapomniano o warsztatach ekologicznych promujących 
zrównoważony rozwój. Mała architektura, która pojawiła się w Do-
linie daje możliwość nie tylko chwili odpoczynku, ale upajania się 
w ciszy niezwykłością przyrody.
Kwota dotacji: 6 236 zł.

6
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Granica
Tytuł projektu: Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna Krucza Dolina
Opis: W Kruczej Dolinie wytyczono ścieżkę edukacyjno-dydak-
tyczną poprowadzoną w oparciu o cenne przyrodniczo miejsca. Na 

ścieżce zamontowano 10 stanowisk edukacyjnych. Wzdłuż trasy nie 
zabrakło ławek. Na początku ścieżki znalazła się tablica informacyjna 
opisująca trasę oraz faunę i florę. Uroczyste otwarcie ścieżki wraz 
z oprowadzeniem przez przewodnika zakończyło się wspólnym 
ogniskiem w Dolinie Miłości. Urządzona trasa pozwoli bezpiecznie 
zwiedzić fragment terenu leśnego oraz umożliwi uczestnikom zajęć 
edukacyjno-ekologicznych poszukiwania ciekawej flory i fauny. Ob-
szar, na którym wytyczono ścieżki jest bardzo ważny pod względem 
ochrony przyrody.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

7

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Optymiści Krzeszowscy
Tytuł projektu: Eko-Postojownia
Opis: Dla Optymistów z Krzeszowa nie ma rzeczy niemożliwych 
i trudnych do zrobienia, dlatego za zgodą właściciela posesji, czy-
li gminy, na skrawku zaniedbanej i odstraszającej chaosem ziemi, 
Optymiści stworzyli miejsce postojowe. A właściwie dwa, jedno 
o utwardzonej powierzchni, na którym znalazły się ławki i stojaki na 

rowery, a drugie miejsce ma nawiązywać do ogrodniczej tradycji 
cysterskiej. Posadzono tam miododajne, rodzime rośliny i przyozdo-
biono ciekawymi rzeźbami. Do Postojowni prowadzą dwie ścieżki. 
Podsumowaniem projektu było spotkanie między innymi z pszczela-
rzem i opowieści wszelakie o pszczołach i miodzie. Eko-Postojownia 
chętnie gości mieszkańców jak i turystów.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

8
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Partnerstwo
„Wokół Trójgarbu”
Tytuł projektu: Infrastruktura turystyczna – remont kładki
do Zamku Cisy
Opis: Do zdobycia zamku Cisy w XV w. oddziały husyckie nie po-
trzebowały żadnego mostu. Dziś już nie trzeba forsować murów 
i stanowczo wygodniej dostać się do środka przechodząc nad fosą 
wygodną kładką. Stąd w projekcie założono budowę takiej kładki. 

Nowe przejście pozwala na zwiedzanie niezwykłych ruin tej niegdyś 
potężnej warowni. Łatwy dostęp do jej wewnętrznych dziedzińców 
umożliwia organizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci oraz 
gier terenowych dla wszystkich chętnych. Nieopodal zamku odbywa 
się turniej rycerski, więc nowe otwarcie zamku odbyło się przemar-
szem braci rycerskiej przez kładkę, hucznie, choć już bez potrzeby 
zdobywania go szturmem.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

9

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Znajomi z Błażkowej”
Tytuł projektu: Przystanek na granicy
Opis: Ten projekt, to historia tworzenia wspólnego miejsca wokół 
kamienia. Nie, nie byle jakiego, bo najstarszego kamienia graniczne-
go znajdującego się pomiędzy dwiema częściami wsi, a wykuta na 
nim data 1577 dobitnie o tym świadczy. W ramach projektu została 
postawiona wiata chroniąca pieszych i rowerzystów, dla których 

ustawiono również stojaki rowerowe. Nieopodal przebiega jeden 
z licznych szlaków rowerowych, a zdrowa moda na uprawianie tej 
turystyki upewnia w potrzebie miejsca odpoczynku na trasie. Nie-
wątpliwym atutem jest kamień graniczny, o którym można przeczy-
tać na nowej tablicy informacyjnej.
Kwota dotacji: 30 000 zł.

10
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Wnioskodawca: Biblioteka i Centrum Kultury w Czarnym Borze
Tytuł projektu: Czarnoborskie kapliczki i pomniki
dziedzictwem kulturowym wsi
Opis: Dzięki dofinansowaniu zostały wyeksponowane kapliczki i po-
mniki związane z kultem chrześcijańskim na terenie gminy. Choć 
niemal codziennie mijane stały się niezauważalne, a miejsca wokół 
nich zaniedbane. Rewitalizacji zostały poddane dwie kapliczki wiej-
skie, a tereny wokół nich uprzątnięte i zagospodarowane. Również 
teren zespołu parkowego przy pałacu w Czarnym Borze poddany 
został rewitalizacji, a wraz z nim pomniki po dawnych właścicielach 
pałacu i wsi rodu Czettritzów. W pobliżu znalazło się miejsce na 
ławeczki i tablice informacyjne z mapami, na których oznaczone 

zostały pozostałe kapliczki. W czarnoborskiej bibliotece znalazły na-
tomiast miejsce gabloty z czasową wystawą poświęconą tutejszym 
kapliczkom i związaną z nimi trasą turystyczną.
Kwota dotacji: 20 000 zł.

1

Wnioskodawca: Fundacja Anna w Gostkowie
Tytuł projektu: Bogactwo naszego regionu
Opis: Projekt pozwolił na utworzenie niecodziennego muzeum na 
terenie nieużytkowanego cmentarza poewangelickiego w Gostko-
wie. W kaplicy cmentarnej, której obecna forma jest otwarta, oto-
czona jedynie metalowym ogrodzeniem znalazły się dwie gabloty 
i trzy stojące witryny, w których eksponowane są najcenniejsze 

przedmioty znalezione podczas prac porządkowych nekropolii, ale 
również podarowane przez mieszkańców i gości odwiedzających to 
miejsce. Muzeum jest nieodpłatnie udostępniane dla zwiedzających, 
a chroni je kamera – symbol obecnych czasów. Wokół zasadzone 
zostały rodzime gatunki kwiatów. Wydany został też album z histo-
rycznymi i współczesnymi zdjęciami nekropolii.
Kwota dotacji: 16 697 zł.

2

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
I PRZYRODNICZEGO
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Wnioskodawca: Fundacja Anna w Gostkowie
Tytuł projektu: Kamienna pamiętniki
Opis: W projekcie zostały przewidziane prace związane z uporząd-
kowaniem potłuczonych i porozrzucanych na terenie cmentarza 
tablic nagrobnych z czarnego szkła – tablic marblitowych. Dla za-
chowania pamięci, ale też ze względów historycznych są bardzo 
ciekawe i przez to cenne inskrypcje na tablicach. Pisane gotykiem, 
zawierają często wiele informacji o zmarłej osobie: kim była, jej 

status społeczny, zawód, niekiedy krótką historię jej życia. To nie 
pamięć przodków, ale pamięć zachowana o poprzednich mieszkań-
cach tych ziem i wartość kulturowa.
Tabliczki zostały misternie naklejone na nowo wycięte płyty granito-
we, które ustawione zostały na starych podstawach. Przy nekropolii 
znalazło się też miejsce na tablice informacyjną o jej historii dawnej 
i tej z ostatnich lat.
Kwota dotacji: 20 000 zł.

3

Wnioskodawca: Fundacja Anna w Gostkowie
Tytuł projektu: Żywa pamięć
Opis: Można podnosić z ruin domy, pałace i dwory, ale podno-
szenie z upadku cmentarzy też ma miejsce. Tym bardziej, kiedy na 
zapomnianej nekropolii znajduje się wiele interesujących i niespo-
tykanych wręcz przykładów kamieniarskiej i kowalskiej sztuki se-

pulkralnej. Dzięki projektowi ta sztuka, wartość architektoniczna 
i kulturowa może przetrwać, bowiem podjęte zostały prace nad 
rewitalizacją czy wręcz rekonstrukcją sztuki cmentarnej. Wydana 
została też publikacja poświęcona historii cmentarza zawierająca 
dokumentację fotograficzną.
Kwota dotacji: 19 996 zł.

4
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Brama Opawska
Tytuł projektu: Renowacja kapliczki na Pańskiej Górze
Opis: Kapliczka w Opawie. Czy ktoś wie, gdzie jest to urocze miej-
sce? Do niedawna właściwie tylko mieszkańcy Opawy wiedzieli, jak 
dojść do drewnianej kapliczki w lesie. Było i jest to ulubione miej-
sce na chwilę zadumy. Nic dziwnego, bo jej położenie sprawia, że 

człowiek zastanawia się nad światem. I żeby wciąż było dokąd iść, 
Stowarzyszenie wyremontowało kapliczkę. Została też udrożniona 
droga prowadząca do niej i oznakowana, by łatwiej było tam trafić. 
To piękne miejsce, którym mieszkańcy Opawy chcą się podzielić ze 
wszystkimi. Warto tu przyjechać i zobaczyć na własne oczy.
Kwota dotacji: 20 000 zł.

5

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Brama Opawska
Tytuł projektu: Konserwacja obrazu św. Floriana z kościoła
filialnego p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Opawie
Opis: Nic nie jest wieczne, obrazy również. Jednak, by wizerunek 
św. Floriana odzyskał dawny blask trzeba było sporo zabiegów tech-
nicznych. Obraz najpierw zdemontowano, by dokonać oczyszcze-
nia powierzchni z warstw brudu i starego werniksu. Ustabilizowane 
i wzmocnione zostały elementy podobrazia, a drewno zdezynfeko-
wano oraz uzupełniono ubytki. I było jeszcze punktowanie scalające 
z wykorzystaniem farb olejnych, zakładanie werniksów i wiele waż-
nych czynności. Florianem zajęli się fachowcy. Dziś obraz wyglą-
da jak nowy. Zakończenie prac uświetniło spotkanie mieszkańców 
i rozmowy o tym, że warto marzyć!
Kwota dotacji: 16 600 zł.

6
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Doliny Zadrny
Tytuł projektu: Odbudowa muru przy karczmie sądowej
w Uniemyślu
Opis: Karczma sądowa w Uniemyślu wraz z towarzyszącymi jej 
murami zajmuje istotne miejsce w życiu lokalnej społeczności wsi. 
Przywołując wątek historyczny, to tutaj działy się najważniejsze 
wydarzenia wiejskie, od zabaw po sądy. Stowarzyszenie Klub Przy-
rodników (właściciel obiektu) we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Doliny Zadrny od kilku lat przywraca dawną funkcję tego miejsca. 
Staramy się aktywizować mieszkańców skupiając ich w centrum wsi, 
właśnie w przestrzeni karczmy i najbliższej okolicy. W karczmie po-
wstaje również świetlica wiejska. Mur przy karczmie był w złym sta-
nie i wymagał pilnego remontu. Jego naprawa poprawiła wizerunek 
wsi. W ramach projektu wykonano odbudowę i spoinowanie muru 
z piaskowca. Mur nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Kwota dotacji: 9 400 zł.

7

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Doliny Zadrny
Tytuł projektu: Szkło w domku tkaczy
Opis: Projekt polegał na wykonaniu wyposażenia prezentacyjnego 
w postaci gablot, stołów i oświetlenia. W zamyśle wszystkie elemen-
ty osadzone zostały na kołach jezdnych z hamulcem, co umożliwi 
sprawną rearanżację przestrzeni według potrzeb wystawienniczych. 
Oświetlenie jest podwieszane pod sufitem i mocowane do gablot, 
tak by dobrze eksponowało wystawiane przedmioty. Wykonanie 

posadzki w pomieszczeniu pomocniczym umożliwiło powiększenie 
powierzchni wystawienniczej. A jak to się sprawdziło, zobaczyliśmy 
podczas wystawy podsumowującej zmiany w domu, kiedy w no-
wych gablotach mogliśmy zaprezentować prace naszych dotychcza-
sowych uczestników warsztatów. Pięknie doświetlone prace nabrały 
jeszcze większego blasku.
Kwota dotacji: 16 590 zł.

8
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Maszkaron
Tytuł projektu: Przydrożny świadek wiary- figura Marki
Bożej Niepokalanej
Opis: Trudno jest przejść obojętnie obok niszczejącej rzeźby, kultu-
rowego świadectwa minionych epok. Warto poświecić czas i ener-
gię, by przywrócić blask przydrożnym świadkom wiary. W ramach 

projektu został oczyszczony kamień z powłok wapiennych, farb 
i brudu. Wykonano uzupełnienie wykruszonych połączeń i wzmoc-
niono całą figurę. Obok niej znalazło się również miejsce na tablicę 
pamiątkową. Odbyły się także warsztaty wiedzy o regionie dla dzieci 
i zajęcia plastyczne, których zwieńczeniem była wystawa prac mło-
dych twórców.
Kwota dotacji: 20 000 zł.

9

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich
Tytuł projektu: Kapliczka słupowa św. Anny
Opis: Kult św. Anny był mocno rozpowszechniony w baroku. Dzięki 
temu w Krzeszowie i okolicy istnieje kilka szlaków pielgrzymkowych 
św. Anny, kaplic jej imienia oraz figuralnych przedstawień jej życia. 
Niestety wiele z nich uległo zniszczeniu, choć niezaprzeczalnym fak-
tem są działania podejmowane od lat, by ratować dziedzictwo kul-
turowe. Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia jedna z ka-
pliczek słupowych została odtworzona od podstaw. Znalazła swoje 
nowe miejsce w ogrodzie Sióstr Elżbietanek. W ramach projektu 
wykonano prace zgodnie ze sztuką budowlaną mistrzów z XVIII w.: 
prostokątną bazę, żłobkowaną kolumnę oraz kapliczkę zwieńczoną 

koroną. U podstawy kapliczki umieszczono tabliczkę informacyjną. 
Zakończenie prac uświetniła prelekcja ojca Augustyna, ostatniego 
cystersa z Krzeszowa i wspólna wyprawa do kaplicy św. Anny.
Kwota dotacji: 19 796 zł.

10
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Znajomi z Błażkowej
Tytuł projektu: Kapliczka w Błażkowej – zachowanie
dziedzictwa lokalnego
Opis: Przydrożne słupy Maryjne, krzyże czy kapliczki wpisały się 
w kulturowy obraz regionu. Są nieodłącznym elementem krajobra-
zu. Podnoszą również wartość miejsc, w których się znajdują. War-
to o tę małą architekturę zadbać, stąd pomysł by wyremontować 
wiejską kapliczkę. W ramach projektu został naprawiony jej dach 
oraz wykonano nową elewację. Podsumowaniem projektu było 
spotkanie i mini wykład o ważnych sprawach, jak historia regionu 
i jego walory kulturowe.
Kwota dotacji: 20 000 zł.

11
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