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Oddając do Państwa dyspozycji kolejną już edycję albumu 
„Dobre praktyki w PROW 2007-2013”, chciałbym podkreślić, jak 
spektakularnie zmieniła się i rozwinęła dolnośląska wieś. Zebraliśmy 
i wyselekcjonowaliśmy projekty, które odgrywają szczególną 
rolę dla miejscowości, w których zostały zrealizowane. Wszystkie 
przedsięwzięcia stanowią dowody na to, co osiągnąć można, łącząc 
pomysłowość i determinację naszych mieszkańców ze środkami 
pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Nowoczesna wieś to już nie tylko sielskie obrazy z kłosami złotych 
zbóż. To złożone, wieloaspektowe środowisko, w którym działają 
prężni, pełni inicjatywy i pomysłów ludzie. To kultura i tradycje, które 
dzięki aktywności mieszkańców są ciągle żywe, dlatego prezentowane 
zestawienie projektów jest tak bogate i różnorodne. Zwracamy 
Państwa uwagę zarówno na inwestycje typowo infrastrukturalne, jak 
i na ścieżki edukacyjne czy przewodniki wspierające agroturystykę. 
Pokazujemy, że dbamy o środowisko selekcjonując odpady, budując 
kanalizację i promując odnawialne źródła energii. W trosce o potrzeby 
społeczne mieszkańców odnawiamy zabytki, budujemy świetlice, 
place zabaw i boiska.

Album to jedynie niewielki wycinek tego, co udało się osiągnąć w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego w województwie dolnośląskim. Jestem jednak przekonany, że 
stanowić będzie inspirację dla mieszkańców obszarów wiejskich, chcących zmieniać rzeczywistość, w której żyją, 
a swój byt uczynić lepszym i wygodniejszym. Wykorzystanie środków europejskich czyni ten proces łatwiejszym, 
dlatego zachęcam, by lektura niniejszego opracowania stała się motywacją do realizacji projektów, które z dumą 
będziemy mogli zaprezentować w przyszłych edycjach tego wydawnictwa.

Włodzimierz Chlebosz
Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
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rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie
rolniczymi zasobami wodnymi”

Dobre praktyki
w prow 2007-2013

na Dolnym Śląsku



10 dobre Praktyki w Prow 2007-2013 na dolnym śląsku

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

luty 2010 r. – grudzień 2011 r.

Ochrona użytków rolnych oraz zabudowań gospodarczych 
zlokalizowanych w zlewni potoku Świda przed skutkami po-
wodzi. 

1 651 220,14 zł
1 337 429,64 zł, w tym: 1 003 072,21 zł – środki z EFRROW,  
334 357,43 zł – krajowe środki publiczne

Realizacja operacji obejmowała:
• rozbiórkę muru kamiennego
• umocnienie koryta materacami i koszami siatkowo- 

-kamiennymi
• umocnienie koryta murami oporowymi z kamienia 

łamanego i brukiem kamiennym w dnie

powiat: ząbkowicki 
gmina: Kamieniec Ząbkowicki 

W ramach projektu odbudowano ujściowy odcinek potoku 
Świda w obrębie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki i So-
snowa. Działania inwestycyjne poprawiły drożność i zdol-
ności hydrauliczne koryta potoku. Remont i odbudowa 
umocnień oraz stabilizacja spadku podłużnego zahamo-
wały postęp erozji dennej i brzegowej. Operacja umożli-
wiła rozwój funkcji gospodarczych obszarów zalewowych, 
wpływając na wzrost efektywności w produkcji rolnej.

Realizacja projektu znacząco poprawiła zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe regionów zalewowych. Umocnienia 
brzegów sprawiają, że powstrzymane zostały osuwiska i po-
stępująca erozja wałów.
Piotr Jagielski, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych we Wrocławiu

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku
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luty 2010 r. – listopad 2011 r.

Poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych 
oraz ochrona użytków rolnych przed powodziami.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy cieku
• wykonanie narzutu kamiennego (długość 1240 m)
• budowa murów z kamienia granitowego (długość 452 m)
• wykonanie przejazdów gospodarczych (6 sztuk) i kładek 

drewnianych (2 sztuki)
• naprawę istniejącego mostu i zastawki

Inwestycja realizowana była w miejscowości Henryków Lubań-
ski, gdzie odbudowano koryto cieku na odcinku długości 1,7 km. 
Dzięki pracom naprawczym i odtworzeniowym koryto odzyskało 
odpowiednie parametry przepustowe. Zlikwidowano lub zminima-
lizowano ujemne oddziaływanie rzeki na przyległy teren w czasie 
przepływu wód wezbraniowych. Wykonane umocnienia brzegowe 
i przebudowa budowli wysoko posadowionych poprawiły swobod-
ny odpływ nadmiarowych ilości wody. Dodatkowo, dzięki udrożnie-
niu istniejących mostów i przejazdów gospodarczych, poprawiona 
została komunikacja i dojazd do pól uprawnych.

Dzięki realizacji projektu zmniejszyło się zagrożenie powodziowe 
w naszej wsi. Przy opadach deszczu woda już nie wylewa się, budyn-
ki nie są podtapiane.
Teresa Trefler, sołtys wsi Henryków Lubański

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Bród – odbudowa koryta cieku – etap II

powiat: lubański
gmina: Lubań

2 295 441,83 zł
1 765 709,79 zł, w tym: 1 324 282,32 zł – środki z EFFROW, 

441 427,47 zł – krajowe środki publiczne



„Podstawowe usługi  
dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Dobre praktyki
w prow 2007-2013

na Dolnym Śląsku



13Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

5 691 368,09 zł
2 093 906,00 zł

luty 2010 r. – styczeń 2012 r.

Organizacja gospodarki wodnej na terenie gminy oraz popra-
wa warunków sanitarnych gospodarstw wiejskich.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie kompleksowego projektu systemu 

wodociągowego na terenie gminy Bierutów
• wykonanie sieci tranzytowych Stronia – Jemielna, 

Gorzesław – Strzałkowa – Solniki Wielkie
•  ealizacja sieci wodociągowych we wsiach Solniki Wielkie, 

Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Wabienice- 
-Cegielnia (łącznie ponad 20 km kanalizacji)

• prace porządkowe i roboty drogowe

Dzięki projektowi ponad 1600 osób zyskało dostęp do systemu 
wodociągowego. Poprzez zasilenie gospodarstw wodą uzdatnianą 
w stacji Stronia mieszkańcy podłączeni do sieci piją czystą, wolną 
od bakterii wodę, której jakość jest ciągle monitorowana. Wzrósł 
w ten sposób standard życia, poprawiło się też bezpieczeństwo sa-
nitarne gminy. Dostęp do oczyszczonej i uzdatnionej wody korzyst-
nie wpływa na zdrowie mieszkańców, chroniąc ich przed zagroże-
niami związanymi z użytkowaniem ujęć nieatestowanych.

Wodociągowanie podniosło komfort życia w związku z dostępem do 
bieżącej wody. Dzięki wodociągom wzrosło nasze poczucie bezpie-
czeństwa, gdyż dotychczas woda w studniach była zanieczyszczona, 
a okresowo występowały jej braki.
Mieszkaniec gminy Bierutów

Miasto i Gmina Bierutów
Budowa wodociągów wiejskich w Gminie Bierutów

powiat: oleśnicki
gmina: Bierutów
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wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

3 343 246,80 zł
2 039 602,00 zł

luty 2010 r. – listopad 2011 r.

Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz pobudzenie 
lokalnej przedsiębiorczości.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę głównego kolektora kanalizacji sanitarnej
• budowę przepompowni ścieków
• budowę kanalizacji sanitarnej o długości ponad 3 km
• wymianę i odtworzenie nawierzchni drogowej

W ramach projektu zmieniony został całkowicie system odbioru od-
padów płynnych w miejscowości Borówno. Dotychczas mieszkańcy 
korzystali z szamb bezodpływowych, a dzięki inwestycji zyskali do-
stęp do wygodnej, oszczędnej i ekologicznej metody odprowadza-
nia ścieków poprzez centralną magistralę. Instalacja obsługiwana 
jest przez nowoczesną przepompownię, co zapobiega jej przepeł-
nieniu i zwiększa przepustowość. Ponieważ większość infrastruktu-
ry ulokowana została w pasie drogowym, wymieniona została także 
nawierzchnia części dróg gminnych. Cały projekt istotnie poprawił 
stan środowiska naturalnego oraz sytuację sanitarną gminy.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borówno – 
etap I pozwoliła na uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz wpły-
nęła na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Borówno.
Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór

Gmina Czarny Bór
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borówno – etap I

powiat: wałbrzyski
gmina: Czarny Bór



15Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
1 069 887,02 zł

648 042,00 zł

marzec 2010 r. – październik 2011 r.

Ograniczenie odprowadzanych do wód i gruntu ścieków nie-
oczyszczonych.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty ziemne (drenaż, podbudowa)
• dostawę i montaż oczyszczalni ścieków (łącznie 81 sztuk, 

instalacja w miejscowościach: Ostroszowice, Jodłownik, 
Józefówek, Owiesno, Mościsko, Nowizna, Marianówek, 
Dobrocin, Roztocznik i Piława Dolna)

• roboty elektryczne (podłączenie i zasilenie urządzeń)
• roboty geodezyjne (znakowanie, dokumentacja projektowa)

W ramach projektu rozpoczęto w gminie proces zastępowania 
zbiorników akumulacyjnych (szamb) nowoczesnymi oczyszczalnia-
mi przydomowymi. Prosta eksploatacja, brak nieprzyjemnych za-
pachów i niskie koszty utrzymania to tylko niektóre z zalet zasto-
sowanego rozwiązania. Zamontowane urządzenia są ekologiczne, 
szczelne i dają użytkownikom pewność, że ścieki nie przedostają się 
do gleby. Dzięki operacji poprawił się stan środowiska naturalnego 
i obniżyły się koszty związane z odbiorem nieczystości.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się świadomość ekologiczna 
mieszkańców naszej wsi. Uwierzyli, że wspólnie można dbać o siebie, 
sąsiada i przyrodę. Nie wylewamy ścieków byle gdzie. Mamy czystą 
rzekę, w której – ku uciesze wędkarzy – pojawiły się pstrągi.
Danuta Martowłos, sołtys wsi Mościsko

Gmina Dzierżoniów
Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów

powiat: dzierżoniowski
gmina: Dzierżoniów
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

769 295,13 zł 
405 756,76 zł

luty 2010 r. – listopad 2011 r.

Zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz likwidacja bezpo-
średnich zrzutów ścieków na nieskanalizowanych terenach 
gminy Gaworzyce.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej
• budowę przyłączy kanalizacyjnych
• budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Dzięki operacji mieszkańcy domków jednorodzinnych w Gawo-
rzycach zyskali dostęp do zintegrowanego systemu zaopatrzenia 
w wodę oraz odprowadzania ścieków. Ograniczyło to nielegalne 
zrzuty odpadów bytowych, co wpłynęło pozytywnie na czystość 
cieków i gleby. Stały monitoring jakości sieci sprawił, że z kranów 
płynie teraz smaczna i zdrowa woda, a mieszkańcy są zdrowsi i le-
piej im się żyje.

Budowa kanalizacji przyczyniła się do osiągnięcia europejskich stan-
dardów w zakresie ochrony środowiska. Nasza miejscowość dyna-
micznie się rozwija, a dzięki dotacji udało nam się uzupełnić sieć wo-
dociągową i kanalizację w Gaworzycach.
Jacek Szwagrzyk, wójt gminy Gaworzyce

Gmina Gaworzyce
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Gaworzyce

powiat: polkowicki
gmina: Gaworzyce



17Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
1 838 298,69 zł

934 824,00 zł

luty 2010 r. – styczeń 2012 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Głogów.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej (długość 1406 m)
• wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (łączna długość 1186 m)
• budowę rurociągu tłocznego (długość 2322 m)
• budowę przepompowni ścieków
• roboty odtworzeniowe

Gmina Głogów
Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, 

przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w miejscowości Klucze

powiat: głogowski
gmina: Głogów

Realizacja projektu dała gminie kontrolę nad odprowadzaniem 
ścieków bytowych, pozwalając tym procesem sprawnie zarządzać. 
W przyłączonych do sieci gospodarstwach zrezygnowano ze sto-
sowania szamb, zastępując je bezawaryjną, bezobsługową i tań-
szą w eksploatacji instalacją. Ograniczenie nielegalnego oddawa-
nia ścieków pozwoliło ochronić zasoby wodne gminy. Poprawiły się 
również warunki zdrowotne, co doceniają mieszkańcy Kluczy.

Dzięki pozyskanej dotacji udało się wybudować sieć kanalizacji sani-
tarnej dla kolejnej miejscowości na terenie gminy Głogów. Realiza-
cja inwestycji w znaczący sposób podniosła jakość życia mieszkań-
ców oraz wzmocniła działania gminy w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego.
Andrzej Krzemień, wójt gminy Głogów
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

3 246 943,04 zł
1 986 547,00 zł

marzec 2010 r. – grudzień 2011 r.

Podniesienie sprawności i bezpieczeństwa odprowadzania ście-
ków do systemu kanalizacji sanitarnej, a w konsekwencji wzmoc-
nienie ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę kolektora sanitarnego wraz z przyłączami
• budowę kanalizacji sanitarnej o długości ponad 4,5 km
• wymianę i odtworzenie nawierzchni drogowej

Bezpośrednim efektem realizacji projektu było powstanie ponad 
4500 metrów kanalizacji sanitarnej wraz z kolektorem ściekowym. 
Dzięki temu możliwe było zlikwidowanie bezodpływowych zbior-
ników ściekowych, zagrażających środowisku naturalnemu, zmniej-
szyło się także ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych. Miesz-
kańcy odnoszą również wymierne korzyści ekonomiczne, opłata za 
odprowadzanie ścieków jest bowiem znacząco niższa od kosztów 
opróżniania przydomowych zbiorników. Dodatkowo, niejako przy 
okazji prac podstawowych, wymieniona bądź odtworzona została 
nawierzchnia części dróg gminnych.

Realizacja projektu w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Głuszyca Górna przyczyniła się do zmniejszenia różnic infra-
strukturalnych pomiędzy miastem a terenem wiejskim naszej gminy. 
Projekt pozytywnie oddziałuje na ochronę środowiska oraz ochronę 
wód podziemnych i wód płynących, niwelując braki podstawowej in-
frastruktury technicznej w tym zakresie.
Alicja Ogorzelec, burmistrz gminy miejsko-wiejskiej Głuszyca

Gmina Głuszyca
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna,  
ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna

powiat: wałbrzyski
gmina: Głuszyca
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
763 805,50 zł
305 408,00 zł

kwiecień – maj 2012 r.

Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty ogólnobudowlane (w tym roboty rozbiórkowe)
• wykonanie pawilonu sanitarnego wraz z oświetleniem
• wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej
• wykonanie muru klinkierowego
• dostawę i montaż stołów handlowych
• roboty budowlane branży drogowej (w tym budowa 

parkingu z utwardzoną nawierzchnią)

Gmina Góra
Modernizacja targowiska w miejscowości Góra – etap I

powiat: górowski
gmina: Góra

Dzięki projektowi mieszkańcy gminy Góra i okolic zyskali możli-
wość robienia zakupów w higienicznych i bezpiecznych warun-
kach. Zmodernizowane targowisko wyposażone zostało w budynek 
handlowy, zadaszone stanowiska sprzedażowe oraz parking. Wyod-
rębniono również sekcje sprzedaży produktów rolno-spożywczych, 
co sprzyja promocji lokalnych dostawców, stymulując rozwój dzia-
łalności gospodarczej. Targowisko posiada własne oświetlenie i in-
stalację sanitarną, co znacznie zwiększa komfort i bezpieczeństwo 
zarówno osób sprzedających, jak i kupujących.

Jest to jedyne miejsce targowe w gminie Góra, a dzięki wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego poprawiły się tam warunki pracy naszych 
kupców. Klienci już nie stoją po kostki w wodzie i błocie, a nowe oświe-
tlenie umożliwia wcześniejsze rozłożenie towaru w okresie jesienno- 
-zimowym.
Andrzej Popławski, Urząd Gminy Góra
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

2 282 399,49 zł 
933 475,27 zł

marzec 2010 r. – październik 2011 r.

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką 
wodno-ściekową.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie kanalizacji grawitacyjnej (długość 7,29 km)
• wykonanie kanalizacji tłocznej (długość 2,61 km)
• budowę przepompowni (5 sztuk)
• wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (łączna długość: 

1595,5 m)

Przedsięwzięcie stanowi element większego projektu inwestycyjnego, 
obejmującego budowę kanalizacji w gminie Jelcz-Laskowice. W ramach 
projektu połączono Chwałowice i Dębin z istniejącą już siecią, zwiększa-
jąc jej efektywność. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod przesyła-
nia ścieków, chronione są zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. 
Wskutek realizacji projektu ograniczona została też ilość zanieczyszczeń 
obszarowych dostających się do gleby, wyeliminowano bowiem nielegal-
ne wylewanie zawartości zbiorników gnilnych do rowów i potoków. Uzy-
skany w ten sposób efekt poprawy środowiska naturalnego sprawił, że 
mieszkańcom żyje się lepiej, a turyści chętniej odwiedzają gminę.

Każde działanie, które czyni miejsce zamieszkania ludzi lepszym, jest oczy-
wiście dobre, jednak szczególne starania są powinnością nie tylko tu i te-
raz, ale i obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Mieszkańcy terenów 
objętych budową kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie niewąt-
pliwie zyskali większy komfort życia, ale także świadomość i zadowolenie, 
że dzięki inwestycji poprawił się również stan środowiska naturalnego, 
w którym żyją.
Kazimierz Putyra, burmistrz gminy Jelcz-Laskowice

Gmina Jelcz-Laskowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwałowicach i Dębinie – etap IV–V

powiat: oławski
gmina: Jelcz-Laskowice
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
3 782 038,05 zł
1 176 189,00 zł

luty 2010 r. – listopad 2011 r.

Utrzymanie ciągłości zaopatrzenia mieszkańców Ogorzelca 
w wysokiej jakości wodę oraz poprawa warunków bytowych 
w gminie.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę sieci wodociągowej (długość 4954 m)
• wykonanie przyłączy wodociągowych (64 sztuki, łączna 

długość 2263 m)
• budowę budynku technologicznego stacji uzdatniania wody 

(powierzchnia zabudowy 96,2 m2)
• budowę drogi na terenie stacji

Gmina Kamienna Góra
Zwodociągowanie wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody „Krokus”

powiat: kamiennogórski
gmina: Kamienna Góra

Inwestycja dała mieszkańcom Ogorzelca najwygodniejszy ze sposobów zaopatrzenia 
domów w wodę. Komfort użytkowania, pewność dostaw i wysoka jakość wody to 
jedynie kilka zalet, jakie przyniosła budowa kanalizacji wodociągowej. Dzięki prowa-
dzonemu w stacji uzdatniania wody całodobowemu monitoringowi podstawowych 
parametrów wody jej odbiorcy zyskują pewność, że nie grozi im niebezpieczeństwo 
zatrucia, co korzystnie wpływa na warunki zdrowotne w gminie. Wyeliminowane zo-
stało również zagrożenie zanieczyszczenia wody pitnej ściekami pochodzącymi z nie-
legalnych zrzutów, a gmina stała się miejscem, gdzie przyjemnie jest mieszkać.

Celem wodociągowania gminy Kamienna Góra jest pozytywne oddziaływanie na 
warunki pracy i życia jej mieszkańców. Do osiągnięcia celu poprawy życia w gmi-
nie niezbędne jest zwiększenie dostępu do usług komunalnych, w tym przypadku 
rozumianych jako zaopatrzenie ludności w wodę o właściwych parametrach fizyko-
chemicznych. Wodociągowanie wsi na terenie gminy  – w tym wsi Ogorzelec – przy-
czynia się ponadto do zmniejszenia migracji ludności z terenów wiejskich, rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego oraz tworzenia gospodarstw agroturystycznych. 
Przez wybudowanie wodociągu w Ogorzelcu w gminie zwiększeniu uległ również 
wskaźnik zwodociągowania gminy.
Stanisław Szmajdziński, wójt gminy Kamienne Góra
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

519 110,00 zł
200 000,00 zł

luty – czerwiec 2010 r.

Usprawnienie wywozu nieczystości stałych i ograniczenie nie-
legalnego ich odprowadzania do środowiska naturalnego.

Realizacja operacji obejmowała:
• opracowanie dokumentacji technicznej i ustalenie 

parametrów pojazdu
• przeprowadzenie postępowania przetargowego
• dostawę samochodu do wywozu nieczystości stałych

W ramach realizacji zadania zakupiono samochód do wywozu nie-
czystości stałych, który obsługuje teraz znaczną część miejscowości 
Karpacz, zbierając odpady z posesji prywatnych i instytucji pu-
blicznych. Nowoczesny pojazd pozwala szybko i sprawnie obsłużyć 
wskazany obszar, a specjalistyczna zabudowa nadwozia sprawia, że 
odpady transportowane są w bezpiecznych warunkach. 

Projekt zachęcił mieszkańców do korzystania z tego sposobu odbioru 
śmieci, ograniczając tym samym nielegalne ich składowanie.
Katarzyna Dobiecka, Urząd Miejski w Karpaczu

Gmina Karpacz
Zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości stałych

powiat: jeleniogórski
gmina: Karpacz
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
3 114 079,06 zł
1 775 171,00 zł

luty 2010 r. – czerwiec 2011 r.

Dostosowanie jakości wody pozyskiwanej z ujęcia „Majówka” 
do wymogów przewidzianych dla wody pitnej.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie obiektów technologicznych
• konstrukcję komory i zewnętrznych murów oporowych
• zabudowę komory filtrów i neutralizatora ścieków 

chemicznych
• budowę rurociągów technologicznych i roboty ziemne
• zagospodarowanie i urządzenie terenu

Gmina Karpacz
Poprawa jakości wody poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody i modernizację 

ujęcia wody ,,Majówka” w Karpaczu

powiat: jeleniogórski
gmina: Karpacz

Dzięki odnowionej infrastrukturze i zastosowaniu nowoczesnych 
urządzeń filtrujących woda uzdatniana w stacji „Majówka” zyska-
ła na smaku i jakości. Zmiana technologii filtrowania oraz uspraw-
nienie procesu oczyszczania zwiększyły przepustowość stacji, 
poprawiając parametry wody. Zapewniono w ten sposób ciągłość 
zaopatrzenia Karpacza w wodę, likwidując przy tym nieprzyjemny 
zapach chloru. Kontrola jakości gwarantuje bezpieczeństwo bakte-
riologiczne, dzięki czemu mieszkańcy są zdrowsi, a w gminie żyje 
się lepiej.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy Karpacza i przyjeżdżający tu tu-
ryści mogą spożywać wodę pitną spełniającą wszelkie normy jako-
ściowe, co znacząco poprawia warunki zdrowotne, a mieszkańcom 
daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa.
Jarosław Majewski, Urząd Miejski w Karpaczu
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

7 883 072,70 zł 
3 178 210,00 zł

marzec 2010 r. – grudzień 2011 r.

Stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarcze-
go gminy.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (długość 

7273 m)
• budowę sieciowych pompowni ścieków (4 komplety)
• budowę przepompowni przydomowych (3 komplety)
• budowę przejścia pod rzeką Strzegomką, drogami 

i rowami

Dzięki przedsięwzięciu uporządkowano gospodarkę ściekową na 
znacznym obszarze, ograniczając niekontrolowane skażenia środo-
wiska powodowane przez nieszczelne szamba. Skanalizowanie Bog-
daszowic było elementem szerszej, kompleksowej strategii rozwoju 
gminy. Cztery przepompownie odbierają odpady bytowe z pobli-
skich miejscowości Romnowo i Małkowice. Skomasowane ścieki 
ze wszystkich obszarów przesyłane są do oczyszczalni w Jurczy-
cach, dzięki czemu jej przepustowość jest lepiej wykorzystana. Zmi-
nimalizowany został ujemny wpływ odpadów płynnych na jakość 
zasobów wodnych gminy, a uzbrojone w media tereny zyskały na 
atrakcyjności inwestycyjnej.

Projekt dał ludziom bezpieczeństwo spożywania czystej wody ze 
„struktury bogdaszowickiej”, tj. zbiornika wód podziemnych, i życie 
w przyjaznym otoczeniu.
Antoni Kopeć, burmistrz gminy Kąty Wrocławskie

Gmina Kąty Wrocławskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogdaszowice

powiat: wrocławski
gmina: Kąty Wrocławskie
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
299 928,68 zł
131 668,00 zł

luty 2010 r. – czerwiec 2011 r.

Uporządkowanie gospodarki wodnej w miejscowości Karczyn 
i Podgaj oraz modernizacja stacji wodociągowej w Prusach.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie sieci wodociągowej Karczyn – Podgaj (długość 

999 m)
• modernizację stacji uzdatniania wody w Prusach (wymiana 

filtru ciśnieniowego, wymiana złóż w filtrach)
• wykonanie węzłów montażowych
• roboty ziemne i odtworzeniowe

Gmina Kondratowice
Budowa sieci wodociągowej Karczyn – Podgaj wraz z modernizacją stacji

wodociągowej Prusy

powiat: strzeliński
gmina: Kondratowice

W ramach projektu mieszkańcy Karczyna i Podgaja zyskali pewność 
dostaw wysokiej jakości wody pitnej. Zmodernizowana stacja wodo-
ciągowa obniża zawartość żelaza w wodzie, czyniąc ją smaczniejszą 
i zdrowszą. Dzięki nowym urządzeniom w sieci jest teraz odpowied-
nio wysokie ciśnienie, co usprawnia działanie instalacji domowych. 
Ponieważ przebieg przewodów wodociągowych wyznaczony zo-
stał z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, możliwe jest szybkie podłączenie zabudowy mieszkalnej 
i przemysłowej, która powstanie w przyszłości. Wzrosła w ten sposób 
atrakcyjność inwestycyjna gminy, a mieszkańcy zyskali poczucie, że 
ich miejscowości rozwijają się i stają się coraz bardziej nowoczesne.

Realizacja projektu przyczyniła się do uporządkowania gospodarki wod-
nej w miejscowościach Karczyn i Podgaj, uwzględniając jednocześnie 
możliwość podłączenia przyszłościowej zabudowy mieszkalnej z terenów 
przyległych do terenów objętych niniejszym projektem. Operacja miała 
na celu poprawę warunków życia mieszkańców tutejszej gminy.
Agnieszka Macheta, Urząd Gminy Kondratowice
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

1 718 547,38 zł 
948 742,58 zł

luty 2010 r. – październik 2011 r. 

Stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospo-
darczej oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalne-
go w regionie.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej (przepustowość 160 

i 200 mm, o łącznej długości przekraczającej 3600 m)
• budowę przyłączy kanalizacyjnych (25 sztuk, o łącznej 

długości 527 m)
• budowę przykanalików (łączna długość 141 m)
• roboty odtworzeniowe i porządkowe

Zrealizowana w systemie grawitacyjnym kanalizacja sanitarna 
w Jarkowicach pozwala w sposób nowoczesny odbierać ścieki by-
towe generowane przez mieszkańców. Inwestycja w sposób bez-
pośredni zabezpiecza również zlewnię rzek przepływających przez 
powiat kamiennogórski, gdzie dotychczas trafiały zanieczyszczenia 
z obszaru nieskanalizowanego. Projekt dopełnia system wodocią-
gowy istniejący już na terenie gminy, dzięki czemu zbilansowana zo-
stała gospodarka wodno-ściekowa całego obszaru.

Teraz Jarkowice stały się wsią nowoczesną. Mamy już kanalizację, 
standard życia naszych mieszkańców znacząco się poprawił.
Wiesława Łyczko, sołtys wsi Jarkowice

Gmina Lubawka
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach

powiat: kamiennogórski
gmina: Lubawka
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
3 235 692,16 zł
1 989 996,00 zł

luty 2010 r. – sierpień 2011 r.

Stworzenie zorganizowanego systemu odbioru ścieków byto-
wych w gminie.
\

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę tłoczni ścieków we wsi Sichówek
• budowę przydomowych pompowni ścieków
• budowę rurociągu tranzytowego, tłocznego oraz 

ciśnieniowego (łączna długość ponad 10 km)
• prace porządkowe oraz roboty odtworzeniowe

Gmina Męcinka
Budowa kanalizacji sanitarnej Sichów – Sichówek – Słup

powiat: jaworski
gmina: Męcinka

Projekt umożliwił integrację istniejącego we wsi Słup systemu ka-
nalizacji ściekowej z nowo wybudowaną siecią w miejscowościach 
Sichów i Sichówek. Dzięki temu zwiększono liczbę gospodarstw ob-
jętych zorganizowanym odbiorem ścieków, przyczyniając się tym sa-
mym do poprawy warunków bytowych oraz ułatwiając prowadzenie 
działalności gospodarczej. Związana z tym poprawa stanu środowi-
ska naturalnego i standardu życia uczyniły z gminy doskonałe miejsce 
do inwestycji i zamieszkania.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpiła poprawa stanu środowiska 
naturalnego i estetyki w gminie. Mieszkańcy Sichowa i Sichówka uzy-
skali dostęp do infrastruktury sanitarnej, co przekłada się na popra-
wę poziomu życia społecznego.
Jarosław Oksiński, Urząd Gminy w Męcince
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

68 625,00 zł 
36 187,00 zł

luty 2010 r. – sierpień 2011 r. 

Propagowanie idei zielonej energii poprzez instalację nowo-
czesnej infrastruktury technicznej pozwalającej na wykorzy-
stanie źródeł odnawialnych.

Realizacja operacji obejmowała:
• instalację pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody
• zakup i montaż systemu solarnego wraz z wymaganą 

armaturą i orurowaniem
• roboty budowlane i elektryczne niezbędne dla działania 

urządzeń

Projekt w doskonały sposób połączył walory edukacyjne z efek-
tywnością ekonomiczną. Z jednej strony upowszechnione zostały 
rozwiązania pozwalające na pozyskiwanie energii ze źródeł przy-
jaznych środowisku, z drugiej – obniżono koszty eksploatacji hali 
sportowej. Podgrzana dzięki bateriom słonecznym woda wykorzy-
stywana jest do celów przemysłowych i higienicznych, a zaoszczę-
dzone w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na kolejne 
modernizacje obiektu.

Instalacja zestawu baterii słonecznych zamontowanych na dachu hali 
sportowo-widowiskowej w Miękini pozwala pozyskać 2000 litrów cie-
płej wody zasilającej zarówno baterie umywalkowe, jak i natrysko-
we w nowej hali sportowej, co znacznie ograniczyło ponoszone przez 
gminę koszty zakupu wykorzystywanego dotychczas paliwa gazowe-
go. Powstałe w ten sposób oszczędności inwestujemy w dalszy roz-
wój gminy.
Janusz Jędruszek, Urząd Gminy w Miękini

Gmina Miękinia
Instalacja baterii słonecznych na sali sportowej w Miękini

powiat: średzki
gmina: Miękinia
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
2 821 200,74 zł
1 154 943,00 zł

marzec 2010 r. – maj 2011 r.

Wzrost konkurencyjności obszarów wiejskich oraz poprawa 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty ziemne, montażowe
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej 

(łączna długość 7,7 km)
• montaż przydomowych przepompowni (5 sztuk)
• niwelację terenu oraz prace odtworzeniowe

Gmina Miłkowice
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów,  

Pątnówek i Bobrów – etap I

powiat: legnicki
gmina: Miłkowice

Bezpośrednim efektem realizacji projektu było uzbrojenie czterech 
miejscowości w system odbioru ścieków bytowych. Skanalizowanie 
tak dużego obszaru zwiększyło atrakcyjność terenu dla przedsię-
biorstw oraz indywidualnych inwestorów. Stworzony jednolity sys-
tem kanalizacji sanitarnej umożliwił poprawę jakości gleby i zasobów 
wody. Dzięki operacji wykreowano warunki do stopniowego prze-
kształcania obszarów wiejskich w atrakcyjne inwestycyjnie i społecz-
nie tereny, stymulując ożywienie gospodarcze.

Zrealizowana inwestycja to krok milowy w rozbudowie gminnego 
systemu kanalizacji sanitarnej. Oprócz oczywistych korzyści środowi-
skowych i społecznych projekt wpływa na atrakcyjność inwestycyjną 
skanalizowanego terenu i tworzy warunki zachęcające do osiedlania 
się nowych mieszkańców.
Agnieszka Wolska, Urząd Gminy Miłkowice
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

5 833 686,29 zł 
2 080 733,00 zł

marzec 2010 r. – wrzesień 2011 r.

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej oraz poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści w Osiecznicy.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę kanalizacji sanitarnej (długość całkowita 

przekracza 2,8 km)
• budowę przyłączy kanalizacyjnych (179 sztuk, łączna 

długość ponad 1000 m)
• budowę sieciowych przepompowni ścieków wraz 

z monitoringiem (10 sztuk)
• budowę przepompowni przydomowych (22 sztuki)

Dzięki projektowi wykonano kanalizację sanitarną, z której może 
korzystać ponad 70% mieszkańców miejscowości Parowa. Bu-
dowa kanalizacji przyczyniła się do likwidacji bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne. Do kanalizacji sanitarnej, oprócz 
budynków mieszkalnych i szkoły, zostały wpięte także zakłady pro-
dukcyjne, m.in. zakłady ceramiczne, sklepy, piekarnia, co znacząco 
obniżyło ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. W wyniku 
ograniczenia niekontrolowanej emisji ścieków poprawiła się rów-
nież czystość rzeki Czerna Wielka.

Dzięki budowie kanalizacji w Parowej gmina Osiecznica nie tylko 
chroni środowisko, ale dba o poprawę warunków życia mieszkań-
ców. Inwestycja zachęciła młodych ludzi do osiedlania się w Parowej, 
atrakcyjnej i czystej miejscowości.
Waldemar Nalazek, wójt gminy Osiecznica

Gmina Osiecznica
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parowa

powiat: bolesławiecki
gmina: Osiecznica
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
2 676 561,89 zł
1 633 796,22 zł

marzec 2010 r. – kwiecień 2012 r.

Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania ścieków byto-
wych na środowisko oraz wzrost dynamiki rozwoju działalno-
ści gospodarczej na terenie gminy.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (łączna 

długość przekracza 3500 m)
• budowę sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej (łączna 

długość przekracza 1100 m)
• budowę przepompowni ścieków (3 sztuki)
• roboty odtworzeniowe (drogi gminne i teren wokół 

inwestycji)

Gmina Pęcław
Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcław

powiat: głogowski
gmina: Pęcław

Kanalizacja sanitarna wraz z nowoczesnymi urządzeniami steru-
jącymi i bezobsługowymi przepompowniami poprawiła stan śro-
dowiska naturalnego w okolicy Pęcławia, dając mieszkańcom 
komfortowy sposób odprowadzania ścieków bytowych. Projekt ob-
jął między innymi osiedle domków jednorodzinnych, sprawiając, że 
coraz więcej osób postrzega Pęcław nie tylko jako teren potencjal-
nych inwestycji, ale również atrakcyjne miejsce do zamieszkania. 
Uzbrojenie terenu spowodowało ożywienie gospodarcze i wzrost 
liczby miejsc pracy.

Dzięki realizacji zadania udało nam się skanalizować miejscowość Pę-
cław. Jest to pierwsza wieś z kanalizacją w naszej gminie. Mieszkań-
com Pęcławia znacznie obniżyło to koszty utrzymania gospodarstw 
domowych, dając im jednocześnie poczucie komfortu i wygody.
Łukasz Dziedzic, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pęcławiu



32 dobre Praktyki w Prow 2007-2013 na dolnym śląsku

ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

132 368,78 zł 
81 374,00 zł

luty – wrzesień 2010 r.

Edukacja ekologiczna mieszkańców oraz ochrona środowiska 
naturalnego.

Realizacja operacji obejmowała:
• uzgodnienia lokalizacyjne dla 35 stanowisk selektywnej 

zbiórki odpadów w 10 miejscowościach
• przygotowanie terenu przy istniejących ciągach 

komunikacyjnych
• wykonanie 35 stanowisk (wymiary: 750 x 300 cm, 

betonowa kostka brukowa na podbudowie żwirowej)
• montaż obrzeży betonowych i krawężników drogowych
• wykonanie i montaż tablic informacyjnych na każdym 

stanowisku oraz nasadzenia krzewów

Realizacja stanowisk selektywnej zbiórki odpadów dała mieszkań-
com sposobność do świadomego dbania o środowisko, w którym 
żyją. Oddając do dyspozycji ludzi punkty zbiórki odpadów ograni-
czono proceder nielegalnego składowania śmieci i tworzenie dzikich 
wysypisk. Dzięki wstępnej selekcji tańszy i łatwiejszy stał się odzysk 
surowców wtórnych, co przynosi wymierne efekty ekonomiczne. 
Operacja uświadomiła też mieszkańcom, jak ważne dla ekosystemu 
jest ich zaangażowanie i rozważna gospodarka odpadami.

System jednolitych punktów selektywnej zbiórki odpadów wpisał się 
na trwałe w krajobraz miejscowości i świadomość lokalnej społeczno-
ści. Stanowi początek drogi, gdyż mieszkańcy, wyrażając zadowole-
nie z dokonanych zmian, domagają się budowy kolejnych stanowisk.
Małgorzata Wrzosek, Urząd Gminy Podgórzyn

Gmina Podgórzyn
Jednolity system ekologicznych punktów selektywnej zbiórki odpadów  
na terenie gminy Podgórzyn

powiat: jeleniogórski
gmina: Podgórzyn
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Ȉ

ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
2 300 763,53 zł

1 492 275,00 zł, w tym 940 975,00 zł – środki z PROW, 
551 300,00 zł – środki z WFOŚiGW 

luty 2010 r. – październik 2011 r.

Stworzenie zorganizowanego systemu odprowadzenia ście-
ków w gminie i połączenie go z miejską oczyszczalnią ścieków 
w Prochowicach.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej 

długości około 5500 m
• budowę rurociągów tłocznych o długości przekraczającej 

3200 m
• budowę pompowni ścieków (6 sztuk)
• roboty odtworzeniowe

Gmina Prochowice
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prochowice, ul. Przysiółek 

Chwalkowice, Motyczyn, Szczedrzykowice w gminie Prochowice

powiat: legnicki
gmina: Prochowice

Budowa systemu kanalizacji rozwiązała jeden z poważniejszych pro-
blemów oczyszczalni ścieków w Prochowicach – niskie dociążenie. 
Dzięki zasileniu sieci ściekami z pięciu dodatkowych miejscowości 
możliwym stało się efektywne wykorzystanie jej przepustowości. 
Uruchomienie sieci ograniczyło też niekontrolowane zrzuty ście-
ków sanitarnych oraz ułatwiło funkcjonowanie podmiotów gospo-
darczych. Zlikwidowano w ten sposób jedną z barier dla rozwoju 
całej gminy.

Teraz to jest u nas elegancko. Ścieki schodzą kanalizacją i każdy jest 
zadowolony. Wszystkie budynki w naszej wsi zostały przyłączone. 
W następnym roku mają przyłączać bloki. Ale to już pewnie z inne-
go projektu.
Janina Krzyśko, sołtys wsi Szczedrzykowice
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

499 590,00 zł
200 000,00 zł

marzec – lipiec 2010 r.

Poprawa bazy technicznej dla usług komunalnych świadczo-
nych na terenie gminy Prusice.

Realizacja operacji obejmowała:
• opracowanie nowoczesnego systemu wywozu odpadów 

komunalnych
• zakup śmieciarki
• przystosowanie bazy technicznej

Zakup śmieciarki – wielofunkcyjnego samochodu komunalnego słu-
żącego do załadunku i przewozu odpadów komunalnych – przyspie-
szył i usprawnił odbiór oraz transport śmieci. Dzięki nowoczesnemu 
zastosowaniu odwłoka na śmieciarce możliwe stało się zbieranie 
segregowanych odpadów w specjalnie do tego przeznaczonych 
workach. Pojemny, szczelny i oszczędny pojazd przyczynił się do 
zmniejszenia emisji spalin do atmosfery i ograniczenia wycieku sub-
stancji ropopochodnych do otoczenia.

Zakup samochodu wzmocnił nasz tabor samochodowy i przyczynił się 
do sprawniejszego odbioru odpadów zmieszanych od mieszkańców.
Jarosław Brodala, kierownik Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Prusicach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach
Modernizacja systemu wywozu odpadów komunalnych poprzez zakup śmieciarki

powiat: trzebnicki
gmina: Prusice



35Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
4 746 698,14 zł
2 350 776,00 zł

marzec 2010 r. – luty 2012 r.

Poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscowościach 
Karpie i Piotrowice.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

(łączna długość 2048 m)
• wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej  

(łączna długość 2094 m)
• wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej  

(łączna długość 4886 m)
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

(łączna długość 4213 m)
• roboty odtworzeniowe

Gmina Przemków
Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice

powiat: polkowicki
gmina: Przemków

Mieszkańcy miejscowości Karpie i Piotrowice zyskali dostęp do 
nowoczesnego systemu kanalizacyjnego. Realizowane w dwóch 
etapach przedsięwzięcie położyło kres niekontrolowanemu zrzu-
towi ścieków, stając się przyczynkiem do zrównoważenia gospo-
darki wodnej w gminie. Poprawa stanu sanitarnego zespołów 
osadniczych i ograniczenie ujemnego oddziaływania na środowisko 
naturalne zbiorników przydomowych przyczyniły się do wzrostu 
potencjału gospodarczego tego obszaru. Dzięki nowoczesnej kana-
lizacji cała gmina stanęła przed szansą na dynamiczny rozwój.

Projekt dał nam szansę na poprawę warunków higieniczno-sanitar-
nych, zlikwidowaliśmy nieszczelne szamba oraz wyeliminowaliśmy 
usuwanie nieczystości przez mieszkańców do okolicznych rowów. 
Dzięki realizacji projektu nie tylko udało się poprawić infrastruktu-
rę i estetykę wsi, ale wzrosła również świadomość ekologiczna miesz-
kańców.”
Stanisław Pępkowski, burmistrz gminy Przemków
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

60 133,80 zł
36 885,00 zł

marzec – sierpień 2010 r.

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy.

Realizacja operacji obejmowała:
• przygotowanie miejsc pod pojemniki do segregacji 

odpadów
• zakup pojemników (106 sztuk)
• rozmieszczenie i ustawienie pojemników

Bezpośrednim skutkiem realizacji projektu było pojawienie się 
w przeznaczonych do tego punktach ponad setki pojemników na 
śmieci. Mieszkańcy biorą dzięki temu czynny udział w segregacji od-
padów, ograniczając zanieczyszczanie środowiska pojawiającymi się 
w przypadkowych miejscach dzikimi wysypiskami. Sortowanie odpa-
dów sprzyja odzyskowi surowców wtórnych, co daje korzyści ekono-
miczne z obrotu szkłem i plastikiem. Dzięki projektowi gmina stała 
się czystsza i przyjazna środowisku naturalnemu.

Mieszkańcy gminy Przeworno bardzo chętnie korzystają z pojemni-
ków, co wpływa na zdecydowaną poprawę świadomości ekologicz-
nej w naszej gminie. Ważnym aspektem gminnego systemu zbiórki 
i segregacji odpadów jest fakt, iż jest on bezpłatny. Jest to swoista 
symbioza, dzięki której chronimy środowisko, czystość naszych miejsc 
zamieszkania, a także edukujemy młode pokolenia, w tym niejedno-
krotnie samych siebie. To bardzo pozytywne zjawisko.
Konrad Świeżowski, Urząd Gminy Przeworno

Gmina Przeworno
Gminny system zbiórki i segregacji odpadów

powiat: strzeliński
gmina: Przeworno



37Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
225 160,00 zł

92 278,00 zł

marzec – wrzesień 2010 r.

Uporządkowanie gospodarki komunalnej poprzez uspraw-
nienie funkcjonującego w gminie systemu selektywnej zbiór-
ki odpadów.

Realizacja operacji obejmowała:
• przygotowanie terenu (wykonanie fundamentów, 

postawienie narożnika, drenaż)
• wykonanie najazdów służących do wysypywania odpadów 

do kontenerów
• wykonanie muru oporowego długości 42,5 m (stanowisko 

przeznaczone na kontenery)

Gmina Sobótka
Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów

powiat: wrocławski
gmina: Sobótka

Inwestycję zrealizowano na terenie gminnego składowiska od-
padów w Strzegomianach, rozszerzając jego funkcjonalność 
i zwiększając pojemność. Dzięki operacji możliwe stało się od-
bieranie odpadów niebezpiecznych, urządzeń elektrycznych czy 
akumulatorów, co znacząco zredukowało zagrożenie zdrowia lu-
dzi i środowiska powodowane przedostawaniem się do wód po-
wierzchniowych i gruntowych substancji szkodliwych. Mieszkańcy 
zyskali w końcu miejsce, gdzie legalnie odbierane są od nich odpad-
ki, z których utylizacją dotychczas mieli ogromny problem.

Zrealizowana infrastruktura pozwoliła gminie Sobótka przygotować 
jeden z ważniejszych elementów Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych. Powstały stanowiska pod kontenery, zastępu-
jąc prowizoryczne zaplecze do selektywnej zbiórki, zlokalizowane na 
terenie składowiska odpadów.
Grzegorz Białczak, prezes zarządu Zakładu Usług Komunalnych  
HADLUX sp. z o.o.
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

1 893 556,97 zł 
843 470,00 zł

marzec 2010 r. – listopad 2012 r.

Zmniejszenie barier rozwojowych obszarów wiejskich po-
przez poprawę jakości i dostępności podstawowych usług na 
terenie gminy Ścinawa.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej (łączna 

długość 2152m)
• wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej (łączna długość 

934 m)
• budowę przyłączy (łączna długość 211 m)
• budowę przepompowni ścieków (6 sztuk)
• roboty ziemne i odtworzeniowe

Projekt stanowił kolejny etap rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
w gminie, w ramach którego połączone zostały miasto Ścinawa 
i wieś Lasowice. Nowoczesna i szczelna instalacja spowodowała 
podwyższenie klas czystości wód powierzchniowych i podziemnych, 
wyeliminowane zostały przecieki i skażenia. Inwestycja ograniczyła 
liczbę bezodpływowych zbiorników na ścieki, poprawiając tym sa-
mym jakość zasobów wodnych gminy. Stabilne warunki sanitarne 
i korzystna struktura bilansu wodnego sprawiły, że w gminie poja-
wiła się większa liczba turystów, wzrosło też zainteresowanie osad-
nictwem.

Dzięki temu przedsięwzięciu kilkadziesiąt gospodarstw domowych 
zyskało możliwość wygodnego i tańszego korzystania z sieci kana-
lizacyjnej. Skończył się przede wszystkim problem wywozu ścieków 
komunalnych z dotychczasowych, często nieszczelnych i uciążliwych 
szamb – wcale nie tanich w utrzymaniu.
Andrzej Holdenmajer, burmistrz Ścinawy

Gmina Ścinawa
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lasowicach

powiat: lubiński
gmina: Ścinawa



39Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
7 875 377 zł

3 159 872,00 zł

marzec 2010 r. – grudzień 2012 r.

Poprawa stanu infrastruktury chroniącej środowisko oraz li-
kwidacja barier dla gospodarczego rozwoju regionu.

Realizacja operacji obejmowała:
• wybudowanie kanalizacji sanitarnej o długości ponad 

14,4 km
• budowę i wyposażenie przepompowni ścieków (3 sztuki)
• wykonanie przyłączy sieciowych (podłączenie do sieci 

1021 osób)
• roboty drogowe i niwelacyjne

Średzka Woda sp. z o.o.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chwalimierz, Jugowiec i Kryniczno

powiat: średzki
gmina: Środa Śląska

Projekt stworzył w skanalizowanych miejscowościach lepsze wa-
runki bytowe. W wyniku włączenia do nowo wybudowanej sieci 
prawie 70 gospodarstw, nastąpiła likwidacja istniejących zbiorni-
ków bezodpływowych (często nieszczelnych), co w konsekwencji 
wpłynęło na poprawę stanu jakości wód powierzchniowych oraz 
gleb na terenach objętych inwestycją. System kanalizacji sanitar-
nej obniżył koszty utylizacji nieczystości, co odczuły w szczególności 
osoby korzystające dotychczas z wozów asenizacyjnych. Ponieważ 
instalacja jest bezobsługowa i bezawaryjna, mieszkańcy doceniają 
wygodę i komfort jej użytkowania.

Krótko mówiąc: dobra woda – czyste środowisko – zadowoleni miesz-
kańcy.
Waldemar Ziemichód, Średzka Woda sp. z o.o.
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

7 814 389,57 zł 
3 999 997,37 zł

luty 2010 r. – styczeń 2012 r.

Poprawa stanu środowiska naturalnego zlewni rzeki Bystrzycy.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej
• modernizację jednej pompowni ścieków
• budowę pompowni ścieków wraz z zasilaniem 

energetycznym i systemami monitorującymi (5 sztuk)
• odtworzenie nawierzchni po wykopach

Aż 90 gospodarstw na terenie Grodziszcza uzyskało dostęp do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Sprawne zarządzanie i rozpozna-
wanie usterek zapewnia system zdalnego monitoringu zainsta-
lowany w przepompowniach. Zebrane przez nowo wybudowaną 
kanalizację odpady przetłaczane są systemem istniejących rurocią-
gów do oczyszczalni ścieków w Krzyżowej, gdzie przetwarzane są 
w postać bezpieczną dla środowiska. Zwiększone zostało bezpie-
czeństwo ekologiczne regionu, a mieszkańcy dysponują sprawną 
metodą usuwania ścieków.

Odczuliśmy znaczną poprawę stanu środowiska naturalnego, 
a mieszkańcom żyje się wygodniej. Coraz czystsze wody w rzekach 
i strumieniach cieszą turystów i wędkarzy.
Sławomir Pamuła, Urząd Gminy w Świdnicy

Gmina Świdnica
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodziszcze

powiat: świdnicki
gmina: Świdnica



41Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
343 645,64 zł
211 256,00 zł

marzec  – grudzień 2010 r.

Wykorzystanie odpadów pochodzenia naturalnego do ogrze-
wania budynków szkolnych biomasą.

Realizacja operacji obejmowała:
• montaż kotłów z podajnikiem i automatyką towarzyszącą 

(4 sztuki)
• roboty ogólnobudowlane
• wykonanie instalacji elektrycznej
• prace uruchomieniowe i regulacyjne

Gmina Świerzawa
Instalacja kotłowni na biomasę w szkołach gminy Świerzawa: 

Gimnazjum w Świerzawie, SP w Sokołowcu, SP w Nowym Kościele

powiat: złotoryjski
gmina: Świerzawa

Trzy placówki oświatowe w gminie Świerzawa ciepło przywita-
ły zimę w 2010 r. dzięki nowym, ekologicznym instalacjom grzew-
czym. W ramach projektu w szkołach podstawowych w Sokołowcu 
i Nowym Kościele oraz w Gimnazjum w Świerzawie zostały zamon-
towane nowoczesne piece. Stworzony system ogrzewania nie tylko 
daje ciepło, ale pozytywnie wpływa na środowisko – zmiana opału 
na biomasę spowodowała obniżenie emisji substancji szkodliwych 
do atmosfery. Zastosowanie ekopaliwa obniżyło też koszty eksplo-
atacji obiektów.

Dzięki realizacji inwestycji udało się obniżyć koszt zakupu paliwa 
do ogrzewania trzech obiektów szkolnych o ponad 35% w skali jed-
nego roku eksploatacji. Jako paliwo stosujemy biomasę, tj. brykiet 
drzewny, pellet drzewny, zrębki wierzby energetycznej, zrębki drzew-
ne z wycinek sanitarnych. Biomasa dostarczana jest przez lokalnego 
producenta. To była dobra inwestycja, zarówno od strony ekonomicz-
nej, jak i ekologicznej.
Eugeniusz Lebiedź, Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie



42 dobre Praktyki w Prow 2007-2013 na dolnym śląsku

ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

3 919 319, 46 zł 
2 405 063,00 zł

marzec 2010 r. – kwiecień 2012 r.

Poprawa środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno-go-
spodarczy gminy Trzebnica.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty rozbiórkowe i demontażowe
• wykonanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarszyn
• montaż obiektów technologicznych
• roboty drogowe, położenie linii kablowych, instalacja 

oświetlenia dróg wewnętrznych
• wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami

Dzięki inwestycji uregulowano gospodarkę wodno-ściekową w re-
jonach miejscowości Skarszyn, Boleścin i Piersno. Poprzez instalację 
do odbioru ścieków bytowych uzyskano kontrolę nad wytwarza-
nymi w gminie odpadami płynnymi, ograniczając ich emisję do 
środowiska. Ponad 660 mieszkańców i prawie setka uczniów szko-
ły podstawowej w Boleścinie zyskało dostęp do nowoczesnego 
i wygodnego systemu kanalizacji. Instalację zaprojektowano w ten 
sposób, że umożliwi również w przyszłości obsługę sanitarną miesz-
kańców miejscowości sąsiadujących ze Skarszynem, co dodatkowo 
poszerza perspektywy rozwojowe gminy.

W tej chwili do sieci kanalizacyjnej podłączono domy w Skarszynie, 
a także Szkołę Podstawową w Boleścinie. W przyszłości będzie można 
do tej sieci podpiąć wsie Piersno i Boleścin. W ten sposób stopniowo 
rozwijamy infrastrukturę w gminie, czyniąc ja przyjazną i atrakcyj-
ną inwestycyjnie.
Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy

Gmina Trzebnica
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Skarszynie

powiat: trzebnicki
gmina: Trzebnica



43Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
6 850 172,90 zł
2 797 393,00 zł

marzec 2010 r. – październik 2011 r.

Ochrona przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych 
i głębinowych oraz gleb w miejscowości Sądrożyce i Drogo-
szowice.

Realizacja operacji obejmowała:
• zasilenie i montaż pompowni
• budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami (łącznie 

ponad 9 km)
• odtworzenie nawierzchni dróg
• wykonanie badań, pomiarów i prób szczelności

Gmina Twardogóra
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice

powiat: oleśnicki
gmina: Twardogóra

Dzięki niemal 10 kilometrom sieci kanalizacyjnej mieszkańcy Są-
drożyc i Drogoszowic uzyskali dostęp do centralnego systemu od-
bioru ścieków. Skończyły się kłopoty związane z koniecznością 
kontrolowania ilości wytwarzanych odpadów płynnych, gdyż przy 
kanalizacji sanitarnej problem przepełnienia praktycznie nie istnie-
je. W przeciwieństwie do dotychczas wykorzystywanych szamb, 
nowa instalacja nie wytwarza odorów, minimalizując ryzyko wdy-
chania trujących gazów. Korzystający chwalą sobie również komfort 
wynikający z faktu, że nie odpowiadają za ewentualne awarie, te 
bowiem usuwa podmiot zajmujący się eksploatacją sieci.

To już kolejna inwestycja w gminie dotycząca gospodarki wodno-
ściekowej. Kolejnym mieszkańcom żyje się lepiej, a standard ich życia 
wzrósł dzięki dostępowi do kanalizacji.
Jan Dżugaj, burmistrz miasta i gminy Twardogóra
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

2 953 852,89 zł 
1 580 627,44 zł

marzec 2010 r. – styczeń 2012 r.

Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w miejsco-
wości Granowice i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w miejscowości Wądroże Wielkie.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami do 

budynków w miejscowości Granowice
• budowę kanalizacji tłocznej na odcinku Granowice – 

Mierczyce wraz z tłocznią ścieków
• budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz 

z przyłączami w północno-wschodniej części  
Wądroża Wielkiego

• roboty drogowe i porządkowe

Inwestycja umożliwiła mieszkańcom gminy Wądroże Wielkie korzy-
stanie ze zbiorczej sieci wodociągowej (Wądroże Wielkie) oraz bez-
obsługowego odprowadzenia ścieków bytowych (Wądroże Wielkie 
i Granowice). Projekt pozytywnie wpłynął na czystość wód po-
wierzchniowych i gruntowych, dotychczas narażanych na zanie-
czyszczenia pochodzące z nielegalnego odprowadzenia ścieków. 
Udrożniono rowy melioracyjne, przez co lepiej odbierana jest woda 
opadowa. Dostęp do systemu kanalizacji zredukował także liczbę 
szamb przydomowych, których nieszczelności powodowały degra-
dację gleby. Uzyskana w ten sposób poprawa środowiska natural-
nego sprzyja rozwojowi osadnictwa, a drobnym przedsiębiorcom 
ułatwia prowadzenie działalności.

Projekt przyczynił się do polepszenia warunków bytowych naszych 
mieszkańców. Ustał proceder nielegalnego odprowadzania ścieków 
surowych do rowów melioracyjnych i cieku wodnego w Granowicach. 
Poprawa czystości okolicznych wód powierzchniowych widoczna jest 
na pierwszy rzut oka.
Seweryn Sterc, wójt gminy Wądroże Wielkie

Gmina Wądroże Wielkie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wądroże Wielkie 
w miejscowościach Granowice i Wądroże Wielkie

powiat: jaworski
gmina: Wądroże Wielkie



45Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
92 600,40 zł
56 936,00 zł

marzec – sierpień 2010 r.

Zmniejszenie ilości odpadów deponowanych w kubłach w go-
spodarstwie domowym i minimalizacja negatywnego wpływu 
gospodarowania odpadami na środowisko.

Realizacja operacji obejmowała:
• zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych (63 sztuki)
• przeprowadzenie kampanii informacyjnej
• rozlokowanie pojemników w wyznaczonych miejscach 

(18 miejscowości)

Gmina Wądroże Wielkie
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

dla 18 miejscowości gminy Wądroże Wielkie

powiat: jaworski
gmina: Wądroże Wielkie

Projekt stanowi część przedsięwzięcia, celem którego jest objęcie 
wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów. 
Selekcja śmieci i wyznaczenie miejsc ich składowania w 18 miejsco-
wościach objętych programem wyeliminowały niekontrolowane 
odprowadzanie odpadów do środowiska. System selektywnej zbiór-
ki wprowadził elementy recyklingu i odzysku szkła oraz pochodnych 
plastiku, co poprawiło efektywność gospodarki odpadami. U biorą-
cych aktywny udział w przedsięwzięciu mieszkańców wykształciło 
się poczucie odpowiedzialności ekologicznej.

Dzięki realizacji projektu zbierane odpady przekazywane są do odzy-
sku, zminimalizowano jednocześnie liczbę dzikich wysypisk.
Seweryn Sterc, wójt gminy Wądroże Wielkie
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

411 750,00 zł 
200 000,00 zł

marzec – czerwiec 2010 r.

Zapewnienie ciągłości usług w zakresie wywozu odpadów.

Realizacja operacji obejmowała:
• analizę stanu technicznego istniejącej infrastruktury 

i ocenę zapotrzebowania na sprzęt
• przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 

przetargowego
• zakup pojazdu
• uruchomienie, testy i jazdy próbne

Gmina Wojcieszów od kilku lat składuje odpady na wysypisku 
w Pielgrzymowicach, gdzie śmieci pierwotnie dowoził stary, awa-
ryjny samochód. Częste usterki powodowały przerwy w odbiorze 
śmieci, co irytowało mieszkańców, samorządowi przysparzając do-
datkowych kłopotów. Zakup nowego specjalistycznego pojazdu po-
zwolił zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska przez ograniczenie 
emisji spalin do powietrza i dobrą szczelność poszycia, ograniczają-
cą możliwość przedostania się śmieci na zewnątrz. Dzięki inwesty-
cji obniżone zostały koszty wywozu odpadów, gdyż w porównaniu 
z poprzednią transportową samochód posiada posiada więk-
szą ładowność i spala mniej paliwa. Z racji bezawaryjności pojazd 
zapewnia nieprzerwane świadczenie usług usuwania odpadów 
z gospodarstw mieszkańców gminy.

Dzięki zakupowi samochodu udało się nam zapewnić ciągłość świad-
czonych usług wywozu odpadów, a nasze wydatki spadły. Zyskało też 
środowisko naturalne i mieszkańcy, a gmina jest teraz bardziej eko-
logiczna.
Sławomir Maciejczyk, burmistrz miasta Wojcieszów

Gmina Wojcieszów
Tworzenie nowego sytemu wywozu odpadów komunalnych  
dla gminy Wojcieszów – zakup specjalistycznego samochodu

powiat: złotoryjski
gmina: Wojcieszów



47Podstawowe usługi dla gosPodarki i ludności wiejskiej

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
6 875 260,13 zł
3 150 820,00 zł

luty 2010 r. – grudzień 2011 r.

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką 
wodno-ściekową.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę sieci kanalizacyjnej (łączna długość 5613 m)
• wykonanie przepompowni (2 sztuki)
• roboty drogowe i ziemne
• roboty instalacyjne
• wykonanie rurociągu tłocznego (długość 1001 m)

Gmina Ząbkowice Śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem 

przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

powiat: ząbkowicki
gmina: Ząbkowice Śląskie

Elementem programu gospodarowania ściekami w Ząbkowicach 
Śląskich było kompletne skanalizowanie miejscowości Tarnów, 
gdzie położono niemal 7 km rurociągu. Usprawniono w ten sposób 
system odprowadzania ścieków, a dzięki inwestycji możliwe było 
rozpoczęcie procesu likwidacji bezodpływowych zbiorników na nie-
czystości, stwarzających zagrożenie dla wód i gleby. Nie bez zna-
czenia jest również fakt, że opłata za odbiór ścieków jest znacząco 
mniejsza niż koszty opróżniania szamba, co dało mieszkańcom wy-
mierne korzyści finansowe. Wygoda użytkowania kanalizacji oraz 
czyste środowisko naturalne sprawiają, że w Tarnowie mieszka się 
wygodniej i przyjemniej.

Kanalizacja we wsi jest w naszych czasach już normą. Zawsze byliśmy 
postrzegani jako wieś brudna z uwagi na małe stawy i wpadające do 
nich ścieki bytowe. Teraz wszystko się zmieniło, a standard życia zbli-
żył się do warunków miejskich.
Dorota Sowa, rada sołecka wsi Tarnów



„Odnowa i rozwój wsi”

Dobre praktyki
w prow 2007-2013

na Dolnym Śląsku



49odnowa i rozwój wsi

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
658 206,53 zł 
401 345,00 zł

marzec 2011 r. – styczeń 2012 r.

Organizacja miejsc aktywności kulturalnej oraz stworzenie 
warunków dla integracji mieszkańców.

Dzięki projektowi w Godzięcinie powstało centrum kultury i sportu, 
na które składa się niewielki amfiteatr, boisko z placem zabaw i wie-
lofunkcyjna świetlica. W zmodernizowanej placówce spotykają się 
seniorzy, a młodsi mieszkańcy chętnie korzystają z boiska i placu za-
baw. Na terenie ośrodka organizowane są obchody Dnia Dziecka, 
festyny i pikniki. Odświeżona aula jest miejscem zabaw sylwestro-
wych i okolicznościowych przyjęć. Mieszkańcy chętnie przychodzą 
na przedstawienia oraz występy lokalnych i regionalnych artystów.

Wskutek inwestycji powstało miejsce, gdzie młodsi i starsi mogą się 
spotykać, aby rozwijać swoje zainteresowania i umacniać więzi mię-
dzyludzkie. Już teraz tętni tam życie, a świetlica ta staje się centrum 
kulturalnym miejscowości.
Stanisław Jastrzębski, burmistrz Brzegu Dolnego

Gmina Brzeg Dolny
Przebudowa (modernizacja) Wiejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w miejscowości Godzięcin

powiat: wołowski
gmina: Brzeg Dolny

Realizacja operacji obejmowała:
• przebudowę budynku świetlicy (wyposażenie budynku 

w nowe instalacje, ocieplenie ścian i dachu, przebudowa ścian 
wewnętrznych)

• zagospodarowanie terenu działki przez budowę wielofunkcyjnego 
boiska sportowego o nowoczesnej nawierzchni z tworzyw 
sztucznych

• przygotowanie placu zabaw
• budowę zadaszonej sceny widowiskowej z placem dla publiczności
• uporządkowanie działki, jej ogrodzenie i aranżacja terenów 

zielonych



50 dobre Praktyki w Prow 2007-2013 na dolnym śląsku

ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

180 957,72 zł
53 352,00 zł

kwiecień – sierpień 2011 r.

Poprawa skomunikowania centrum wsi Rokitki i zwiększenie jego 
bezpieczeństwa.

Realizacja operacji obejmowała:
• poszerzenie drogi we wsi Rokitki
• zabudowę wpustów ściekowych
• wykonanie chodnika (długość 340 m)

Gmina Chojnów
Budowa chodnika we wsi Rokitki wraz z poszerzeniem jezdni drogi – etap II

powiat: legnicki
gmina: Chojnów

Inwestycja znacząco poprawiła komfort uczestników ruchu dro-
gowego, pozytywnie wpływając przy tym na bezpieczeństwo pie-
szych. Nowym chodnikiem łatwiej, szybciej i bez ryzyka dzieci idą 
do szkoły, a starsi mieszkańcy do sklepów i na przystanek. Poszerzo-
na jezdnia zyskała na przepustowości, a samochody mogą się teraz 
swobodnie wymijać. Dzięki projektowi zmalała liczba wypadków, 
a centrum miejscowości jest lepiej skomunikowane.

Dzieciaki z naszej wsi mogą w końcu bezpiecznie pójść do sklepu czy 
też na autobus.
Grażyna Zielińska, sołtys wsi Rokitki



51odnowa i rozwój wsi

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
830 002,16 zł 
465 982,00 zł

czerwiec 2010 r. – grudzień 2011 r.

Stworzenie warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców 
Guzowic.

Projekt zrealizowano w miejscu istniejącego patio, które gruntow-
nie przebudowano i powiększono. Powstały w ten sposób obiekt 
stanowi miejsce spotkań mieszkańców Guzowic, gdzie mają oni 
możliwość skorzystania z internetu, wzięcia udziału w koncertach 
i przedstawieniach. W ośrodku działają liczne koła zainteresowań, 
których zajęcia są teraz jeszcze ciekawsze dzięki nowemu wyposa-
żeniu. Młodzież i dzieci rozwijają pasje, uczestnicząc w warsztatach 
teatralnych, tanecznych, plastycznych lub komputerowych. Dzięki 
inwestycji społeczność lokalna się konsoliduje, a oferowane atrak-
cje pozwalają produktywnie spędzać czas wolny.

Remont i rozbudowa Gminnego Obiektu Kulturalno-Sportowo-Eduka-
cyjnego w Guzowicach poprawiły ofertę kulturalno-oświatową naszej 
placówki. Przebudowany obiekt służy teraz mieszkańcom jako miej-
sce spotkań, zebrań oraz imprez kulturalno-oświatowych.
Halina Niedbała, dyrektor GCK

Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie
Remont i rozbudowa Gminnego Obiektu Kulturalno-Sportowo-Edukacyjnego 

w Guzowicach

powiat: milicki
gmina: Cieszków

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty budowlane i malarskie 
• wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i odgromowej
• zakup wyposażenia i sprzętów
• zagospodarowanie terenu (w tym wykonanie podestów 

i podjazdów)
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

500 947,11 zł
158 827,00 zł

grudzień 2009 r. – styczeń 2011 r.

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkań-
ców wsi.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

elektrycznej oraz centralnego ogrzewania
• instalację kotłowni
• wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej
• wykonanie tynków, okładzin oraz roboty wykończeniowe
• wyposażenie świetlicy w meble, sprzęt AGD i multimedia

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chrząstawie

powiat: wrocławski
gmina: Czernica

Projekt obejmował generalną odnowę budynku połączoną z rozbudową 
świetlicy i wyposażeniem jej w nowoczesne urządzenia techniczne. Dzięki 
inwestycji budynek został uszczelniony, odtworzono całość instalacji, po-
prawiając bezpieczeństwo i warunki higieniczne. Zmodernizowany obiekt 
jest miejscem licznych imprez, odbywa się tam Wielki Festyn Wiejski, ro-
dzinne pikniki i spotkania koła gospodyń. Dzięki działalności Towarzystwa 
Miłośników Chrząstawy aktywny udział w zajęciach tematycznych biorą 
dzieci i starsi. Przebudowana świetlica jest miejscem pielęgnowania oby-
czajów, co sprawia, że młodzież rozwija się w poszanowaniu tradycji i lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego.

Pomimo faktu, że to Towarzystwo Miłośników Chrząstawy było beneficjentem 
środków i jest  formalnym gospodarzem świetlicy, nasz zarząd zawsze stał na 
stanowisku, że wspólne zarządzanie i odpowiedzialność  za nabyte mienie skon-
solidują organizacje działające we wsi i zmotywują je do dalszej wspólnej dzia-
łalności na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia społeczności wiejskiej. I na 
takiej konstruktywnej, integrującej współpracy (od chwili otwarcia) opiera się 
wszelka działalność prowadzona w obiekcie i opieka nad nim.
Joanna Ziembińska, prezes zarządu Towarzystwa Miłośników Chrząstawy



53odnowa i rozwój wsi

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
256 309,35 zł 
184 793,00 zł

marzec – wrzesień 2011 r.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Dzierżoniowa oraz 
wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.

Dzięki realizacji projektu odnowiono wieżę jednego z najstarszych 
kościołów na Dolnym Śląsku. W ramach inwestycji przeprowadzo-
no gruntowny remont całej konstrukcji dzwonnicy, a kościół nabrał 
nowego wyglądu. Niegdyś niszczejący, aktualnie stanowi atrakcję 
miejscowości, przyciągając rzesze turystów. Przedsięwzięcie, będą-
ce wspólną inicjatywą parafian, zjednoczyło mieszkańców. Mocno 
identyfikują się teraz z miejscowością, podejmując starania, by sta-
wała się coraz piękniejsza.

Jesteśmy dumni, że w tak krótkim czasie udało się napisać projekt i go 
zrealizować. Wspólnie zbieraliśmy pieniążki na wkład własny. Mamy 
teraz pięknie wyremontowaną wieżę kościoła widoczną z drogi. To 
taka nasza wizytówka. Teraz zbieramy środki na kolejne działanie, 
tj. remont dachu. Na pewno nam się uda! 
Danuta Martowłos, sołtys wsi Mościsko

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela 
z siedzibą w Mościsku

Remont wieży kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Mościsku

powiat: dzierżoniowski
gmina: Dzierżoniów

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty rozbiórkowe
• remont konstrukcji dachu wieży
• wymianę pokrycia i deskowania wieży
• wykonanie instalacji odgromowej
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

755 269,44 zł
422 602,00 zł

kwiecień – wrzesień 2011 r.

Aktywizacja pozazawodowego życia mieszkańców Przedmościa 
i rozwój wrażliwości kulturalnej w regionie.

Realizacja operacji obejmowała:
• ocieplenie budynku
• wymianę okien i drzwi zewnętrznych
• ocieplenie stropów i remont kominów wentylacyjnych
• budowę pochylni przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych 
• utwardzenie gruntu kostką brukową

Gmina Głogów
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu

powiat: głogowski
gmina: Głogów

Dzięki realizacji projektu Gminny Ośrodek Kultury w Przedmo-
ściu zyskał nowy wygląd, poprawiona została jego funkcjonalność, 
a obiekt przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych. W od-
nowionym domu kultury częściej organizowane są imprezy cyklicz-
ne, wydarzenia sportowe czy wspólne obchody świąt. Odbywają się 
tam wieczory poezji, festiwal piosenki wiejskiej, dożynki i spotkania 
opłatkowe. Modernizacja tchnęła w ośrodek nowe życie, sprawia-
jąc, że na nowo tworzą się więzi mieszkańców z regionem i pielę-
gnowane są lokalne tradycje.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury możliwa była dzięki współ-
finansowaniu ze środków unijnych. Prężnie działający obiekt stanowi 
obecnie centrum społeczno-kulturowe oraz wizytówkę miejscowości.
Andrzej Krzemień, wójt gminy Głogów



55odnowa i rozwój wsi

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
104 997,04 zł

64 642,00 zł

marzec – lipiec 2011 r.

Poszerzenie zainteresowań mieszkańców oraz rozwój lokal-
nych inicjatyw społecznych. 

Poprzez realizację projektu mieszkańcy Osetna otrzymali do dyspo-
zycji świetnie wyposażony, komfortowy obiekt. Odnowiona dzięki 
pieniądzom unijnym świetlica jest teraz miejscem, gdzie odbywają 
się wesela, komunie i zabawy dla dzieci. W ramach inwestycji po-
wstało funkcjonalne zaplecze kuchenne, zapewniające obsługę re-
stauracyjną organizowanych w placówce wydarzeń. Wymienione 
instalacje sprawiły, że obiekt jest bezpieczniejszy, a koszty jego eks-
ploatacji niższe. Podniesiony wskutek renowacji standard przyciąga 
mieszkańców, zachęcając do wzięcia udziału w rozwoju lokalnego 
środowiska społeczno-kulturalnego.

Dzięki modernizacji świetlicy mamy piękne miejsce do spotkań dla 
młodzieży i seniorów. Nasze Koło Gospodyń Wiejskich „Osetynki” 
wraz z radą sołecką organizuje teraz szereg imprez kulturalnych i in-
tegracyjnych dla wszystkich mieszkańców, dyskoteki dla dzieci, zaba-
wy barbórkowe. Sprawia to, że mieszkańcy chętniej przychodzą do 
ośrodka.
Anna Demkowicz, sołtys wsi Osetno

Gmina Góra
Modernizacja świetlicy w miejscowości Osetno

powiat: górowski
gmina: Góra

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie robót rozbiórkowych
• wykonanie prac remontowych i elewacji
• wykonanie instalacji wodociągowej, sanitarnej i wentylacyjnej
• modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji 

elektrycznej
• dostawę i montaż sprzętu
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

813 950,13 zł
323 436,00 zł

wrzesień 2009 r. – wrzesień 2011 r.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze kultury fizycz-
nej oraz zwiększenie aktywności sportowej społeczności gmi-
ny Gromadka.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty rozbiórkowe
• budowę budynku socjalnego, wyposażenie go w instalację 

elektryczną, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, 
ogrzewanie elektryczne i instalacje sanitarne

• wykonanie nawierzchni utwardzonych, trybun wraz 
z montażem 207 siedzisk 

• wykonanie renowacji płyty boiska, zamontowanie 
ogrodzenia i łapaczy piłek

• uporządkowanie obiektu i wyposażenie go w pojemniki 
na odpady

Gmina Gromadka
Przebudowa stadionu sportowego w Gromadce

powiat: bolesławiecki
gmina: Gromadka

Przebudowany w ramach projektu stadion stał się centrum życia 
sportowego Gromadki. Najchętniej ze zmodernizowanego obiektu 
korzystają młodzi sportowcy, chwaląc bezpieczny i dobrze wyposa-
żony kompleks. Dzięki bezpośredniej bliskości budynku socjalnego, 
boiska głównego i boiska treningowego całość ma charakter wielo-
funkcyjny. Na odnowionym stadionie odbywają się treningi i zaję-
cia sportowe, organizowane są zawody piłkarskie, na które, chęt-
niej niż przed realizacją inwestycji, przychodzą mieszkańcy. Obiekt 
jest przystosowany do organizowania spotkań integracyjnych, a lo-
kalizacja przy jednej z głównych ulic miejscowości wpływa na łatwą 
dostępność i pozytywnie zmienia wizerunek wsi.

Spartańskie dotychczas warunki do uprawiania sportu w Gromadce 
diametralnie się zmieniły. W szatniach jest teraz ciepło i sucho, a mło-
dzież chętniej przychodzi na treningi, przyciągając kibiców na mecze. 
Dzięki inwestycji sport w gminie nabrał rozpędu!
Krzysztof Czachara, instruktor piłki nożnej, opiekun obiektu



57odnowa i rozwój wsi

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
423 762,78 zł

245 579 zł

marzec – sierpień 2011 r.

Podniesienie standardu usług sportowo-rekreacyjnych na te-
renie gminy oraz propagowanie aktywnego, zdrowego trybu 
życia.

Projekt przyczynił się do wizerunkowej zmiany tak popularne-
go w Krosnowicach sportu, jakim jest piłka nożna. Zapaleni kibice 
i czynni sportowcy mogą teraz korzystać z funkcjonalnego i schlud-
nego obiektu, co przyciąga również początkujących miłośników fut-
bolu. Odnowione zaplecze sanitarne oraz pomieszczenia techniczne 
poprawiły bezpieczeństwo użytkowników, co doceniają także przy-
jeżdżający do miejscowości przeciwnicy sportowi. Dzięki inwesty-
cji dzieci i młodzież coraz częściej aktywnie spędzają w klubie swój 
czas wolny, rozwijając umiejętności sportowe. 

Projekt na pewno dał nam ogromne możliwości realizacji tego, czym 
tu żyjemy, czym się pasjonujemy, co nam daje radość i przynosi wy-
mierne korzyści dla zdrowia. Teraz każdy poczuje się tu bezpiecznie 
i w czystych oraz estetycznych warunkach spędzi czas na sportowo.
Grzegorz Żytyński, prezes GLKS Orlęta Krosnowice

Gmina Kłodzko
Modernizacja klubu sportowego Orlęta w Krosnowicach

powiat: kłodzki
gmina: Kłodzko

Realizacja operacji obejmowała:
• prace projektowe i przygotowawcze
• remont instalacji sanitarnych
• roboty elektryczne
• modernizację pomieszczeń budynku klubu sportowego
• roboty malarskie, wykończeniowe i uporządkowanie terenu
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

803 308,42 zł
433 449,00 zł

wrzesień 2009 r. – maj 2012 r.

Integracja społeczności lokalnej oraz stworzenie warunków 
do rozwijania pozazawodowych pasji i zainteresowań miesz-
kańców Lubania.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie robót ogólnobudowlanych
• roboty wewnętrzne i dachowe
• wykonanie elewacji i zadaszenia, wymianę instalacji 
• zakup wyposażenia (m.in. krzeseł, stołów, mebli 

kuchennych, zmywarki, zestawu garnków i patelni, 
zastawy stołowej, zestawu nagłośnieniowego)

Gmina Lubań
Modernizacja i wyposażenie świetlicy szansą na stworzenie centrum 
kulturalnego dla całej gminy

powiat: lubański
gmina: Lubań

Zmodernizowana w ramach projektu świetlica stanowi serce ży-
cia kulturalnego w Lubaniu. W odnowionym obiekcie jest teraz 
czysto i przytulnie, a nowa elewacja wyróżnia go spośród innych 
budynków. Dzięki inwestycji wytworzyła się przestrzeń, gdzie dba 
się o tradycję, organizuje spotkania i rozwija pasje. Doposażona 
placówka idealnie nadaje się do wspierania aktywności artystycz-
nej, prac rękodzielniczych czy gotowania potraw regionalnych. 
Całość ubogaca gminę, a jej mieszkańcom daje sposobność do spę-
dzania w sposób twórczy wolnego czasu.

Przebudowa świetlicy to stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą 
mogli wspólnie pracować nad rękodziełem lub tradycyjnymi potra-
wami regionalnymi – jednym słowem: centrum kulturalne gminy.
Magdalena Zawadzka, Urząd Gminy Lubań



59odnowa i rozwój wsi

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
339 000,40 zł
254 250,00 zł

marzec – sierpień 2011 r.

Zachowanie zabytku i miejsca kultu religijnego miejscowej 
ludności oraz odnowa tradycji lokalnych.

Centralnie umiejscowiony kościół odzyskał dzięki projektowi daw-
ną świetność. Położona na wzgórzu świątynia stała się chlubą miej-
scowości, przyciągając uwagę mieszkańców i gości zwiedzających 
okolicę. Odnowa i zapobieżenie degradacji obiektu to jednak tyl-
ko część efektu, jaki uzyskano dzięki inwestycji. Sakralny charakter 
przedsięwzięcia przypomniał bowiem ludziom, jak ważna w ich ży-
ciu jest tradycja i jedność. Wspólna praca umocniła więzi społeczne, 
powodując wzrost świadomości kulturowej i religijnej. 

Nasz zabytkowy kościół był już bardzo zniszczony, z dachu odchodziła 
farba, a podczas deszczu kapało z sufitu na podłogę. Wspólnie napi-
saliśmy wniosek, zabezpieczyliśmy pieniążki na wkład własny i udało 
się! Kościół stoi na górce i jest wizytówką naszej wsi. Teraz wspólnie 
zagospodarujemy teren wokół kościoła.
Ewa Płucińska-Dąbrowska, sołtys wsi Dłużec 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Piotra i Pawła
Remont dachu i elewacji kościoła filialnego pw. św. Jadwigi w Dłużcu

powiat: lwówecki
gmina: Lwówek Śląski

Realizacja operacji obejmowała:
• wymianę pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej
• wymianę rynien z opierzeniami
• wykonanie tynków renowacyjnych
• renowację elementów z piaskowca oraz stolarki okiennej 

i drzwiowej
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

201 775,90 zł
82 022,00 zł

marzec 2011 r. – luty 2012 r.

Poprawa komfortu ruchu drogowego oraz wzrost bezpieczeń-
stwa mieszkańców Marciszowa.

Realizacja operacji obejmowała:
• zawieszenie linii napowietrznej (długość 1755 m)
• ułożenie linii podziemnej (długość 635 m)
• postawienie słupów oświetleniowych (w tym: stalowych – 

14 sztuk, żelbetowych – 37 sztuk)
• montaż opraw oświetleniowych (51 sztuk)

Gmina Marciszów
Budowa oświetlenia drogowego w gminie Marciszów, ul. Główna oraz Sędzisław

powiat: kamiennogórski
gmina: Marciszów

Inwestycja obejmowała budowę oświetlenia drogowego wzdłuż 
drogi krajowej nr 5 we wsi Marciszów oraz drogi powiatowej we 
wsi Sędzisław. Doświetlenie tych uczęszczanych arterii komunika-
cyjnych znacząco poprawiło komfort użytkowników dróg oraz pozy-
tywnie wpłynęło na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Instalacja 
lamp zwiększyła widoczność na drodze i poboczu, ograniczając licz-
bę wypadków z udziałem pieszych.

Dzięki zainstalowaniu lamp przy drodze zwiększyło się bezpieczeń-
stwo idących na przystanek PKS. Po zmroku piesi są lepiej widoczni 
dla kierujących pojazdami, co daje im poczucie pewności przy poru-
szaniu się poboczem.
Józef Szołdrowski, sołtys wsi Sędzisław



61odnowa i rozwój wsi

ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
236 234,35 zł
144 322,36 zł

kwiecień 2011 r. – styczeń 2012 r.

Poprawa dostępności do zasobów kulturowych i edukacyj-
nych w gminie Miłkowice. 

Inwestycja znacząco zwiększyła funkcjonalność dotychczasowego 
budynku biblioteki, sprawiając, że zlokalizowane tam czytelnia, ka-
fejka internetowa oraz biura Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
nabrały nowej jakości. W estetycznych, czystych wnętrzach pracu-
je się lepiej, a mieszkańcy częściej odwiedzają obiekt, korzystając 
z bogatej oferty kulturalno-oświatowej. Ośrodek stał się miejscem 
spotkań i wymiany poglądów, gdzie można twórczo spędzić czas 
wolny.

Dzięki realizacji projektu zyskali wszyscy mieszkańcy – najmłodsi 
mają dobre warunki do rozwijania swoich pasji i zainteresowań czy-
telniczych, natomiast starsi miejsce do spotkań, rozmów.
Anna Graf, dyrektor GOKiS w Miłkowicach

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach
Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach

powiat: legnicki
gmina: Miłkowice

Realizacja operacji obejmowała:
• wymianę stolarki okiennej i drzwi
• zmianę pokrycia dachowego
• wymianę pokrycia murów ogniowych
• wymianę rynien i rur spustowych
• montaż paneli podłogowych, roboty malarskie
• wymianę instalacji c.o. wraz z montażem ekologicznego kotła 

i instalacji elektrycznej
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

553 683,07 zł
326 619,00 zł

wrzesień 2009 r. – grudzień 2010 r.

Podniesienie standardu usług socjalnych i edukacyjnych 
w gminie.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie prac ogólnobudowlanych (tynki wewnętrzne 

i zewnętrzne, ścianki działowe, pokrycie dachowe, 
ogrodzenie działek, zagospodarowanie terenu) 

• wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodnej 
i sanitarnej

• wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej
• umeblowanie świetlic i wyposażenie zaplecza 

kuchennego świetlic 
• kompleksowe wyposażenie świetlic w sprzęt RTV i AGD

Gmina Mirsk
Modernizacja świetlic wiejskich w Przecznicy i Kwieciszowicach

powiat: lwówecki
gmina: Mirsk

W odnowionych, świetnie wyposażonych świetlicach tętni teraz ży-
cie. Dzięki zakupionemu sprzętowi organizowane są projekcje, ple-
nery malarskie, a nawet kręcone są filmy. W placówce w Kwieciszo-
wicach prężnie działa stowarzyszenie EuroPartner, dbające o to, by 
mieszkańcom nie zabrakło sposobów na spędzanie czasu wolnego.

Dzięki realizacji projektu możemy teraz w pełni korzystać z naszej 
świetlicy. Jest ona otwarta dla mieszkańców i dostępna codziennie. 
Mamy panią gospodarz, która dogląda obiektu. Rada sołecka wspól-
nie z mieszkańcami organizuje teraz w dobrych warunkach różne 
spotkania i imprezy okolicznościowe, które cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem.
Magdalena Krajewska, sołtys sołectwa Przecznica
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
 110 317 zł

87 298 zł

kwiecień – grudzień 2011 r.

Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy.

Dzięki projektowi mieszkańcy Nowej Wsi, Kietlina i Niemczy mogą 
teraz czynnie i zdrowo wypoczywać na wolnym powietrzu. Nowo-
czesny i bezpieczny sprzęt do zabawy daje maluchom mnóstwo 
frajdy, a rodzice mają miejsce do spacerów i spędzania czasu ze swo-
imi pociechami. Starsze dzieci chętnie korzystają z nowego boiska, 
chwaląc sobie jego standard i profesjonalnie przygotowaną mura-
wę. Powstałe w ramach projektu kompleksy rekreacyjne sprzyjają 
rodzinnym wypadom, zachęcając do aktywnego wypoczynku.

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w naszej wsi zintegrowa-
ła mieszkańców. Mamy wreszcie gdzie się spotkać, posiedzieć i poga-
dać. Dotyczy to wszystkich pokoleń mieszkających w Kietlinie. Nowy 
plac zabaw stał się wizytówką Kietlina, z której mieszkańcy są bar-
dzo dumni.
Lilla Górnik, sołtys wsi Kietlin

Gmina Niemcza
Tworzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Nowa Wieś Niemczańska,  

Kietlin i Niemcza poprzez budowę placów zabaw i boiska

powiat: dzierżoniowski
gmina: Niemcza

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu
• budowę trzech placów zabaw
• budowę boiska
• dostawę i montaż sprzętu do rekreacji
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

351 851,70 zł
236 507,00 zł

marzec 2011 r. – styczeń 2012 r.

Poprawa wizerunku miejscowości i otwarcie atrakcji parku na 
ruch turystyczny.

Realizacja operacji obejmowała:
• porządkowanie terenu
• wykonanie ścieżek pieszych, nawierzchni pod ławkami, 

boiska, placu zabaw
• wykonanie infrastruktury technicznej
• nasadzenia uzupełniające

Gmina Oborniki Śląskie
Rewitalizacja zabytkowego założenia parku przydworskiego w Osolinie

powiat: trzebnicki
gmina: Oborniki Śląskie

Zabytkowy park podworski usytuowany jest w centrum wsi, 
co sprzyja wizytom turystów. Niegdyś zaniedbany, teraz jest 
najlepszymi miejscem, gdzie mieszkańcy mogą w sposób zorganizo-
wany spędzić wolny czas. Dzięki nowym alejom, ławkom i sprzęto-
wi rekreacyjnemu kompleks stanowi miejsce spotkań, realizowane 
są tam przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. Odnowiony park peł-
ni funkcję centrum aktywności społecznej wsi i jest główną atrakcją 
zwiedzających okolicę gości. 

Rewitalizacja parku w Osolinie to powrót do tradycji parków przy-
dworskich, które w dawnych czasach, oprócz funkcji krajobrazowej 
i przyrodniczej, pełniły rolę kulturalną – odbywały się na ich terenie 
pikniki dla mieszkańców i zaproszonych gości.
Lech Nowacki, Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „Okolice” 
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
1 108 526,63 zł

451 535,00 zł

marzec – grudzień 2011 r.

Zwiększenie funkcjonalności centralnego kompleksu w miej-
scowości oraz zapewnienie mieszkańcom miejsca, gdzie mogą 
się spotkać i realizować swoje pasje i zainteresowania.

Umiejscowiona w centralnej części miejscowości świetlica jest czę-
ścią kompleksu, w skład którego wchodzi również hala sportowa 
oraz siedziba lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki realizacji 
projektu w miejscowości powstał wielofunkcyjny budynek o przy-
ciągającej oko architekturze. Doskonale wyposażony i nowocze-
sny obiekt jest jedynym we Wszechświętem miejscem zorganizo-
wanych spotkań, tworzą się tam warunki do pracy zespołowej, in-
tegruje lokalna społeczność. Nowoczesny sprzęt i pomoce nauko-
we poprawiły dostęp do edukacji pozaszkolnej. Wykwalifikowana 
kadra i rozbudowane zaplecze pomagają mieszkańcom dostosować 
się do współczesnych warunków społeczno-ekonomicznych.

Mamy teraz dużą i piękną świetlicę. Zespół ludowy Wianki ze Wszech-
świętego odbywa tam swoje próby, dzieci i młodzież mają zajęcia edu-
kacyjne, a aktywni mogą uczęszczać na aerobik i naukę hip-hopu.
Waldemar Uba, sołtys wsi Wszechświęte

Gmina Oleśnica
Wyrównywanie szans na terenach wiejskich poprzez budowę świetlicy  

w miejscowości Wszechświęte

powiat: oleśnicki
gmina: Oleśnica

Realizacja operacji obejmowała:
• prace projektowe i przygotowanie dokumentacji
• roboty ziemne, uzbrojenie terenu
• budowę świetlicy (budowa zaczęta od podstaw)
• wyposażenie obiektu
• aranżacja terenu i nasadzenia zieleni
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

270 136,06 zł
107 911,00 zł

kwiecień – sierpień 2011 r.

Projekt ma propagować zdrowy styl życia, zachęcać do aktyw-
nego spędzania czasu oraz uzupełniać ofertę kulturalno-spor-
tową gminy poprzez oddanie do dyspozycji mieszkańców 
czterech ogólnodostępnych obiektów rekreacji ruchowej.

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę obiektów rekreacji ruchowej w Osiecznicy 

i w Świętoszowie
• zakup i montaż wielofunkcyjnych zestawów 

zręcznościowych
• budowę trzytorowej bieżni w Ławszowej i w Parowej

Gmina Osiecznica
Budowa obiektów rekreacji ruchowej w miejscowościach: Osiecznica, 
Świętoszów, Ławszowa, Parowa

powiat: bolesławiecki
gmina: Osiecznica

Dzieci i młodzież z gminy Osiecznica już od ponad roku mogą ko-
rzystać z nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw oraz bież-
ni sportowych. W ramach projektu wybudowano przy szkołach 
w Osiecznicy i Świętoszowie dwa ogólnodostępne obiekty rekre-
acji ruchowej, a placówki w Ławszowej i Parowej zyskały trzytoro-
we bieżnie ze sztucznej trawy. Inwestycje te znacząco poprawiają 
atrakcyjność jednostek oświatowych, stanowią doskonałą alterna-
tywę dla szukających sposobu na spędzenie paru chwil na świeżym 
powietrzu, a także mobilizują uczniów do uprawiania sportów. Czy-
stość, porządek i bezpieczeństwo zapewnione zostały przez insta-
lację pojemników na odpady oraz montaż wyposażonego w furtki 
ogrodzenia. Rodzice najmłodszych dzieci docenią zapewne sztucz-
ną, kolorową trawę i piasek, które chronią pociechy przed urazami.

Często przychodzę na plac zabaw z moim wnukiem, bo tam zawsze 
można spotkać inne dzieci. Cieszę się, że mamy teraz w Ławszowej 
bezpiecznie miejsce do zabawy dla najmłodszych.
Wanda Abram – mieszkanka Ławszowej
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

47 336,99 zł
28 385,79 zł

kwiecień – lipiec 2011 r.

Rozwój lokalnych tradycji oraz poprawa warunków do nauki 
i zabawy.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty malarskie i posadzkowe
• odtworzenie chodnika
• montaż ogrzewania kominkowego
• remont elewacji frontowej
• remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
• modernizację zaplecza kuchennego

Gmina Pęcław
Remont świetlicy wiejskiej w Wojszynie

powiat: głogowski
gmina: Pęcław

W ramach projektu wyremontowano i odnowiono pomieszcze-
nia świetlicy wraz z kuchnią i sanitariatami, tworząc klimatycz-
ny i przytulny obiekt. Dzięki przydatnemu aneksowi kuchenne-
mu i nowoczesnemu węzłowi sanitarnemu odbywać się tu mogą 
nie tylko imprezy sylwestrowe, spotkania opłatkowe czy przyjęcia 
komunijne, ale też zajęcia kulinarne oraz festyny smaków. Odno-
wiony obiekt gości często samorządowców, gdyż mają tu miejsce 
wyjazdowe sesje rady. Podniesiony dzięki operacji standard świe-
tlicy przyciąga mieszkańców, którzy częściej biorą aktywny udział 
w życiu wsi.

Remont świetlicy wiejskiej w Wojszynie przyczynił się do poprawy 
funkcjonalności i wykorzystania naszego obiektu przez mieszkańców. 
Placówka organizuje teraz kursy gotowania, zajęcia dla dzieci w okre-
sie wakacyjnym, odbywają się tam również dożynki wiejskie, choin-
ka i mikołajki.
Mariusz Guzdek, mieszkaniec wsi Wojszyn
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Ȉ

powiat: jeleniogórski
gmina: Podgórzyn

XVIII-wieczny kościół odzyskał dzięki projektowi dawny blask. Znisz-
czona, pełna ubytków elewacja została odnowiona, a ściany boczne 
zakonserwowane. Tynki i malatura zostały dobrane tak, by współ-
grały z charakterem świątyni i miejscową estetyką. Dzięki realizacji 
operacji poprawił się stan i wygląd zabytku, co zwiększa atrakcyj-
ność turystyczną świątyni i miejscowości.

Parafia ma teraz pięknie odnowiony kościół, który przetrwa kolejne 
stulecia w Podgórzynie!
Ksiądz Jacek Tokarz, proboszcz parafii w Pogórzynie

127 626,3 zł
95 718 zł

marzec – wrzesień 2011 r.

Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie miejsca 
kultu religijnego miejscowej ludności.

Realizacja operacji obejmowała:
• opracowanie projektu i konsultacje z konserwatorem 

zabytków
• uzupełnienie ubytków, impregnacja i odnowienie elewacji
• renowację wejścia do świątyni
• wymianę parapetów i prace malarskie

Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy  
z siedzibą w Podgórzynie
Remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej
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836 101,75 zł
500 000,00 zł

marzec – grudzień 2011 r.

Stworzenie miejsc bezpiecznej zabawy i aktywnego wypo-
czynku dla dzieci i ich opiekunów.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie robót przygotowawczych
• wyrównanie terenu pod place zabaw (15 lokalizacji)
• wykonanie ogrodzeń i żywopłotów
• wysiew trawy
• montaż urządzeń

Gmina Przeworno
Budowa placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy

powiat: strzeliński
gmina: Przeworno

W ramach realizacji zadania wykonano 15 placów zabaw na tere-
nie gminy Przeworno. Powstały miejsca, gdzie bezpiecznie i przy-
jemnie spędzać czas mogą zarówno dzieci, jak i rodzice. Dzięki 
nowoczesnemu osprzętowi matki nie muszą obawiać się o zdrowie 
swoich pociech, a młodzież może uprawiać zajęcia sportowe i rekre-
acyjne. Inwestycja sprawiła, że gmina nabrała rodzinnego, przyja-
znego charakteru, co doceniają w szczególności młodzi mieszkańcy. 

Budowa placów zabaw była długo wyczekiwaną inwestycją w gminie 
Przeworno. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, szczególnie na ob-
szarach wiejskich, gdzie miejsc do wypoczynku dzieci i młodzieży jest 
stosunkowo mało. Bardzo ważne jest to, że powstały miejsca natural-
nej integracji społeczności lokalnej, gdzie każdy mieszkaniec naszej 
gminy jest u siebie. Pozwala to budować społeczeństwo obywatel-
skie, a więc świadome swoich oczekiwań i potrzeb, ale także odpo-
wiedzialne za swoją małą ojczyznę i otwarte na dialog.
Konrad Świeżowski, Urząd Gminy w Przewornie
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Projekt obejmował wybudowanie wieży widokowej na górze Grom-
nik i stanowił jeden z etapów zagospodarowania terenu tego wznie-
sienia. Dzięki inwestycji powstał punkt widokowy będący miejscem 
planowanych wypraw mieszkańców gminy Przeworno, a także tu-
rystów z terenu całego Dolnego Śląska. Ze względu na zapierają-
ce dech w piersiach widoki, wieża przyciąga coraz większe rzesze 
odwiedzających, co przyczynia się do wzrostu natężenia ruchu 
turystycznego, stymulując rozwój gospodarczy gminy. Wzniesiona 
w ramach projektu platforma widokowa jest miejscem lokalnych 
imprez i pikników rycerskich, a z galerii podziwiać można stopnio-
wo odsłaniane relikty założenia zamkowego.

Wierzymy, iż wieża na Gromniku będzie swoistą „górską latarnią” 
i będzie zapisywać nowe rozdziały w historii turystyki na terenie gmi-
ny Przeworno. Promowanie walorów przyrodniczych, jak i antropo-
genicznych, jest ważnym elementem rozwoju dla naszej gminy.
Konrad Świeżowski, Urząd Gminy w Przewornie

powiat: strzeliński
gmina: Przeworno

498 653,12 zł
270 017,00 zł

marzec – grudzień 2011 r.

Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie.

Realizacja operacji obejmowała:
• wyrównanie terenu góry
• roboty ziemne, przygotowawcze
• wykonanie prac budowlano-konstrukcyjnych (w tym 

platformy widokowej i galerii)
• wykonanie elewacji i robót zewnętrznych

Gmina Przeworno
Zagospodarowanie ruin zamku i góry Gromnik – wieża widokowa na Gromniku
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408 195,06 zł
164 023,10 zł

wrzesień 2009 r. – styczeń 2012 r.

Stworzenie warunków do integracji społecznej mieszkańców 
Jakubowa oraz aktywizacja życia publicznego wspólnoty lo-
kalnej.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie robót ziemnych
• realizację robót murowych parteru (w tym rozbudowę 

budynku), robót posadzkowych, dekarskich
• wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
• wykonanie schodów zewnętrznych (z podjazdem dla 

wózków inwalidzkich) i elewacji
• wykonanie całości instalacji (c.o., sanitarna i elektryczna)
• wykonanie drogi, chodników, aranżacji terenów zielonych
• obudowę budynku blachodachówką

Gmina Radwanice
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie

powiat: polkowicki
gmina: Radwanice

W ramach operacji rozbudowany został budynek świetlicy wiejskiej 
w Jakubowie. Dzięki pełnej infrastrukturze sanitarnej, przystosowa-
niu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz unowocze-
śnieniu systemu grzewczego w ośrodku powstały nowe możliwości 
dla życia społeczno-kulturalnego. Zmodernizowany budynek stano-
wi teraz bazę noclegową, przyczyniając się do rozwoju ruchu piel-
grzymkowego. Dobudowane skrzydło poprawiło funkcjonalność 
świetlicy, umożliwiając zorganizowanie dodatkowej przestrzeni so-
cjalno-magazynowej i zaplecza kuchennego. Wskutek realizacji pro-
jektu w Jakubowie powstało swoiste centrum życia wiejskiego.

Dzięki modernizacji świetlicy organizacje z naszej wsi, a jest ich kilka, 
mają dobre warunki do spotykania się i realizacji różnorodnych za-
dań. Z dumą pokazujemy naszą świetlicę!
Władysław Mamzer, sołtys wsi Jakubów
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Dzięki projektowi mieszkańcy Rudzicy cieszyć się mogą z nowo-
czesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, na który składa 
się boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, boisko do gry 
w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni z naturalnej mączki cegla-
nej, plac zabaw i wiata biesiadna wraz z osprzętem. Doprowadzono 
wodę i kanalizację, całość została ogrodzona i oświetlona, a te-
ren przyległy wyłożono estetyczną kostką brukową. Obiekt zyskał 
wszechstronne zastosowanie, niemal codziennie gromadząc lud-
ność z Rudzicy i okolic. 

Gdy jest tylko pogoda, zawsze jakaś mama z dzieckiem jest na placu 
zabaw, a boiska są oblegane przez młodzież! Teraz tu się przeniosło 
życie wiejskie Rudzicy!
Małgorzata Bednarz, sołtys wsi Rudzica

powiat: lubański
gmina: Siekierczyn

382 032,13 zł
137 085,00 zł

marzec – grudzień 2011 r.

Integracja mieszkańców wsi Rudzica i podniesienie ich spraw-
ności fizycznej.

Realizacja operacji obejmowała:
• przygotowanie dokumentacji projektowej i roboty 

wstępne
• budowę boisk do piłki nożnej, koszykowej, siatkowej
• budowę placu zabaw
• budowę drewnianej wiaty biesiadnej
• zagospodarowanie i uporządkowanie terenu  

(w tym roboty brukarskie, oświetleniowe i grodzenie)

Gmina Siekierczyn
Budowa boiska w Rudzicy
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286 339,98 zł
175 883,00 zł

marzec – wrzesień 2011 r.

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

Realizacja operacji obejmowała:
• analizę potrzeb i opracowanie listy niezbędnego 

wyposażenia
• przeprowadzenie postępowania przetargowego
• dostawę wyposażenia (w tym sprzęt TV, audio-wideo, 

meble i komputery)
• prace montażowe i uruchomieniowe (w tym instalacja 

nagłośnienia)

Gmina Stare Bogaczowice
Wyposażenie Gminnego Centrum Edukacyjno-Społecznego 

w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 148

powiat: wałbrzyski
gmina: Stare Bogaczowice

W wyniku realizacji operacji gmina zyskała nowoczesny, komplekso-
wo wyposażony obiekt z atrakcyjną ofertą kulturalną i rekreacyjną. 
Sala konferencyjna ma teraz wysokiej jakości sprzęt audiowizualny 
oraz stoły i krzesła. Doposażono również pracowanie i pomieszcze-
nia instruktorów, gdzie młodzież wraz z seniorami korzysta z dobro-
dziejstw nowych technologii. Zakupione nagłośnienie umożliwia 
organizację spektakli i koncertów plenerowych.

Zrealizowany projekt wpływa korzystnie na wielopokoleniową in-
tegrację społeczną oraz podniesienie jakości życia społeczności lo-
kalnej. Ważnym aspektem jest wzrost aktywności społecznej, gdyż 
w obiekcie mieszkańcy oraz organizacje społeczne z terenu gminy 
Stare Bogaczowice realizują wiele własnych pomysłów.
Leszek Świętalski, wójt gminy Stare Bogaczowice
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powiat: zgorzelecki
gmina: Sulików

Dzięki projektowi znacząco zwiększyła się funkcjonalność budynku 
świetlicy. Prace budowlane polegały na podziale budynku na dwie 
części: strefę wejściową z szatniami i pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi oraz salę sportowo-widowiskową ze sceną i pomiesz-
czeniem socjalnym. Od strony wejścia głównego urządzono dojazd, 
miejsca postojowe, w tym jedno dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej. Świetlicy towarzyszy mała infrastruktura – ławki, kosze na 
śmieci oraz stojak na rowery, co czyni z niej uniwersalny, wielofunk-
cyjny i nowoczesny obiekt, gdzie mieszkańcy realizować mogą swo-
je pasje, organizować spotkania czy uprawiać sport.

Świetlica jest czymś więcej niż tylko publicznym dobrem kulturowym. 
Jest to także miejsce spotkań wiejskich dla mieszkańców, klubu go-
spodyń, zajęć lekkiego sportu oraz imprez rekreacyjno-kulturowych. 
Stało się to możliwe dzięki adaptacji istniejącego obiektu, dobudo-
waniu pomieszczeń sanitarnych oraz przystosowaniu placówki do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.
Franciszek Fleszar, sołtys wsi Studniska Dolne

1 139 393,63 zł
464 438,90 zł

wrzesień 2009 r. – grudzień 2011 r.

Stworzenie możliwości rozwoju społeczno-kulturowego 
mieszkańców oraz poprawa zaplecza sportowego Studnisk 
Dolnych.

Realizacja operacji obejmowała:
• przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej (w tym 

wykonanie szatni i sanitariatów)
• adaptację części pomieszczeń na salę sportowo- 

-widowiskową
• zmianę pokrycia dachowego
• wykonanie instalacji wewnątrz budynku
• roboty malarskie i wykończeniowe (w tym 

zagospodarowanie terenu) 

Gmina Sulików
Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby  
sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej
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335 530,77 zł
251 648,00 zł

marzec 2010 r. – luty 2011 r.

Przywrócenie świetności zabytkowemu kościołowi w Niwie 
oraz promocja walorów kulturowych i turystycznych miejsco-
wości.

Realizacja operacji obejmowała:
• wykonanie robót przygotowawczych, wzniesienie 

rusztowań
• wykonanie remontu poszycia dachowego z dachówki 

karpiówki
• wykonanie obróbki blacharskiej
• montaż rynien spustowych

Gmina Szczytna
Remont poszycia dachowego kościoła parafialnego pw. św. Wita w Niwie

powiat: kłodzki
gmina: Szczytna

Dzięki zaangażowaniu w projekt całej wspólnoty parafialnej udało 
się przywrócić świątyni wygląd, który przyciąga wzrok przejezdnych 
i napawa dumą mieszkańców parafii w Niwie. Realizacja operacji 
przyniosła wiele korzyści. Nie tylko wymiernych, w postaci same-
go remontu i zabezpieczenia świątyni przed przeciekaniem poszy-
cia, ale przede wszystkim spowodowała wzrost wiary we własne 
możliwości. Przekonani o swoim potencjale parafianie zintegrowali 
się i wspólnie rozpoczynają już kolejny etap remontu kościoła. Tury-
ści doceniają wartość odnowionego obiektu, coraz częściej odwie-
dzając wieś.

Kościół pod wezwaniem św. Wita, z masywną wieżą na planie 
kwadratu, jest największym zabytkiem miejscowości Niwa. Dzięki 
projektowi udało się zrealizować jedno z pierwszych działań związa-
nych z remontem świątyni – remont dachu.
Roman Sobczak, sołtys wsi Niwa
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Gmina Udanin
Rewitalizacja kościoła pw. św. Urszuli w Udaninie poprzez remont dachu

Kościół św. Urszuli był starą, zniszczoną, gotycką świątynią cmen-
tarną, znajdującą się w centrum miejscowości Udanin. Dzię-
ki rewitalizacji ten wpisany do rejestru zabytków obiekt odzyskał 
dawną świetność, przyczyniając się do promocji gminy. W odno-
wionej świątyni nie przecieka już dach, jest sucho i ciepło. Uszczel-
nienie poprawiło akustykę, co umożliwiło organizację koncertów 
i spektakli nie tylko religijnej natury. Wspólne działanie zjednoczyło 
mieszkańców, a lokalne tradycje nabierają nowego wymiaru w od-
nowionym obiekcie.

Dzięki realizacji projektu, który doskonale wpisuje się w założenia 
Strategii Rozwoju Gminy Udanin, istnieje możliwość podjęcia takich 
działań jak organizacja koncertów czy wystaw. Kościół można teraz 
bezpiecznie zwiedzać, zapoznawać się z jego wartością dla regionu 
oraz ocalić od unicestwienia. 
Terasa Olkiewicz, wójt gminy Udanin

powiat: średzki
gmina: Udanin

168 578,15 zł
102 791,00 zł

marzec 2011 r. – styczeń 2012 r.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona cennego 
zabytku.

Realizacja operacji obejmowała:
• prace rozbiórkowe 
• wymianę pokrycia dachu
• impregnację więźby dachowej
• docieplenie stropu poddasza
• montaż instalacji odgromowej
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169 693,58 zł
103 169,00 zł

marzec – październik 2011 r.

Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej w centrum 
wsi jako miejscu o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.

Realizacja operacji obejmowała:
• opracowanie dokumentacji projektowej
• utwardzenie nawierzchni parkingowej (wydzielenie 

10 miejsc)
• remont chodników
• wykonanie robót budowlanych i porządkowych

Gmina Wądroże Wielkie
Utwardzenie placu z wydzieleniem 10 miejsc parkingowych przy budynku Urzędu 

Gminy w Wądrożu Wielkim wraz z remontem chodników

powiat: jaworski
gmina: Wądroże Wielkie

Inwestycja zmieniła centrum Wądroża Wielkiego w uporządkowa-
ną przestrzeń publiczną. Utwardzony plac przed budynkiem Urzę-
du Gminy wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi pozwa-
la w sposób zorganizowany przemieszczać się i parkować. Remont 
chodników w ciągach głównych dróg wpłynął na poprawę bezpie-
czeństwa pieszych, poprawiając estetykę miejscowości. Dzięki pro-
jektowi poprawił się dostęp do instytucji zlokalizowanych w sercu 
miejscowości, co doceniają szczególnie starsi mieszkańcy.

Dzięki realizacji projektu poprawiono estetykę centrum wsi, gdzie 
mieści się siedziba władz gminy. Stworzono miejsca parkingowe dla 
klientów Urzędu Gminy, agencji pocztowej, ośrodka zdrowia, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Usług Komunalnych.
Seweryn Sterc, wójt gminy Wądroże Wielkie
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W wyniku operacji kompleksowo zmodernizowano budynek domu 
kultury, który stał się centrum aktywizacji lokalnej społeczności. 
Obiekt po renowacji jest wykorzystywany przez mieszkańców na 
spotkania integracyjne, imprezy kulturalne, warsztaty dla dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej 
powstało przyjazne miejsce, gdzie koncentruje się życie kulturalne, 
społeczne i towarzyskie. Znacząca poprawa warunków lokalowych 
oraz standardu obiektu przyciąga mieszkańców, sprzyjając rozwojo-
wi ich zainteresowań.

Po remoncie świetlicy dzieci i młodzież chętniej przychodzą popołu-
dniami. Budynek wygląda świetnie, a nasza świetlica tętni życiem.
Justyna Glonek, rada sołecka wsi Jagodzin

powiat: zgorzelecki
gmina: Węgliniec

480 267,08 zł
294 755,00 zł

wrzesień 2009 r. – kwiecień 2011 r.

Stworzenie warunków do integracji mieszkańców poprzez 
wykreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi kultural-
nemu i budowaniu tożsamości lokalnej.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty rozbiórkowe
• wykonanie izolacji fundamentów wraz z wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej
• wykonanie podłóg i posadzek oraz remont ścian
• przebudowę przewodów izolacyjnych
• wykonanie kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej
• wykonanie instalacji wodociągowej, odgromowej 

i gazowej (wraz z przyłączami)

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu
Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie
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211 896,39 zł
84 692,87 zł

marzec – październik 2011 r.

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkań-
ców wsi.

Realizacja operacji obejmowała:
• przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 

pozwoleń
• roboty ziemne, położenie instalacji i uzbrojenie terenu 
• roboty murarskie (w tym wzniesienie budynku)
• budowę bezodpływowego zbiornika na ścieki i przyłącza 

wodociągowego
• prace wykończeniowe, malarskie i zagospodarowanie 

terenu

Gmina Zawonia
Budowa świetlicy wiejskiej w Niedarach

powiat: trzebnicki
gmina: Zawonia

W ramach realizacji projektu od podstaw wzniesiono nieduży, 
ale funkcjonalny budynek świetlicy. Obiekt całkowicie zelektryfi-
kowano, doprowadzono wodę i zapewniono odbiór ścieków. Do 
dyspozycji społeczności oddano ponad 100 m2 zaaranżowanej po-
wierzchni, gdzie młodzież i dorośli spotykają się, dyskutują i uczą. 
Dzięki nowej placówce mieszkańcy częściej się widują, dzieląc swo-
je pasje, a społeczność wiejska się integruje. 

Dzięki gminie i Urzędowi Marszałkowskiemu mamy w końcu świetlicę 
w naszej wsi. Piękna i ciepła – akurat dla nas!
Michałowski Marek, sołtys wsi Niedary
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powiat: złotoryjski
gmina: Złotoryja

430 468,05 zł
263 495 zł

marzec – wrzesień 2011 r.

Poprawa dostępności do usług kulturalnych dla mieszkańców 
Jerzmanic.

Realizacja operacji obejmowała:
• przygotowanie dokumentacji technicznej
• zewnętrzne i wewnętrzne roboty modernizacyjne  

(w tym przebudowa zaplecza kuchennego)
• wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
• modernizację instalacji elektrycznej
• prace tynkarskie i wykończenie elewacji

Dzięki realizacji projektu udało się stworzyć centrum, w którym 
mieszkańcy mogą spotkać się i porozmawiać w przyjaznych wa-
runkach. W ocieplonym i uszczelnionym budynku jest teraz sucho, 
spadły też koszty eksploatacyjne. Nowa kuchnia umożliwia obsłu-
gę większych imprez okolicznościowych, stanowi też zaplecze dla 
konkursów kulinarnych organizowanych przez Koło Gospodyń Wiej-
skich. Odnowioną część socjalną wykorzystują uczniowie pobliskiej 
szkoły, bawiąc się i ucząc w estetycznych, komfortowych pomiesz-
czeniach. 

Nasza świetlica wymagała już remontu. Teraz mamy godne miejsce 
do spotkań i zajęć. Koło Gospodyń Wiejskich, Grupa Odnowy Wsi czy 
też lokalne stowarzyszenie mogą realizować w placówce swoje zada-
nia, a ze świetlicy korzystają nawet uczniowie szkoły podstawowej 
podczas swoich zajęć.
Edward Janiec, sołtys wsi Jerzmanice-Zdrój

Gmina Złotoryja
Remont i termomodernizacja świetlicy w Jerzmanicach-Zdroju
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420 000,00 zł
254 612,77 zł

marzec 2011 r. – styczeń 2012 r.

Nawiązanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym Chwali-
sławia.

Realizacja operacji obejmowała:
• wymianę pokrycia dachu
• modernizację kanalizacji sanitarnej, instalacji 

wodociągowej i c.o.
• wymianę instalacji elektrycznejroboty remontowo-

budowlane wewnątrz budynku (w tym odnowa sali 
bankietowej)

• remont schodów i podjazdów
• wykonanie elewacji

Gmina Złoty Stok
Remont świetlicy wiejskiej w Chwalisławiu

powiat: ząbkowicki
gmina: Złoty Stok

Dzięki kompleksowej modernizacji obejmującej zarówno wnętrze, 
jak i bezpośrednie otoczenie świetlicy, sołectwo zyskało pięknie od-
nowiony obiekt, w którym organizowane są różnorodne wydarze-
nia kulturalne. Zmodernizowana instalacja grzewcza jest bardziej 
efektywna, a w każdym pomieszczeniu jest ciepło i sucho. Do pla-
cówki łatwiej jest się teraz dostać, bo prowadzi do niej wybrukowa-
ny podjazd z miejscem do parkowania. 

Pięknie wykończona świetlica jest wizytówką naszej wsi. Młodzież 
chętnie z niej korzysta i odbywają się w niej nasze spotkania i zabawy!
Czesław Biegun, sołtys wsi Chwalisław
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Dzięki projektowi zwiększyła się funkcjonalność i bezpieczeństwo 
obiektu stanowiącego główne miejsce spotkań oraz centrum ak-
tywności społecznej mieszkańców. Wymiana mocno uszkodzonego 
dachu przywróciła do użyteczności wyłączone z eksploatacji po-
mieszczenia. Odnowiony budynek atrakcyjnie wygląda, a zajęcia 
tam organizowane cieszą się dużą popularnością.

Dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego mamy w końcu piękną 
świetlicę dostępną dla wszystkich mieszkańców!
Paulina Trafas, mieszkanka Ibramowic

powiat: świdnicki
gmina: Żarów

84 239,01 zł
51 365,00 zł

marzec – październik 2011 r.

Ożywienie życia kulturalnego na wsi oraz stworzenie warun-
ków do rozwoju dzieci i młodzieży z Imbramowic.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• wykonanie stolarki budowlanej, roboty ciesielskie 

i odbudowę dachu
• obróbkę blacharską, montaż rynien i rur spustowych
• roboty tynkarskie i malarskie i prace wykończeniowe

Gmina Żarów
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice
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698 217,99 zł
334 009,00 zł

marzec 2011 r. – styczeń 2012 r.

Integracja środowisk wiejskich oraz pobudzenie aktywności 
pozazawodowej mieszkańców gminy Żmigród.

Realizacja operacji obejmowała:
• zaprojektowanie i wzniesienie budynku świetlicy
• zabudowę zaplecza sanitarnego
• przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod 

organizację imprez
• budowę placu zabaw dla dzieci
• uporządkowanie terenu wokół obiektu (parking, 

oświetlenie, ogrodzenie, zieleń)

Gmina Żmigród
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu

w miejscowości Garbce

powiat: trzebnicki
gmina: Żmigród

W wyniku realizacji operacji w sercu wsi powstał budynek uważa-
ny za jej główną atrakcję. Wielofunkcyjny, ciekawie zaprojektowany 
obiekt przyciąga mieszkańców, dając im szanse na twórcze spę-
dzanie czasu. Prócz festynów i imprez okolicznościowych na te-
renie placówki odbywają się wydarzenia plenerowe, co możliwe 
jest dzięki zabudowanej infrastrukturze towarzyszącej. Najmłodsi 
mieszkańcy uwielbiają bawić się na bezpiecznym placu zabaw zlo-
kalizowanym na przedpolu świetlicy.

Świetlica to chyba najładniejszy budynek w naszej wsi. Dobrze wypo-
sażona, służy już wszystkim mieszkańcom. Mamy dobre miejsce do 
spotkań.
Mieszkaniec wsi Garbce
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837 966,17 zł
500 000,00 zł

maj 2010 r. – sierpień 2011 r.

Stworzenie warunków dla pobudzania aktywności i integracji 
społeczności lokalnej.

W ramach realizacji operacji w Starym Dworze powstał nowocze-
sny kompleks sportowo-rekreacyjny, w którym mieszkańcy aktywnie 
spędzają czas wolny. Dzięki wygodnemu dojazdowi i przystosowaniu 
obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych więcej chętnych może ko-
rzystać z oferty centrum. Nowe, bezawaryjne instalacje gwarantują bez-
pieczną eksploatację. Wydzielone zaplecze kuchenne i komfortowe sa-
nitariaty czynią świetlicę idealnym miejscem do organizacji większych 
imprez okolicznościowych. Młodzież chętnie uczęszcza na zajęcia po-
zalekcyjne odbywające się w części edukacyjnej kompleksu, a zapale-
ni sportowcy niemal codzienne grają w koszykówkę na nowym boisku. 

Powstanie budynku niewątpliwie przyczyniło się do animowania ży-
cia kulturalnego miejscowości. Realizacja projektu dała możliwość 
stworzenia warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży 
poprzez edukację. Dorośli natomiast mają teraz możliwość podejmowa-
nia wspólnych inicjatyw. Ponadto zwiększył się potencjał kulturowy miej-
scowości i zmniejszyły się dysproporcje rozwojowe pomiędzy obszarami 
wiejskimi a miejskimi.
Stanisław Jastrzębski, burmistrz gminy Brzeg Dolny

Gmina Brzeg Dolny
Budowa Wiejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w miejscowości Stary Dwór

powiat: wołowski
gmina: Brzeg Dolny

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty ziemne, wykonanie niwelacji i fundamentów
• roboty murarskie (w tym budowa budynku świetlicy wraz 

zapleczem kuchennym i sanitarnym)
• wykonanie instalacji w obiekcie i uzbrojenie terenu
• prace wykończeniowe i malarskie
• zagospodarowanie terenu działki (wykonanie miejsc 

parkingowych, zjazdu i podjazdu dla niepełnosprawnych, 
chodników oraz boiska do koszykówki)

• uporządkowanie terenu działki poprzez likwidację ogrodzenia 
i bram wjazdowych, zakup podstawowego wyposażenia
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

23 869,33 zł
15 401,93 zł

maj – lipiec 2010 r.

Popularyzacja historii Owiesna, integracja i rozwój tożsamości 
społeczności lokalnej.

Realizacja operacji obejmowała:
• reklamę i promocję imprezy w lokalnych mediach
• wykonanie materiałów promocyjnych (kubki, banery, 

roll-up)
• wypożyczenie strojów historycznych dla osób 

prowadzących imprezę
• wystawienie spektaklu historycznego w wykonaniu 

mieszkańców Owiesna
• występ zespołu tańca dawnego oraz przeprowadzenie 

obrzędu nocy świętojańskiej wraz z plenerowym 
widowiskiem historycznym

Gmina Dzierżoniów
Podnoszenie atrakcyjności Gminy Dzierżoniów poprzez organizację widowiska
historycznego na zamku w Owieśnie z okazji 750-lecia Owiesna

powiat: dzierżoniowski
gmina: Dzierżoniów

Zorganizowana w ramach operacji impreza stanowiła kontynuację 
cyklu „Spotkania z historią i kulturą na zamku w Owieśnie”, na sta-
łe wpisanego do kalendarza kulturalnego gminy Dzierżoniów. W jej 
trakcie swój dorobek artystyczny prezentowali lokalni wykonawcy 
i artyści. Uczestnicy wzięli udział w obchodach nocy świętojańskiej, 
poszukiwali kwiatu paproci i puszczali na wodę wianki. Wieczorem, 
przy aktywnym udziale mieszkańców Owiesna, odbyło się plenero-
we widowisko historyczne nawiązujące do kultury i tradycji ziemi 
ślężańskiej. Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej całe wyda-
rzenie cieszyło się sporą popularnością, a frekwencja zaskoczyła na-
wet organizatorów.

Dzięki realizacji projektu dowiedzieliśmy się, że nasza mała ojczyzna 
to kraina gościnności i życzliwości, a jej mieszkańcy to ludzie pełni 
chęci do działań i zaangażowania w jej rozwój. Dzięki takim przedsię-
wzięciom staliśmy się otwarci i przyjaźni dla siebie oraz dumni z tego, 
że jesteśmy mieszkańcami wsi.
Joanna Pestkowska, mieszkanka Owiesna
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
28 032,39 zł
16 588,00 zł

maj – październik 2011 r.

Rozwój aktywności społeczności wsi Włóki, Tuszyn i Kiełczyn 
oraz poprawa atrakcyjności obszaru.

Sala integracji społecznej we Włókach wybudowana została w roku 
2010 r. Ze względu na znaczną wartość realizowanej operacji do-
piero w roku następnym przystąpiono do robót budowlanych 
w zakresie zagospodarowaniu terenu wokół obiektu. W ramach in-
westycji wykonano chodniki, ścieżki i miejsca parkingowe. Na te-
renach nieutwardzonych wokół sali zasiano trawę oraz nasadzono 
rośliny ozdobne. Realizacja przedsięwzięcia sprawiła, że placów-
ka stała się kompletna, a przestrzenie wewnętrzna i zewnętrzna 
ze sobą współgrają. Odwiedzający świetlicę szczególnie doceniają 
nowy parking, który rozwiązał dotychczasowe problemy z dostę-
pem do placówki.

Dzięki projektowi poprawiła się estetyka naszej wsi. Parking przy 
świetlicy jest bardzo przydatny i wykorzystywany przy bieżącym funk-
cjonowaniu świetlicy.
Marcin Staściuk, sołtys wsi Włóki

Gmina Dzierżoniów
Zagospodarowanie terenu wokół sali integracji społecznej we Włókach

powiat: dzierżoniowski
gmina: Dzierżoniów

Realizacja operacji obejmowała:
• ułożenie obrzeży betonowych (na długości 185 m)
• ułożenie krawężników betonowych (na długości 60 m)
• wykonanie na podbudowie kostki brukowej betonowej 

(na powierzchni 410 m²)
• ułożenie na podbudowie płyt ażurowych betonowych 

i organizacja parkingu (na powierzchni 240 m²)
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

21 101,87 zł
12 994,16 zł

marzec – kwiecień 2012 r.

Wzmacnianie tożsamości wiejskiej oraz krzewienie kultury 
i tradycji ludowej poprzez udział w imprezach tematycznych 
i promocję produktów regionalnych.

Realizacja operacji obejmowała:
• wyjazd promocyjny zespołu folklorystycznego na festiwal 

ogólnopolski w Złotowie
• organizację 5 imprez kulturalnych
• występy zespołów dziecięco-młodzieżowych oraz 

folklorystycznych
• prezentację twórczości ludowej (malowidła, rzeźby, 

koronki)
• prezentację i degustację potraw regionalnych
• organizację wystawy fotograficznej

Gmina Głogów
Przeminęło z folklorem – ludowe tradycje gminy Głogów

powiat: głogowski
gmina: Głogów

W ramach projektu zorganizowano aż pięć imprez tematycznych, na-
wiązujących do lokalnej kultury ludowej. Licznie przybyli uczestnicy 
mogli zapoznać się z muzyką, sztuką, rękodziełem oraz tradycjami 
kulinarnymi regionu. Wydarzeniem integrującym te działania był 
jubileusz 25-lecia działalności artystycznej zespołu Przedmościan-
ki, działającego przy ośrodku kultury pod patronatem władz gminy. 
Imprezy przyczyniły się do popularyzacji folkloru wśród mieszkań-
ców gminy. Występ zespołu folklorystycznego na ogólnopolskim 
festiwalu w Złotowie służył promocji dorobku artystycznego miej-
scowości wśród szerszego grona odbiorców.

Jubileusz 25-lecia działalności artystycznej zespołu Przedmościan-
ki stał się okazją do zaprezentowania twórczości ludowej wszyst-
kich zespołów z terenu gminy. Projekt okazał się wielkim sukcesem 
i z pewnością podobne uroczystości będą przez nas kontynuowane 
w przyszłości. Wszystko po to, by uchronić tradycję od zapomnienia.
Andrzej Krzemień, wójt gminy Głogów
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
44 075,70 zł
23 342,71 zł

styczeń – marzec 2012 r.

Poprawa jakości i zakresu świadczonych w Borszynie Wiel-
kim usług kulturalnych oraz zachowanie lokalnego dziedzic-
twa kulturowego.

W ramach projektu odświeżono wymagającą już remontu świetlicę. 
Wymiana dachu zlikwidowała podstawową bolączkę obiektu – nie-
szczelne poszycie. System odprowadzania opadów i nowe stropy 
zabezpieczyły budynek, zapobiegając przyszłym zalaniom. Dzięki 
udziałowi sekcji plastycznej Domu Kultury w Górze wewnątrz bu-
dynku wykonano witraże nawiązujące do miejscowych trady-
cji artystycznych. Stworzono także plan zagospodarowania terenu 
zielonego wokół budynku, którego realizacją w przyszłości mają za-
jąć się mieszkańcy.

Dzięki realizacji zadania już nie zalewa nam świetlicy wiejskiej – jedy-
nego miejsca spotkań w naszej wsi. Jest to pierwszy krok w remoncie 
świetlicy i mam nadzieję, że niebawem uda nam się wykonać pozo-
stałe prace.
Bernarda Otto, sołtys wsi Borszyn Wielki

Gmina Góra
Modernizacja świetlicy w miejscowości Borszyn Wielki

powiat: górowski
gmina: Góra

Realizacja operacji obejmowała:
• opracowanie dokumentacji projektowej (w tym planu 

zagospodarowania działki)
• wykonanie pokrycia dachu
• montaż rynien, rur spustowych wraz z obróbkami 

blacharskimi
• wykonanie stropów
• roboty murowe, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

432 751,00 zł
324 563,00 zł

wrzesień 2010 r. – styczeń 2011 r.

Aktywizacja społeczności lokalnej i stworzenie warunków do 
rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców Wójcic.

Realizacja operacji obejmowała:
• prace ziemne związane z fundamentowaniem
• roboty budowlane (przebudowa i rozbudowa budynku)
• wykonanie stropodachu
• wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej
• roboty instalacyjne (instalacje sanitarne, c.o. i c.w.u oraz 

instalacje elektryczne)
• prace wykończeniowe (stolarskie, tynkarskie, posadzki, 

utwardzenie placów)

Gmina Jelcz-Laskowice
Przebudowa i rozbudowa budynku remizy z przeznaczeniem części 
pomieszczeń na świetlicę wiejską w Wójcicach

powiat: oławski
gmina: Jelcz-Laskowice

Dotychczasowa remiza zyskała dzięki projektowi na funkcjonal-
ności. W ramach operacji dobudowano nowe pomieszczenia, 
a istniejące zmodernizowano i odświeżono. Z inwestycji cieszą się 
strażacy, gdyż odnowiono zaplecze techniczne remizy. Mieszkańcy 
chętnie przychodzą na spotkania organizowane w zaadaptowanej 
na te potrzeby sali. Najmłodsi mają w końcu miejsce, gdzie w do-
godnych warunkach mogą uczyć się i bawić.

Dla mnie świetlica – od momentu gdy rozpoczęłam tam pracę – jest 
pasją. Uwielbiam dzieci i przebywanie z nimi. Nasza placówka odry-
wa dzieci od gier i telewizorów, integruje je i pomaga w rozwijaniu 
pasji. Jest to miejsce, gdzie dzieciaki mogą przyjść, spotkać się, poba-
wić i zrobić coś wspólnie.
Joanna Soluch-Ceglarek, opiekunka świetlicy
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
13 880 zł

9 716 zł

czerwiec – lipiec 2011 r.

Promocja przyjaznej środowisku turystyki i poprawa konku-
rencyjności oferty rekreacyjnej obszaru Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Kwiat Lnu”.

„ABC Turysty” to projekt skierowany do turystów przybyłych na te-
ren Kamiennej Góry bądź mających dopiero w planach poznanie 
okolicy. Realizacja inicjatywy Stowarzyszenia Turystyczno-Kultural-
nego „Porta Lubavia” rozpoczęła się spotkaniem gestorów lokalnej 
bazy turystycznej – głównie gospodarstw agroturystycznych. Znając 
oczekiwania i upodobania przybyłych gości, właściciele wspólnie 
przygotowali dziesięć propozycji wycieczek, prowadzących przez 
najciekawsze zakątki obszaru Lokalnej Grupy Działania. Materiał 
był podstawą do opracowania przewodnika turystycznego, gdzie na 
32 stronach zamieszczono szereg informacji o miejscach i obiektach 
znajdujących się na każdej trasie. Całość uatrakcyjnia ponad 100 fo-
tografii znanego artysty, zachęcających do poznania turystycznych 
perełek regionu.

Przewodnik ułatwił turystom zwiedzanie naszego terenu, dając goto-
we oferty tematyczne.
Łukasz Prochacki, Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne  
„Porta Lubavia”

Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne „Porta Lubavia”
„ABC Turysty” – opracowanie i publikacja oferty turystycznej obszaru LGD

powiat: kamiennogórski
gmina: Kamienna Góra

Realizacja operacji obejmowała:
• przeprowadzenie ośmiogodzinnych warsztatów 

szkoleniowych
• opracowanie założeń do publikacji promującej region
• zestawienie atrakcji turystycznych i opracowanie 

ramowego planu pobytowego dla turysty
• wydanie publikacji w formie przewodnika 

(5000 egzemplarzy)
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

43 520 zł
24 970 zł

lipiec – wrzesień 2011 r.

Poszerzenie oferty turystycznej regionu oraz propagowanie 
aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem naturalnych atrak-
cji gminy Kobierzyce.

Realizacja operacji obejmowała:
• zakup zadaszonej altany ogrodowej
• wytyczenie i wykonanie miejsca na ognisko
• zakup wyposażenia do rozbudowywanej infrastruktury 

turystycznej (meble, grill, ławy z zadaszeniem)

Łukasz Sidorowicz „Batanluk”
Rozbudowa istniejącej infrastruktury oraz trasy spacerowej dla uprawiania 
rekreacji konnej wraz ze ścieżką edukacyjną

powiat: wrocławski
gmina: Kobierzyce

Dzięki projektowi stajnia w Magnicach w gminie Kobierzyce posze-
rzyła swoją ofertę skierowaną do miłośników jeździectwa i turystyki 
aktywnej. Na rozbudowanej ścieżce edukacyjnej powstały miejsca 
odpoczynku dla gości. Zadaszona altana pozwala spędzać czas na 
wolnym powietrzu niezależnie od pogody. Spotkania przy ognisku 
i grillu organizowane wieczorami sprzyjają integracji przyjezdnych 
i właścicieli koni, poprawiając atrakcyjność turystyczną gminy. 

Projekt dał mi możliwość rozbudowy naszej stajni o infrastrukturę 
edukacyjną oraz organizowania wycieczek niezależnie od warunków 
pogodowych.
Łukasz Sidorowicz, właściciel ośrodka
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
8 390,00 zł
5 873,00 zł

wrzesień – listopad 2011 r.

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkań-
ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Projekt polegał na przeprowadzeniu konserwacji barokowej figury-
pomnika św. Jana Nepomucena znajdującej się na placu kościelnym 
w Piotrowicach. Wykonanie renowacji obiektu było niezbędne 
nie tylko ze względu na wyjątkowy zły stan techniczny figury, ale 
i wartość sentymentalną zabytku. Podczas prac konserwatorskich 
zrealizowano szereg prac zabezpieczających, odtworzeniowych 
i dokumentacyjnych. W rezultacie tych działań figurę przywrócono 
do stanu pierwotnej świetności oraz zapewniono jej ochronę przed 
niszczącym wpływem czynników atmosferycznych.

Renowację figury św. Jana Nepomucena zrealizowano przy znacz-
nym udziale środków unijnych. Projekt stanowił zwieńczenie dużego 
programu odnowy naszej świątyni i otoczenia kościoła. Odnowiona, 
jasna postać św. Nepomucena jest kolejnym świadectwem, że dla 
mieszkańców naszej miejscowości oprócz teraźniejszości ważna jest 
kultura i historia.
Mieczysław Dynaka, koordynator projektu

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny  
Panny i Męczennicy w Piotrowicach

Konserwacja figury-pomnika św. Jana Nepomucena

powiat: średzki
gmina: Kostomłoty

Realizacja operacji obejmowała:
• sporządzenie fotograficznej inwentaryzacji obiektu
• mycie i dezynfekcję pomnika
• uzupełnienie ubytków, stabilizację powierzchni 

i opracowanie lica
• zabezpieczenie hydrofobiczne i sporządzenie 

dokumentacji powykonawczej
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

17 888,83 zł
10 319,47 zł

październik – listopad 2011 r.

Zwiększenie potencjału turystycznego gminy oraz rozbudowa 
zaplecza rekreacyjnego.

Realizacja operacji obejmowała:
• Realizacja operacji obejmowała:
• uporządkowanie i wyrównanie terenu
• zakup i montaż altan (3 sztuki), ławostołów (4 sztuki) oraz 

ławek wolnostojących (4 sztuki)
• montaż stojaka na rowery i koszy na odpady
• instalacja tablic ogłoszeniowych (2 sztuki) 

Gmina Kunice
Budowa miejsca wypoczynku w Spalonej

powiat: legnicki
gmina: Kunice

Dostępny dla wszystkich miłośników natury i świeżego powietrza 
obiekt powstał w bezpośredniej bliskości Gimnazjum w Spalonej. 
Doskonale uzupełnia atrakcje oferowane przez istniejące już boisko 
orlik oraz nowoczesną halę sportową. Dzięki lokalizacji przy drodze 
krajowej nr 94 relacji Legnica–Wrocław, służy nie tylko mieszkań-
com gminy, ale i turystom wędrującym śladami cystersów czy po-
dróżujących szlakiem „Dookoła Legnicy”. Punkt ten stał się także 
stałym elementem zajęć młodzieży szkolnej, gdyż prowadzone są 
tam terenowe lekcje przyrody. 

Często przywożę moich synów – Kubę i Filipa – na boisko przy szkole. 
Czekając na nich, mam teraz miejsce, gdzie mogę odpocząć czy po-
czytać gazetę.
Monika Ząbek, mieszkanka gminy Kunice
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
37 602,40 zł
19 139,94 zł

grudzień 2010 r. – wrzesień 2011 r.

Podniesienie walorów proekologiczinych oraz zmniejszenie 
zużycia energii elektrycznej.

Dzięki realizacji projektu powstała kompletna instalacja wykorzy-
stująca światło słoneczne do produkcji i magazynowania energii 
elektrycznej. Zamontowano łącznie 8 sztuk kolektorów, co umożli-
wia podgrzanie 500 l wody użytkowej. Kolektory zostały ulokowane 
na budynku gospodarczym z podziałem na sekcje zgodnie z polami 
nasłonecznienia, co zwiększyło ich efektywność. Dzięki operacji no-
woczesna technologia trafiła pod strzechy, a ciekawi nowości tury-
ści częściej odwiedzają ośrodek. 

Dzięki dofinansowaniu udało się obniżyć koszty grzania wody dla go-
ści, a przy okazji zmniejszyło się nasze niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko.
Maria Wiertelak, Gospodarstwo Gościnne ,,Pod Bukiem”

Gospodarstwo Gościnne „Pod Bukiem”
Zakup i montaż zestawu solarnego z kolektorami

powiat: kłodzki
gmina: Lądek-Zdrój

Realizacja operacji obejmowała:
• przygotowanie dokumentacji technicznej i montażowej
• zakup zestawu solarnego i kolektorów (8 sztuk)
• wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

10 867,34 zł
6 324,80 zł

marzec – grudzień 2011 r.

Pobudzenie aktywności mieszkańców, promocja zdrowego 
trybu życia i zintensyfikowanie ruchu turystycznego w gminie.

Realizacja operacji obejmowała:
• zakup i montaż drewnianych ławek ogrodowych, stołów 

drewnianych
• instalację grilla 
• aranżację przestrzeni wraz z nasadzeniami
• wykonanie placu z kostki betonowej w Radostowie 

Średnim

Gmina Lubań
Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających Izerską Krainę Cisów

powiat: lubański
gmina: Lubań

W ramach projektu zorganizowane zostały miejsca do rekreacji 
i wypoczynku w miejscowościach Pisarzowice i Radostów Śred-
ni. W obu lokalizacjach uporządkowano teren, instalując przy tym 
osprzęt pozwalający na organizację pikników i imprez plenerowych. 
Obszar rekreacyjny obsadzono roślinami ozdobnymi, co sprawia, 
że miejsca nabrały uroku. Dodatkowo, utwardzony w Radostowie 
Średnim doskonale uzupełnia zlokalizowany plac nieopodal kom-
pleks boisk sportowych, tworząc kompletną infrastrukturę rekre-
acyjną przydatną zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Teraz nasi mieszkańcy mają miejsce do wspólnych spotkań przy ognisku!
Bernard Smusz, sołtys wsi Radostów Średni
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
36 509,00 zł
25 000,00 zł

kwiecień – październik 2011 r.

Podniesienie atrakcyjności regionu oraz wzmocnienie kapita-
łu społecznego poprzez spotkania integracyjne mieszkańców 
terenów LGD „Wrzosowa Kraina”.

Operacja doskonale uzupełniła istniejącą już w miejscowości Obo-
ra akwakulturę, tworząc synergię między walorami pobliskiego 
stawu rybnego a infrastrukturą gastronomiczną i sanitarną. Dzię-
ki wybudowanym urządzeniom możliwy stał się tradycyjny wypiek 
chleba, wyrób wędlin oraz produkcja przetworów wędzonych. In-
westycja wsparła ekoturystykę, łącząc obcowanie z naturą ze zdro-
wym i smacznym odżywianiem.

Dzięki realizacji projektu mamy teraz miejsce do tradycyjnego wy-
pieku chleba i pieczenia mięsa oraz wędzenia ryb, o czym już dobrze 
wiedzą mieszkańcy Obory i Wrzosowej Krainy.
Karol Szkutnik, właściciel budynku

Karol Szkutnik
Zabudowa w budynku gospodarczym urządzeń trwałych

powiat: lubiński
gmina: Lubin

Realizacja operacji obejmowała:
• budowę przyłączy i chodnika
• zabudowę urządzeń trwałych (w tym pieca chlebowego 

i grilla z kamienia naturalnego)
• budowę wędzarni z blatem roboczym
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

37 138,82 zł
21 135,91 zł

kwiecień 2011 r. – luty 2012 r.

Aktywizacja potencjału mieszkańców MiIicza poprzez popra-
wę warunków szkoleniowych i edukacyjnych.

Realizacja operacji obejmowała:
• zakup tablicy interaktywnej i flipchartu magnetycznego
• dostawę stołów i krzeseł konferencyjnych
• dostawę i montaż sprzętu audio–wideo (ekran, projektor, 

nagłośnienie)

Gmina Milicz
Zakup wyposażenia dwóch sal konferencyjnych w budynku pełniącym funkcję
Centrum Aktywności Lokalnej

powiat: milicki
gmina: Milicz

Dzięki projektowi nowo powstałe Centrum Aktywności Lokalnej zo-
stało wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, a jego po-
mieszczenia dostosowano do standardów konferencyjnych. Za-
kupione pomoce edukacyjne ułatwiają prowadzenie warsztatów 
i szkoleń. Mieszkańcy, organizacje społeczne i przedsiębiorcy coraz 
częściej korzystają z funkcjonalnych sal, doceniając ich pojemność 
i bogaty osprzęt.

Mamy w Miliczu miejsce do prowadzenia szkoleń i warsztatów. 
Organizacje pozarządowe z Milicza mogą bezpłatnie korzystać z sal 
konferencyjnych, realizując swoje cele statutowe.
Zofia Pietryka, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Ekologicznej 
„Dolina Baryczy”
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
33 522,00 zł
23 456,00 zł

październik 2011 r. – kwiecień 2012 r.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego minionej epoki.

Konserwacja i restauracja elementów drewnianych oraz złoconych 
cennego zabytku zapobiegła degradacji obrazu przedstawiającego 
św. Barbarę. Dzięki środkom z PROW-u kościół, a wraz z nim gmi-
na, odzyskał wartościowy artefakt, podnosząc tym samym swój 
prestiż i walory sakralne. Odwiedzający gminę turyści mają teraz 
sposobność nawiedzić świątynię, podziwiając przy tym dzieło XIX- 
-wiecznych mistrzów rzemiosła. Ołtarz swą surową świetnością na-
wiązuje do antycznej, śródziemnomorskiej tradycji chrześcijańskiej, 
przypominając mieszkańcom i gościom o korzeniach ich kultury.

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego udało nam się odnowić 
i przeprowadzić konserwację jednego z ołtarzy bocznych w naszym 
kościele. Wymagał już on koniecznie prac renowacyjnych.
Zenon Zatchiej, mieszkaniec wsi Grudza

Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia 
 Najświętszej Marii Panny w Grudzy

Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Barbary w kościele 
  parafialnym Imienia Najświętszej Marii Panny w Grudzy

powiat: lwówecki
gmina: Mirsk

Realizacja operacji obejmowała:
• usunięcie przemalowań
• dezynsekcję i impregnację drewna
• rekonstrukcję i uzupełnienie elementów rzeźbiarskich
• konserwację płótna
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

24 628,81 zł
17 100,00 zł

listopad 2010 r. – wrzesień 2011 r.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz 
propagowanie tradycji lokalnych wśród mieszkańców gminy.

Realizacja operacji obejmowała:
• powołanie zespołu projektowego
• opracowanie kompleksowej dokumentacji i uzyskanie 

stosownych pozwoleń
• skucie starej elewacji i przygotowanie ścian do położenia 

nowej warstwy
• odnowienie wieży poprzez położenie tynku i malowanie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej  
Różańcowej w Rogoźnicy
Remont elewacji wieży kościoła filialnego pw. św. Jadwigi w Targoszynie

powiat: jaworski
gmina: Mściwojów

Wieża kościoła zlokalizowanego w centrum wsi odzyskała dawną 
świetność, poprawiając tym samym wizerunek miejscowości. Tury-
ści i mieszkańcy podziwiać mogą teraz całą serią zabytków histo-
rycznych w Targoszynie, na czele z odnowionym kościołem. Nowe 
tynki i malatura sprawiły, że wieża nie odstaje już wyglądem od 
głównej części świątyni. Usunięcie spękań i nadkruszeń zapobiegło 
degradacji zabytku, zwiększając bezpieczeństwo nawiedzających 
kościół wiernych.

Poczucie wspólnoty i zbudowana na tradycji chrześcijańskiej więź 
zintegrowały mieszkańców, którzy brali czynny udział w realizacji 
inwestycji. Poprzez przeprowadzone w ramach inwestycji działania 
uwypuklono walory kulturalne regionu i podkreślona została jego bo-
gata spuścizna historyczna. 
Mariusz Foryś, wójt gminy Mściwojów
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
13 407,00 zł

7 630,00 zł

marzec – maj 2012 r.

Integracja społeczeństwa wiejskiego oraz stworzenie warun-
ków do alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Inwestycja znacząco zwiększyła użyteczność świetlicy w Czaplach. 
Zmodernizowana instalacja elektryczna jest odporna na przeciąże-
nia i dużo bardziej bezpieczna niż stare kable i gniazda. Położenie 
nowych tynków, podłóg i odmalowanie wnętrz znacznie poprawi-
ło walory estetyczne placówki. Pomieszczenia wyglądają na zadba-
ne i przytulne, a okoliczni mieszkańcy chętniej niż dawniej w nich 
przebywają.

W świetlicy odbywa się coraz więcej zajęć dla dzieci i młodzieży (feria-
da, warsztaty malarskie) oraz zajęć dla dorosłych (aerobik, warszta-
ty rękodzielnicze, szkolenia). Dzięki środkom pochodzącym z Małych 
Projektów w ramach PROW 2007-2013 w sołectwie Czaple nastąpił 
wzrost integracji mieszkańców, a zaangażowanie w życie społeczno-
ści lokalnej wsi jest coraz większe.
Anna Abramek, lider Grupy Odnowy Wsi  

Gmina Pielgrzymka 
Remont pomieszczeń parteru świetlicy wiejskiej w Czaplach

powiat: złotoryjski
gmina: Pielgrzymka

Realizacja operacji obejmowała:
• prace rozbiórkowe (rozebranie licowań z płytek 

ceramicznych, demontaż przewodów, umywalek i baterii)
• uzupełnienie tynków wewnętrznych
• wymianę przewodów wtynkowych oraz montaż opraw 

oświetleniowych
• wykonanie tynków i gładzi mineralnych 
• malowanie
• położenie paneli podłogowych
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

99 806,60 zł
25 000,00 zł

lipiec – październik 2012 r.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego, wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej miejscowości oraz podniesienie jakości życia 
mieszkańców.

Realizacja operacji obejmowała:
• zakup rusztowania
• remont elewacji południowej kościoła
• roboty budowlane (czyszczenie powierzchni ceglanych, 

wykucie spoin, naprawa powierzchni murów 
zabytkowych)

• scalanie kolorystyczne wyspoinowania
• hydrofobizację powierzchni ceglanych

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego 
Serca NMP w Strupinie
Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca 
NMP w Strupinie

powiat: trzebnicki
gmina: Prusice

Projekt stanowił kontynuację rozpoczętego wcześniej remontu XIX- 
-wiecznej świątyni. Powstałe na skutek działania czasu i warunków 
atmosferycznych ubytki i rysy na ścianach zewnętrznych kościoła 
naprawiono i uszczelniono. By zapobiec późniejszemu niszczeniu, 
powierzchnie ścian zaimpregnowano. Spójna kolorystyka jest efek-
tem prac malarskich i konserwatorskich. Po renowacji zabytkowe-
go obiektu wieś odwiedza coraz więcej turystów zauroczonych jego 
wyglądem oraz klimatem panującym w miejscowości.

Kościół Niepokalanego Serca NMP stanowi niewątpliwie najważ-
niejszy obiekt naszej architektury. Dzięki ofiarności parafian i wspar-
ciu Urzędu Marszałkowskiego udało się nam wyremontować kolejny 
fragment tegoż kościoła. Kolejne pokolenia będą mogły cieszyć się 
wspaniałym zabytkiem, a miejscowość Strupina będzie znana nie tyl-
ko w całej gminie Prusice, ale w całym województwie.
Janina Słota, sołtys Strupiny
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
10 700,00 zł

7 000,00 zł 

wrzesień 2010 r. – luty 2011 r.

Pobudzenie aktywności mieszkańców Krościny Wielkiej oraz 
podtrzymywanie tradycji, zwyczajów i obrzędów góralskich 
w Krościnie Wielkiej.

W ramach operacji członkowie zespołu pieśni i przyśpiewek Góra-
le z Pienin otrzymali kompletne stroje ludowe, nawiązujące estety-
ką do kultury pienińskiej. Artyści mogą teraz w sposób pełniejszy 
prezentować specyfikę i obyczaje góralskie. Charakterystyczne kre-
acje są łatwo rozpoznawalne, co przydaje zespołowi popularności. 
Nowe ubiory wzbogacają występy Górali z Pienin, przyciągając pu-
bliczność również spoza rodzimej miejscowości.

Teraz wszyscy członkowie naszego zespołu mają swoje stroje i z dumą 
jeździmy na występy.
Grażyna Wirecka, zespół Górale z Pienin

Gmina Prusice
Zakup strojów góralskich dla zespołu ludowego z Krościny Wielkiej o nazwie

Górale z Pienin

powiat: trzebnicki
gmina: Prusice

Realizacja operacji obejmowała:
• rozpoznanie rynku wytwórców odzieży tradycyjnej
• kontakty z producentami i wspólne projektowanie części 

strojów
• zakup góralskich strojów ludowych damskich (6 sztuk) 

i męskich (4 sztuk)



104 dobre Praktyki w Prow 2007-2013 na dolnym śląsku

ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

21 651,91 zł
12 321,13 zł

grudzień 2011 r. – czerwiec 2012 r.

Stworzenie warunków do organizacji spotkań, rozwijania pasji 
i zainteresowań mieszkańców gminy Siekierczyn.

Realizacja operacji obejmowała:
• zakup i montaż mebli, stołów i krzeseł
• wyposażenie sali konferencyjnej w sprzęt multimedialny
• wyposażenie pracowni regionalnej (sprzęt AGD 

i naczynia)

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie
Wyposażenie sali konferencyjnej i pracowni regionalnej w Domu Kultury 
w Siekierczynie

powiat: lubański
gmina: Siekierczyn

Dzięki zakupowi dodatkowego wyposażenia, Dom Kultury w Sie-
kierczynie w sposób pełniejszy realizuje swoje zadania, rozbudzając 
aspiracje kulturalne mieszkańców. Nowoczesny sprzęt wykorzystują 
profesjonalni artyści i początkujący amatorzy sztuki. Zainstalowane 
w sali konferencyjnej multimedia pozwalają w sposób profesjonal-
ny organizować spotkania, wystawy i przyjęcia. Wskutek realizacji 
operacji Siekierczyn zyskał wielofunkcyjne miejsce, gdzie można się 
bawić i uczyć, korzystając z dobrodziejstw nowoczesnej technologii.

Dzięki realizacji projektu coraz więcej mieszkańców Siekierczyna 
może się rozwijać, korzystając z zaplecza technicznego dotychczas 
dla nich nieosiągalnego.
Janusz Niekrasz, wójt gminy Siekierczyn
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
 553 164,42 zł
394 635,00 zł

styczeń – czerwiec 2011 r.

Promocja zdrowego trybu życia i kultury fizycznej.

W ramach projektu w Kopańcu powstał wielofunkcyjny teren 
sportowy, gdzie mieszczą się dwa boiska do koszykówki oraz po 
jednym do piłki ręcznej i siatkówki. Całość została ogrodzona i wy-
posażona w piłkochwyty oraz kosze na śmieci. Inwestycja obejmo-
wała również budowę sześciu ogólnodostępnych placów zabaw 
o bezpiecznej nawierzchni, wyposażonych w certyfikowane urzą-
dzenia zabawowe, ławki parkowe oraz pojemniki na odpady. Po-
wstałe dzięki przedsięwzięciu miejsca rekreacji pozwalają miesz-
kańcom aktywnie i ciekawie spędzać czas, a najmłodsi obywatele, 
pod okiem rodziców, mogą bezpiecznie bawić się na świeżym po-
wietrzu.

Wybudowane w ramach projektu place zabaw oraz boisko sportowe 
są wielopokoleniowym miejscem spotkań i spędzania czasu wolnego. 
Przez aktywność fizyczną i naukę kreatywnej zabawy dzieci i młodzież 
mają zagwarantowany kontakt rówieśniczy.
Leszek Świętalski, wójt gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica
Tworzenie sieci obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym wielofunkcyjnego 

boiska sportowego w Kopańcu oraz placów zabaw dla dzieci w Kopańcu, Kromnowie, 
Chromcu, Barcinku, Rybnicy i Wojcieszycach

powiat: jeleniogórski
gmina: Stara Kamienica

Realizacja operacji obejmowała:
• prace przygotowawcze i projektowe
• budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz 

z osprzętem w miejscowości Kopaniec (powierzchnia 
1144 m2)

• budowę placów zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowościach: Kopaniec, Kromnów, 
Chromiec, Barcinek, Rybnica, Wojcieszyce

• instalację oznaczeń i uporządkowanie terenu
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

517 049,73 zł
387 442,35 zł

marzec – wrzesień 2011 r.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz pro-
mocja aktywnego wypoczynku w gminie Stoszowice.

Realizacja operacji obejmowała:
• roboty ziemne i wyrównanie terenu
• wykonanie nawierzchni boiska oraz obsadzenie tulei 

montażowych
• montaż urządzeń placu zabaw
• zagospodarowanie i uporządkowanie terenu
• zakup sprzętu sportowego (w tym bramki, stoły do ping- 

-ponga, siatki)

Gmina Stoszowice
Budowa placów zabaw na terenie gminy Stoszowice w miejscowościach Lutomierz, 
Grodziszcze, Jemna, Żdanów, Rudnica, Budzów i Mikołajów oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowości Przedborowa

powiat: ząbkowicki
gmina: Stoszowice

W ramach realizacji inwestycji aż sześć miejscowości w gminie 
Stroszowice wzbogaciło się o nowoczesne place zabaw. Dodatko-
wo, w Przedborowej powstało wielofunkcyjne boisko, gdzie wielu 
młodych zawodników może rozwijać swoje umiejętności sportowe. 
Atestowane urządzenia rekreacyjne są gwarancją nie tylko dobrej 
zabawy, ale i bezpieczeństwa. Zmęczeni zawodnicy odpocząć mogą 
w zadaszonych altanach, a ich opiekunowie pograć w ping-pon-
ga na zainstalowanych na placach stołach. Dzięki wielu atrakcjom 
miejsca te doskonale nadają się na rodzinne wypady i pikniki. 

Plac zabaw w naszej wsi to jest strzał  w dziesiątkę. Nie ma u nas 
zbyt wielu miejsc do wspólnych spotkań, a teraz przy placu zabaw 
wręcz codziennie można spotkać mamy czy dziadków ze swoimi po-
ciechami.
Joanna Chmiel, sołtys wsi Budzów
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
41 547,00 zł
23 660,00 zł

wrzesień 2011 r. – marzec 2012 r.

Stworzenie warunków sprzyjających aktywizacji oraz integra-
cji mieszkańców.

Świetlica w Starym Zawidowie stała się prawdziwym sercem 
miejscowości dzięki środkom z EFFROW. Dostęp do nowocze-
snych technologii, bogate zaplecze sanitarne i gastronomicz-
ne wespół z przyjaznymi wnętrzami zachęcają do samorozwo-
ju i pielęgnowania własnych pasji. Dzieci i młodzież korzystają 
z odnowionych sal, biorąc udział w zajęciach pozaszkolnych. Starsi 
mieszkańcy gromadzą się w odświeżonym holu głównym, uczestni-
cząc w przedstawieniach i koncertach. Miejscowe gospodynie dają 
popis swoich umiejętności dzięki zmodernizowanej i dobrze wypo-
sażonej części kuchennej.

Świetlica wiejska w Starym Zawidowie to jedyne miejsce spotkań 
mieszkańców. Po kapitalnym remoncie owe spotkania są o wiele przy-
jemniejsze, a to się liczy!
Grzegorz Żak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie

powiat: zgorzelecki
gmina: Sulików

Realizacja operacji obejmowała:
• wydzielenie i wyremontowanie pomieszczenia na kuchnię 

wraz z zakupem wyposażenia
• remont sanitariatów
• remont pomieszczenia socjalnego wraz z zakupem 

wyposażenia
• wykonanie instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze 

z kominka
• remont korytarza głównego
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

42 761,12 zł
24 535,00 zł

listopad 2010 r. – czerwiec 2011 r.

Poprawa estetyki jednego z najstarszych kościołów na Dol-
nym Śląsku oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kultural-
nych mieszkańców.

Realizacja operacji obejmowała:
• demontaż tarczy zegara wieżowego
• demontaż okien wieżowych i okien strzelniczych
• renowację tarczy zegara i mechanizmu zegarowego
• wykonanie nowych okien i ich montaż (4 okna główne, 

4 osłony okienne i 14 okienek strzelniczych)
• montaż zegara

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Witoszowie Dolnym
Remont części składowych elewacji kościoła w Witoszowie Dolnym – wymiana okien 
drewnianych oraz remont zegara na wieży kościoła

powiat: świdnicki
gmina: Świdnica

W ramach realizacji zadania wykonano remont składowych czę-
ści elewacji kościoła. Wymienione okna nie tylko pięknie się pre-
zentują, ale są szczelne. Wewnątrz dzięki temu jest cieplej, łatwiej 
też ogrzać świątynię w okresie zimowym. Dzięki projektowi odno-
wiono swoisty symbol parafii – zegar wieżowy, którego mechanizm 
odmówił jakiś czas temu posłuszeństwa. Po renowacji chronometr 
znowu działa, przypominając mieszkańcom o upływającym czasie.

Miejscowość Witoszów Dolny wypiękniała, a zegar ukierunkowuje 
parafian na życie wieczne.
Jarosław M. Lipniak, proboszcz parafii w Witoszowie Dolnym
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
19 651,37zł
12 952,18 zł

styczeń – marzec 2012 r.

Popularyzowanie elementów tradycyjnej kultury regionalnej 
i wzmocnienie poczucia tożsamości kulturowej dzieci i mło-
dzieży.

Druga już edycja projektu „Ginące Zawody” cieszyła się – podob-
nie jak w ubiegłym roku – ogromnym powodzeniem. Wzięła w niej 
udział 90-osobowa grupa młodzieży, uczestnicząca w dwudniowych 
warsztatach. W pierwszym dniu młodzież pieszo udała się do Mu-
zeum Ludowego u Kowalskich w Marcinowie, gdzie własnoręcznie 
pieczono chleb oraz zapoznawano się ze sztuką kowalstwa. Dzień 
drugi obfitował w atrakcje obejmujące choćby naukę bicia monet, 
witrażu czy kaligrafii. Całe przedsięwzięcie uwrażliwiło uczestników 
na regionalne tradycje, uświadamiając im, jak bogata jest spuścizna 
obszaru, który zamieszkują.

Dzięki realizacji kolejnej już edycji projektu „Ginące Zawody”, wśród 
grupy młodzieży z terenu objętego działaniem LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich wzrosło poczucie tożsamości regionalnej. Dzieci dowie-
działy się i spróbowały zapomnianych już zawodów rzemieślniczych 
i właśnie dzięki temu poszerzyły znajomość własnej kultury.
Dominika Łasica, koordynator projektu

Powiat trzebnicki
Ginące Zawody II – Dziedzictwo kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. 

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

powiat: trzebnicki
gmina: Trzebnica

Realizacja operacji obejmowała:
• rajd pieszy Wzgórzami Trzebnickimi
• warsztaty ginących zawodów (m.in. pieczenie chleba, 

bicie monet, witraż, ceramika i garncarstwo, kaligrafia, 
bibułkarstwo)

• organizację wykładów teoretycznych
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ǡ

wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

25 310,10 zł
15 854,79 zł

lipiec 2010 r. – maj 2012 r.

Promocja rodzinnej turystyki i przybliżenie mieszkańcom 
Trzebnicy atrakcji obszaru, który zamieszkują.

Realizacja operacji obejmowała:
• opracowanie tematyczne i graficzne publikacji 
• prace kartograficzne
• druk i dystrybucję przewodnika 
• wykonanie elektronicznego wydania interaktywnego, 

wzbogaconego o zabawy, konkursy, gry i quizy

Gmina Trzebnica
„Rodzinny przewodnik turystyczny po gminie Trzebnica”

powiat: trzebnicki
gmina: Trzebnica

„Rodzinny przewodnik turystyczny po gminie Trzebnica”, redagowany przy 
współudziale mieszkańców, zawiera gotowe scenariusze turystyczne, któ-
re w sposób atrakcyjny pokazują szlaki i ścieżki po terenach Wzgórz Trzeb-
nickich, rozległych sadach, czy innych – dotychczas być może nieznanych 
– malowniczych zakątkach gminy. Informacje turystyczne wzbogacono 
o wielowiekową historię regionu, opis zabytków i ciekawe legendy. W spo-
sób bardzo przystępny przedstawiono tereny spacerowe, parki i położo-
ne w nich atrakcje, jak choćby Kocią Górę ze stanowiskiem homo erectus, 
Trzebnicki Park Wodny „Zdrój”, ścieżki po Lesie Bukowym. Dzięki publikacji 
mieszkańcy na nowo mogą odkryć piękno rodzinnych stron, a odwiedzają-
cy Trzebnicę turyści – wziąć udział w niezapomnianej wyprawie.

Zachęcam serdecznie do zapoznania się z nowym przewodnikiem promują-
cym ciekawe, czasami zapomniane tereny naszej gminy, niezwykłe miejsca, 
gdzie można odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku. Mam nadzieję, że te 
nowe obszary działania w zakresie turystyki i nowoczesnej rekreacji wpły-
ną na jeszcze większą promocję obszarów wiejskich, a tym samym zwiększą 
atrakcyjność turystyczną gminy Trzebnica. 
Marek Długozimy, burmistrz Trzebnicy
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ǡ

Ȉ

wartość całkowita

wartość dofinansowania
32 554,96 zł
20 400,42 zł

grudzień 2011 r. – styczeń 2012 r.

Promocja gminy jako obszaru pełnego atrakcji oraz kulturo-
wa integracja mieszkańców.

Projekt „Piknik Rockowy pod Wiszniakiem” jest duchowym spad-
kobiercą cyklu piknikowego zapoczątkowanego już w roku 2009 
w ramach Powiatowych Dni Kultury Regionalnej. Poprzedzona sze-
roko zakrojoną kampanią promocyjną impreza plenerowa odbyła 
się 3 września 2011 r. w Wiszni Małej. Jej uczestnicy mieli okazję 
zobaczyć spektakl Wrocławskiego Teatru Lalek, występy lokalnych 
artystów, czy też wziąć udział w koncertach rockowych. Atrakcją 
wieczoru był show w wykonaniu gwiazdy – grupy Ocean. Obok wy-
darzeń muzycznych zorganizowano pokazy motocyklowe i warszta-
ty bębniarskie. Najmłodsi mieli okazję dokazywać w wielkim, dmu-
chanym zamku. 

Impreza bardzo udana, zaproszono fajne zespoły, które bardzo do-
brze grały. Znakomita organizacja. Każdy mógł znaleźć cos dla siebie. 
Moje dzieci były zachwycone teatrem lalek i długo go wspominały.
Bartek Ryszkowski, mieszkaniec gminy Wisznia Mała

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
Piknik Rockowy pod Wiszniakiem

powiat: trzebnicki
gmina: Wisznia Mała

Realizacja operacji obejmowała:
• nawiązanie współpracy z partnerami projektu 

(porozumienie o współorganizacji i podział obowiązków)
• działania promocyjne (druk plakatów, ogłoszenia 

w internecie i mediach lokalnych, ulotki i gadżety)
• organizację imprezy plenerowej o charakterze rockowym 

(kilkanaście koncertów, zlot motocykli, dmuchany zamek, 
warsztaty bębniarskie, pokaz jazdy off-road)
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wartość całkowita

wartość dofinansowania

Ȉ

35 754,67 zł
25 000,00 zł

grudzień 2010 r. – listopad 2011 r.

Zachowanie spuścizny historycznej regionu i przypomnienie 
mieszkańcom Lubiąża o bogatej tradycji ich przodków.

Realizacja operacji obejmowała:
• remont byłej remizy strażackiej
• modernizację strony internetowej www.lubiaz.pl
• zakup projektora multimedialnego
• opracowanie, wydruk, montaż tablic informacyjnych 

Stowarzyszenie „Lubiąż”
Izba Muzealna Straży Pożarnej oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Ekomuzeum 
Cysterskim w Lubiążu

powiat: wołowski
gmina: Wołów

W ramach projektu wyremontowano pierwszą w Lubiążu remizę strażac-
ką, w której powstała Izba Muzealna Straży Pożarnej. Dawna wozownia 
jest obecnie istotnym elementem Ekomuzeum Cysterskiego oraz stano-
wi element edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej, która swój 
bieg rozpoczyna przy pocysterskim kompleksie klasztornym. Całość uzu-
pełniają wielojęzyczne tablice informacyjne, przybliżające zwiedzającym 
prezentowane miejsca i eksponaty. Realizując przedsięwzięcie całkowicie 
przebudowano również stronę Lubiąża www.lubiaz.pl, która obecnie peł-
ni funkcję portalu lubiąskiego. 

Projekt pokazał, że w organizacjach pozarządowych jest ogromna siła. 
Nawet jak po drodze jest wiele trudności i wydają się one nie do pokona-
nia, to inicjatywą oddolną, poprzez realizację tego projektu, pokazaliśmy, 
że można zdziałać wiele na rzecz naszej miejscowości i dla mieszkańców.
Zbigniew Posacki, prezes stowarzyszenia „Lubiąż”



egzemplarz bezpłatny

Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
www.umwd.dolnyslask.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Album opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Album współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dobre praktyki
w prow 2007-2013

na Dolnym Śląsku


