
 

  W 2022 roku przyjęto do realizacji nw. inicjatywy: 

 
 
 

1. 
„Nasza flaga” 

W ramach projektu –uszyto i wywieszono 
narodowe flagi w miejscowości Skałka. 

Celem zadania był rozwój lokalnego 
potencjału, 

integracja mieszkańców oraz 
podtrzymywanie tradycji 

narodowych. 
 

 

 

 

                                   

                                           2. 

                                                                                               „Rodzinny festyn parafialny z historią w tle” 

 

     W ramach projektu zorganizowano:                                                                                            

- rywalizacje sportowe,  

- quizy i konkursy wiedzy,  

- wykład o historii Smolca,  

- wspólne tradycyjne tańce i śpiewanie   

Celem projektu była przynależność do lokalnej 

wspólnoty oraz pogłębianie wiedzy o historii 

miejscowości. 

 

 

 



 

                                           3. 

     „Z Pawłowa do Smolca. Ocalić od zapomnienia  

                 – Ciągle widzę ich twarze” 

W ramach projektu wykonano 

broszury przedstawiające  historię 

rzezi w Pawłowie, oddano hołd przy 

pomniku, przygotowano uroczystość, 

podczas której wyświetlono reportaż z 

mieszkankami Smolca, które były 

ofiarami mordów. 

 Celem projektu było podtrzymywanie i 

 upowszechnianie tradycji narodowych 

 

4. „Wykręć sobie zdrowie”  

W ramach projektu zostały wynajęte dwa stanowiska rowerów do wytwarzania zdrowych koktajli poprzez 

uruchamianie blendera za pomocą mięśni nóg (pedałowaniem). 

 

Celem projektu była interaktywna rozrywka, dzięki której 

dzieci zostały zachęcane do aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz zdrowego odżywiania. 

 



 

5. „Transport kontenera szatniowego na boisko sportowe w Sadkowie”  

W ramach projektu został zdemontowany kontener szatniowy znajdujący się na boisku sportowym w Gniechowicach, 

przetransportowany na boisko sportowe w Sadkowie i zamontowany w docelowym miejscu. 

Celem projektu było wykorzystanie nieużywanego 

kontenera szatniowego i zapewnienie zawodnikom 

piłkarskim bezpiecznego korzystania z szatni 

podczas organizowanych zawodów sportowych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. „Stworzenie miejsca rekreacji i relaksu dla mieszkańców Gniechowic”  

W ramach projektu został uporządkowany i zagospodarowany skwer przy ul. Bocznej w Gniechowicach. 

Celem projektu było stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Gniechowic oraz poprawa estetyki wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. „Sadków był Naszym Rajem. Wspomnienia rodziny von Rothkirch” 

W ramach projektu zorganizowano spotkanie historyczne oraz opracowano materiał na książkę o historii Sadkowa. 

Celem projektu było pobudzanie mieszkańców Gminy 

Kąty Wrocławskie do pogłębiania wiedzy o lokalnej 

historii. 

 

 

 

 



 

8 „Doposażenie Sali do terapii sensorycznej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kątach Wrocławskich” 

W ramach projektu zakupiono i zamontowano w pokoju sensorycznym Publicznego Przedszkola nr 2 w Kątach 

Wrocławskich 2 ścianki wspinaczkowe. 

Celem projektu jest poprawa zdolności psychoruchowych 

dzieci z Gminy Kąty Wrocławskie. 

 


