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Jadwiga Kulczycka Prezes Stowarzyszenia 
LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Plac zabaw w Popielowie. 

Pracownicy Biura LGD (od lewej) 
Katarzyna Kubizna, Natalia Kubowicz,

Jadwiga Kulczycka,
Wiceprezes LGD Janusz Wrzosek. 

L o k a l n a  G r u p a  D z i a ł a n i a 

Stobrawski Zielony Szlak w tym roku 

obchodzi swoje 15-lecie działalności. 

Oddajemy w ręce Państwa i waszych 

pociech kolorowankę, której celem 

jest przybliżenie atrakcji znajdujących 

się na obszarze LGD Stobrawski 

Zielony Szlak. W publikacji znajdą 

Państwo również informacje na 

temat organizowanego przez nas 

Międzynarodowego Fes t iwalu 

Tortów, Ciast i Ciasteczek oraz 

Stobrawskiego Festiwalu Piosenki 

Turystycznej.
 Zachęcamy Państwa do realizowania własnych pomysłów przy wsparciu LEADERA 

i rozwinięcia tego, co na naszym obszarze najcenniejsze. Obszar działania 

Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak to gminy Namysłów, Pokój, 

Domaszowice, Łubniany, Murów, Lubsza, Popielów, Świerczów, Dobrzeń Wielki 

oraz powiat opolski, brzeski i namysłowski. 

Wszystkie one położone są wśród prze-

pięknych stobrawskich lasów oraz rzek, 

posiadają wspaniałe zabytki architektury oraz 

ciekawe miejsca wypoczynku. Cały obszar 

posiada walory do rozwoju turystyki oraz 

rekreacji. Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Stobrawski Zielony Szlak od wielu 

lat poprzez środki finansowe poprawia jakość 

życia mieszkańców swojego obszaru. 
Okres programowania 2014-2020 jest bardzo 

pracowity, a jego efekty są widoczne gołym 

okiem. 
Powstało wiele miejsc pracy, placów zabaw, 

wyremontowano i poddano konserwacji 

lokalne zabytki, a także zorganizowano wiele 

imprez integracyjnych.
 

Szanowni Państwo, 
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Leśny Park Linowy w Bożejowie. 
Zwiększenie konkurencyjności firm, 

wnioskodawca Mirosław Garack.

Natalia Kubowicz Specjalista ds. animacji 
lokalnej, promocji i współpracy. 
Promocja wielkoformatowej gry 

o walorach turystycznych obszaru LGD.

Dzięki środkom z PROW powstały firmy 

świadczące nowe usługi  m.in.:
- ArborPro – utworzona przez pana 

Tomasza Jagodę;
-  Fiz jo-Logic  –  mobi lny gabinet 

fizjoterapii utworzony przez panią Nikolę 

Śmieszkoł;
- Fit-Dieta – firma cateringowa utworzona 

przez panią Martę Wojczyszyn;
- Firma świadczącej usługi organ- 

mistrzowskie – utworzona przez pana 

Jakuba Mizerę;
-Pracownia Artystyczna „Artisana” – 

utworzona przez panią Annę Sinkowską.

Poszerzyły swoją działalność również firmy, które już działały na obszarze LGD, 

a dzięki środkom pochodzącym z LEADERA poprawiły swoją konkurencyjność na 

rynku. Można tu wymienić:
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „BOCIAN”;
- DaySpa Salonik Magda M;
- Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „METALDREW” Dendera Józef;

W ramach działań LEADERA powstało wiele 

nowych miejsc spotkań:
- Altana i plac zabaw w Nowych Siołkowicach;
- Centrum zabaw i rekreacji w miejscowości 

Łubniany;
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Piastowicach;
- „Anakonda” zjeżdżalnia wodna nad 

Balatonem w Dobrzeniu Wielkim;
- Przystań wodna nad rzeką Odrą w Dobrzeniu 

Małym;
- Park sensoryczno–przyrodniczy wraz 

z boiskiem wielofunkcyjnym w Stobrawie.
Na szczególną uwagę zasługuje także 

realizacja projektów grantowych. Poprzez ich 

realizację mieszkańcy obszaru Lokalnej 

Grupy Działania mogli m.in. spędzić wspólnie 

czas na licznych imprezach.
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Pracownicy Biura LGD (od lewej) 
Natalia Kubowicz, 

Jadwiga Kulczycka, Katarzyna Kubizna,
Danuta Majewska Gospodarstwo

Agroturystyczne.

Jadwiga Kulczycka Prezes Stowarzyszenia 
LGD Stobrawski Zielony Szlak. 

Martyna Wojciechowska wspiera promocję 
walorów turystycznych obszaru LGD.

Szanowni Państwo pamiętajmy, 
u nas środki unijne na Państwa pomysły.
Tylko na Stobrawskim Zielonym Szlaku

wiejski krajobraz i styl życia,
 dziedzictwo kulturowe,

dobry humor i zabawa. ☺
  

W imieniu Zarządu LGD    
Zapraszam gorąco na 

Stobrawski Zielony Szlak!
 Prezes Stowarzyszenia 

 Jadwiga Kulczycka

LGD na stronie  www.stobrawskiszlak.pl

zachęca mieszkańców oraz potencjalnych 

turystów do aktywnego wypoczynku na 

Stobrawskim Zielonym Szlaku, a miejsc jest 

sporo, które warto odwiedzić w myśl maksymy 

„Cudze chwalicie swego nie znacie”.

Można tu wymienić m.in. takie granty jak: 
- Promocja obszaru – podpisano 20 umów;
- Akcje edukacyjne i integracyjne – podpisano 

48 umów;
- Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu – 

podpisano 28 umów;
- Organizacja imprez specyficznych dla LGD - 

podpisano 4 umowy;
Łącznie 100 zrealizowanych zadań gran-

towych, które promowały, integrowały 

i edukowały. Cieszyły się one dużym za-

interesowaniem mieszkańców obszaru i gości 

z całego województwa.
W samych tylko grantach uczestniczyło ponad 

4 000 osób. 
Realizacja zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju 

ma również na celu promocję walorów 

kulturowych, historycznych i przyrodniczych

  w związku z tym w 2020 roku powstała wielkoformatowa gra planszowa. Poprzez 

zabawę najmłodsi mogą w ciekawy sposób poznać przyrodę, historię i kulturę obszaru.
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Zwyciężczyni nagrody 

Grand Prix Jolanta Mierzwiak

 wraz z Prezes Stowarzyszenia LGD 

Jadwigą Kulczycką 
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Zamek w Karłowicach, 

wykonanie Halina Jadach

(lukier, marcepan, czekolada,

kajmak, ciasteczka)

to promocja naszych walorów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych na 

słodko. Chodź w teorii brzmi to nierealnie, okazuje się, że tak naprawdę jest to 

możliwe! Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek to innowacyjny 

pomysł na promocję obszaru działania LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz 

województwa opolskiego. Nasz słodki festiwal nie tylko promuje ale również 

edukuje, gdyż jego wystawcy oraz uczestnicy mają możliwość zapoznania się 

z pięknem „opolskich perełek” - jakimi są zamki, pałace i dworki. Niesamowite 

budowle, które w swojej formie i dekoracji odzwierciedlają zamek, pałac lub 

dworek znajdujące się na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz 

województwa opolskiego to prawdziwe dzieła sztuki wykonywane nieraz przez 

wiele godzin przez cukierników z naszego kraju ale także i zza granicy. Kilogramy 

masy cukrowej, słodkich kremów, kolorowych lukrów oraz niebanalne smaki 

sprawiają, że obiekty nie tylko cieszą oko ale także podniebienie. 
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X

Przedszkolaki z zespołu „Kubusie” 

z Brzegu wraz 

z Prezes Stowarzyszenia LGD 

Jadwigą Kulczycką 

Lena Kansy-Budzicz -

 zdobywczyni I miejsca podczas

 X Stobrawskiego Festiwalu 

Piosenki Turystycznej

 za piosenkę "Stobrawska Baśń”
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Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Anna Sinkowska - Stworzenie działalności 

gospodarczej zajmującej się produkcją 

i zdobieniem ceramiki, wykonywaniem malowideł 

i obrazów (Gmina Lubsza)

Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

i kulturalnej oraz miejsc spotkań  

Klub Sportów Konnych Volmar Namysłów - 

Budowa nowoczesnej infrastruktury 

do zajęć jazdy konnej (Gmina Namysłów)

Rozpoczęcie dzia ła lności  gospodarczej 

Jakub Mizera - Utworzenie firmy świadczącej 

usługi organmistrzowskie (Gmina Łubniany)
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U nas środki unijne! 
... oni już skorzystali



Kreowanie usług i atrakcji turystycznych

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dobrzeniu Wielkim- Słońce, woda i my 

(Gmina Dobrzeń Wielki)

Zwiększenie konkurencyjności firm

Zakład Usług Leśnych "JESION" Dawid Czekaj 

- Rozwój Zakładu Usług Leśnych JESION 

poprzez rozszerzenie zakresu 

świadczonych usług 

(Gmina Domaszowice)

Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

i kulturalnej oraz miejsc spotkań  

Klub Jeździecki Okoły - Wykonanie 

profesjonalnego podłoża do jazdy konnej 

w hali klubu jeździeckiego Okoły 

(Gmina Murów)
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U nas środki unijne! 
... oni już skorzystali



Zwiększenie konkurencyjności firm

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "BOCIAN"

- Przebudowa zakładu przetwórstwa mięsnego 

(Gmina Popielów)

Realizacja projektów grantowych - 

Oferty spędzania wolnego czasu

Kółko Rolnicze w Świerczowie - 

Przedszkolaki, to ciekawe dzieciaki 

- "Od ziarenka do bochenka” 

(Gmina Świerczów)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Tomasz Jagoda - Założenie 

działalności gospodarczej 

pod nazwą „Opolska 

Szkoła Arborystyki” 

(Gmina Popielów)

44

U nas środki unijne! 
... oni już skorzystali



U nas środki unijne! 
... oni już skorzystali

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Damian Zając - Rozpoczęcie 

działalności w zakresie 

Sushi Truck. 

(Gmina Lubsza)

4
4

Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  

- Gmina Świerczów - Modernizacja boisk

sportowo-rekreacyjnych w Bąkowicach 

i Starościnie (Gmina Świerczów)

Zwiększenie konkurencyjności firm

DAY SPA SALONIK MAGDA M MAGDALENA 

I LECH MRÓZ S.C. - Zakup sprzętu do 

realizacji nowych usług salonu 

kosmetycznego (Gmina Namysłów)



Kołodziej

1

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020" 


