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Publikacja - Dobre praktyki w cieniu wulkanu
Stowarzyszenie Kraina św. Anny wspiera lokalną społeczność
od 2006 roku.
Dzieje się tak dzięki wdrażaniu na naszym obszarze działań
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Od 15 lat realizujemy zadania mające wpływ na wszystkie
aspekty naszego życia. Wspieramy powstanie nowych firm
i rozwój przedsiębiorczości, dzięki naszym funduszom
zaspakajane są potrzeby rekreacyjne, turystyczne oraz
promowane są zasoby kulturowe.
Realizacja projektów przez naszą społeczność sprawiła, że
otoczenie obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny pięknieje
i rozwija się, co daje satysfakcję nie tylko jej pomysłodawcom
i realizatorom, ale także nam, mieszkańcom regionu.
W ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.:
„Dobre praktyki w cieniu wulkanu” ogłosiliśmy Konkurs dla
beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, aby przypomnieć sobie i Państwu o zrealizowanych
już projektach. Do konkursu zgłoszono 10 zadań w dwóch
kategoriach konkursowych: „ Tak pięknieje Kraina św. Anny”
i „Tak rozwija się Kraina św. Anny”, które przedstawia
niniejsza publikacja.
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W kategorii konkursowej
„Tak rozwija się Kraina św. Anny” został zgłoszony projekt:

Utworzenie gabinetu neurologopedycznego
w Strzelcach Opolskich
Beneficjent:
Klaudia Patoła-Haber Gabinet Neurologopedyczny
Zadanie zrealizowano w ramach zakresu wsparcia:
Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie
Kwota dofinansowania
70 000,00 zł
2

Dzięki tej inwestycji świadczona jest pomoc specjalistyczna
odnosząca się do kompleksowej diagnozy logopedycznej, terapii
logopedycznej, poradnictwa, konsultacji i wczesnej interwencji.
Działania te głównie skierowane są w kierunku dzieci do 3 roku
życia z problemami rozwojowymi. Powstanie gabinetu
przyczynia się do zmiany postaw wychowawczych rodziców,
podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii
i postaw zdrowego trybu życia. Służy temu także wyposażenie
i wystrój gabinetu, np. naturalny higrometr z mchu chrobotka
oraz specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii wykonany
z naturalnych i wysokiej jakości materiałów.
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Pomimo szerokich działań terapeutycznych, w trakcie tworzenia
gabinetu zwrócono także uwagę na jego wygląd. Dobrej jakości
materiały oraz ekologiczne podejście, zielone nasadzenia wokół
gabinetu spowodowały, że jest to miejsce przyjazne nie tylko
małym pacjentom. Gabinet stosuje także holistyczne rozumienie
rehabilitacji dzieci z dysfunkcją komunikacji językowej, której
towarzyszą także inne deficyty rozwojowe oraz trudności
wychowawcze, poprzez wykorzystanie zabaw fundamentalnych,
analizę zachowania, elementów integracji sensorycznej,
kinezjotapingu, motorycznego uczenia się oraz symultaniczno
-sekwencyjnej nauki czytania. Gabinet współpracuje z lokalnymi
specjalistami celem przeprowadzenia kompleksowej diagnozy
oraz leczenia swoich pacjentów.
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W kategorii konkursowej
„Tak pięknieje Kraina św. Anny” zostały zgłoszone projekty:

Teatr Okienny – odpowiedzią na kulturalne potrzeby
mieszkańców i turystów
Beneficjent
Strzelecki Ośrodek Kultury
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Budowa
i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Kwota dofinansowania:
168 185,61 zł
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W Strzelcach Opolskich na patio Strzeleckiego Ośrodka Kultury,
które znajduje się w podwórzu wewnętrznym budynku,
stworzony został Teatr Okienny. Jedyne takie miejsce
w województwie opolskim przystosowane do rozwoju i działań
w zakresie kultury. Przedstawienia odbywają w oknach oraz na
niewysokich, odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych
daszkach budynku, wyposażonych w balustradę oraz schody, aby
bezpośrednio obcować z publicznością.
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Miejsce to zostało obsadzone drzewami oraz otoczone
roślinnością, aby stworzyć niepowtarzalną atmosferę oraz
pokazać ścisły związek kultury z naturą. Żywe elementy roślinne
służą także jako scenografia w sztukach – ekoaranżacja.
Ustawione stoliki i krzesła sprawiają, że mieszkańcy i turyści czują
swobodny klimat kultury oraz odnajdują zielony i przyjazny
zakątek rekreacyjny w centrum miasta. Powstała przestrzeń jest
miejscem gdzie swoje prace wystawiają lokalni artyści. Na terenie
Teatru Okiennego odbywają się także zajęcia edukacyjne dla
seniorów oraz warsztaty szlifujące umiejętności aktorskie dla
młodzieży. Jest to wspaniała przestrzeń do wszelkiego rodzaju
spotkań, wernisaży, promocji miasta w tym Strzeleckiego
Ośrodka Kultury.
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Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi
Gąsiorowice – „Szlak Gąski produktem lokalnym
Gąsiorowic”
Beneficjent
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Promowanie
obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych
Kwota dofinansowania:
58 786,00 zł
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Dzięki zaangażowaniu i utożsamianiu się mieszkańców z miejscem
swojego zamieszkania stworzono wieś tematyczną. „Szlak Gąski”,
bo tak potocznie nazywany jest ten projekt. Jego istota polega
na stworzeniu spersonalizowanego szlaku przyrodniczo –
turystycznego. W miejscowości Gąsiorowice w różnych
miejscach ustawione zostały figurki gąsek z atrybutami miejsc,
które mają przybliżyć mieszkańcom i turystom ich znaczenie. Dla
przykładu przy starej remizie strażackiej ustawiona jest gąska
w kasku z wężem strażackim, która przedstawia dzieje
pożarnictwa we wsi.
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Na trasie zamontowane są także tablice informacyjne oraz mapy.
Szlak został tak przygotowany, aby turysta mógł odwiedzić każdy
zakątek wsi i poznać jej kulturę, historię oraz przyrodę. W ramach
realizacji projektu wydana została publikacja i kartki pocztowe
oraz powstały dwie wystawy. Dzięki projektowi mała wieś
Gąsiorowice w gąszczu przepięknych lasów stała się
miejscowością turystyczną, którą odwiedzają wycieczki również
spoza Opolszczyzny. Szlak Gąski jest innowacyjnym połączeniem
lokalnej historii wsi z atrakcją turystyczną.
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Przygotowanie kościoła pw. W.N.M.P. w Krapkowicach
Otmęcie do obchodów 800-lecia poprzez remont
zawilgoconych ścian oraz przywrócenie
funkcjonowania organów – etap I
Beneficjent:
Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Krapkowicach Otmęcie
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Zachowania
dziedzictwa lokalnego
Kwota dofinansowania:
271 870,00 zł
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Zbliżające się obchody 800-lecia kościoła pw. Wniebowzięcia
N.M.P. w Krapkowicach Otmęcie stały się podwaliną do realizacji
projektu, który miał na celu przywrócenie świetności tego
zabytkowego obiektu sakralnego. W pierwszej kolejności
remontowi poddane zostały zawilgocone ściany kościoła aby
przywrócić należyty stan techniczny. Ze szczególną
pieczołowitością zajęto się także renowacją organów kościelnych
celem przywrócenia ich sprawności. Wielomiesięczne zabiegi
znacznie podniosły walory techniczne oraz estetyczne kościoła.
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Pięknie wyremontowane ściany oraz naprawione organy
przyciągają w mury kościoła nie tylko wiernych, ale także
miłośników sztuki i kultury. Z przyjemnością wysłuchać można
koncertu
organowego,
przyglądając
się
kunsztowi
architektonicznemu dawnych budowniczych świątyni. W trakcie
inauguracji efektów projektu został wygłoszony wykład na temat
historii kościoła oraz została zamontowana tablica historyczna
w trzech językach. Kościół służy mieszkańcom i udostępniony jest
odwiedzającym go turystom.
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Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem
kulturowym
Beneficjent:
Powiat Krapkowicki
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Promowanie
obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych
Kwota dofinansowania:
61 519,27 zł
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Efekt realizacji projektu pokazuje mieszkańcom i turystom dobra
materialne i niematerialne obszaru Stowarzyszenia Kraina św.
Anny. Szlaki turystyczne, trasy rowerowe, zabytki, legendy,
ciekawostki i lokalne obrzędy to wszystko znalazło się
w wydanym przewodniku „Wędrówki po Sercu Opolszczyzny”.
W trakcie konferencji zorganizowanej przy okazji wydania
przewodnika uczestnicy dyskutowali o tym co ich zdaniem
wyróżnia Krainę św. Anny i dlaczego jest taka niezwykła.
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Towarzysząca spotkaniu wystawa nawiązywała do miejsc
przedstawionych w przewodniku. Wszystkie te działania miały na
celu zwiększenie zainteresowania mieszkańców głębszym
poznaniem miejsca w którym mieszkają i zainteresowania
obszarem turystów. Projekt rzeczywiście przyczynił się do
zwiększenia aktywności turystycznej i zachęcił mieszkańców do
odwiedzenia i poznania nowych miejsc w najbliższej okolicy.
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Perły krajobrazu – małej architektury sakralnej
w Gminie Gogolin
Beneficjent:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Promowanie
obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych
Kwota dofinansowania:
45 347,62 zł
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Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie podjęła się
inwentaryzacji kapliczek i krzyży na terenie Gminy Gogolin.
Zamiarem projektu było przybliżenie mieszkańcom tego rodzaju
architektury sakralnej. Kapliczki i krzyże jako stały element
krajobrazu często są na co dzień niezauważane. Rajd rowerowy
szlakiem kapliczek Gminy Gogolin zwrócił uwagę na piękno
istniejących obiektów oraz ich historię. W ramach realizacji
projektu wydano mapę z zaznaczonymi kapliczkami i krzyżami,
aby każdy zainteresowany mieszkaniec bądź przyjezdny mógł
odwiedzić sam wybrane miejsca.
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Efektem działań projektowych było wydanie albumu pn.: „ Perły
krajobrazu małej architektury sakralnej w Gminie Gogolin”.
Inauguracji wydania albumu towarzyszyła wystawa zdjęć. Projekt
przyczynił się do większego zainteresowania okolicznych
mieszkańców „perełkami krajobrazu” znajdującymi się w ich
bezpośrednim sąsiedztwie, a także do zwiększenie aktywności
pobudzonej odwiedzaniem ciekawych miejsc w bliskiej okolicy.
Dzięki projektowi wiele z kapliczek i krzyży z bezimiennych stały
się znane i popularne, a ich historia przekazana dalej.
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Obuwniczy szlak
Beneficjent
Gmina Krapkowice
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Wzmocnienia
kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych
Kwota dofinansowania:
38 126,00 zł
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Gmina Krapkowice odświeżyła w pamięci mieszkańców i turystów
największy symbol Krapkowic jakim były przez wiele lat Śląskie
Zakłady Przemysłu Skórzanego Otmęt. Obuwniczy Szlak to trasa
turystyczna po zakątkach miasta, których symbolem są modele
produkowanych w dawnych zakładach butów. Osiem
obuwniczych odlewów zostało umieszczonych w różnych
miejscach miasta z uwzględnieniem zabytków, miejsc
historycznych i atrakcji przyrodniczych.
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Szlak jest elementem systemu „Poznaj Historię” i dzięki temu przy
pomocy telefonu komórkowego możemy zeskanować kod QR
i wysłuchać historii każdego miejsca. Projekt przyczynił się do
aktywności ruchowej mieszkańców, a także do podniesienia
świadomości oraz edukacji na temat lokalnej historii. Utworzono
stronę internetową i profil na Facebooku dla miłośników bardziej
nowoczesnego sposobu zwiedzania i poznawania rzeczywistości.
Umieszczone na Obuwniczym Szlaku odlewy są prawdziwymi
dziełami sztuki, w tworzeniu których udział mieli krapkowiccy
artyści.
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Targi Panieńskie 2018
Beneficjent:
Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
w Ujeździe
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Promowanie
obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych
Kwota dofinansowania:
62 635,58 zł
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Pomysł reaktywacji Targów Panieńskich zrodził się w głowach
mieszkańców Ujazdu, aby przywrócić pamięć o historii Ujazdu
i okolicznych miejscowości. Targi Panieńskie były częścią życia
okolicznych wsi i stały się historią, którą należy chronić od
zapomnienia i na nowo przedstawiać współczesnym.
Organizację targów poprzedziły liczne warsztaty, które przybliżyły
wszystkie tradycje i obrzędy związane z targami. Targi w owych
czasach służyły kojarzeniu par. Do Ujazdu przyjeżdżały panny
i kawalerowie aby poznać być może przyszłego męża lub żonę.
Tradycja, która obecnie wydaje się bardzo archaiczna, uzmysławia
z jakimi trudnościami spotykali się nasi przodkowie i dlaczego
organizowano tego typu wydarzenia. Jednocześnie możemy
zobaczyć jak pięknie były one przeprowadzane i ile serca
wkładano w ich organizację. Targi Panieńskie pokazały nam
piękno tego wydarzenia i cieszyły się dużym zainteresowanie
zarówno wśród mieszkańców jak i turystów. Projekt oprócz
walorów estetycznych ukazał nam całą gamę wartości
kulturowych, historycznych i lokalnych tradycji. Wydarzenie
znalazło swoje miejsce w corocznym kalendarzu imprez.
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Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny
Beneficjent:
Powiat Krapkowicki
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Promowanie
obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych
Kwota dofinansowania:
51 110,83 zł
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Inicjatywa stanowiła powrót do korzeni. Przypomnienie starych
przepisów i dostosowanie ich do nowej rzeczywistości, w sposób
który sprawi nam przyjemność. Stworzenie strony internetowej
poświęconej przepisom kulinarnym charakterystycznym dla
regionu Krainy św. Anny zachęca do powrotu do smaków
z czasów dzieciństwa. W ten sposób powstała swoista
encyklopedia przepisów, którą można samodzielnie uzupełniać
o swoje receptury. Zorganizowany konkurs „Dyniowy przysmak
z Krainy św. Anny” miał za zadanie przywrócić na nasze stoły
trochę zapomniane pomarańczowe warzywo – dynię. Jakimż
zaskoczeniem była ilość propozycji dań z dyni, np. tort dyniowy,
ketchup dyniowy czy dyniowe spaghetti. Projekt służył
uatrakcyjnieniu obszaru Stowarzyszenia Kraina św. Anny poprzez
popularyzację lokalnych produktów, tradycji i zwyczajów nie
tylko kulinarnych.
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Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami
siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do
siatkówki – zagospodarowanie przestrzeni publicznej
dla potrzeb rozwoju aktywności
rekreacyjno – sportowej
Beneficjent
Gmina Walce
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia:
Współfinansowano w ramach zakresu wsparcia: Budowa
i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Kwota dofinansowania:
142 995,00 zł
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Projekt polegał na budowie wiaty rekreacyjnej, utwardzeniu
i zagospodarowaniu przestrzeni obok placu poprzez wykonanie
Kreatywnej Strefy Gier „klasy”, „chłopek” z kostki brukowej, zakupie
i montażu wyposażenia rekreacyjno-sportowego, tj. zestawu
zabawowego dla dzieci, zewnętrznej siłowni składającej się
z 4 elementów: wioślarz, orbitek eliptyczny, surfer (narciarz)
wahadło podwójne, krzesełko do podnoszenia masy ciała oraz
urządzeniu boiska do siatkówki. Zagospodarowany dzięki
projektorowi teren obejmuje powierzchnię 871 m2, z czego część
została utwardzona, a część obsiana trawą i osadzona zielenią.
Realizacja zadania miała na celu zintegrowanie całej społeczności
gminnej, nie tylko mieszkańców wsi Walce. Pięknie
zagospodarowany teren upiększył miejscowość i dał nowe
możliwości spędzania wolnego czasu.
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