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Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2021 

 
1. Stowarzyszenie Społeczno –Kulturalne „ GRANICA”  

2. Adres: 58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33  

3. Data i numer wpisu w rejestrze 16.12. 2003 , KRS 0000183629  

4. Skład Zarządu ;  
Bożena Pełdiak – prezes  
Alicja Gawinek – wiceprezes  
Arkadiusz Wierciński – skarbnik  
Maciej Pierzchała - członek  
Paulina Sopata – członek  

 
5.Cele statutowe działalności  
Działalność nieodpłatna ( wypis ze statutu)  

§ 4 Statutu: pkt 1 i 2  
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Działalność 
Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia osoby niebędące jego 
członkami ( wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, 
można pokryć niezbędne koszty związane ze świadomą pracą.  
Rozdział II. Cele i środki działania  
§ 6 Statutu  

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie:  
1. Pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób,  

2. Działalności charytatywnej,  

3. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,  

4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych,  

5. Ochrony i promocji zdrowia,  

6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy,  

8. Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet, i 
mężczyzn,  

9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,  

10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

11. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

12. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  

13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  

14. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

15. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

16. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,  

17. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji,  

18. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,  

19. Promocji i organizacji wolontariatu  
 

Nie prowadzimy działalności gospodarczej 
 
6. W roku 2021 liczba członków stowarzyszenia to 13 osób. 
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7. Zrealizowane działania:  
 

7.1 Ośrodek Działaj Lokalnie PROGRAM Działaj Lokalnie 2021 - finansowany ze środków Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i nasze 
Stowarzyszenie, które pozyskuje środki od sponsorów i gmin.  
W ramach Projektu przyjmowane były wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów, które 
przyczyniałyby się do aktywizacji społeczności lokalnej, integracji i rozwoju społeczno – kulturalnego 
gmin: Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów, Stare Bogaczowice i Czarny Bór. Na 
realizację 11 projektów przeznaczono dotację 55.000 zł. ( w tym: 22 350,00 z ARFP i 32 650,00 z 
pozyskanych środków własnych).  
Wszystkie projekty zostały zrealizowane z sukcesem.  
Jako Ośrodek Działaj Lokalnie otrzymaliśmy nagrodę specjalna a Akademii Rozwoju Filantropii w 
Polsce w wysokości 3000 zł za wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji projektów w czasie 
pandemii.  
7.2. Projekt FLORIAN 
Konserwacja i rekonstrukcja plenerowej rzeźby Św. Floriana (1878r.) ze Świętej Góry w Lubawce – 
Grant z LGD Kwiat Lnu w kwocie 47 580 zł. (dotacja). 
7.3. Projekt źródełko – partia cokołowa pod Florianem  
Odrestaurowanie zabytkowej partii cokołu pod rzeźbą św. Floriana w Lubawce  
– dotacja z Gminy Lubawka w kwocie 5 000 zł.  
– darowizny od sponsorów w kwocie  17 816,90 zł.  
– zrzutka – wpłaty w  kwocie 5 602 zł.  
– razem pozyskano na projekt źródełko kwotę  28 418,90 zł.  
7.4. Projekt OUEST – wyprawa odkrywców- reaktywacja z ARFP  
W ramach projektu udało się odtworzyć 5 questów, w miejscowościach,  które uzgodnili partnerzy: 
Lubawka, Krzeszów, Chełmsko Śl., Sokołowsko i Bukówka. Opracowane questy wydrukowano oraz 
umieszczono na  mobilnej aplikacji www. Questy.org.pl – kwota dotacji 9 000 zł.  
7.5.ARFP – Fundusz Stabilności i Rozwoju ODL – otrzymana dotacja na rozwój Ośrodka Działaj 
Lokalnie – rozszerzenie obszaru działania. W ramach projektu zwiększono obszar o trzy gminy 
miejskie: Szczawno – Zdrój, Kamienna Góra i Boguszów Gorce, których mieszkańcy będą mogli 
korzystać z Programu Działaj Lokalnie – dotacja w kwocie 6.500 zł. 
7.6 Projekt „Lato z Watra Wraca” 

W sierpniu i we wrześniu 2021 roku kontynuowaliśmy działania związane z byłymi pracownicami 

zakładów Watra z Lubawki. W ramach inicjatywy oddolnej, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„Granica” było partnerem i współorganizatorem projektu „Lato z Watra Wraca”. Zorganizowane 

zostało ognisko podsumowujące projekt” Śniadanie mistrzyń” (2019) i „Watra Wraca: Na Trzy 

Zmiany”(2020). Zaprezentowane zostały powstałe w ramach projektów materiały video i strona 

internetowa www.watrawraca.pl Drugim elementem projektu był wyjazd do Jeleniej Góry, gdzie 

uczestniczki wzięły udział w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie „Linia. Znak. Czas” Bożenny 

Biskupskiej, jak również koncercie światowej sławy śpiewaczki operowej, sopranistki Aleksandry 

Kurzak. Organizacja możliwa była dzięki finansowaniu z budżetu województwa dolnośląskiego w 

ramach programu Dolnośląskie Małe Granty. 

Inne działania stowarzyszenia  
 Udział w 8 szkoleniach (webinariach) organizowanych przez ARFP 

 Uroczyste podsumowanie projektu odrestaurowania zabytkowej rzeźby Floriana na polanie 
pod Florianem. 

 Udział w spotkaniach oraz imprezach realizatorów 11 projektów z DL 2021. 

 Spotkania i współpraca z seniorami U3W z Lubawki. 

Podpisy Zarządu:  
1. Bożena Pełdiak  
2. Alicja Gawinek  
3. Arkadiusz Wierciński  
4. Paulina Sopata  
5. Maciej Pierzchała 
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pod numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.
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