
 
Inwestycje   

Gminy Lubawka  
realizowane przy 

współpracy z Czechami 



1. Program przedakcesyjny INTERREG IIIA Czechy – 
Polska 

Wspólnie z Gminą partnerską Zacler zrealizowano projekt 
inwestycyjny p.n.:  

„Ochrona GZWP (Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych) poprzez uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w Lubawce”       

Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w Lubawce 
wzdłuż ulic Lipowej, Celnej, Nowej Kolonii i Brzozowej. 
Wybudowano kanalizację o długości ok. 4,4 km. 

Okres realizacji: 01.07.2006 – 30.09.2007 r.                                                                                                                              
Dofinansowanie wyniosło 66,2 %  kosztów kwalifikowalnych tj. 

1.030.768 zł. 
Ogólny koszt zadania wyniósł: 1.641.452 zł. 
Projekt zakończono i rozliczono. 

Inwestycje Gminy Lubawka  
realizowane przy współpracy z Czechami 



II Projekty dofinansowane w ramach Programu współfinansowanego z 
EFRR ze środków „Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-
2013”. 

1. „Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na pograniczu polsko – czeskim”   
Projekt zrealizowano wspólnie z gminą partnerską Zacler w okresie od 

30.04.2008 r. do 30.09.2010 r. 
W ramach projektu wybudowano w Okrzeszynie:  
   - lokalną oczyszczalnię ścieków z murem ochronnym, 
   - kanalizację sanitarną o łącznej długości  5,6 km.,  
   - przepompownie ścieków  – 2 szt.,  
   - udrożniono koryto potoku Szkło na długości 250 m.   
Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 85 %  
kosztów kwalifikowalnych t.j. 2.072.033 zł  
Ogólny koszt zadania wyniósł:  2.562.063,69 zł 
Projekt zakończono i rozliczono.  
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II Projekty dofinansowane w ramach Programu współfinansowanego z EFRR ze 
środków „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”. 

2. „Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na 
polsko – czeskim pograniczu” 

Projekt realizowany wspólnie z gminą partnerską Zacler w okresie od 06.01.2009r. do 
31.08.2011 r.  

Zadanie obejmowało budowę:  

a) infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Niedamirowie i Opawie w zakresie: 

   - ujęcie wody typu drenażowego na potoku Ostrężnik w Niedamirowie, 

   - stację uzdatniania wody w Niedamirowie, 

- sieć wodociągową z przyłączami w Niedamirowie i Opawie o łącznej długości  12,2 km.,  

   - przepompownię ścieków w Niedamirowie i Opawie – 2 szt.,  

   - sieć kanalizacyjną o łącznej długości 12,5 km.   

b) sieć kanalizacyjną w Lubawce (ul. Podlesie) o łącznej długości 3,8km 

Dofinansowanie ze środków unijnych było na poziomie 85 % 

kosztów kwalifikowalnych  t.j.   5.628.341 zł  

Koszt ogólny:   7.740.173,10 zł 

Projekt zakończono i rozliczono. 
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WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Wodociągi: Opawa i Niedamirów wraz z ujęciem wody. 

Kanalizacja: Opawa, Niedamirów, Okrzeszyn, 

Lubawka - Podlesie, Jarkowice, oraz oczyszczalnia ścieków Okrzeszyn 
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II Projekty dofinansowane w ramach Programu współfinansowanego z EFRR 
ze środków „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”. 

 

3. „Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko – polskim 
pograniczu” 

Projekt zrealizowano wspólnie z gminą partnerską Zacler w okresie od 
01.05.2009 do 31.07.2010 r. 

Zakres rzeczowy zadania obejmował:  

   - modernizację obiektów zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w 
Lubawce i Opawie, 

- zakup aut gaśniczych dla OSP w Opawie i Okrzeszynie – 2 szt.,  

- zakup aparatów oddechowych, nadciśnieniowych  – 6 szt.,  

- zakup mundurów bojowych – 20 szt.   

- działania miękkie: ćwiczenia i szkolenia strażaków, spotkanie 

 z dziećmi w szkole, impreza otwartych drzwi w remizach strażackich. 

Wartość projektu wynosi: 507.137 zł,  

w tym środki unijne: 431.066 zł 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Remonty remiz OSP w 

Lubawce, Opawie, 

Chełmsku Śl., Okrzeszynie 

i zakup trzech nowych 

wozów bojowych 
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II Projekty dofinansowane w ramach Programu współfinansowanego z EFRR 
ze środków „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”. 

 

5. „Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na 
pograniczu czesko-polskim”   

Projekt realizowany wspólnie z gminą partnerską Zacler z Republiki Czeskiej. 

W ramach projektu, po polskiej stronie, przebudowano kanalizację sanitarną w 
miejscowości Miszkowice. 

Wykonawca: PPHU „STOBUD” S.c. z Kamiennej Góry. 

Zadanie realizowano w dwóch etapach: 

- Etap I na kwotę 713.400,00 zł wykonany w 2013 r., 

- Etap II na kwotę 496.920,00 wykonano w 2014 roku. 

Ogólna wartość robót budowlanych 1.210.320,00 zł. 

Termin zakończenia: do 30.09.2014 roku. 

Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych. 

Projektu jeszcze nie rozliczono. 
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„Ciąg komunikacyjny między Gminami partnerskimi Lubawka – Zacier” 

I-etap 

Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Cmentarnej w Lubawce oraz drogi w Bukówce” 

Wykonawca: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Z o.o. ul. Lubelska 
21, 58-300 Wałbrzych  

Termin realizacji zadnia: 10.07.2009r. – 29.09.2009r. 

Wartość zadania: 960 770,31 zł ( w tym:  - 816 654,76 zł dofinansowanie z 
Europejskiego  

Funduszu Rozwoju Regionalnego ; 

- 144 115,55 zł  środki Gminy Lubawka) 

Zakres rzeczowy obejmował przebudowę dróg o długości: 

- ul. Cmentarna w Lubawce o dł. 514,16 m, 

- droga  w Bukówce o dł. 726,69 m, 
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„Ciąg komunikacyjny między Gminami partnerskimi Lubawka – Zacier” 

II- etap: 

Nazwa zadania: „Przebudowa ulic: Kamiennogórskiej, Kościuszki, Placu Wolności, Placu 
Jana Pawła II w Lubawce” 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo „MR CO” Mateusz Rachuna  Bystrzyca Górna 2A, 58-114  

Lubachów 

Termin realizacji zadnia: 07.05.2010 r. – 14.05.2011 r. 

Wartość zadania: 1 859 266,60 zł ( w tym:  - 1 580 376,61 zł dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ; 

- 278 889,99 zł  środki Gminy Lubawka) 

Zakres rzeczowy obejmował przebudowę dróg o łącznej długości: – 678 m . 
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„Ciąg komunikacyjny między Gminami partnerskimi Lubawka – Zacier” 

III- etap  

Droga w Opawie 

– przebudowano drogę w miejscowości Opawa o długości 439,9 mb. Zadanie to stanowi III 

etap projektu (całości, w 2014 r. zakończenie projektu) 

– prace zrealizowała firma: Transport, Roboty ziemne, leśna, odśnieżanie dróg, Zbigniew 

Świątek z Błażkowej  

– Projekt realizowany wspólnie z gminą partnerską Zacler z Republiki Czeskiej 

współfinansowany (85% kosztów kwalifikowanych) z EFRR ze środków „Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2007-2013”. 

– Termin zakończenia:  30.09.2013 roku.  

– Ogólna wartość robót budowlanych 438.999,30 zł, z tego z UE 373.149,41 zł. 
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„Ciąg komunikacyjny między Gminami partnerskimi Lubawka – Zacier” 

IV- etap : 

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w Niedamirowie” 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard ul.  

Daszyńskiego 16, 58-533 Mysłakowice 

Termin realizacji zadnia: 03.07.2014 r. – 14.08.2014 r. 

Wartość zadania: 1 224 692,99 zł ( w tym:  - 1 040 989,04 zł dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ; 

- 183 703,95 zł  środki Gminy Lubawka) 

Zakres rzeczowy obejmował przebudowę o  długości : – 1566 m . 
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projekt wspólny „Kulturalne spotkania na czesko – polskim pograniczu”  

partnerzy: Miasto Trutnov,  

realizacja: 2011 - 2013 rok 

wartość łączna całego projektu w EUR: 520.944,85 EUR 

wartość projektu w EUR (wyłącznie partner polski): 223.230,89 EUR 

dofinansowanie EFRR: 189.746,25, udział środków własnych: 33.484,64 EUR 

 

Projekt zakładał realizację działań inwestycyjnych w postaci: 

a)Przebudowy i modernizacji budynku Domu Kultury i Biblioteki w Lubawce 

b)Adaptacji podziemi szkoły artystycznej na Galerię Draka w Trutnovie 

oraz tzw. „działań miękkich” (społecznych) polegających na  

wytyczeniu ścieżki turystycznej „Legendy i podania pogranicza”  

opisującej regionalne legendy i podania historyczne, realizację 

 wystaw artystycznych, wydanie materiałów promocyjnych 

 o miejscowych legendach. 
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projekt wspólny „Uroczystości kulturalne na polsko – czeskim pograniczu”  

 

partnerzy: Miasto Zaclerz, Gmina wiejska Kamienna Góra,  

   Gmina Svoboda na Upou  

realizacja: 2012 - 2014 rok (projekt zakończony, w trakcie rozliczenia!!!) 

szacowana wartość łączna projektu w EUR: 204.920,00 

szacowana wartość projektu w EUR (partner polski): 50.000,00 EUR 

dofinansowanie EFRR: 42.500,00, udział środków własnych: 7.500,00 EUR 

 

Projekt zakładał realizację cyklu imprez kulturalnych we wszystkich gminach 
partnerskich, skoordynowanych czasowo i tworzących wspólny kalendarz imprez na 
pograniczu polsko-czeskim. W ramach projektu zakupiono 

 scenę plenerową z zadaszeniem (współwłasność polskich 

 partnerów projektu), oraz zrealizowano w latach 2013 i 2014  

kolejne edycje imprez: Konkurs na Tradycyjne Potrawy 

 Wielkanocne MAŁA WIELKANOC oraz Dni Lubawki. 
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Mikroprojekty (Euroregion Nysa) 
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projekt wspólny „Sportowe zmagania bez granic Zaclerz - Lubawka”  

partnerzy: Miasto Zaclerz, realizacja: 2008 rok 

wartość projektu w EUR (wyłącznie partner polski):  

dofinansowanie EFRR: 3641,83 EUR, dofinansowanie budżetu państwa: 428,45 EUR 

udział środków własnych: 214,23 EUR 

wartość projektu w PLN (wyłącznie partner polski):  

dofinansowanie EFRR: 16.075,04 PLN, dofinansowanie budżetu państwa: 1.891,18 PLN 

udział środków własnych: 945,61 PLN 

Projekt zakładał wspólną realizację imprez sportowych (dwie imprezy za strony 
partnera polskiego i sześć imprez ze strony partnera czeskiego). W ramach projektu 
zrealizowano Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim z udziałem 
kolarzy czeskich i polskich oraz Turniej Szachowy. Partner 

 czeski w ramach swoich działań zrealizował: Międzynarodowy 

 Turniej Siatkarski, Międzynarodowy Turniej Szachowy,  

Turniej Tenisa o Puchar Miasta Žacléř, Turniej Tenisa  

Stołowego, Turniej Strzelecki, Zawody Kolarskie. 
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projekt wspólny „Wspólna historia, kultura i sztuka”  
partnerzy: Miasto Zaclerz, Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kam. Górze 
realizacja: 2009 rok 
wartość projektu w EUR (wyłącznie partner polski):  

dofinansowanie EFRR: 10.660,08 EUR, dofinansowanie budżetu państwa: 1.254,13 EUR 

udział środków własnych: 627,07 EUR 

wartość projektu w PLN (wyłącznie partner polski): 

dofinansowanie EFRR: 44.383,24 PLN, dofinansowanie budżetu państwa: 5.221,57 PLN 

udział środków własnych: 2.610,81 PLN 

Projekt zakładał wspólną realizację przez wszystkich partnerów cyklu imprez 
kulturalnych promujących lokalne rękodzieło i amatorską 

 twórczość artystyczną. W ramach tych działań 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zorganizował m.in.:  

Konkurs „Mała Wielkanoc”, Jarmark Ludowy w ramach 

 Dni Lubawki, oraz warsztaty muzyczne dla młodzieży. 
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projekt wspólny „Promocja kolarstwa jako rozwój ruchu turystycznego” 

partnerzy: Miasto Zaclerz 

realizacja: 2009 rok 

wartość projektu w EUR (wyłącznie partner polski):  

dofinansowanie EFRR: 7.105,62 EUR, dofinansowanie budżetu państwa: 835,96 EUR 

udział środków własnych: 417,98 EUR 

wartość projektu w PLN (wyłącznie partner polski):  

dofinansowanie EFRR: 29.584,25 PLN, dofinansowanie budżetu państwa: 3.480,52 PLN 

udział środków własnych: 2.740,26 PLN 

Projekt zakładał wspólną realizację działań zmierzających do promowania turystyki 
rowerowej i tras rowerowych na terenie pogranicza polsko-czeskiego. W ramach 
działań MGOK przeprowadził: wycieczki rowerowe dla dzieci 

 i młodzieży po terenie pogranicza polsko-czeskiego, 

 Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim, 

 oraz wydano materiały promocyjne o tematyce 

 rowerowej (mapy i ulotki). 
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projekt „Turniej Grand Prix w Tenisie Ziemnym Lubawka – Zaclerz” 

partnerzy: Miasto Zaclerz 

realizacja: 2009 rok 

wartość projektu w EUR (wyłącznie partner polski): 

dofinansowanie EFRR: 4.207,32 EUR, dofinansowanie budżetu państwa: 494,99 EUR 

udział środków własnych: 247,50 EUR 

wartość projektu w PLN (wyłącznie partner polski): 

dofinansowanie EFRR: 17.727,54 PLN, dofinansowanie budżetu państwa: 2.085,64 PLN 

udział środków własnych: 1.042,84 PLN 

Projekt zakładał realizację przez MGOK (z udziałem mieszkańców Republiki Czeskiej): 
cyklu turniejów w tenisie ziemnym na kortach w Lubawce, 

 letniej szkółki tenisowej dla dzieci oraz młodzieży,  

modernizację kortów tenisowych przy Stadionie Sportowym 

 w Lubawce (ogrodzenie, ścianka treningowa,  

wyposażenie w ławki, stoiska do sędziowania, itp.). 
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projekt samodzielny „Festiwal Orkiestr Dętych” 

partnerzy: Miasto Zaclerz 

realizacja: 2011 rok 

wartość projektu w EUR (wyłącznie partner polski): 

dofinansowanie EFRR: 11.691,41 EUR, dofinansowanie budżetu państwa: 1.375,46 EUR 

udział środków własnych: 687,73 EUR 

wartość projektu w PLN (wyłącznie partner polski): 

dofinansowanie EFRR: 49.741,10 PLN, dofinansowanie budżetu państwa: 5.851,89 PLN 

udział środków własnych: 2.925,94 PLN 

Projekt zakładał realizację przez MGOK dwudniowej imprezy plenerowej pn.: Festiwal 
Orkiestr Dętych), z okazji 65-lecia istnienia orkiestry dętej w 

 Lubawce. Impreza wpleciona została w program artystyczny 

 Dni Lubawki 2011. W ramach imprezy gościliśmy orkiestry 

 dęte z Trutnova, Skalmierzyc, Dvur Kralove, Brzezin 

 i Olszyny). 
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projekt samodzielny „Jarmark Tkaczy Śląskich” 

partnerzy: Miasto Zaclerz 

realizacja: 2014 rok (projekt zakończony, w trakcie rozliczenia!!!) 

wartość szacowana projektu w EUR (wyłącznie partner polski): 28.400,00 EUR 

dofinansowanie EFRR: 24.140,00 EUR, dofinansowanie budżetu państwa: 2.840,00 EUR 

udział środków własnych: 1.420,00 EUR 

 

Projekt zakładał realizację przez dwudniowej imprezy plenerowej pn.:” Jarmark Tkaczy 
Śląskich zrealizowanej w dniach 23 i 24 sierpnia 2014 r., w Chełmsku Śląskim. W 
ramach imprezy przeprowadzono prezentacje  

rękodzielników i wytwórców produktów lnianych  

z regionu pogranicza, oraz zrealizowano program  

artystyczny (występy zespołów śpiewaczych,  

profesjonalnych zespołów muzycznych, pokazy mody lnianej). 
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