PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
Projekte in der Realisierungsphase

Fundacja jest w trakcie przygotowań do realizacji kilkunastu nowych projektów,
które będą obejmować dalszy rozwój obszarów lokalnych. Chcielibyśmy aby ich
tematyka w znacznym stopniu dotyczyła zagadnień związanych z ochroną środowiska, turystyką i rozwojem organizacji pozarządowych.
Die Stiftung ist gerade bei der Vorbereitungen auf die Realisierung von ein paar neuer
Projekte, die weitere Entwicklung des lokalen Raumes umfassen werden. Wir wollen, dass
die Projekte vor allem Umweltschutz, Fremdenverkehr und Entwicklung der Nichtregierungsorganisationen betreffen.

NASI PARTNERZY / UNSERE PARTNER

PROJEKTY ZREALIZOWANE
Guzów witamy turystów / Guzów herzlich wilkommen

Przeprowadzono
działania związane
z promocją Guzowa
(gmina Jasień) w tym
głównie znajdującego się tam użytku ekologicznego „Torfowisko Guzów”. Powstała strona internetowa
sołectwa www.guzow.pl, tablice z planem
miejscowości oraz mapa turystyczna.
Es wurden Maßnahmen getroffen, die mit der
Promotion von Guzów (Gemeinde Jasień) zusammenhängen, darunter vor allem
ökologische Nutzfläche „Torfowisko Guzów” (Torfmoor). Es wurde die Internetseite
www.guzow.pl errichtet und Tafeln mit Ortsplan und eine Landkarte bearbeitet.

Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku
Mużakowa

Polnisch- deutsche Keramiktraditionen im Muskauer Faltenbogen
W ramach projektu powstał w gminie Tuplice
szlak ceramiki (przy ścieżce rowerowej Cielmów-ChełmicaJagłowice) promujący tradycje ceramiczne pogranicza
polsko-niemieckiego poprzez instalację tablic turystycznych.
Ponad to został wydany folder, ulotki promujące szlak,
mapa turystyczna i gadżety promocyjne. Podsumowaniem
projektu była polsko-niemiecka konferencja na której
przedstawiono kilka tematycznych referatów w tym m.in.
o ceramice na pograniczu, walorach Łuku Mużakowa i zabytkowej cegielni w Klein Kölzig.
www.ceramikapogranicza.eu
Im Rahmen des Projektes entstand in der Gemeinde Tuplice die Keramikroute (an dem Radweg
Cielmów-Chełmica-Jagłowice), die keramische Traditionen im polnisch- deutschen Grenzgebiet
verbreitet. Es wurden dort touristische Tafeln aufgestellt, ein Prospekt, eine Landkarte und Werbegadgets
herausgegeben. Höhepunkt des Projektes war die polnisch- deutsche Konferenz,
während der einige Vorträge zu diesem Thema gehalten wurden, darunter u.a. zum Thema der
Keramikindustrie in der Grenzregion, über Besonderheiten des Muskauer Faltenbogens und über
historische Ziegelei Klein Kölzig.www.ceramikapogranicza.eu

Promocja wybranych obszarów NATURA 2000 na
pograniczu polsko-niemieckim / Ausgewählten Gebiete NATUR 2000

Nadleśnictwo Krzystkowice

Dziękujemy za wsparcie!
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung

www.naturapolska.com

im polnisch- deutschen Grenzgebiet
W ramach projektu wykonano: koncepcję promocji turystycznej obszarów
Natura 2000 w okolicach Gozdnicy i niemieckiego Hähnichen, tablice
turystyczne, folder i mapę turystyczną, gadżety promocyjne i stronę internetową
www.e-natura2000.eu
Im Rahmen des Projektes wurde das Konzept der
touristischen Promotion der Gebiete Natur 2000
in der Umgebung von Gozdnica und auf der
deutschen Seite Hähnichen erarbeitet, touristische
Tafeln aufgestellt, ein Prospekt und eine Landkarte
sowie Werbegadgets herausgegeben und die
Internetseite www.e-natura2000.eu errichtet.

www.naturapolska.com

INICJATYWY

INICJATYWY

Abgewickelte Projekte

Initiativen

Initiativen

Zrealizowano z inicjatywy Fundacji przy wsparciu i zaangażowaniu wielu osób i
podmiotów
Aus der Initiative der Stiftung und bei der Unterstützung und Engagement vieler Personen
und Subjekte wurden folgende Vorhaben realisiert:

Budowa parkingu
turystycznego
w
Lubomyślu

Bau
des
touristischen
Rastplatzes in Lubomyśl

Transgraniczny
Lubomyśla

projekt

promocji

Grenzübergreifendes Projekt der Promotion von Lubomyśl
Strona internetowa www.lubomysl.pl, mapa
turystyczna, tablice z planem miejscowości i
numeracją budynków, kierunkowskazy i skwery
zielone.
Internetseite www.lubomysl.pl, touristische Landkarte, Tafeln mit dem Ortsplan
und Hausnummern, Wegweiser und Grünanlagen.

Wykonanie
tzw.
witaczy wjazdowych
i folder promujący
gminę Żary
Ausführung
der
Begrüßungstafeln

Echa Nekropolii

Echos von Nekropolen
Prowadzenie czasopisma związanego z
branżą cmentarną).
Herausgabe der Zeitschrift aus der Friedhofsbranche

s.g.

Rewitalizacja miejscowości Lubomyśl

Revitalisierung des Ortes Lubomyśl
Odnowa boiska piłkarskiego (pawilon socjalny, nowa murawa boiska z
automatycznym nawodnieniem, siedziska) i parku (plac zabaw i wyposażenie w elementy rekreacji).
Renovierung des Fußballplatzes (Sozialgebäude, neuer Rasen mit automatischer
Bewässerung, Sitzplätze) und der Parkanlage (Spielplatz und Erholungseinrichtungen).

www.naturapolska.com

Oświetlenie i wyposażenie parku w
Lubomyślu w sprzęt audio

Beleuchtung und Einrichtungen der Parkanlage in
Lubomyśl

Wykonanie patriotycznego przystanku
autobusowego w Lubomyślu

Ausführung der patriotischen Haltestelle in Lubomyśl
Wyremontowano ze środków sołectwa obiekt,
który był notorycznie niszczony, elewacja została pomalowana w barwach Polski oraz wypełniona treściami związanymi z Powstaniem
Warszawskim.
Man hat das Objekt mit Eigenmitteln renoviert, das ständig vernichtet wurde, die
Fassade wurde mit Nationalfarben von Polen bestrichen und mit Informationen
über den Warschauer Aufstand versehen.

Utworzenie Forum Organizacji Pozarządowych
w powiecie Żary

Bildung des Forums der Nichtregierungsorganisationen im Landkreis Żary
Regularne wydawanie rocznego kalendarza
imprez gminy Żary, współpraca członków,
przygotowanie wspólnych projektów.
Regelmäßige Ausgabe des Jahreskalenders mit den
Veranstaltungen in der Gemeinde Żary, Zusammenarbeit der Mitglieder, Vorbereitung gemeinsamer Projekte.

Uporządkowanie wjazdu na teren 105 Szpitala Wojskowego
w Żarach

Aufräumen der Einfahrt auf das Gelände des Krankenhauskomplexes Nr. 105 in Żary
Prace polegały głównie na usunięciu śmieci, likwidacji zarośli, nasadzeniu nowej zieleni i odnowieniu ławek znajdujących się przy wejściu do
szpitala. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu
miejscowych firm : TEMPUS POLSKA (kamieniarstwo), MJ (roboty budowlane), Arman (roboty ziemne), Junipea (ogrody), Jan Czubak (stolarnia) i
BODNAR (usługi transportowe).
Die Arbeiten beruhten vor allem auf der Beseitigung von Müll, Gebüsch, Ansetzen neuer Grünanlagen und Renovierung der
Bänke, die am Eingang stehen. Das Vorhaben
war bei Unterstützung folgender Firmen zu realisieren: TEMPUS POLSKA (Steinmetzbranche),
MJ (Bauarbeiten), Arman (Erdarbeiten), Junipea
(Gärtnerei), Jan Czubak (Tischlerei) i BODNAR
(Transportdienstleistungen).

www.naturapolska.com

GRANITOWA KOLEKCJA
GRANIT- Kollektion

wspieramy/Wir unterstützen

Biżuteria wykonana z kamienia naturalnego i srebra
/ Schmuck aus Naturstein und Silber
•• Bransoletki / Armbänder
•• Naszyjniki / Halsketten
•• Kolczyki / Ohrringe
•• Galenteria kamienna / Steingalanterie
Naszym celem jest dążenie do zmiany stereotypu
patrzenia na granit, aby
był on postrzegany w sposób niezwykły i był kojarzony przede wszystkim
ze wspaniałymi projektami, piękną przestrzenią,
sztuką, pasją czy też zabawą.
Unser Ziel ist es, die Betrachtensweise vom Granit zu ändern. Wir wollen, dass der
Granit in außergewöhnlicher Weise betrachtet wird, und, dass er mit außergewöhnlichen Projekten, schönem Raum, Kunst und Leidenschaft oder aber auch mit Spaß
betrachtet wird.
Na bazie takiej filozofii
powstają różne projekty.
Tak powstała kolekcja
granitowej biżuterii. To
małe delikatne elementy,
łączone z niezwykłą precyzją i wyczuciem materiału, w taki sposób, aby
w całej kolekcji granit nie
był jedynie tłem, ale aby odgrywał pierwszoplanową rolę.
Auf Basis solcher Philosophie entstehen verschiedene Projekte. So war es auch mit der
Kollektion des Granitschmuckes. Das sind kleine zarte Elemente, die mit hoher Genauigkeit und Gefühl fürs Material verbunden werden, so dass der Granit nicht nur der
Hintergrund ist, aber dass er im Vordergrund steht.

W zgodzie
z naturą
In Übereinstimmung
mit der Natur

Projekt powstał przy współpracy z Fundacją Bazalt.
Das Projekt ist bei der Zusammenarbeit mit der Stiftung Bazalt entstanden.
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O Fundacji / Über die Stiftung

Fundacja Natura Polska jest organizacją pozarządową działającą na
obszarach lokalnych. Została założona w 2012 roku przez grupę
mieszkańców Lubomyśla w gminie Żary. Naszą misją jest wsparcie
działań z zakresu ochrony środowiska, turystyki, kultury, sportu,
rozwoju organizacji pozarządowych, współpraca transgraniczna a
także wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i promocji kamienia
naturalnego.
Die Stiftung Natura Polska ist eine Nichtregierungsorganisation, die im ländlichen
Raum tätig ist. Sie wurde im Jahre 2012 von der Einwohnergruppe von Lubomyśl
in der Gemeinde Żary gegründet. Unser Ziel ist die Unterstützung der Maßnahmen
im Bereich Umweltschutz, Fremdenverkehr, Kultur, Sport, Entwicklung der
Nichtregierungsorganisationen, grenzübergreifende Zusammenarbeit sowie
Förderung des Unternehmensgeistes und Promotion vom Naturstein.

PROJEKTY ZREALIZOWANE
Abgewickelte Projekte

Kompleksowa sieć szlaków rowerowych w gminie Żary

Komplexes Netz von Radwegen in der Gemeinde Żary
Wykonano dwa szlaki rowerowe (zielony Żary-Dąbrowiec i czarny
Świbna-Miłowice) oraz koncepcję szlaków rowerowych w gminie Żary,
miejsca odpoczynku, tablice turystyczne, stronę internetową www.
roweremnapograniczu.eu, gadżety promocyjne oraz mapę i folder
turystyczny. W trakcie realizacji jest ostatni etap sieci szlaków, która
obejmie wszystkie miejscowości gminy Żary.

Współpraca / Zusammenarbeit

Dobre projekty powstają poprzez współpracę. Zapraszamy
organizacje pozarządowe, przedstawicieli administracji publicznej,
a przede wszystkim „zwykłych ludzi” – obywateli lokalnych
społeczności do wspólnego działania. Jeśli ktoś ma interesujący
pomysł to zachęcamy do kontaktu z nami. Razem zdziałamy więcej.
Gute Ideen entstehen durch die Zusammenarbeit. Wir laden die
Nichtregierungsorganisationen, und vor allem „einfache Menschen“ – lokale
Bürger zum gemeinsamen Handeln ein. Wenn jemand eine interessante Idee hat,
bitten wir um Kontakt mit uns. Gemeinsam können wir mehr erreichen.

Es wurden zwei Radwege (grüner Weg Żary -Dąbrowiec und schwarzer
Świbna- Miłowice) sowie das Konzept der Radwegen in der Gemeinde Żary,
Rastplätze, touristische Info- Tafeln, Webseite www.roweremnapogranicyu.
eu, Werbegadgets, Landkarte und touristisches Prospekt ausgeführt. In der
Realisierung befindet sich die letzte Etappe des Radwegnetzes, das alle Orten der
Gemeinde Żary umfasst.

I Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych

www.naturapolska.com

Lubomyśl 23b
68-200 Żary
tel. 608 238 599
biuro@naturapolska.com
www.naturapolska.com

I. Deutsch- polnische Ausstellung der regionalen Produkte
Podczas wystawy swoje wyroby prezentowało
32 wystawców z Polski i Niemiec. Impreza miała
na celu popularyzację produktów wytwarzanych
tradycyjnymi metodami. Odbyły się liczne
występy łużyckich zespołów artystycznych a także
degustacje i konkursy kulinarne. W ramach projektu
dofinansowanego przez Euroregion Sprewa-NysaBóbr wydano także kalendarz i folder o produktach regionalnych oraz
opracowano stronę internetową www.produktypogranicza.eu gdzie
znajduje się więcej informacji o tym wydarzeniu.
Während der Ausstellung haben 32 Aussteller aus Polen und Deutschland ihre
Produkte vorgestellt. Die Veranstaltung sollte die mit Hilfe von traditionellen
Methoden hergestellte Produkte darstellen. Es gab dabei zahlreiche Auftritte
der Ensembles sowie Kostproben und
kulinarische Wettbewerbe. Im Rahmen
der durch die Euroregion Spree- NeißeBober geförderten Projektes wurde auch
ein Kalender und Prospekt über regionale
Produkte herausgegeben und eine Webseite
www.produktypogranicza.eu
errichtet.
Dort kann man mehr Informationen zu
dieser Veranstaltung finden.

www.naturapolska.com

PROJEKTY ZREALIZOWANE
Abgewickelte Projekte

Promocja pomników przyrody w gminach Lokalnej Grupy Łużyckiej
Promotion der Naturdenkmale in den Gemeinden der Lausitzer Lokaler Gruppe

W ramach projektu powstała mapa i folder o 67 pomnikach przyrody oraz
dziesięć tablic turystycznych zachęcających do odwiedzenia pomników.
Powstała też strona internetowa na której można dowiedzieć się więcej
o projekcie www.luzyckie-pomniki-przyrody.pl.
Im Rahmen des Projektes wurde die Landkarte und ein Prospekt über 67
Naturdenkmale herausgegeben sowie zehn touristische Info- Tafeln aufgestellt,
die zum Besuch einladen. Es wurde auch eine Webseite errichtet, wo man mehr
über das Projekt erfahren kann, www.luzyckie-pomniki-przyrody.pl.

Wicina jako przykład upowszechniania kultury łużyckiej

Weinberg als Beispiel für die Verbreiterung der Lausitzer Kultur
Zbudowano parking turystyczny z tablicami edukacyjnymi o znajdującym się w pobliżu Parku Kulturowym-Grodzisko oraz innych atrakcjach turystycznych
sołectwa. Ponad to zamontowano tablice z planem
Wiciny, kierunkowskazy oraz tablice ogłoszeniowoinformacyjne. Opracowano także mapę turystyczną
i stronę internetową projektu www.wicina.eu
Man hat einen touristischen Rastplatz mit
Bildungstafeln über den nahe liegenden Kulturpark
– Grodzisko sowie andere Sehenswürdigkeiten
errichtet. Außerdem hat man die Tafeln mit
Weinbergplan, Wegweiser und Info- Tafeln
aufgestellt.
Es wurde auch eine Landkarte und eine Webseite
des Projektes www.wicina.eu erarbeitet.

PROJEKTY ZREALIZOWANE
Abgewickelte Projekte

Zapraszamy turystów do Jabłońca

Wir laden alle Touristen nach Jabłoniec ein
W ramach projektu powstał parking turystyczny
na którym zainstalowano tablice edukacyjne
o tematyce leśno-przyrodniczej,
tablicę
o
zielonym
szlaku
turystycznym i innych atrakcjach
turystycznych sołectwa. Ponad to
zamontowano tablice z planem
Jabłońca oraz tablice ogłoszeniowoinformacyjne. Wydano również
mapę turystyczną i opracowano
stronę informacyjną o sołectwie
www.jabloniec.eu
Im Rahmen des Projektes entstand
ein touristischer Parkplatz, auf dem
touristische Info- Tafeln bezüglich der
Wald- und Naturthematik, Informationen
über den grünen Wanderweg und
anderen Attraktionen des Gemeindeteils
aufgestellt worden sind. Außerdem hat
man die Tafeln mit dem Ortsplan von
Jabłoniec und Platz für Anzeigen und
lokale Informationen aufgestellt. Es wurde
auch eine Landkarte und die Internetseite über den Ort www.jabloniec.eu bearbeitet.

Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie
terenów zielonych w Łazie

Errichten eines Erholungsplatzes durch die Erschließung der Grünanlagen in Łaz
Wykonano
(przy
boisku
piłkarskim w Łazie) zestaw
dziesięciu urządzeń siłowni
pod chmurką, trzy skwery
zielone,
ławki,
kosze
na
nieczystości, stojaki na rowery,
wiatę turystyczną oraz tablice
promujące przyrodę i znajdujący
się w pobliżu Zielony Las.
Man hat (beim Sportplatz i Łaz)
ein paar Fitnesseinrichtungen im
Freien, drei Grünanlagen, Bänke,
Fahrradständer,
Abfalleimer,
touristische Überdachung und
Info-Tafeln errichtet, die für
Natur und den nahe liegenden
Grünen Wald werben.

www.naturapolska.com
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PROJEKTY ZREALIZOWANE
Abgewickelte Projekte

PROJEKTY ZREALIZOWANE
Abgewickelte Projekte

Wyposażenie boiska sportowego w sprzęt sportowy
w Lubomyślu

Oznakowanie pomników przyrody w kilkudziesięciu
wybranych gminach

Man hat Sporteinrichtungen und unentbehrliche Ausrüstung für einen Sportplatz
gekauft (Fußballtore, einen Wagen zum Linienmarkierung, Bänke für den Umkleideraum,
Bälle und andere kleinere Einrichtungen für den Sportplatz und Sportgebäude).

Kennzeichnung der Naturdenkmale in einigen Dutzend ausgewählter Gemeinden
Zabezpieczono i oznakowano 394 pomniki przyrody
na terenie pięciu lokalnych
grup rybackich (Łużycka,
Krośnieńsko-Gubińska, Partnerstwo Jezior, Sieja i Dolnośląska Kraina Karpia) na terenie województw : lubuskiego, zachodniopomorskiego
i dolnośląskiego. Zadanie
zostało sfinansowane z Programu Operacyjnego RYBY.
W ramach projektu każdy
pomnik przyrody został oznakowany jednakowymi tablicami poprzez
jego opisanie (informacja o nazwie i jego walorach) a niektóre z nich dodatkowo zabezpieczone przez montaż słupków granicznych.
Man hat 394 Naturdenkmale auf dem Gebiet von fünf lokalen Fischergruppen
(Łużycka,
Krośnieńsko-Gubińska,
Partnerstwo Jezior, Sieja i Dolnośląska
Kraina Karpia) in Woiwodschaften:
lubuskie,
zachodniopomorskie
abgesichert und gekennzeichnet.
Die Aufgabe wurde aus dem
Operationellen Programm: FISCHE
finanziert.
Im Rahmen des Projektes wurde
jedes Denkmal mit gleichen Tafeln
gekennzeichnet, indem es genau (mit Informationen bezüglich seines Namens
und seiner Besonderheiten) beschrieben wurde und manche von ihnen wurden
zusätzlich abgesichert, indem man die Grenzpfähle aufgestellt hat.

Ausrüstung des Sportplatzes in Lubomyśl mit Sporteinrichtungen
Zakupiono sprzęt sportowy i niezbędne wyposażenie placu sportowego
(bramki piłkarskie z siatkami, wózek do kredowania linii, ławki szatniowe,
piłki i inne drobne wyposażenie boiska i pawilonu sportowego).

Zapraszamy do Zielonego Lasu

Wir laden Sie in den Grünen Wald ein
W
ramach
projektu
zrealizowanego
w
dwóch
etapach wykonano miejsce
rekreacji i edukacji zdrowotnej
w żarskim Zielonym Lesie
(siłownia pod chmurką, tablice
edukacyjne, siedziska, kosze
na nieczystości, stojak na
rowery, witacze wejściowe, ulotki promocyjne, stronę internetową www.
zielony-las.pl i tablice informacyjne). Zorganizowano także spacery
z przewodnikiem i konkurencje sportowe.
Projekt sfinansowany został przez firmy : KRONOPOL i TEMPUS POLSKA
oraz Urząd Miejski Żary, Urząd Gminy Żary, Lasy Państwowe-Nadleśnictwo
Lipinki i Starostwo Powiatowe w Żarach.
Im Rahmen des Projektes, das in zwei Etappen realisiert wurde, wurde ein Platz für
Erholung und gesunde Lebensweise im Sorauer Grünen Wald errichtet (Fitnessplatz
im Freien, Bildungstafeln, Sitzplätze, Abfalleimer, Fahrradständer, Begrüßungstafeln
am Eingang, Werbeprospekte, Webseite www.zielony-las.pl und Info- Tafeln).
Man hat auch Spaziergänge
mit einem Fremdenführer und
Sportwettbewerbe organisiert.
Das Projekt wurde durch folgende
Firmen finanziert: KRONOPOL i
TEMPUS POLSKA, Stadtverwaltung
Żary,
Gemeindeamt
Żary,
Staatswälder Forstamt Lipinki und
Landratsamt in Żary.
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Promocja
pomników
przyrody
w Borach Dolnośląskich
Promotion der Naturdenkmale in
Niederschlesischen Wäldern

W ramach projektu dofinansowango z fundacji
PKO BP powstała mapa o 152 pomnikach przyrody
i strona internetowa projektu. Zainstalowo także
tablicę turystyczną zachęcającą do odwiedzenia
pomników.
Im Rahmen des Projektes, das durch die Stiftung PKO
BP gefördert wurde, entstand eine Landkarte über 152
Naturdenkmale und die Webseite. Man hat auch eine
touristische Info- Tafel aufgestellt, die zum Besuch der
Sehenswürdigkeiten einlädt.
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