
Plany i potrzeby ABM na 2022



Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu 
do Zaczarowanego Ogrodu - w trakcie realizacji



- Koszt realizacji zadania: 289 680, 71 zł
- Zadanie jest realizowane w ramach mikroprojektu "Przyroda, kultura, kosmos - 
na szlaku wież i platform widokowych Euroregionu Silesia." i jest 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy Granice" w ramach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska - Polska
 2014 - 2020.
- Projekt jest realizowany wraz z gminami Głubczyce, Pietrowice Wielkie i Budisov 
nad Budisovkou, z naszej strony obejmuje dodatkowo współtworzenie gry 
terenowej u wszystkich partnerów projektu, konkurs z nagrodami i otwarcie
obiektu wraz z jego promocją
- całkowity koszt projektu z naszej strony: 305 541,63 zł, w tym dofinansowanie ze 
środków unijnych 30 000 euro, dodatkowo z budżetu państwa RP 1764,71 euro



Nowe tablice edukacyjne na ścieżce przyrodniczej

- otrzymana dotacja z WFOŚiGW: 
40 000,00 zł
- całkowity koszt realizacji zadania: 
64 868,80 zł
- aktualnie złożony wniosek o zmianę w 
planie finansowym 



Wykonanie dokumentacji projektowej 
rewitalizacji mini-zoo



Wymiana nawierzchni na ścieżce przy Stawie Żabim



- Otrzymaliśmy 29 ton tłucznia z 
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych 
Sp. z o.o. w Raciborzu, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni



Koncerty w Zaczarowanym Ogrodzie - w trakcie realizacji

- Pierwszy koncert odbył się 15.05.2022 r.
- Kolejne odbędą się w czerwcu (17.06 na 
otwarcie Raciborskiego Festiwalu 
Średniowiecznego), lipcu i sierpniu 

Golden Trio



Pilne bieżące potrzeby:
 

- wzrost kosztów paliwa (używamy go do wszystkich 
sprzętów jak kosy, piły, również do traktorka)
- inflacja (kupujemy dużo śrub, farb, olejów itp.)
- plan finansowy na bieżące wydatki był układany przy 
cenach z września 2021 r., a to już zamierzchła przeszłość :)



Plany na 2023 rok:
 
 - remont cieknącej tamy na Stawie Żabim

- remont ławek w Zaczarowanym Ogrodzie
- staranie się o środki na rewitalizację mini - zoo 
zgodnie z wykonaną dokumentacją

Dziękuję za uwagę.
 

                                                                             Elżbieta Skrzymowska


