
Ogólnodostępne ścieżki Maryjne w miejscowości Gaj 

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 102 995,00 zł 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 70 000,00  zł 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-11-01 r. do 31-12-2020 r. 

 

Operacja realizowana  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz 

operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020. 

Celem operacji pn. „Ogólnodostępne ścieżki Maryjne w miejscowości Gaj” jest stworzenie atrakcyjnej 

przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie ogólnodostępnego ciągu 

pieszego w Gaju. W miejscowości brakuje miejsca, w którym można byłoby spokojnie spędzić wolny 

czas, spotkać się poza domem - dla osób, które chętnie by się wyciszyły, pospacerowały i gdzie mogłyby 

wypocząć. We wsi brakuje infrastruktury społeczno-rekreacyjno-kulturowej, a także ciągów pieszo-

rowerowych. 

Cel zostanie osiągnięty przez wykonanie następujących działań: 

1. Uporządkowanie, wyrównanie, plantowanie terenu 

2. Wykonanie drogi wewnętrznej, chodników i utworzenie bezpiecznego dojścia do kapliczek, 

źródełka, groty oraz do placu przed grotą 

3. Oczyszczenie i odświeżenie istniejącej groty z figurą Matki Bożej 

4. Uporządkowanie i aranżacja otoczenia źródełka 

5. Pielęgnacja istniejącej zieleni 

6. Aranżacja świetlna i montaż ławek 

Założenie uporządkuje geometrycznie przestrzeń, łącząc istniejące elementy tj. grotę i kapliczki, 

wzbogacając przestrzeń w symetrycznie rozłożone elementy małej architektury i placyki zadumy, 

miejsca służące do relaksu i refleksji podczas spacerów dla parafian i innych odwiedzających. 

Wykorzystania zostanie istniejąca zieleń, w tym bogaty drzewostan, w parku umieszone zostaną ławki, 

a całą aranżację podkreśli zainstalowane miejscowo oświetlenie solarne. Taka aranżacja wydobywa w 

zagospodarowaniu architekturę dominującego kościoła i stanowi zorganizowane otoczenie 

uzupełniające je w dotychczas brakującą funkcję. Efektem stworzenia takiej przestrzeni jest 

rewitalizacja nieużywanego a pięknego sporego terenu przykościelnego bogatego w dobra natury i 

leżącego w strefie ochrony konserwatorskiej, czyli przeznaczonego do zachowania, tak aby w końcu 

spełniał swą funkcję i stał się miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców. Równocześnie założenie 

pełnić będzie funkcję edukacyjną tworząc miejsce ekspozycji zachowanych elementów zabytkowych, 

ruin mieszczących się na terenie, dając wgląd w bogatą wielowiekową lokalną historię. 



Operacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych, którzy pragną wyciszenia i kontemplacji w 

miejscu o charakterze historycznym i sakralnym - zarówno do mieszkańców wsi Gaj, Gminy Mogilany, 

a także turystów z całego obszaru LGD. Budowa ogólnodostępnych ścieżek Maryjnych jest pierwszym 

tego typu przedsięwzięciem na terenie całej Gminy Mogilany. Nowo wybudowana infrastruktura 

oparta będzie o wykorzystanie lokalnych zasobów, chęci do działania mieszkańców korzystających w 

przyszłości z jego dostępności i lokalizacji. Operacja jest adekwatna do mocnej strony obszaru LGD 

jakim jest bogate dziedzictwo lokalne jako potencjał rekreacyjno-turystyczny. Dzięki realizacji zadania 

zostanie wzbogacona oferta czasu wolnego na obszarze Blisko Krakowa. 

 


