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„Żadnej pracy się nie boję!”



Działają Dla Dobra wspólnego 
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Zawiercianina” – 

pisma aktywności społecznej, który w całości jest poświęcony 
projektom realizowanym w 2017 roku w ramach programu 
„Działaj Lokalnie” wdrażanego przez Centrum Inicjatyw 
Lokalnych.

Przedstawione historie ukazują, jak niewiele trzeba aby 
uprzyjemnić czas, znaleźć sposób na nudę i zaangażować 
do współpracy lokalne instytucje. Tematyka projektów 
społecznych, którym poświęcamy to wydanie „Zawiercianina” 
jest bardzo różnorodna, bo różne są potrzeby każdej z grup, 
która przystąpiła do realizacji projektu. Współpracowaliśmy 
bowiem z ludźmi należącymi do rozmaitych środowisk – 
z dziećmi, seniorami, z pasjonatami sportu i miłośnikami 
kultury ludowej. Na swojej drodze spotkaliśmy ludzi 
zakochanych w okolicy, w której mieszkają, a miłością do 
małej ojczyzny starają się zarazić innych.

W tym numerze znajdziecie Państwo historię o tym, jak 
można kreatywnie spędzać wolny czas nad Zalewem Porajskim, 
jakie bogactwo tkwi w naszych okolicznych miejscowościach 
oraz dowiecie się, w jaki sposób można zachęcić do biegania 
grupę seniorów.

W świat bogatej tradycji ludowej przeniosą Was mieszkańcy 
Irządz, a członkowie włodowickiego zespołu „Amonitki” 
wykażą, jak ważna jest współpraca międzypokoleniowa. 
Zagłębiając się w lekturę pisma, odpoczniecie na terenie 
porębskich Rodzinnych Ogródków Działkowych, dowiecie się 
jakie niebezpieczeństwa czyhają na seniorów i nie uwierzycie, 
co można stworzyć z wiór osikowych. Nie zabraknie również 
informacji na temat uzdolnionej młodzieży i seniorów, którzy 
nieustannie pragną rozwijać swoje umiejętności komputerowe 
lub rękodzielnicze.

Niech przedstawione tutaj historie staną się inspiracją do 
działania dla czytelników. Wystarczy naprawdę niewiele aby 
sprawić coś wielkiego.

Zapraszam do lektury.
paweł abucki
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„ŻaDnej pracy
  się nie boję!”

Wiem, że obecnie działa Pani 
w Zawierciańskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Ja jednak chcia-
łabym zapytać o przeszłość, jak 
wyglądała Pani kariera zawodo-
wa?

Byłam nauczycielem przedmio-
tów zawodowych w zawierciańskim 
Zespole szkół im. st. staszica. Uczy-
łam mechaniki i podstaw konstrukcji 
maszyn.  Później sprawowałam funk-
cję wicedyrektora w tej samej placów-
ce.

Nie jest to typowa profesja dla 
kobiety. Skąd wzięło się u Pani za-
interesowanie przedmiotami ści-
słymi?

Od zawsze uważałam, że tkwi we 
mnie zarówno pierwiastek żeński, jak 

i męski. Prace mechaniczne nie są mi 
obce. Potrafię sama przykręcić śrub-
kę, wyremontować mieszkanie. Jak 
mawiała Irena kwiatkowska: „Żadnej 
pracy się nie boję!”.

Nie trudno się domyślić, że 
uczyła Pani samych, prawie już do-
rosłych, chłopców. Jakim była Pani 
nauczycielem?

Mówili na mnie „Mańka”. Myślę, 
że raczej się mnie bali. Przebijali mi 
opony w rowerze, a później napra-
wiali je na zapleczu  pracowni. Chcieli 
w ten sposób uniknąć pytania. A ja 
pytałam i to według cyfr, na przykład 
dodawałam daty, mnożyłam i nikt nie 
mógł przewidzieć, kogo wywołam do 
odpowiedzi. Nienawidziłam ściąga-
nia. Nawet zadania na kartkówkach 
dostawali na małych karteczkach. 

Treści zadań się nie powtarzały, więc 
nie mogli ściągać. Po latach dowie-
działam się, że robili zakłady czy jak 
będzie 20 stopni mrozu to ja też przy-
jadę rowerem. Ja całe życie, wszędzie, 
jeżdżę rowerem.

Jak było 20 stopni na minusie to 
też rowerem przyjeżdżała Pani do 
pracy?

Oczywiście! Nic nie mogło mnie 
powstrzymać, chyba że... furtka mi 
zamarzła i nie mogłam się wydostać.

W jaki sposób wykorzystuje 
Pani teraz swoje wieloletnie do-
świadczenie pracy w szkole?

Teraz, dzięki pracy w placówce 
oświatowej, jestem zorganizowana. 
W stosunku do ludzi jestem wyma-
gająca i tolerancyjna, ale do pewnych 

Joanna Łapaj
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z pozoru filigranowa blondynka. naprawdę wulkan niespożytej energii. przemierza ulice miasta na rowerze. 
były nauczyciel przedmiotów mechanicznych, obecnie wiceprezes zawierciańskiego uniwersytetu trzeciego 

wieku. pani maria grabowska, kobieta, która sama o sobie mówi, że żadnej pracy się nie boi.

Członkowie UTW Podczas rozpoczęcia roku akademickiego



granic. Cały czas się uczę, ukończy-
łam wiele warsztatów i szkoleń. Zdo-
byta wiedza służy do realizowania 
projektów ZUTW.

Jaką funkcję pełni Pani w Za-
wierciańskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku?

Jestem wiceprezesem Uniwer-
sytetu, liderem sekcji kulturalnej, 
organizuję wyjazdy do teatru, piszę 
wnioski o dotacje  czyli  tak zwane 
projekty .

Napisała Pani bardzo dużo pro-
jektów. Które z nich uważa Pani za 
najważniejsze?

Zdecydowanie są to projekty 
międzypokoleniowe. Dają one szan-
sę seniorom na włączenie się w nurt 
życia społecznego m.in. w zakresie 
wspierania procesu edukacyjno - wy-
chowawczego dzieci i młodzieży. Re-
lacje międzypokoleniowe wpływają 
korzystnie na obie strony. Chciała-
bym wymienić trzy ważne moje 
projekty międzypokoleniowe. są 
to: ,,Ze szkła tworzone” projekt fi-
nansowany przez  Gminę Zawiercie. 
Członkowie sekcji plastycznej UTW, 
dzieci i młodzież z miasta Zawiercie 
uczestniczyły w/w projekcie. Nasze 
słuchaczki uczyły dzieci wycinania, 
barwienia i stapiania szkła. Projekt 
został zakończony wystawą prac. ko-
lejny ważny projekt to ,,stół – mię-
dzypokoleniowy” finansowany przez 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych. 
Brali w nim  udział  seniorzy ZUTW 
i uczniowie II LO im H. Malczewskiej. 
W ramach tej inicjatywy napisaliśmy 
i zebraliśmy opowieści o przedmio-
tach związanych ze „stołem”, których 
losy oddają historię naszych społecz-
ności, naszych rodzin. Było ciekawie 
i twórczo. ,,Wyjście stołu” do miesz-
kańców i  zagranie  z mieszkańcami  
w grę Jadłobiznes - opartą o regio-
nalne potrawy Zagłębia okazało się 
sukcesem. Ostatni projekt, o którym 
chcę powiedzieć to „sobie Potrzebni” 
dotowany z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki społecznej w ramach 
programu rządowego na rzecz ak-
tywności społecznej osób starszych 
AsOs na lata 2014-2020 – edycja 2017. 
Przedsięwzięcie stworzyło warunki 
do integracji między i wewnątrzpo-
koleniowej, obejmując seniorów 60+, 
jak i osoby młode w wieku do  lat 16-
tu. W ramach projektu odbyły się dwa  
wyjazdy edukacyjne, dwa rajdy piesze, 
warsztaty informatyczne, warsztaty 

udzielania pierwszej pomocy, ani-
macji bajek oraz uroczyste spotkanie 
podsumowujące projekt.

Jest takie przedsięwzięcie, 
z którego jest Pani najbardziej 
dumna?

Z powstania grupy pn. ,,spinacz”, 
której jestem liderem. Tworząc ją, 
pomyślałam jak mechanik, że przy 
pomocy małej siły jednego człowieka, 
ale długiego ramienia stworzonego 
z wielu ludzi, można dźwigać góry. 
Promujemy wolontariat seniorów 
i współpracę międzypokoleniową. 
Pomagamy dzieciom w nauce, orga-
nizujemy rajdy rowerowe czy pikni-
ki. Grupa wolontariuszy pomaga mi 
w realizacji działań projektowych. 
W ten sposób łamiemy stereotypy, 
stwarzając nowy wizerunek seniora 
jako osoby pełnej energii i inicjatywy.

Projekt „BAS”, czyli Bezpieczny 
- Asertywny – Senior porusza bar-
dzo ważną dla starszych osób pro-
blematykę. Został on zrealizowany 
przy pomocy służb mundurowych. 
Co skłoniło Państwa do podjęcia 
trudnej tematyki związanej z bez-
pieczeństwem seniorów?

Niestety, przestępstwa między 
innymi metodą „na wnuczka” miały 
miejsce w naszym mieście. Żyjemy 
w niebezpiecznych czasach. Jeżeli 
sami nie nauczymy się, jak radzić so-
bie w trudnych sytuacjach, to się nie 
obronimy, bo nikt inny za nas tego 
nie zrobi.

Zmieńmy temat. Wiem już, ja-
kie są Pani obowiązki. Chciałabym 
jednak zapytać o pasje i sposób spę-
dzania wolnego czasu.

Zbieram przedmioty z duszą, 
stare meble, bibeloty i odnawiam je, 
dając im drugie życie w moim domu. 
kocham jazdę na rowerze. Znam do-
brze Jurę i szlaki rowerowe. Jestem 
niepoprawnym pasjonatem teatru, to 
właśnie w teatrze spędzam każdego 
roku sylwestra. Poza tym staram się 
poświęcać swoją uwagę wnuczce.

Jakie cechy posiada współcze-
sny senior?

świat się zmienia i seniorzy także. 
Rozwój nowych technologii wpływa 
na codzienne życie każdego z nas. 
Muśmy iść z duchem czasu i dosto-
sować się do wymagań współczesno-
ści. Z radością obserwuję, jak ludzie 
starsi używają smartfonów, jak robią 
selfie, rozmawiają przez skype’a. Nie 
mają innego wyjścia, wiele spraw 
można załatwić przez Internet , kupić 
, sprzedać ,wysłać PIT itp.

Proszę na koniec powiedzieć 
czego należy życzyć Zawierciań-
skiemu Uniwersytetowi?

Najważniejsze, aby słuchacze byli 
zadowoleni ,aby się mogli realizować, 
uczestnicząc w  zajęciach zgodnych 
z ich zainteresowaniami i najważniej-
sze – aby byli dumni z tego, że należą 
do takiej organizacji. 

Dziękuję za rozmowę.
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Coraz częściej słyszymy, że starszy 
człowiek padł ofiarą oszustów. Nie-
stety seniorzy nie zdają sobie sprawy 
z tego, na jakie sytuacje są narażeni 
w codziennym życiu. Dlatego też za-
rząd Zawierciańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku postanowił działać 
i wspólnie z Centrum Inicjatyw Lokal-
nych w Zawierciu zrealizował projekt 

„BAs – Bezpieczny Asertywny senior”, 
który uzyskał dotację ze środków pro-
gramu „Działaj Lokalnie”. 

Jak wspomina wiceprezes ZUTW 
- pani Maria Grabowska, zaintereso-
wanie projektem przerosło oczekiwa-
nia pomysłodawców, a wszystko to za 
sprawą tematyki zajęć, która jest nam 
wszystkim szczególnie bliska i na te-
mat bezpieczeństwa nigdy nie można 
powiedzieć za dużo.

W zajęciach prowadzonych w ra-
mach projektu wzięło udział 200 osób. 
Były to 3 wykłady i szkolenia, które 
odbywały się w Miejskim Ośrodku 
kultury w Zawierciu.  27 osób wzięło 
udział w dwudniowych warsztatach 
relaksacyjnych, które zostały przepro-
wadzone w ośrodku wypoczynkowym 
na Jurze krakowsko-Częstochow-
skiej. Tematyka szkoleń i wykładów 
poruszała zagadnienia związane 
bezpieczeństwem seniora w domu, 
w przestrzeni publicznej czy w sieci in-
ternetowej. Zajęcia prowadzili przed-
stawiciele służb mundurowych, którzy 
pouczali, jak należy się zachować gdy 
do drzwi zapuka podejrzany akwizy-
tor lub urzędnik. Przedstawiciel ko-
mendy Powiatowej Państwowej straży 
Pożarnej w Zawierciu ostrzegał przed 
zatruciem czadem i apelował aby dbać 
o prawidłową wentylację pomieszczeń.

Pomysłodawcy przedsięwzięcia 
zwrócili także uwagę na to, że senio-
rom towarzyszą stany depresyjne lub 
lęki. Mają one związek z przebytymi 
chorobami lub lękiem o śmierć bliskiej 
osoby. Wiele osób nie potrafi poradzić 
sobie z żałobą. Dlatego też zadbano 
o kondycję fizyczną osób w podeszłym 
wieku i zorganizowano dwudniowe 

warsztaty relaksacyjne, na których 
uczono technik radzenia sobie ze 
stresem. W wyjeździe wzięło udział 
27 osób, byli to liderzy, którzy na za-
sadzie wolontariatu prowadzą zajęcia 
z słuchaczami UTW. Piękny pensjonat 

„Magda” ,położony w sercu Jury, ugo-
ścił uczestników zajęć.

„Bardzo ważne tematy były po-
ruszane na zajęciach. Moim dodat-
kowym wkładem było opracowanie 
i wydrukowanie broszury, w której 
zamieściłam niezbędne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa w sieci 
i w przestrzeni publicznej, którą roz-
dałam wszystkim słuchaczom.”- Tak 
na temat projektu wypowiada się pani 
Maria Grabowska - wiceprezes ZUTW, 
która stwierdza, że zdumiewające jest 
to, jak człowiek potrafi stracić resztki 
zdrowego rozsądku w sytuacji zagro-
żenia. Jednocześnie zwraca uwagę 
na to, że oszuści mają bardzo dobrze 
opracowany plan działania i doskona-
le wiedzą jak „omamić” swoją ofiarę. 

Pani Maria Grabowska zauważa, 
że: „Wśród licznych spotkań przepro-
wadzonych w ramach projektu, do 
najbardziej zapadających w pamięć 
należały te, które prowadzili funkcjo-
nariusze policji. Poruszali oni bowiem 
problematykę szczególnie bliską nam 
wszystkim i w swoich wypowiedziach 
byli bardzo wiarygodni.”

Nadkom. Andrzej świeboda uwa-
ża, że: „Osoby starsze najczęściej pa-
dają ofiarami różnego rodzaju oszu-
stów, którzy wykorzystują ich ufność, 
otwartość i życzliwość oraz brak do-
statecznej wiedzy. Przestępcy często 
podszywają się pod sprzedawców lub 
pracowników opieki społecznej. Po-
trafią sprzedać starszej osobie zbędny 
i małowartościowy przedmiot w wy-
sokiej cenie lub nakłonić ją do podpi-
sania niekorzystnej umowy. Często 
ich głównym celem jest przedostanie 
się do mieszkania, a następnie od-
wrócenie uwagi właściciela i kradzież 
pieniędzy lub kosztowności. Oszuści 
dzwonią też do starszych osób po-
dając się za wnuczka, policjanta lub 
prokuratora. Proszą o pomoc i prze-
kazanie nieznanej osobie dużej ilości 
pieniędzy. Dużym zagrożeniem dla 
osób starszych jest tez nieprawidłowe  
przechodzenie przez jezdnię. senio-
rzy często wchodzą na drogę w miej-
scach niedozwolonych tuż przed nad-
jeżdżającymi pojazdami. Zazwyczaj są 
ubrani na ciemno i rzadko korzystają 
z elementów odblaskowych.”

Pozostaje mieć nadzieję, że senio-
rzy wzbogaceni o nowe informacje, 
nie zostaną ofiarami oszustów i będą 
uświadamiać innych, jak radzić sobie 
w sytuacji zagrożenia.

wspólnie Dbamy  
o bezpieczeństwo seniorów
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ludzie starsi, często schorowani, są szczególnie narażeni na ataki złodziei, wizyty podejrzanych ankieterów 
czy wątpliwe rozmowy telefoniczne. nie możemy pozostać obojętni wobec zagrożeń czyhających na 

seniorów. zarząd zawierciańskiego uniwersytetu trzeciego wieku postanowił działać i podnieść 
świadomość prawną osób szczególnie narażonych na ataki złodziei.

Członkowie UTW podczas wykładu



wydawać by się mogło, że między seniorami a młodzieżą, nie istnieje nić porozumienia. nic bardziej 
mylnego. okazuje się, że wspólna pasja i zamiłowanie do prac manualnych mogą łączyć ludzi w różnym 

wieku. przekonali się o tym uczestnicy projektu „mosty pokoleń”.

Pomysł na kreatywne spędzanie 
wolnego czasu przez osoby należące 
do różnych pokoleń zrodził się pod-
czas jednego ze spotkań członków 
stowarzyszenia emerytów, Rencistów 
i Inwalidów „Nestor” w Porębie i sekcji 
rękodzieła. seniorzy uznali, że w mie-
ście brakuje zajęć łączących pokolenia. 
Pomysł, który się narodził, nie miałby 
szansy zaistnieć, gdyby nie program 
Działaj Lokalnie, realizowany na tere-
nie powiatu zawierciańskiego i mysz-
kowskiego przez Centrum Inicjatyw 
Lokalnych.

„Mosty Pokoleń” to nazwa inicja-
tywy, której celem jest budowanie 
więzi międzypokoleniowej wśród 
mieszkańców Poręby. Do projektu 
przystąpili członkowie stowarzysze-
nia emerytów, Rencistów i Inwalidów 

„NesTOR”, dzieci i młodzież uczęsz-
czające na zajęcia do pracowni kom-
puterowej Orange oraz podopiecz-
ni świetlicy środowiskowej. Można 
powiedzieć, że „Mosty Pokoleń” to 
kontynuacja poprzedniego projektu 

„Rękodzieło i seniorzy”, który także 
był realizowany ze środków progra-
mu „Działaj Lokalnie”. skąd pomysł 
na to aby do kolejnego przedsięwzię-
cia zaprosić dzieci i młodzież? Na to 
pytanie odpowiedziała Pani Halina 
Lipa - przewodnicząca stowarzysze-
nia emerytów, Rencistów i Inwalidów 

„NesTOR” w Porębie: „Tak się składa, 
że nasze warsztaty w ramach poprzed-
niego projektu odbywały się w tym 
samym budynku, co zajęcia dzieci ze 
świetlicy środowiskowej. One często 
nas podglądały i przychodziły do nas. 
Dlatego postanowiliśmy je zaprosić do 
nowego przedsięwzięcia.”

Podczas 12 spotkań, które odbywa-
ły się w budynku Miejskiego Ośrodka 
kultury w Porębie, przeprowadzono 
warsztaty rękodzielnicze. Uczestnicy 
projektu własnoręcznie wykonywali 
karty okolicznościowe, pudełka czy 
malowali na szkle. Nie obce im były 
również techniki decoupage. Celem 

zajęć była integracja międzypokole-
niowa, uczestnicy mogli na bieżąco 
wymieniać się informacjami, seniorzy 
powoływali się na doświadczenie, na-
tomiast młodzież chętnie wykorzysty-
wała najnowsze trendy. Prace, które 
powstały, noszą w sobie ślady więzi 
międzypokoleniowej. „Projekt był 
bardzo potrzebny. Dzieci ze świetlicy 
środowiskowej chętnie przychodziły 
na zajęcia i ciągle pytają czy będzie 
kolejny cykl warsztatów. My także 
skorzystałyśmy, bo nowe umiejętno-
ści pozwoliły nam na wykonywanie 
jeszcze bardziej ciekawych prac, które 
sprzedajemy i dzięki temu zarabiamy 
pieniądze na materiały. Choć projekt 
formalnie się zakończył, my dalej wy-
konujemy rękodzieło” – w taki sposób 

„Mosty Pokoleń” podsumowała Pani 
Halina Lipa.

Ogromnym atutem tej inicjatywy 
jest fakt, że zajęcia z rękodzieła pobu-
dzały kreatywność wszystkich uczest-
ników, niezależnie od wieku. Młodzież 
mogła rozwijać swoje uzdolnienia, na-
tomiast dorośli ćwiczyli zdobyte wcze-
śniej umiejętności.

Zwieńczeniem projektu była wy-
stawa rękodzieła „Mosty Pokoleń”, 
którą uroczyście otwarto 28.11.2017 
roku w budynku Miejskiego Ośrod-

ka kultury w Porębie.  W wystawie 
uczestniczyli burmistrz miasta Ry-
szard spyra, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka kultury karolina Ostrowska 
oraz przedstawiciele zawierciańskiego 
Centrum Inicjatyw Lokalnych. „Cieszę 
się, że takie zajęcia zostały zorgani-
zowane. Jako burmistrz, ze środków, 
jakimi dysponuje gmina, również 
staram się przeznaczać środki finan-
sowe na aktywizację osób starszych 
i łączyć pokolenia. Niestety, widoczne 
jest, że ludzie należący do różnych po-
koleń mijają się i nie ma między nimi 
współpracy. Chciałbym, aby Miejski 
Ośrodek kultury był miejscem, które 
jednoczy różne pokolenia, miejscem, 
w którym mogą oni współpracować.”  
Tak na temat integracji pokoleń wypo-
wiedział się Burmistrz Miasta Poręba 
Ryszard spyra.

Okazało się, że nie tylko muzyka, 
ale także sztuka rękodzielnicza łączy 
pokolenia. Pomysł, który zrodził się 
mimochodem i wynikał z potrzeb śro-
dowiska lokalnego, okazał się strza-
łem w dziesiątkę. Z całą pewnością, 
należy podejmować więcej inicjatyw, 
których celem jest budowanie nie tyl-
ko więzi międzypokoleniowej, ale tak-
że wzmacnianie solidarności lokalnej 
społeczności.

wspólnie buDowali mosty 
poKoleń

Joanna Łapaj
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Wernisaż prac wykonanych przez uczestników projektu „Mosty Pokoleń”
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ogróDKi DziałKowe miejscem 
szKoleń i warsztatów

ogródki działowe to miejsca, w których możemy odpocząć i zrelaksować się po dniu pełnym pracy. to zdanie 
popierają również członkowie stowarzyszenia ogrodowego im. a. mickiewicza w porębie, którzy zapragnęli 

poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny medycyny, sportu i rekreacji, a nawet literatury.  

Chęć zdobywania wiedzy i rozwi-
jania zainteresowań jest zaletą, nieza-
leżnie od tego, w jakim wieku są osoby, 
które chcą podnosić swoje kompeten-
cje. Taką inicjatywę wykazali człon-
kowie stowarzyszenia Ogrodowego 
im. A. Mickiewicza z Poręby. Dlatego 
też zgłosili swój pomysł do progra-
mu „Działaj Lokalnie” wdrażanego 
przez zawierciańskie Centrum Inicja-
tyw Lokalnych. Udało im się pozyskać 
niezbędne środki finansowe potrzeb-
ne do zrealizowania projektu. W taki 
oto sposób została powołana do życia 

„Akademia Aktywnego Ogrodnika”. 
„Obchodziliśmy 70-lecie założenia 
Rodzinnych Ogródków Działkowych 
i realizując projekt chcieliśmy uczcić 
do wydarzenie. Zależy nam na tym 
aby młodzi ludzie kontynuowali nasze 
dzieło” – tak na temat projektu wy-
powiada się pomysłodawca przedsię-
wzięcia i wiceperezes ROD w Porębie 
Wonisław Pałucha.

Nadrzędnym celem pomysłu 
były działania dotyczące rozwoju 
kompetencji w zakresie poprawy 
efektywności kształcenia ogólnego 
w obszarach: ochrony zdrowia, BHP, 
udzielania pierwszej pomocy medycz-
nej, literatury, kultury, sportu i rekre-
acji. W projekcie mogli wziąć udział 
nie tylko członkowie stowarzyszenia 
Ogrodowego, ale także ich rodziny, 
znajomi i wszyscy mieszkańcy Poręby, 
niezależnie od wieku. 

W ramach projektu odbyły się 
cztery spotkania szkoleniowe o róż-
norodnej tematyce, celowo dobranej 
tak, aby każdy z mieszkańców mógł 
znaleźć interesujący go temat. spotka-
nia odbywały się w świetlicy „Anatol” 
należącej do stowarzyszenia Ogrodo-
wego. Wysoka frekwencja na każdym 
ze szkoleń dowiodła, że realizowane 
przedsięwzięcie jest jak najbardziej za-
sadne. Tematyka szkoleń i warsztatów 

obejmowała różnorodną tematykę:  
1. „Umiejętność selektywnego czyta-
nia literatury fachowej dotyczącej kul-
tury, sportu i rekreacji”. 2.„Udzielenie 
pierwszej pomocy przedmedycznej” – 
specjalistyczne szkolenie teoretyczne 
i praktyczne dla uczestników szkole-
nia i mieszkańców miasta. 3. „Zakłada-
nie trawników na działkach i ogrodach 
przydomowych, cięcie i prześwietlanie 
koron drzew i krzewów owocowych - 
BHP”. 4. „Pomoc i opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi, ciężko chorymi 
i samotnymi”. Ogółem we wszystkich 
szkoleniach uczestniczyło 91 osób. 
Jak zauważa Wonisław Pałucha: „Zale-
żało nam na tym aby tematyka szko-
leń odpowiadała zainteresowaniom 
działkowców. Dlatego też na zajęciach 
poruszono kwestie sadownictwa, pie-
lęgnacji drzew i krzewów ogrodowych 
ale nie brakowało również profilaktyki 
prozdrowotnej. specjaliści radzili jak 
radzić sobie z ukąszeniami owadów, 
których nie brakuje podczas wykony-
wania prac na świeżym powietrzu.”

karolina Ostrowska – Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka kultury w Porę-
bie przyznała, że: „projekty zachęcają 

do aktywnego działania członków or-
ganizacji realizujących przedsięwzię-
cia, ale przede wszystkim do integracji 
mieszkańców w różnym wieku. Cieszy 
fakt, że charakter tych projektów jest 
zróżnicowany i odpowiada na potrze-
by lokalnej społeczności. W wydarze-
niach projektowych chętnie uczest-
niczą nie tylko dzieci, dorośli, ale 
również młodzież, dlatego tak ważne 
są oddolne inicjatywy wynikające 
z potrzeb mieszkańców.”

Projekt przyniósł oczekiwane re-
zultaty. Przede wszystkim przyczynił 
się do aktywności seniorów, wpłynął 
na integrację osób w różnym wieku, 
pełnił funkcję edukacyjną i, co naj-
ważniejsze, pozwolił łączyć przyjemne 
z pożytecznym.

Akademia Aktywnego Ogrodnika 
udowodniła, że ogródki działkowe 
to idealne miejsce zarówno dla wy-
poczynku, jak również dla spotkań 
o charakterze edukacyjnym. Miesz-
kańcy Poręby wykazali, że są żądni 
wiedzy i pełni ambitnych planów na 
przyszłość. Pomysł okazał się strza-
łem w dziesiątkę, a jego uczestnicy już 
planują kolejne przedsięwzięcia.

Joanna Łapaj

Zajęcia z zakresu pielęgnacji ogrodu
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Festyn rodzinny, odnowiona świetlica, zakupione komputery, warsztaty dla seniorów  - to tylko część z wielu 
atrakcji i zajęć przeprowadzonych w ramach projektu „senior w sieci”. 

samotne wieczory, brak dostępu 
do informacji, wykluczenie z życia 
społecznego i kulturalnego to pro-
blemy, które spędzają sen z powiek 
niejednemu człowiekowi. Jednak są 
ludzie, którzy wykazują chęć działania 
dla społeczności lokalnej. To dzięki 
nim, życie seniorów na terenach wiej-
skich nie musi być nudne.

Członkowie stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju edukacji „Razem dla 
szkoły” im. Jana Pawła II w Rokitnie 
postanowili sprawić aby szara rze-
czywistość nabrała kolorów, a ludzie 
czuli się sobie potrzebni. Postanowili 
sobie za cel realizację projektu „senior 
w sieci”, którego kluczowym elemen-
tem był wzrost aktywności społecznej 
mieszańców wsi Rokitna i okolic z gru-
py wiekowej 50+ poprzez ich aktywi-
zację w działania na rzecz społecz-
ności lokalnej. Ta niezwykle ciekawa 
inicjatywa była możliwa do zrealizo-
wania dzięki dofinansowaniu progra-
mu „Działaj Lokalnie” realizowanego 
przez zawierciańskie Centrum Inicja-
tyw Lokalnych.

Na pytanie, skąd pomysł na to, aby 
odbiorcami projektu były osoby po 50 
roku życia, odpowiada Pani Agnieszka 
Pasierbińska–Bijak, prezes stowarzy-
szenia Na Rzecz Rozwoju edukacji 
„Razem dla szkoły” im. Jana Pawła 
II w Rokitnie: „stowarzyszenie pro-

wadzi placówkę oświatową, jaką jest 
Zespół szkół społecznych w Rokitnie. 
Bardzo często podczas uroczystości 
z okazji Dnia Babci czy Dnia Dziadka 
odwiedzają nas seniorzy, którzy wy-
kazują chęć integracji i uczestnicze-
nia w różnorodnych zajęciach. Wielu 
z nich ubolewa nad faktem, że w oko-
licy nie ma zajęć zaadresowanych do 
osób starszych. Projekt wyszedł na-
przeciw ich oczekiwaniom, z czego 
byli bardzo zadowoleni.”

Festyn Rodzinny, który miał miej-
sce 18 czerwca 2017 roku rozpoczął 
szereg przedsięwzięć związanych 
z realizacją projektu. Do organizacji 
wydarzenia włączyły się lokalne in-
stytucje i koła zainteresowań, na przy-
kład członkinie kGW, strażacy OsP 
Rokitno, Rada Rodziców czy Orkiestra 
Dęta z Rokitna. Wszystkim zebranym 
przedstawiono wówczas plan projektu 
„senior w sieci” oraz przeprowadzono 
wstępną rekrutację. Praca związana 
z przygotowaniem festynu, zbliżyła 
wszystkich mieszkańców a także po-
zwoliła na integrację międzypokole-
niową. 

kolejnym punktem projektu było 
odnowienie świetlicy, która ma służyć 
wszystkim mieszkańcom i lokalnym 
organizacjom. Do tej pory nie było ta-
kiego miejsca, w którym można było 
zorganizować spotkania, imprezy kul-

turalne, korzystać z komputera czy 
drukarki. 

Bardzo ważnym elementem owej 
inicjatywy był zakup 10 komputerów, 
na których seniorzy  mogli doskonalić 
swoje umiejętności. kluczowym wy-
darzeniem okazały się być warsztaty 
komputerowe dla osób w wieku 50+ 
przeprowadzone w dwóch grupach. 
Z zajęć skorzystało łącznie 20 osób. 
Uczestnicy szkolenia, przy pomocy 
szkoleniowca, poznali tajniki kom-
putera. Zapoznali się ze sposobem 
funkcjonowania edytora tekstów oraz 
nauczyli się obsługiwać internet, wy-
syłać e-maile i dokonywać zakupów 
on-line. To,  jak ważne jest zaangażo-
wanie  osób starszych w projekty spo-
łeczne docenia burmistrz szczekocin, 
pan krzysztof Dobrzyniewicz: „Jest 
to bardzo trafna inicjatywa. każdy 
senior na czasie powinien posiadać 
umiejętność obsługi komputera i In-
ternetu, który ułatwia oraz usprawnia 
życie na wielu płaszczyznach. Bez wy-
chodzenia  z domu można pozyskiwać 
wiedzę, robić zakupy, czytać codzien-
ną prasę czy nawiązywać nowe znajo-
mości. Niestety, nasze społeczeństwo 
się starzeje, więc bardzo istotne jest 
aby osoby starsze czuły się potrzebne 
i mogły mieć wpływ na to, co się wo-
kół nich dzieje.  Projekt, który powstał 
dzięki współpracy z Centrum Inicja-
tyw Lokalnych, sprawił, że uczestnicy 
zajęć  z naszej Gminy mieli szansę nie 
tylko wzbogacić wiedzę i spróbować 
nowych rzeczy ale także spędzić czas 
w gronie ludzi w podobnym wieku, po-
dzielających ich zainteresowania”.

spotkanie podsumowujące, które 
zorganizowano na zakończenie dzia-
łań, skupiło seniorów biorących udział 
w warsztatach komputerowych. Wszy-
scy otrzymali certyfikaty oraz dokona-
li wpisu w księdze pamiątkowej. 

Po raz kolejny okazało się, że na 
zdobywanie wiedzy i rozwijanie swo-
ich zainteresowań nigdy nie jest za 
późno a potrzeba zespołowego działa-
nia i aktywizacja lokalnej społeczności 
wszystkim wychodzi na dobre.

aKtywny senior
Joanna Łapaj

Uczestnicy projektu „senior w sieci”



gmina pilica stawia  
na rozwój talentów

wakacje to czas, kiedy nasze pociechy uciekają od trudu szkolnego obowiązku i udają się na wycieczki, 
wczasy lub kolonie, by błogo wypoczywać i zwiedzać świat. niestety, dzieci z małych miejscowości położonych 
na terenach rolniczych, nie mogą liczyć na takie udogodnienia. członkinie Koła gospodyń wiejskich z Kidowa 

postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i zapewnić dzieciakom szereg wakacyjnych atrakcji.

Panie należące do koła Gospodyń 
Wiejskich w kidowie dobrze wiedzą 
o tym, że w każdym dziecku tkwi 
ogromny potencjał i talent, który 
nie zawsze zostaje odkryty. W trosce 
o rozwój dzieci zamieszkujących Gmi-
nę Pilica, postarały się o dofinanso-
wanie z programu „Działaj Lokalnie” 
wdrażanego przez Centrum Inicjatyw 
Lokalnych i zrealizowały projekt „Wy-
korzystaj swój talent” – warsztaty ar-
tystyczne i gier edukacyjnych na tere-
nie Gminy Pilica.

Warsztaty były adresowane do 
dzieci w wieku 5-15 lat i odbywały 
się w remizach OsP oraz Wiejskich 
Domach kultury w: kidowie, siadczy, 
Przychodach, Wierzbicy, solcy i Do-
brakowie. „Po zakończonym projekcie 
można stwierdzić, że zajęcia cieszyły 
się dużym zainteresowaniem ze stro-
ny dzieci i młodzieży, choć na warsz-
tatach artystycznych zauważyliśmy 
większą frekwencję. kilka razy zda-
rzyło się, że na jednym spotkaniu było 
obecnych około 40 uczestników.”- za-
uważyła pani Barbara Przybylik, jedna 
z koordynatorek projektu i przewod-
nicząca kGW kidów.

Dzieci, które przychodziły na za-
jęcia artystyczne, tańczyły, śpiewały, 
rysowały, uczyły się rytmiki i słuchu 
muzycznego. Jednym słowem, prowa-
dzące zajęcia, celowo łączyły ze sobą 
różne rodzaje sztuki aby rozbudzić 
w najmłodszych wielopłaszczyznowe 
pasje i zainteresowania. „Wolonta-
riuszki fantastycznie prowadziły za-
jęcia dla naszych milusińskich. Dzieci 
wprost lgnęły do nich i nie chciały 
kończyć zajęć o wyznaczonej porze, 
dlatego dwugodzinny czas przezna-
czony na warsztaty bardzo często 
ulegał przedłużeniu.”- stwierdza Pani 
Barbara Przybylik, która bardzo ciepło 
wypowiada się na temat wolontariu-
szek prowadzących zajęcia.

Grupa osób, która uczestniczy-
ła w warsztatach gier edukacyjnych, 
również nie kryła zadowolenia z moż-

liwości wzięcia udziału w projekcie. 
Gry planszowe, które dostawały dzie-
ciaki, były dostosowane do ich wie-
ku. Nie trzeba udowadniać, że takie 
zajęcia pobudzają myślenie logiczno 
– wyobrażeniowe, uczą pracy w grupie 
i wytrwałości w działaniu.

Warto dodać, że projekt bardzo 
pozytywnie wpłynął na integrację lo-
kalnej społeczności. Rodzice, którzy 
przyprowadzali dzieci na warsztaty, 
często patrzyli z zaciekawieniem na 
to, co robią ich pociechy ale też poma-
gali w organizacji spotkań czy rozda-
waniu poczęstunku. 

Zwieńczeniem projektu było spo-
tkanie finałowe, które odbyło się 
w Remizie OsP kidów. Tego dnia, każ-
dy z uczestników warsztatów, mógł 
zaprezentować się na scenie przed pu-
blicznością złożoną z rodziców i krew-
nych.  Dzieciaki tańczyły, śpiewały 
i recytowały. Zaś ci, dla których gry 
planszowe stały się nieodłącznym ele-
mentem wakacji, mogli zaprezento-
wać zdobyte umiejętności. spotkaniu 
towarzyszyła wystawa prac plastycz-
nych przygotowanych przez dzieci.

Istotę warsztatów podsumowa-
ła koordynator projektu z ramienia 
Urzędu Miasta i Gminy Pilica, pani 
Aleksandra Lis: „Warsztaty pozwoliły 
na odkrywanie i rozwijanie indywi-

dualnych uzdolnień artystycznych 
dziecka, rozbudzenie muzycznych 
zainteresowań, rozwijanie muzykal-
ności i podstawowych zdolności mu-
zycznych (takich jak: poczucie rytmu, 
tempa, dynamiki, pamięci muzycznej) 
oraz rozbudzenie plastycznych zainte-
resowań dzieci. Realizacja niniejsze-
go projektu poprzez warsztaty gier 
edukacyjnych pozwoliła na rozwój 
zainteresowania u dziecka, wyzwole-
nie i pobudzenie aktywności twórczej 
dziecka, rozwijanie pamięci i uwagi, 
doskonalenie logicznego myślenia, 
rozwijanie wyobraźni oraz pozytyw-
nej sfery osobowości, nauczyła konse-
kwencji i wytrwałości w działaniu oraz 
pobudziła aktywność intelektualną 
u dziecka.”

Zadowolone twarze dzieci i rodzi-
ców dowodzą, że projekt został w peł-
ni zrealizowany. Dzięki temu przed-
sięwzięciu najmłodsi mogli rozwijać 
swoje talenty i zainteresowania, zaś 
rodzice dostrzegli w swoich pocie-
chach całkiem nowe wartości. Nikt 
chyba nie ma wątpliwości, że takie ini-
cjatywy pozytywnie wpływają na roz-
wój dzieci, uczą logicznego myślenia 
i współpracy w grupie, a dodatkowym 
atutem jest integracja mieszkańców 
społeczności, w której projekt jest re-
alizowany.

Joanna Łapaj
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Warsztaty artystyczne dla dzieci



 „co się Komu w Duszy gra…”, 
czyli „poKoleniowo na luDowo” 

we włoDowicach

Długie godziny spędzone na próbach, zajęcia wokalno-ruchowe oraz warsztaty prowadzone przez artystów 
z zespołu „Śląsk” zaowocowały koncertem finałowym i nagraniem płyty. wszystko to za sprawą  

projektu „pokoleniowo na ludowo” realizowanego w gminie włodowice przy współpracy z zawierciańskim 
centrum inicjatyw lokalnych.

Włodowice to gmina oddalona 
o kilkadziesiąt kilometrów od dużych 
miast. Mieszkańcy narzekają na brak 
możliwości uczestnictwa w zajęciach 
kulturalnych czy artystycznych. Nie-
stety, w dużej mierze rodziców nie stać 
na to, aby wysyłać swoje dzieci na wy-
cieczki czy zapisywać na zajęcia w mie-
ście. Dlatego też grupa osób związana 
z Gminnym Ośrodkiem kultury we 
Włodowicach i zespołem „Amonitki” 
postanowiła wyjść naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców gminy. W taki 
sposób narodził się pomysł projektu 
„Pokoleniowo na Ludowo”, który zo-
stał zrealizowany w ramach programu 
„Działaj Lokalnie”, a nie miałby szan-
sy zaistnieć, gdyby nie współpraca 
z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Za-
wierciu.

Celem projektu było zwiększenie 
aktywności społecznej wśród mie-
szańców gminy poprzez organizowa-
nie alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu. koordynatorzy chcieli 
aby dzieci i młodzież mogły zapoznać 
się z kulturą swojego regionu, a dzięki 
udziałowi w zajęciach muzyczno  - ru-
chowych rozwijały swoje pasje i zain-
teresowania. 

Ogromną rolę w tym przedsięwzię-
ciu odegrał zespół „Amonitki”, które-
go skład został powiększony o gru-
pę  dzieci. Panie należące do zespołu 
przeprowadziły 8 spotkań z nowymi 
członkami grupy, podczas których, nie 
tylko przygotowywali się do wspól-
nego występu, ale także rozmawiali 
o lokalnej tradycji i kulturze. Dlaczego 
to właśnie zespół „Amonitki” został 
uwzględniony w projekcie? Na to py-
tanie odpowiada dyrektor Gminnego 
Ośrodka kultury we Włodowicach 
a zarazem koordynator ds. organiza-
cji projektu - pani Aneta Wieczorek: 
„Chciałam wykorzystać potencjał, 
który jest w ludziach. Dobrym przy-
kładem były „Amonitki”, które wi-

działam na scenie podczas wcześniej-
szego projektu, jednak panie należące 
do zespołu, zakończyły występować. 
Wspólnie postanowiłyśmy stworzyć 
coś dla naszej społeczności i tak zro-
dził się pomysł na to, aby w zespole 
mogły występować również dzieci”.

Ważnym puntem realizowanego 
projektu były zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez artystów na-
leżących do zespołu „śląsk”. W trakcie 
spotkań dzieci nie tylko uczyły się 
piosenek ludowych ale także pracowa-
ły nad dykcją, interpretacją i ruchem 
scenicznym. Uczestnicy warsztatów 
pojechali również do siedziby zespołu, 
która mieści się w koszęcinie.

Finał projektu odbył się 24 listo-
pada 2017 roku w Gminnym Ośrodku 
kultury we Włodowicach. Na scenie 
można było podziwiać „odmłodzo-
ne Amonitki”, czyli tradycyjny skład 
zespołu, który zaprezentował swo-
je utwory w towarzystwie młodych 
uczestników warsztatów.  Dzieci wy-
stąpiły w strojach regionalnych zaku-

pionych ze środków finansowych po-
chodzących z otrzymanej dotacji. 

Owocem wszystkich spotkań oka-
zała się płyta zespołu „Amonitki”, na 
której znajdziemy 21 utworów ludo-
wych. każdy młody mieszkaniec gmi-
ny mógł wnieść swój wkład w powsta-
nie tego wielopokoleniowego dzieła, 
gdyż ogłoszono konkurs plastyczny 
na jej okładkę. Oczywiście, wszystkie 
egzemplarze rozeszły się jak świeże 
bułeczki, zostało tylko kilka, które  za-
chowano na specjalne okazje.

Choć projekt został zakończony, 
grupa dalej występuje podczas lokal-
nych uroczystości. Zapoczątkowa-
ne przedsięwzięcie żyje teraz swoim 
życiem, a zajęcia wokalno-ruchowe 
odbywają się raz w tygodniu. skład 
zespołu jest otwarty, nieustannie 
w szeregi młodych artystów ktoś do-
łącza. Co najbardziej podoba się dzie-
ciom? „Chyba wszystko”- odpowiada 
pani Aneta Wieczorek, dodając jed-
nocześnie, że: „Członkowie zespołu, 
zarówno starsi, jak i młodsi bardzo 
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Zajęcia wokalno-taneczne uczestników projektu „Pokoleniowo na Ludowo”



„Ślachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz…” słowa renesansowego huma-
nisty zna chyba każdy, lecz czy każdy potrafi właściwie zadbać o to, co ma najcenniejsze, czyli zdrowie?

Nie od dziś wiadomo, że prowa-
dzenie zdrowego i aktywnego stylu ży-
cia gwarantuje zachowanie nienagan-
nej sylwetki fizycznej oraz trzeźwego 
umysłu. każdy chciałby być „piękny 
i młody”, jednak nie każdy wie, co 
zrobić aby móc cieszyć się dobrym 
stanem zdrowia i piękną figurą przez 
długie lata. Mieszańcy gminy Żarki, 
należący do grupy „Biegaj z Żarkami”, 
która działa pod patronatem Ludowe-
go klubu sportowego „Zieloni” Żarki, 
postanowili uświadomić okolicznym 
mieszkańcom, jak ważna jest aktyw-
ność sportowa dla naszego zdrowia. 
swój plan realizowali dzięki projekto-
wi „Aktywni dla Zdrowia”, który nie 
miałby szansy zaistnieć, gdyby nie 
program „Działaj Lokalnie” wdrażany 
przez Centrum Inicjatyw Lokalnych 
w Zawierciu.

Grupa „Biegaj z Żarkami” łączy 
biegaczy amatorów, którzy już od 3 
lat, niezależnie od warunków atmos-
ferycznych, przemierzają tereny gmi-
ny Żarki. Dobrze wiedzą o tym, że 
sport to nie tylko zdrowie, ale także 
sposób na pozbycie się stresu po wie-
logodzinnym dniu pracy. Członkowie 
grupy postanowili propagować aktyw-
ny styl życia dzięki przystąpieniu do 
projektu „Aktywni dla Zdrowia”. Ce-
lem działań, które podjęli było przede 
wszystkim pobudzenie aktywności 
fizycznej wśród starszego pokolenia 
poprzez uświadomienie im, jak ważne 
miejsce stanowi sport w życiu każdego 
człowieka. Oczywiście, z chęcią witali 

nowych członków swojego stowarzy-
szenia. Jedną z koordynatorek pro-
jektu była pani Angelika Żoń-Biedroń 
– prezes grupy biegowej „Biegaj z Żar-
kami”: „Już wcześniej działaliśmy jako 
grupa biegowa i chcieliśmy zachęcić 
do aktywności fizycznej jeszcze wię-
cej osób.  Zależało nam na tym aby 
przede wszystkim osoby starsze do 
nas dołączyły. Ważne jest aby uświa-
domić innym, że bieganie jest dobre 
dla zdrowia niezależnie od wieku.”

Ważnym elementem projektu było 
spotkanie z fizjoterapeutą, na którym 
mógł być obecny każdy, kto tylko był 
zainteresowany tematem. Uczestnicy 
spotkania poznali korzyści płynące 
z uprawiania sportu, różne rodzaje 

ćwiczeń oraz diety, które pomagają 
w zachowaniu nienagannej sylwetki.

Oczywiście każdy, kto postanowił 
dołączyć do grupy, otrzymał koszulkę 
i bluzę sportową. Pomysłodawcy zaku-
pili także sprzęt służący  do ćwiczeń. 
Wszystko to sprawiło, że grupa zyska-
ła nowy wymiar, a jej członkowie jesz-
cze bardziej zżyli się ze sobą.

sukcesem jest, że do grupy dołą-
czyli nowi biegacze i choć projekt się 
zakończył, oni nadal trenują. Warto 
dodać, że nic tak nie poprawia humo-
ru jak ruch na świeżym powietrzu. 
Wiedzą o tym dobrze adresaci pro-
jektu „Aktywni dla Zdrowia”, którzy 
swoją determinacją i zaangażowaniem 
stanowią wzór do naśladowania.

biegają Dla zDrowia
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dobrze się ze sobą dogadują. Ciągle 
tworzą coś nowego, modyfikują zna-
ne ludowe utwory, często wykonują je 
w nowoczesnych aranżacjach.  Dzieci 
są zafascynowane żywiołową i wesołą 
muzyką ludową, kolorowymi stroja-
mi, tym że mogą tańczyć, poruszać 
się na scenie. Dzięki temu, że uczest-
niczyliśmy w projekcie, zespół może 
się rozwijać, a jego członkowie mają 
możliwość wyjazdów na różnorodne 
imprezy i festiwale.”

Wójt Gminy Włodowice - Pan 
Adam szmukier, który niejednokrot-

nie był na koncercie „Amonitek”, jest 
dumny z tego przedsięwzięcia: „Uwa-
żam, że jest to bardzo cenna inicjaty-
wa, bo podkreśla wielopokoleniową 
współpracę, a doświadczone panie 
przekazują ludowe tradycje młodym 
dziewczynkom. Jestem pewien, że 
ta współpraca zaowocuje w przyszło-
ści, gdyż te dziewczynki, kiedyś opo-
wiedzą o tym wszystkim kolejnym 
pokoleniom. Deklarujemy dalszą 
współpracę z Centrum Inicjatyw Lo-
kalnych, gdyż widzimy jaki potencjał 
tkwi w młodych artystkach i z jakim 

aplauzem są odbierane ich występy.  
Na pewno nie można zakończyć tego, 
co gwarantuje wszystkim tak ogrom-
ną satysfakcję. Poza tym uważam, że 
inne gminy mogą nam pozazdrościć 
tego, że właśnie na terenie Włodowic, 
zrodził się pomysł łączący pokolenia”.

Zaangażowanie dzieci i młodzieży 
w realizację projektu przerosło oczeki-
wania pomysłodawców. Po raz kolejny 
okazało się, że „muzyka łagodzi oby-
czaje”, a zwyczaje ludowe nieustannie 
fascynują kolejne pokolenia.

Joanna Łapaj

Uczestnicy projektu „Biegaj z Żarkami”



Kino, ognisKo i integracja naD 
zalewem porajsKim

Kącik zabaw dla dzieci, pieczenie kiełbasek, odpoczynek na plaży i kino plenerowe, to tylko jedne z wielu 
atrakcji, jakie czekały w każdy wakacyjny piątek na mieszkańców gminy poraj.

Wakacje to czas, który nastraja do 
wypoczynku na łonie natury z dala 
od wielkomiejskiego zgiełku. Coraz 
częściej spędzamy letnie dni ze zna-
jomymi, uciekamy do klimatycznych 
miejsc i zakątków aby choć na chwi-
lę móc zapomnieć o problemach co-
dzienności. Potrzebujemy wyciszenia, 
kontaktu z rodziną, z dziećmi. Jeśli 
już znajdziemy odpowiednie miej-
sce do wypoczynku, to czy spełnia 
ono wszystkie wymagane przez nas 
kryteria? Czy jesteśmy zadowoleni 
z atrakcji, które są nam proponowa-
ne? Z pewnością nie zawsze mamy 
ochotę wracać w to samo miejsce. 
Jednak copiątkowe spotkania  nad 
Zalewem Porajskim stały się wizy-
tówką Gminy, a mieszkańcy bardzo 
chętnie nad zalew wracali w każdy 
kolejny piątek wakacji.

Mowa oczywiście o projekcie  
„Plenerowa integracja wielopokole-
niowa nad Zalewem Porajskim”, któ-
ry realizowało stowarzyszenie Mari-
na Poraj. Pomysł uzyskał dotację ze 
środków programu „Działaj Lokalnie”, 
wdrażanego przez Centrum Inicjatyw 

Lokalnych w Zawierciu.
skąd pomysł na cykliczne spo-

tkania wakacyjne? Organizatorzy, 
wcielając w życie swoje postanowie-
nie, kierowali się przede wszystkim 
potrzebami mieszkańców, którzy 
nieustannie zabiegali o organizację 
czasu wolnego na terenie Gminy Po-
raj. „Wszyscy byli bardzo zadowoleni, 
niektórzy na nasze spotkania przy-
jeżdżali nawet z pobliskich miejsco-
wości. Pomysł okazał się strzałem 
w dziesiątkę” – tak na temat projektu 
wypowiada się Pani Urszula Grzy-
wacz - prezes stowarzyszenia Marina 
Poraj.

każdy, kto tylko przybył w waka-
cyjne piątkowe popołudnie nad Za-
lew Porajski, mógł wypożyczyć sprzęt 
wodny, poleniuchować na plaży czy 
obejrzeć film. Bez wątpienia najwięk-
szą atrakcją okazało się kino plenero-
we, pochodna projektu „kino letnie 
nad Zalewem Porajskim” realizowa-
nego w 2015 roku. Mieszańcom po-
mysł letnich seansów nad wodą bar-
dzo się podobał i od tamtego czasu 
dopytywali czy zostanie jeszcze zor-
ganizowane kolejne przedsięwzięcie. 
Jak widać organizatorzy wyszli na-

przeciw oczekiwaniom mieszkańców.  
Pomysłodawcy zgodnie twierdzą, 

że trudno jest określić grupę wieko-
wą, która najliczniej przybywała na 
spotkania. Projekt był adresowany 
do wszystkich, bez względu na wiek 
i to właśnie ludzie w różnym wieku 
korzystali z przygotowanych atrak-
cji. Istotną sprawą jest to, że rodzice, 
którzy przybywali nad zalew z dzieć-
mi, nie musieli się martwić, że ich po-
ciechy będą się nudzić. Dla najmłod-
szych przygotowano szereg atrakcji, 
takich jak spotkania z postaciami 
z bajek, kącik gier i zabaw, a w każdy 
ostatni piątek miesiąca na przyby-
łych czekało pieczenie kiełbasek przy 
ognisku.

Wspólne spędzanie czasu w pięk-
nych okolicznościach przyrody połą-
czone z wieloma atrakcjami na dobre 
wpisało się w klimat Zalewu Poraj-
skiego. Celem projektu było dobro 
wspólne mieszkańców Gminy Poraj 
połączone ze stworzeniem cyklicznej 
oferty kulturalnej i zwiększeniem 
atrakcyjności okolic zalewu. Licznie 
zgromadzeni i zadowoleni z projektu 
mieszkańcy są dowodem na to, że po-
mysł sprostał ich oczekiwaniom.
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Piracki kącik zabaw dla dzieci  

Bajkowe postacie plenerowych spotkań



W jaki sposób przybliżyć dzieciom 
najbliższą okolicę w sposób przystępy 
i ciekawy? Jak zainteresować najmłod-
szych i przedstawić im walory „małej 
ojczyzny” tak, aby pobudzić w nich 
apetyt poznawania miejsc, w których 
dorastają. Na to pytanie znaleźli od-
powiedź członkowie stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom „Aspera” z Pora-
ja, którzy współpracując z Centrum 
Informacji Turystycznej, realizowali 
projekt „Poznaj swoją małą ojczyznę”. 
Pomysł został zrealizowany dzięki do-
finansowaniu ze środków programu 
„Działaj Lokalnie” wdrażanego przez 
zawierciańskie Centrum Inicjatyw Lo-
kalnych.

„Jest to pochodna projektu Poraj-
skie perełki, wtedy nagraliśmy audio-
book, który przybliża nieznaną hi-
storię naszej miejscowości. Niestety, 
uważam, że istnieje deficyt wiedzy na 
temat naszej małej ojczyzny, nie ma 
monografii ani publikacji książkowych 
na temat gminy Poraj. Natomiast są 
ludzie, którzy pamiętają dawne czasy 
i z chęcią podzielą się z innymi swoją 
wiedzą” - w taki sposób pani kata-
rzyna kaźmierczak, zastępca Wójta 

Gminy Poraj, a zarazem prezes stowa-
rzyszenia Pomocy Dzieciom „Aspera”, 
wyjaśnia zasadność realizowania pro-
jektu.

Liczne spotkania z dziećmi prowa-
dzone przez wyjątkowe lokalne oso-
bistości sprawiły, że mali słuchacze 
uczestniczyli w nich z wypiekami na 
twarzy. każdy z prelegentów podczas 
spotkania wykorzystywał różnorod-

ne pomoce dydaktyczne, rekwizyty, 
prezentacje multimedialne czy slajdy. 
Wszystko to sprawiło, że wiadomości 
na temat historii, walorów i atrakcji 
turystycznych były przekazywane 
w sposób ciekawy dla małego odbior-
cy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach 
z pracownikami Centrum Informacji 
Turystycznej, leśniczymi czy członka-
mi Ośrodka Żeglarskiego.

Zwieńczeniem projektu było ogło-
szenie konkursu plastycznego mające-
go na celu przedstawienie gminy Poraj 
oczami dzieci. Organizatorzy  zauwa-
żyli, że: „Wiele prac przedstawiało 
typowe dla naszego regionu atrakcje 
turystyczne, ale były też prace, przed-
stawiające wydarzenia historyczne, 
które rozegrały się na terenie naszej 
okolicy, na przykład wybuch bomb 
na stacji kolejowej, co ma związek ze 
wspomnianym wcześniej projektem 
Porajskie perełki.”

Choć projekt został zakończo-
ny, to głód poznawania okolicznych 
miejsc i historycznych fatów, pozostał 
w dzieciach. Zapewne rozbudzona 
w nich żądza wiedzy sprawi, że gmina 
Poraj będzie stanowiła dla nich skarb-
nicę zagadek i tajemnic, które będą 
starali się odkrywać.

ZAWIeRCIANIN · LATO 2018· NR 1 (23)    13

atraKcyjnie i cieKawie  
o swojej oKolicy

Joanna Łapaj

czy każdy z nas zna miejsce, w którym mieszka? czy zna tradycje, obyczaje i obrzędy, które kultywowano 
kilkadziesiąt lat temu? okazuje się, że niestety nasza wiedza na temat historii regionu,  

w którym się wychowaliśmy jest bardzo niewielka.

Rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Poznaj swoją małą ojczyznę”

Finał konkursu plastycznego „Poznaj swoją małą ojczyznę”



ręKoDzieło i Kulinaria 
sposobem na promocję gminy 

Koziegłowy

Przedstawiciele Miejsko – Gminne-
go Ośrodka Promocji kultury w kozie-
głowach wraz z członkami należącymi 
do Gminnego Zespołu Pieśni i Tańca 

„koziegłowy” postanowili ocalić od za-
pomnienia lokalne tradycje, pokazać, 
to co w ich miejscowości jest piękne 
i zasługuje na uznanie. sposobem na 
kultywowanie tradycji przodków oka-
zał się być projekt „Nasze koziegłowy 
i okolice” realizowany w ramach pro-
gramu „Działaj Lokalnie”, który jest 
wdrażany przez Centrum Inicjatyw 
Lokalnych w Zawierciu.

W dawnych czasach wizytówką 
Gminy koziegłowy było rękodzieło 
wytwarzane z wiór osikowych, o któ-
rym dziś już tylko niewielu mieszkań-
ców pamięta. Z racji tego, że kiedyś 
były to tereny typowo rolnicze, ludzie 
odżywiali się zdrowo, ekologicznie 
i smacznie. Na te zapomniane aspekty 
pragnęły zwrócić uwagę koordynator-
ki projektu. Najlepszym sposobem na 
uzyskanie założonych celów okazały 
się być dwa cykle warsztatów tema-
tycznych: jedne z nich polegały na na-
uce wytwarzania ozdób z wiór osiko-
wych, drugie to warsztaty kulinarne, 
na których uczestniczki zdobywały 
wiedzę na temat przygotowywania 

pierogów. Oczywiście, oprócz kulty-
wowania tradycji lokalnych, miano na 
uwadze integrację  społeczności po-
przez udział w warsztatach i  impre-
zach kulturalnych. Pomysłodawczynie 
chciały przekazać jak największą ilość 
informacji uczestnikom warsztatów 
po to, aby w przyszłości oni mogli 
przekazywać zdobytą wiedzę kolej-
nym pokoleniom.

Impreza plenerowa „Nasze kozie-
głowy i okolice” stanowiła zwieńcze-
nie działań realizowanych w ramach 
projektu. Podczas wydarzenia zor-

ganizowano konkurs kulinarny dla 
mieszkańców pt. „Festiwal pierogów”, 
którego celem było rozpowszechnia-
nie kulinarnych tradycji. Zadaniem 
uczestników warsztatów rękodzielni-
czych było wykonanie kwiatów z wiór 
osikowych, które zostały połączone 
w jedną kompozycję. Powstałe dzieło 
będzie można oglądać podczas imprez 
plenerowych organizowanych na tere-
nie Gminy. 

„Projekt bardzo się wszystkim po-
dobał. Pełne zaangażowanie ze strony 
uczestników, pozwoliło im wydobyć 
pasje, które nosili w sobie. Jako insty-
tucja, wyszliśmy naprzeciw oczekiwa-
niom  mieszkańców, wiedzieliśmy, że 
jest zapotrzebowanie na tego typu 
warsztaty”- tak podsumowała projekt 
pani Renata Garleja - Dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Promocji kul-
tury w koziegłowach.

Zadowolenie ze strony miesz-
kańców dowodzi, że tradycje, które 
zostały zapomniane, potrafią wciąż 
fascynować i znajdują nowych zwo-
lenników. Nie ulega wątpliwości, że 
tego typu inicjatywy są jak najbardziej 
zasadne i powinny być kontynuowane. 
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Joanna Łapaj

Każda gmina posiada w sobie coś bardzo cennego, coś, czym chciałaby się pochwalić przed sąsiednimi 
miejscowościami. bez wątpienia, mieszkańcy Koziegłów, mogą szczycić się bardzo bogatą tradycją, o której 

pragną opowiadać i chwalić się swoimi osiągnięciami. 

Uczestniczki warsztatów podczas wyplatania ozdób z wiór osikowych

„Nasze koziegłowy i okolice”: festiwal pierogów i koncerty



Wakacyjne miesiące minęły miesz-
kańcom Mysłowa bardzo smacznie. 
Wszystko to za sprawą realizowane-
go projektu „Znajdź przyjemność we 
wspólnym gotowaniu. spędźmy czas 
razem! koło Gospodyń Wiejskich 
zaprasza!” To innowacyjne przedsię-
wzięcie nie byłoby możliwe, gdyby 
przedstawicielki kGW nie przystąpiły 
do programu „Działaj Lokalnie” wdra-
żanego przez zawierciańskie Centrum 
Inicjatyw Lokalnych.

Gospodynie zaprosiły na warszta-
ty kulinarne wszystkich mieszkańców 
Gminy koziegłowy, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych najmłodszych, 
którzy na zajęciach wykazywali się 
ogromną inicjatywą, były to w du-
żej mierze wnuki pań należących do 
kGW Mysłów. Podczas wspólnego 
gotowania, które odbywało się w bu-
dynku remizy należącym do tutejszej 
OsP, kobiety opowiadały o lokalnych 
tradycjach i obyczajach. Oczywiście 
naczelnym punktem każdego spotka-
nia było ugotowanie regionalnej po-
trawy, która na zakończenie została 
skonsumowana. Wśród kulinarnych 
smakołyków znalazły się między inny-
mi: placki z cukinii, pierogi z mięsem, 
kolorowe kopytka, barszcz czerwony, 
karczek podany z kluskami śląskimi 
i modrą kapustą. 

Wkład pracy nie poszedł na marne, 
gdyż uczestnicy projektu mogli przed-
stawić efekty swoich dokonań podczas 
corocznie odbywającego się festiwalu 
„Z kopyta”. Zaprezentowano wówczas 
dwie regionalne potrawy: „Magulum” 
i „Gulasz z kogucich jąder”. Przepis na 
„Magulum” zdradziła nam pani Doro-
ta Pasek - przewodnicząca kGW My-
słów i zarazem jedna z koordynatorek 
projektu: „Jest to danie wielkanocne, 
które spożywano w Mysłowie bardzo 
dawno temu, w skład potrawy wcho-
dzi chrzan, jaja, wędzonka i zsiadłe 
mleko krowie. Wszystko podawano 

z pajdą chleba i jedzono prawie przez 
całe święta.” Podczas tego wydarzenia 
pokaz kulinarny przeprowadziła naj-
starsza członkini kGW w asyście naj-
młodszych uczestników warsztatów. 
Dzieci były bardzo zadowolone, że 
mogły opowiadać dorosłym o trady-
cyjnych kulinarnych recepturach.

Na terenie miejscowości Mysłów 
również zorganizowano wydarzenie 
zwieńczające projekt – piknik „smaki 
lata”. Podczas wydarzenia degustowa-
no tradycyjne potrawy, ale nie obyło 
się również bez pieczenia kiełbasek 
i pieczonek. Gospodynie na tę okazje 
przygotowały smakowite ciasta. Mło-
dym uczestnikom projektu wręczono 
upominki, dziękując im w ten sposób 
za poświęcony czas i zaangażowanie.

„Warsztaty kulinarne są bardzo 
miło wspominane przez naszą spo-
łeczność. Mieszkańcy ciągle dopytu-
ją czy zorganizujemy jeszcze raz coś 
o podobnej tematyce” – dodaje pani 
Dorota Pasek. Nikogo nie trzeba prze-
konywać, że regionalne potrawy są 
skarbem, który odziedziczyliśmy po 
przodkach. Dlatego cieszy fakt, że są 
osoby, które o nich pamiętają i trady-
cyjne receptury przekazują młodym 
pokoleniom, ratując je od zapomnie-
nia.
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wspólne gotowanie Drogą Do 
społecznej integracji

Joanna Łapaj

wydawać by się mogło, że młodzież w większości spędza wolny czas w świecie wirtualnym lub przed 
telewizorem. nic bardziej mylnego! okazuje się, że młodzi mieszkańcy miejscowości mysłów, wakacje 

spędzili na wspólnym gotowaniu z przedstawicielkami Koła gospodyń wiejskich.

Prezentacja regionalnej potrawy „Magulum”

Uczestnicy warsztatów podczas zajęć kulinarnych



wyplatanie wieńców 
sposobem na integrację  

Joanna Łapaj

Zwyczaj dożynek jest jednym z naj-
starszych obrzędów obchodzonych 
w Polsce.  Dożynki to święto ludowe 
połączone z obrzędami dziękczynny-
mi za ukończenie żniw i zebranie plo-
nów. Piękną tradycją jest wyplatanie 
wieńców dożynkowych i zanoszenie 
ich do kościoła. Niestety, w dzisiej-
szych czasach jest coraz mniej rąk do 
pracy, a przy wyplataniu wieńców każ-
da pomoc się liczy.  starsi mieszkań-
cy Irządz boją się, że piękna tradycja 
przekazywana z pokolenia na poko-
lenie wygaśnie, gdyż nie będzie chęt-
nych do jej kultywowania.

Osoby należące do nieformalnej 
grupy skupionej wokół Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Irządzach, posta-
nowiły ocalić od zapomnienia lokalne 
tradycje. efektem ich dążeń okazał 
się projekt „Integracja społeczności 
irządzkiej poprzez smaki z dzieciń-
stwa i powrót do historii” realizowa-
ny przy współpracy z zawierciańskim 
Centrum Inicjatyw Lokalnych, które 
realizuje program „Działaj Lokalnie”. 
Pomysłodawcy skierowali swój projekt 
do wszystkich mieszkańców gminy, 
ze szczególnym uwzględnieniem osób 
starszych i młodzieży. „Chcieliśmy 
zrobić coś dla społeczności i pokazać 

młodym ludziom, że to, co robiły na-
sze mamy czy babcie należy konty-
nuować. Zależało nam aby tradycje 
dożynkowe, od lat kultywowane w na-
szej okolicy, nie wygasły. Chcieliśmy 
także zachęcić młodzież do integracji 
międzypokoleniowej” – tak na temat 
projektu wypowiada się Anna kozioł 
- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Irządzach.

W ramach przedsięwzięcia od-
bywały się warsztaty międzypokole-
niowe, na których przedstawicielki 
lokalnych kGW uczyły młodzież wy-
platania wieńców dożynkowych. Na 
spotkaniach obecny był także słodki 
akcent, gdyż uczestnicy wypiekali 
ciasta z owoców jagodowych według 
tradycyjnej receptury zachowanej 
w Gminnej Bibliotece. Drugi rodzaj 
warsztatów został poświęcony techno-
logii i historii. Zadaniem uczestników 
było stworzenie prezentacji multime-
dialnej przedstawiającej ostatnie 35 
lat z życia gminy. Podczas zajęć prym 
wiedli młodzi mieszkańcy, którzy ob-
jaśniali seniorom obsługę komputera. 
Jak zauważa pan Czesław słuszniak 
- przedstawiciel Urzędu Gminy w Irzą-
dzach: „ Warto docenić pracę mło-

dzieży, która w przygotowanej pre-
zentacji multimedialnej, uwzględniła 
wypowiedzi osób, które pamiętają jak 
wyglądała nasza miejscowość 35 lat 
temu.”

Uczestnicy warsztatów pochwalili 
się efektami swojej pracy 20 sierpnia 
2017 roku podczas XXXV Dożynek 
Gminnych i święta Porzeczki. Wtedy 
zaprezentowano wieńce dożynkowe, 
które zostały poświęcone oraz wy-
świetlono prezentację multimedialną. 

Okazało się, że założenia  projek-
tu doskonale wpasowały się w ocze-
kiwania lokalnej społeczności. Młode 
dziewczęta chętnie uczęszczały na 
zajęcia, a koło Gospodyń Wiejskich 
z Irządz zostało „odmłodzone”, gdyż 
dołączyły do niego nowe członkinie. 
Teraz, dzięki ich zaangażowaniu i pa-
sji, tradycja dożynek nie zaginie   

W sumie, w projekcie wzięło udział 
60 osób. Uczestnicy, poprzez wspól-
ne spędzanie czasu, mogli dzielić się 
wiedzą na temat lokalnej tradycji, 
przekazywać sobie fakty z historii ich  
społeczności a nawet wymieniać się 
przepisami kulinarnymi. Dzięki temu 
przedsięwzięciu ocalono od zapomnie-
nia bogate obrzędy ludowe.
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warsztaty tworzenia tradycyjnych wieńców dożynkowych, podróż do przeszłości, integracja 
międzypokoleniowa czy wspólne pieczenie ciast, to tylko niektóre z atrakcji wchodzących w skład założeń 

projektu „integracja społeczności irządzkiej poprzez smaki z dzieciństwa i powrót do historii”. 

Uczestniczki warsztatów podczas XXXV Dożynek Gminnych i święta Porzeczki

Wieniec dożynkowy wykonany przez uczestniczki 
projektu



miejsce 
Dla wszystKich

Joanna Całus

Lokalne społeczeństwo z założe-
nia miało integrować się już na samym 
etapie powstawania takiego miejsca. 
Zachęcone do aktywnego działania 
na rzecz prac dla wspólnego dobra za-
angażowały się: koło Gospodyń Wiej-
skich, klub Natalinki, Ludowy klub 
sportowy Unia Masłońskie, Urząd oraz 
Rada Gminy wraz z sołtysem, lokalne 
przedsiębiorstwa, jak również prywat-
ne osoby, wolontariusze. W ramach 
powyższego zadania zorganizowany 
został również konkurs dla mieszkań-
ców oraz sympatyków miejscowości, 
który dotyczył  zagospodarowania 
placu.

starania obejmowały zaprojek-
towanie oraz poprawienie estetyki 
całego otoczenia. Na zrewitalizowa-
nym już terenie wykonano wspólne 
sadzenie roślin przez zamieszkującą 
Masłońskie ludność. Z myślą nie tyl-
ko o samych mieszkańcach wsi, ale 
również przybywających do niej tu-
rystach, zakupiono drewnianą wiatę, 
ławki i stoły oraz stworzono specjalne 
miejsce na ognisko i grilla. Wszystko 
z myślą o integracyjnych imprezach 
plenerowych, które łączą pokolenia.

Pani Agata Neclaw, prezes Stowa-

rzyszenia Rozwoju Wsi Masłońskie, pod-
sumowała projekt: „startując w pro-
gramie Działaj Lokalnie kierowaliśmy 
się potrzebą stworzenia przyjaznego 
miejsca spotkań dla mieszkańców 
oraz letników i turystów odwiedzają-
cych naszą wioskę. Dzięki projektowi 
zagospodarowaliśmy część działki, 
która przez lata stała odłogiem. Wy-

karczowano nieużytki, wyrównano 
teren. Postawiona została altana ze 
stołem i ławkami, zbudowano miejsce 
na ognisko oraz posadzono krzewy 
i rośliny. Mieszkańców cieszy fakt, iż 
w naszej miejscowości znalazło się 
miejsce dla wspólnych spotkań, mimo, 
iż jest to kropla w morzu potrzeb. Li-
czymy, iż w kolejnych latach plac ten 
stanie się centrum kulturalno-wypo-
czynkowym miejscowości oraz będzie 
naszą wizytówką.”

Powstały projekt dofinansowano 
ze środków programu „Działaj Lokal-
nie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych, 
Ośrodka Działaj Lokalnie w Zawierciu. 
kwota umowy dotacyjnej opiewała na 
3900 zł. kwota dofinansowania może 
nie wydaje się wielka, ale taka suma 
wystarczyła, by wcielić ideę w życie 
i stworzyć miejsce wspólnych spotkań, 
jak również uczynić Masłońskie jesz-
cze bardziej atrakcyjnym miejscem do 
spędzania wolnego czasu w towarzy-
stwie bliskich.
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„i love masłońskie” – pod taką nazwą realizowany był projekt stowarzyszenia rozwoju wsi masłońskie 
w drugiej połowie 2017 roku. zamierzeniem pozarządowej organizacji było stworzenie ogólnodostępnego 

i bezpiecznego miejsca spotkań dla mieszkańców wsi oraz zintegrowanie lokalnej społeczności różnych 
środowisk i grup wiekowych. Dzięki programowi Działaj lokalnie realizowanym przez centrum inicjatyw 

lokalnych, cel ten został osiągnięty, a efekt poczynań zdecydowanie jest na plus.

Uczestnicy projektu „I Love Masłońskie” podczas prac porządkowych

Pierwsze zmiany w nowym miejscu integracji
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Działaj loKalnie 2017  
w pigułce

Dzieci, młodzież i starsi. humaniści, artyści, informatycy i sportowcy.  
różne pomysły i jeden cel – integracja lokalnej społeczności.

Za nami kolejna edycja konkursu 
„Działaj Lokalnie”. Jest to program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i wdra-
żany przez Centrum Inicjatyw Lo-
kalnych w powiatach myszkowskim 
i zawierciańskim. W ramach konkursu 
dofinansowano 13 projektów z terenu 
powiatu zawierciańskiego i myszkow-
skiego. Łączna wartość dotacji wynio-
sła 55000,00 zł. Warto dodać, że pro-
gram wspiera projekty, które inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego, służą pobudzaniu 
aspiracji rozwojowych i poprawie ja-
kości życia. „Działaj Lokalnie” nie 
miałoby szansy zaistnieć, gdyby nie 
wsparcie partnerów: gmin Poręba, Pi-
lica, szczekociny, Włodowice, Irządze, 
Poraj, Żarki i koziegłowy, które prze-
kazują 1% podatku dochodowego na 
rzecz Centrum Inicjatyw Lokalnych.

„Zaangażowanie oraz pasja, któ-
re prezentujecie sprawiają, że Wasze 
małe ojczyzny stają się piękniejsze 
i atrakcyjniejsze dla mieszkańców. 
Budujecie więź międzypokoleniową, 
utrzymujecie przy życiu lokalne trady-
cje, dajecie szansę na poprawę relacji 
między mieszkańcami Waszych miast 
i wiosek. To bardzo ważne w dzisiej-
szych czasach.” - powiedział prezes 
Centrum Inicjatyw Lokalnych – Paweł 
Abucki podczas gali rozdania grantów 
na realizację projektów.

Pomysłowość koordynatorów oraz 
zaangażowanie mieszkańców okazało 
się nie mieć granic. każdy z pomysłów 
był inny, każdy kładł nacisk na inne 
wartości, każdy zaskakiwał. Jednak 
wszystkim przyświecał jeden cel – bu-
dowanie wspólnej więzi i integracja 
mieszkańców lokalnej społeczności.

W dużym stopniu tematyka pro-
jektu związana była z potencjałem, 
który tkwi w mieszkańcach danej gmi-
ny. W koziegłowach postawiono na 
wyplatanie ozdób z wiór osikowych, 
bo przed laty tym zajęciem, właśnie 
tutaj, ludzie zarabiali na życie. Panie 

należące do koła Gospodyń Wiejskich 
w Mysłowie postawiły na regionalne 
potrawy, takie jak „Magulum” i „Gu-
lasz z kogucich jąder”. Mieszkańcy 
Irządz powrócili do tradycji związanej 
z dożynkami, czyli wyplatania wień-
ców. Były też projekty, których celem 
była edukacja artystyczna, medyczna 
czy informatyczna. Należy tutaj wy-
mienić „Akademię Aktywnego Ogrod-
nika”, „Pokoleniowo na Ludowo” czy 
„senior w sieci”. W Poraju, realizując 
projekt „Plenerowa integracja wie-
lopokoleniowa nad Zalewem Poraj-
skim”, zadbano o to aby mieszkańcy 
mogli wypoczywać w bezpiecznym 
i przyjaznym miejscu.

Po lekturze „Zawiercianina” moż-
na zauważyć, że w każdym z nas tkwi 
nieograniczona ilość pomysłów i chęć 
integracji. Potrzebna jest tylko iskra, 
która zapali w nas chęć do działania. 
Taką iskrą są projekty pisane przez 
wspaniałych ludzi. Gdyby nie oni, nie 
byłoby tylu ciekawych przedsięwzięć 
i tego wydania „Zawiercianina”. Z ser-
ca wszystkim dziękujemy za zaanga-
żowanie i zachęcamy do kontynuowa-
nia tego wielopokoleniowego dzieła.

Joanna Łapaj

Gala rozdania grantów programu „Działaj Lokalnie” 2017

Zdjęcie grupowe uczestników programu „Działaj Lokalnie” 2017



Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawier-
ciu rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku  
i jest organizacją pożytku publicznego. Jej dzia-
łania skupione są wokół animowania i wspie-
rania organizacji pozarządowych ze szczegól-
nym uwzględnieniem kwestii związanych 
z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, 
przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu,  
aktywizacją zawodową oraz ochroną historii 
i budowaniem poczucia tożsamości narodowej  
i kulturowej. Przez szereg lat CIL realizował wie-
le projektów związanych z rozwojem społeczno-
ści z terenu powiatów zawierciańskiego i mysz-
kowskiego. CIL to organizacja wsłuchująca się  
w potrzeby lokalnej społeczności, dzięki czemu 
może jej pomóc w realny sposób. Centrum Ini-
cjatyw Lokalnych stale poszerza zasięg współ-

pracy, aby dotrzeć do jak największej liczby osób  
z ciekawymi pomysłami mającymi realny wpływ 
na rozwój swoich społeczności. Organizacja stawia 
na  kreatywność zarówno mieszkańców z terenu 
powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego, jak  
i innych organizacji, która w sposób pozytywny 
wpłynie na budowanie dobra wspólnego. CIL reali-
zowało również projekty, które podniosły jakość 
oferty edukacyjnej pięciu zespołów szkół z powia-
tu zawierciańskiego. Jest zatem organizacją, któ-
ra posiada szerokie spektrum działania, dzięki 
czemu może dbać o równomierny rozwój regionu.  
Zespół Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z Pre-
zesem Pawłem Abuckim wciąż podejmuje nowe 
działania i poszukuje nowych rozwiązań, któ-
re przyświecają myśli przewodniej organizacji – 
wspierania aktywności społecznej.

centrum inicjatyw  
loKalnych 

centrum inicjatyw lokalnych

42-400 Zawiercie
ul. Polska 14B
tel. 32 670 20 14
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centrum inicjatyw lokalnych
ul. Polska 14B, 42-400 Zawiercie
tel. 32 670 20 14

„Publikacja została dofinansowana w ramach Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”


