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„Przyjazna Wieś” to konkurs, 
który jest organizoWany 
(od 2009 r.) W ramach Planu 
działania krajoWej sieci 
obszaróW Wiejskich. jest to 
konkurs na najlePszy Projekt 
realizoWany z funduszy 
euroPejskich, WsPierający 
rozbudoWę infrastruktury 
na terenach Wiejskich. W tym 
roku Projekty oceniano W dWóch 
kategoriach: infrastruktura 
techniczna i infrastruktura 
sPołeczna. konkurs „Przyjazna 
Wieś” ma charakter cykliczny, 
zatem W Przyszłym roku możemy się 
sPodzieWać kolejnej jego edycji.

Ideą konkursu jest wskazanie i docenienie przykładów 
infrastruktury wiejskiej, która dobrze służy mieszkań-

com, gościom, turystom, przedsiębiorcom. Do udzia-
łu w  V edycji tego konkursu szczególnie zapraszał 
Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Stanisław Kalem-
ba, który napisał specjalny list skierowany do wójtów 
i  burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. – 
Wyrażam nadzieję, że w tegorocznej edycji konkursu, 
tak jak i w latach ubiegłych, zaprezentowane zostaną 
projekty, które przyczyniają się do polepszenia warun-
ków życia i pracy mieszkańców wsi. Serdecznie za-
chęcam do udziału w tegorocznej edycji tego konkur-
su wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w Pol-
sce, które realizowały inwestycje przyczyniające się 
do rozwoju społecznego i gospodarczego polskiej wsi 
– możemy przeczytać w tym liście.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: re-
gionalnym, który przeprowadzają poszczególne se-

kretariaty regionalne KSOW oraz etapie ogólnopol-
skim. Prawo zgłaszania projektów do  konkursu 
przysługuje beneficjentom projektów o charakterze 
infrastrukturalnym, zrealizowanych częściowo lub 
w  całości na  obszarach wiejskich Rzeczpospolitej 
Polskiej i współfinansowanych z poakcesyjnych fun-
duszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 
2004  r. Warunkiem udziału jest zakończenie pro-
jektu przed upływem terminu składania formularzy 
zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdze-
nie sprawozdania końcowego. Do etapu ogólnopol-
skiego zostają zakwalifikowane projekty, które zajęły 
I miejsca w etapie regionalnym i wpłynęły do Funda-
cji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w  ter-
minie do 31 października. Wyniki na etapie ogólno-
polskim rozstrzyga Centralna Komisja Konkursowa. 
Zarówno w etapie regionalnym, jak i ogólnopolskim, 
wybór dokonywany jest w dwóch kategoriach: infra-
struktury o charakterze technicznym i infrastruktury 
społecznej. W przypadku infrastruktury technicznej 
ocenie podlegają m.in. pomysłowość, modelowość 
(wzorcowość) i innowacyjność projektu, jego funk-
cjonalność, użyteczność, dostępność dla osób nie-
pełnosprawnych, wpływ na rozwój gospodarczy re-
gionu, w tym tworzenie miejsc pracy. W przypadku 
infrastruktury społecznej zwraca się uwagę na wy-
korzystanie projektu na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej, innowacyjność zastosowanych rozwiązań, 
wpływ na rozwijanie zdolności społecznych, nawią-
zanie partnerstwa z  lokalnymi podmiotami i aktyw-
nymi członkami społeczności lokalnej.

Mamy okazję poznać tych najlepszych w  kraju, 
tych, którzy tym kryteriom najlepiej sprostali. A więc 
tych, którzy potrafią stworzyć infrastrukturę przyja-
zną ludziom, tych, którzy potrafią zadbać o  to, by 
ich miejscowość była najlepszą w kraju, gdzie chce 
się żyć, pracować, tworzyć. Dla tych gmin to oczy-
wiście duża promocja. Dla pozostałych samorzą-
dowców, naszych czytelników, to okazja do  pod-
patrzenia ciekawych rozwiązań. Mamy nadzieję, 
że w publikacji znajdą Państwo inspiracje dla wła-
snych pomysłów na infrastrukturę na wsi. Zaprasza-
my do lektury.

Prezentujemy laureatów  
V edycji konkursu  
„Przyjazna Wieś”
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Przebudowa budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego 
częściową adaptacją na Galerię Osobliwości Przyrodniczych 

i Punkt Informacji Turystycznej”

rozmoWa z iWoną naPieraj, 
zastęPcą Wójta gminy rudniki:

Skąd pomysł przebudowy budynku biblioteki gmin-
nej i przekształcenia jej w obiekt wielofunkcyjny?
– Potrzeba stworzenia ośrodka, który integrowałby 
naszą społeczność, była dla nas oczywista od dawna. 
Trudniej było przystąpić do realizacji, choćby z tego 
powodu, że budynek jest wpisany do  ewidencji za-
bytków, a chcieliśmy w pełni zachować jego charak-
ter i historyczne walory. To wymaga bardziej szczegó-
łowego planowania prac niż przy zwykłym remoncie, 
a  także większych środków. Przebudowa pozwoliła 
nam uzyskać dodatkowe powierzchnie na poddaszu, 
które nie były dotąd wykorzystane. Obecnie mieści 
się tam Galeria Osobliwości Przyrodniczych, ponie-
waż nasza gmina przyciąga miłośników skamieniało-
ści. W dawnym wyrobisku po starej cegielni znajdu-
ją się ciekawe okazy amonitów. Opolszczyzna słynie 
z  tego typu znalezisk, czego dowodem jest park ju-
rajski w Krasiejowie. Oprócz znalezisk z naszej gmi-
ny, w galerii prezentowane są eksponaty geologiczne 
z innych krajów, oferowane nam przez naukowców.

A jak dziś funkcjonuje biblioteka?
– Została gruntownie zmodernizowana i  wzboga-
cona o  czytelnię, w  której można także korzystać 
z  internetu. Na  parterze wygospodarowaliśmy po-
mieszczenia na  punkt informacji turystycznej. Tak, 
by osoby odwiedzające Rudniki mogły dowiedzieć 

się, co na naszym terenie warto zobaczyć, jakie naj-
lepiej u nas uprawiać formy aktywnego wypoczyn-
ku. To pierwszy taki punkt w gminie. Ważne jest, że 
po modernizacji i  zainstalowaniu windy, wszystkie 
pomieszczenia biblioteki są dostępne dla osób nie-
pełnosprawnych.

W jaki jeszcze sposób wykorzystywany jest budy-
nek biblioteki?
– Na  poddaszu jest też sala konferencyjna, gdzie 
odbywają się spotkania, szkolenia, prelekcje. Ta-
kiego miejsca do tej pory brakowało w naszej gmi-
nie. A w ciągu ostatniego roku po oddaniu budyn-
ku do użytku odbyło się wiele spotkań na temat hi-
storii regionu, jego walorów turystycznych, a także 
nowych metod terapii. Zorganizowaliśmy wieczory 

autorskie, a  dzieci mogły obejrzeć przedstawienia 
teatralne. W sali biblioteki miały miejsce spotkania 
liderów grup odnowy wsi czy konferencja wójtów 
i burmistrzów. Interesujące są spotkania grup „Mo-
lików”. W dobie mediów elektronicznych ważne jest 
wyrobienie wśród dzieci nawyków czytania książek.

Jak działalność ośrodka, jakim stała się po mo-
dernizacji biblioteka gminna, wpływa na społecz-
ność lokalną?
– Mamy do czynienia z  jej rozbudzeniem i  integra-
cją. Biblioteka jest długo czynna, każdy, kto chce, 
może tu przyjść, poczytać książki, gazety, skorzy-
stać z internetu, a także spotkać się ze znajomymi. 
To jest dobry sposób na zacieśnienie więzi między-
ludzkich. Organizowane tu imprezy są adresowane 
do różnych grup – od dzieci, przez młodzież do se-
niorów. Jest to więc miejsce skupiające inicjatywy 
kulturalne, ośrodek życia społecznego.

Inwestycja była dosyć kosztowna. Jej wartość to 
1,4 mln zł. Jak na gminę typowo rolniczą, a więc 
o niewysokich dochodach, był to duży wydatek.
– Bez środków unijnych w wysokości 0,5 mln zł nie 
dalibyśmy rady jej sfinansować. Po roku funkcjono-
wania biblioteki w  nowym kształcie można powie-
dzieć, że te pieniądze zostały dobrze zainwestowa-
ne. Mówią o tym mieszkańcy gminy, którym obiekt 
służy na co dzień, jak i turyści oraz osoby przyjeż-
dżające tu na spotkania. Ważne jest to, że ten budy-
nek tętni życiem.

Rozmawiała: Teresa Hurkała

Budynek biblioteki  
po przebudowaniu

Galeria Osobliwości 
Przyrodniczych
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rozmoWa z joachimem Wojtalą, 
burmistrzem gogolina:

Dwa lata temu rozpoczęło swą działalność Cen-
trum Aktywacji Wiejskiej w Choruli. Czy to miesz-
kańcy wsi zabiegali o jego utworzenie, czy też po-
wstało ono z inicjatywy władz gminy?
– Zawsze uważnie słuchamy głosu naszych miesz-
kańców. Jeśli zabiegają o  coś, co służyłoby da-
nej społeczności, staramy się im pomóc w realiza-
cji tego przedsięwzięcia. Czekaliśmy aż pojawi się 
szansa na spełnienie ich oczekiwań. W miejscowo-
ści był niewykorzystany budynek szkoły i przedszko-
la. Doszło więc do zawarcia porozumienia władz gmi-
ny z  panią sołtys i  mieszkańcami. Postanowiliśmy 
wspólnie zaadaptować szkolny budynek i  stworzyć 
tam centrum aktywacji, aby społeczność wiejska 
mogła się integrować, a ludzie mieli możliwość roz-
wijania swoich pasji i zainteresowań. Ważne jest to, 
że takie właśnie zadanie wieś miała wpisane w pro-
gram swojego rozwoju. Pragnę dodać, że wszystkie 
miejscowości w gminie mają takie programy.

Czy mieszkańcy uczestniczyli w  tworzeniu tego 
Centrum?
– Trudno nie docenić ich zaangażowania. Mieszkań-
cy zebrali 70 tys. zł, środki zostały przeznaczone 
na umeblowanie i pełne wyposażenie kuchni. Miesz-
kańcy pomogli też w zagospodarowaniu terenu wo-
kół budynku. Ich wkład pracy był naprawdę duży.

Co wchodzi w skład Centrum w Choruli?
– Dążyliśmy do  tego, aby obiekt miał wielofunkcyj-
ny charakter. Nie jest sztuką coś zbudować, prze-
ciąć wstęgę, a  potem w  budynku nic się nie dzie-
je. Chcieliśmy, aby w nim toczyło się całe życie wsi. 
Do dyspozycji mieszkańców jest sala na 100 osób, 
która jest wykorzystywana na różne spotkania i uro-
czystości. Jest też filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz świetlica młodzieżowa ze stanowiskami umożli-

wiającymi dostęp do internetu. Swoją siedzibę znala-
zło tu również miejscowe Stowarzyszenie „Wykuwa-
my Przyszłość” oraz sołtysówka. Parter budynku jest 
przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy-
legający do niego teren stał się miejscem rekreacyj-
no-wypoczynkowym. Można tu organizować spotka-
nia na wolnym powietrzu i różne imprezy plenerowe 
(są stanowiska do grillowania oraz miejsce na namiot 
biesiadny, do którego podłączone jest zasilanie). Cały 
plac jest oświetlony. Ponadto przy Centrum zlokali-
zowaliśmy siłownię zewnętrzną i  urządziliśmy plac 
zabaw dla dzieci. To zadanie zostało sfinansowane 
ze środków funduszu sołeckiego. Budynek jest rów-
nież ozdobiony tradycyjnymi opolskimi motywami 

kwiatowymi i wyróżnia się w krajobrazie wsi. Można 
powiedzieć, że jest wizytówką miejscowości.

Urządzenie wielofunkcyjnego obiektu wiąże się 
z niemałymi kosztami.
– Cała inwestycja kosztowała 617 tys. zł, w  tym 
192 tys. zł otrzymaliśmy w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i Roz-
wój Wsi. Jak już mówiłem, swój wkład finansowy 
wnieśli też mieszkańcy Choruli.

Czy po niemal dwóch latach funkcjonowania moż-
na stwierdzić, że faktycznie ten obiekt był potrzeb-
ny mieszkańcom i spełnia swą rolę?
– Inaczej nie byłoby sensu inwestować publicz-
nych pieniędzy. One muszą być tak wydane, aby 
stymulować rozwój miejscowości i  przyczyniać 
się do integracji lokalnej społeczności, a także po-
prawiać komfor t życia mieszkańców. W Centrum 
wiele się dzieje, ponieważ sołectwo ma plan dzia-
łania na cały rok. Plan jest przedstawiany na ze-
braniu wiejskim, akceptowany i realizowany przez 
mieszkańców. Mieszkańcy Choruli są bardzo ak-
tywni i zależy im, aby wieś tętniła życiem. Widać 
też, jak społeczność coraz bardziej się jednoczy. 

Rozmawiała: Teresa Hurkała

Do dyspozycji 
mieszkańców jest sala 
na 100 osób

Przy urządzaniu terenu 
wokół centrum pracowali 
mieszkańcy wsi

Budynek Centrum 
Aktywizacji Wiejskiej 
w Choruli

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli”
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od lat W Pszczółkach rosły liPy. 
ale zachoroWały i część trzeba było 
Wyciąć. obok znajdoWało się Puste 
Pole. dzięki Władzom gminy Pszczółki 
miejsce to umiejętnie zagosPodaroWano 
tWorząc Park liPoWy.

Park Lipowy został utworzony w odpowiedzi na po-
trzeby zgłaszane przez mieszkańców Pszczółek, któ-
rzy mówili o  tym m.in. podczas zebrań wiejskich. 
Podobne opinie zgłaszali pszczelarze, którzy postu-
lowali potrzebę odbudowy drzewostanu miododaj-
nych lip w gminie, które wcześniej rosły wzdłuż dróg 
lokalnych i  zostały wycięte. Głównym założeniem, 
które przyświecało pomysłowi utworzenia Parku Li-
powego w  Pszczółkach, było stworzenie miejsca 
wypoczynku i rekreacji nie tylko dla mieszkańców tej 
miejscowości, ale także całej gminy. Park zatem nie 
tylko pięknie wygląda, ale także posiada urządzenia, 
które umożliwiają aktywny wypoczynek. W  parku 
znajduje się zatem ścieżka rekreacyjna wykorzysty-
wana do jazdy na rolkach, biegów i spacerów wraz 
z  przystankami rowerowymi, przy których można 
trenować swój intelekt, korzystając z  umieszczo-
nych w  stołach gier planszowych. Zainstalowano 
także urządzenia fitness. Te pomysły bardzo spodo-
bały się osobom, które odwiedzają park. – Są gło-
sy mieszkańców potwierdzające, że ten park jest nie 
tylko potrzebny, ale także, że powinniśmy go jesz-
cze bardziej rozwijać. Stąd propozycje, by umieścić 
tam plac zabaw dla dzieci oraz zainstalować dodat-
kowe urządzenia fitness. I to zostanie wkrótce zreali-

zowane – opowiada Olga Laskowska, główny spe-
cjalista ds. zarządzania projektami i promocji gminy 
Pszczółki. Park pozwolił na  odtworzenie drzewo-
stanu lipy drobno i szerokolistnej, nasadzono także 
wiele roślin ozdobnych. Jeśli chodzi o  lipy, to tutaj 
gmina Pszczółki ma aspiracje utworzenia najwięk-
szej kolekcji lip w Europie. – Chcemy, by znalazły się 
tu wszystkie odmiany lipy, które występują w Euro-
pie. Co roku sprowadzamy i nasadzamy nowe. W tej 
chwili to jedna z największych kolekcji odmian lipy 
w kraju. Za kilka lat będzie największa w Europie – 
tłumaczy Olga Laskowska.

Miejsce przyjazne dla pszczół
Gmina Pszczółki słynie z tradycji pszczelarskich. Już 
w średniowieczu cystersi w swoich dobrach zajmo-
wali się produkcją miodów pitnych, a  także wosku 
do  kościelnych świec. Także dzisiaj w  gminie dzia-
ła wielu pszczelarzy, prężne Rejonowe Koło Pszcze-

larzy, a na listę produktów tradycyjnych wpisano miód 
pszółkowski. To w  dużej mierze wpłynęło na  to, że 
park postanowiono wykorzystać w nietypowy sposób, 
jako miejsce niezwykle przyjazne nie tylko dla człowie-
ka, ale także i dla pszczół. – Chcieliśmy, by park był 
ostoją dla pszczół, stąd sprowadzamy tam te gatunki 
roślin, które sprzyjają pszczołom, i wśród których czu-
ją się najlepiej. Jest to więc miejsce przyjazne nie tyl-
ko dla człowieka, ale także dla tych owadów – mówi 
O. Laskowska. Stąd w parku przeważają rośliny nek-
taro lub pyłkodajne. A dla pszczół to niezwykle ważne, 
bowiem ze względu na monokulturę upraw, wycinanie 
lip przydrożnych, ubogie w kwiaty ogrody (tendencja 
do zakładania trawników i sadzenia drzew iglastych), 
mają utrudniony dostęp do wartościowych i zróżnico-
wanych pożytków. – Ale to nie wszystko, park jest też 
miejscem, które edukuje i pokazuje, że rośliny miodo-
dajne mogą być łatwe w  utrzymaniu i  jednocześnie 
pełnić ciekawą funkcję dekoracyjną – tłumaczy La-

skowska. Gmina Pszczółki, wykorzystując potencjał 
parku, zrealizowała projekt „Na  ratunek pszczołom”, 
który ze względu na masowe wymieranie pszczół miał 
na celu uświadomienie mieszkańcom, jak ważny jest 
ten owad dla środowiska i  człowieka, a  także inspi-
rowanie zachowań przyjaznych pszczołom. W  trak-
cie Święta Miodu Pszczółkowskiego uczestnicy im-
prezy byli zachęcani do podejmowania działań ratują-
cych pszczoły, m.in. poprzez organizację Pszczelego 
Miasteczka Edukacyjnego. Wspomniane Święto Mio-
du Pszczółkowskiego to największa z imprez organizo-
wanych w Parku Lipowym. Oprócz niej odbywają się 
tam inne imprezy plenerowe, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem.

Seweryn Pieniążek

Park Lipowy to miejsce 
stworzone do rekreacji 
i wypoczynku mieszkańców

Święto Miodu 
Pszczółkowskiego  
– największa impreza 
w Parku Lipowym 
w Pszczółkach

Kolejny  
ciekawy  
okaz lipy 
w Parku  
Lipowym

Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 9.3 „Lokalne inicjatywy obywatelskie”

„Zagospodarowanie Parku Lipowego w Pszczółkach” 

Dla ludzi i pszczół
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Infrastruktura techniczna

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Wielkopolskiego  

na lata 2007-2013
Działanie 6.2 Turystyka

„Wzrost atrakcyjności Gminy Przemęt poprzez zagospodarowanie 
terenów przyjeziornych wraz z adaptacją obiektów historycznych 

na cele turystyczne”

Gmina Przemęt położona na  Nizinie Wielkopol-
skiej, obejmuje tereny o  bogatych walorach 

przyrodniczych i kulturowych. Blisko połowa gminy 
znajduje się na  terenie Przemęckiego Parku Krajo-
brazowego, a liczne jeziora i kanały podnoszą atrak-
cyjność okolicy i  upiększają teren. Piękno i  nie-
powtarzalność krajobrazu sprawiły, że właśnie tu 
powstały trzy rezerwaty przyrody. Wszystko to za-
decydowało o turystycznym charakterze gminy.

Nie dziwi więc, że samorząd wytyczył sobie cel, 
którym jest kompleksowa poprawa infrastruktury tu-
rystycznej i kulturowej gminy. Dla realizacji tych za-
mierzeń sięgnięto po unijne środki. Projekt o warto-
ści niemal 2,7 mln złotych (w tym dofinansowanie 
ponad 1,6 miliona złotych) zrealizowano w  miej-
scowościach skupionych wokół jezior. Złożyło się 
na niego kilka powiązanych ze sobą elementów.

W poszukiwaniu rezultatów
Udając się do gminy Przemęt, warto zatrzymać się 
w  Kaszczorze, gdzie rezultaty zakończonego pro-
jektu można obserwować odwiedzając dawny zbór 
ewangelicki. Świeżo wyremontowany budynek ko-
ścioła zaadaptowano na  centrum kulturalno-tury-
styczne gminy. Obiekt został wyposażony w sprzęt 
konferencyjno-wystawowy i  jest miejscem wy-
staw, konferencji i koncertów. To jedno z nielicznych 
przedsięwzięć w Polsce, które umożliwiło wykorzy-
stanie budynku sakralnego na cele świeckie.

– Kościół ten niszczał od czasów wojny. Atrybu-
ty kościoła zostały zrabowane, hełm wieży razem 

z  dzwonami zniknęły. Przez wiele lat budynek wy-
korzystywany był jako magazyn i nieustannie pod-
upadał – wspomina Dorota Gorzelniak, wójt gminy 
Przemęt. – Gdy trzy kadencje temu zostałam wój-
tem, rozpoczęłam ratowanie budynku, zaczynając 
od  remontu dachu, aby obiekt nie popadał w  dal-
szą ruinę. Kiedy okazało się, że 65 proc. środków 
potrzebnych na  remont kościoła możemy otrzy-
mać z unijnych dotacji, postanowiliśmy wyremon-
tować również wnętrze, zachowując w  nim świa-
dectwa historii. Połączyliśmy to z  zastosowaniem 
nowoczesnych technologii, wykładając np. ścia-
ny elementami poprawiającymi akustykę, wykonali-
śmy wspaniałe oświetlenie. W ten sposób stworzy-
liśmy reprezentacyjną salę o szczególnym charak-
terze, w której odbywają się koncerty, wieczornice 
i wystawy – z dumą opowiada pani wójt.

Na  wieżę kościoła powrócił dawny hełm, 
a z utworzonego na niej tarasu widokowego widać 
Wieleń, gdzie w  trosce o  turystów i  mieszkańców 
utwardzono część pobocza oraz przebudowano na-
wierzchnię ulic.

Stąd warto wybrać się na  rodzinną wycieczkę 
do  Osłonina, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Dorośli mogą zagrać na  wielofunkcyjnym boisku 
w  tenisa, koszykówkę, siatkówkę lub badmintona, 
dla dzieci stworzono wspaniały plac zabaw ze stat-
kiem pirackim, młodzież ma okazję sprawdzić swoje 
umiejętności na ściance wspinaczkowej. Jest rów-
nież siłownia na wolnym powietrzu, jedna z pierw-
szych w  kraju. Przy słonecznej pogodzie wszyscy 

zapewne chętnie skorzystają z plaży, wzdłuż której 
wiedzie przebudowana, reprezentacyjna promena-
da, obsadzona bujną zielenią. Rowerzyści mają tu 
do dyspozycji stojaki na rowery, a wszyscy strudze-
ni mogą odpocząć na ławeczkach. Wieczorni space-
rowicze nie muszą się obawiać, że zgubią drogę, bo 
promenada jest oświetlona.

A komu atrakcji jeszcze nie dość, może udać się 
do miejscowości Przemęt, na jeden z wielu odbywa-
jących się tam festynów.

Czy się powiodło?
– Ten projekt znakomicie poprawił funkcjonowanie 
wszystkiego, co związane z turystyką w naszej gmi-
nie. Postawiliśmy na  to, by turyści, którzy do  nas 
przyjadą, otrzymali kompleksową ofertę, zarówno 
znakomitą infrastrukturę turystyczną, jak również 
godziwą rozrywkę. I chyba nam się to udało, o czym 
świadczą statystyki. W 2012 roku z wybudowanych 
i zaadaptowanych obiektów skorzystało 45 tysięcy 
osób – podsumowuje wójt Dorota Gorzelniak.

Całość zrealizowanego dzieła stanowi spójną ca-
łość, ukazującą gamę innowacyjnych rozwiązań. 
Powstały ciekawe, nowoczesne, wielozadaniowe 
obiekty, które spowodowały znaczne ożywienie ru-
chu turystycznego w  gminie. A  zwiększona ilość 
turystów wpłynęła pozytywnie na  małe przedsię-
biorstwa działające na  tym terenie. Gmina Przemęt 
w  pełni zrealizowała zakładany cel projektu, jakim 
był wzrost atrakcyjności regionu.

Janina Tomczyk

Budynek dawnego kościoła 
zaadaptowano na centrum 
kulturalno-turystyczne

W Osłoninie powstał wspaniały 
plac zabaw dla dzieci 
ze statkiem pirackim
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Infrastruktura społeczna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013 

Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Utworzenie Centrum Kultury w Krzywaczce”

Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców

W 2010 r. na  terenie gminy Sułkowice w miej-
scowości Krzywaczka otwarto Centrum Kul-

tury, które cieszy się nie tylko olbrzymim zaintere-
sowaniem mieszkańców, ale takiego obiektu pozaz-
drościły tej miejscowości także inne wsie w gminie.

rozmoWa z Piotrem Pułką, 
burmistrzem gminy miejsko- 
-Wiejskiej sułkoWice:
Panie burmistrzu, skąd wziął się pomysł utworze-
nia w Krzywaczce Centrum Kultury?
– Tworząc Plan Odnowy Miejscowości w  Krzy-
waczce organizowaliśmy specjalne warsz-
taty, w  których uczestniczyli przedstawicie-
le wszystkich środowisk. Zgodnie twierdzili oni, 
że potrzebne jest miejsce, w  którym miesz-
kańcy wsi mogliby się spotykać, obiekt, któ-
ry pełniłby rolę świetlicy wiejskiej. Ludzie sami 
zaproponowali zagospodarowanie dawne-
go budynku parafialnego, w  którym w  latach  
80-tych odbywały się lekcje religii. Podchwycili-
śmy ten pomysł i postanowiliśmy tak opracować 
wniosek PROW, aby zaspokoić te oczekiwania.

Gmina napisała więc stosowny projekt i  sięgnę-
ła po dofinasowanie z PROW w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi”. Co udało się zrealizować 
dzięki tym środkom?
– Centrum Kultury kosztowało ponad 412 tys. zł. Do-
staliśmy do niego dofinasowanie ponad 250 tys. zł. 
Resztę pokryliśmy z własnego budżetu. Parafia wy-
dzierżawiła nam budynek w zamian za kapitalny re-
mont. To był budynek częściowo niewykończony. 
W ramach projektu przeprowadziliśmy jego adapta-
cję na  potrzeby Centrum Kultury, ociepliliśmy go, 
wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową, a  także 
zakupiliśmy stosowne wyposażenie – meble, sprzęt 
kuchenny, wyposażenie czytelni multimedialnej 
z dostępem do internetu itd. Centrum otwarte zosta-
ło w 2010 r. i odtąd służy mieszkańcom.

Co znajduje się w  Centrum Kultury? Co oferuje 
mieszkańcom?
– Z założenia mogą z niego korzystać wszystkie orga-
nizacje i stowarzyszenia z Krzywaczki. Obecnie ma tu 
salę prób młodzieżowy zespół muzyczny IVER i orkie-
stra dęta. Swoje pomieszczenia ma także Stowarzy-
szenie Gospodyń „Swojskie Klimaty”. Są one wypo-
sażone w urządzenia kuchenne i stołowe, więc panie 
mogą gotować, prowadzić szkolenia, rozwijać zainte-
resowania związane z tradycjami lokalnymi, przygo-
towywać oryginalne posiłki i ozdoby na uroczystości 
wiejskie, gminne oraz na konkursy np. potraw regio-
nalnych. W Centrum Kultury działa także filia Świetli-
cy Środowiskowej w Sułkowicach. Codziennie w go-
dzinach 14-18 licznie przychodzą tu dzieci i młodzież. 
Mogą odrabiać lekcje i bawić się pod okiem zatrud-

nionego tam pedagoga. Świetlica organizuje również 
półkolonie w czasie wakacji i ferii. Poza tym w Cen-
trum mamy filię Gminnej Biblioteki Publicznej, która 
również prowadzi ciekawe zajęcia dla młodych czy-
telników, organizuje konkursy i stara się o rozwój czy-
telnictwa. Działa też pierwsza w Krzywaczce ogólno-
dostępna czytelnia multimedialna ze swobodnym do-
stępem do  internetu. Nic dziwnego więc, że oferta 
Centrum Kultury cieszy się dużym zainteresowaniem 
i dobrze wpływa na aktywność mieszkańców.

Prężnie działające Centrum Kultury w Krzywaczce 
spowodowało, że inne wsie w gminie także zapra-
gnęły takiego obiektu. To chyba najlepiej świad-
czy o tym, jak dobrze to rozwiązanie funkcjonuje?
– Tak, to rzeczywiście jest potwierdzenie, że podję-
liśmy dobrą decyzję. Z drugiej strony pokazuje, jak 
bardzo ludzie potrzebują takich miejsc. Już teraz po-
dobne centrum, także z udziałem środków z PROW, 
powstaje w Harbutowicach – w oparciu o niedokoń-
czony stary budynek w centrum miejscowości i plac 
powstały po rozbiórce starej szkoły. Dla wszystkich 
wsi gminy opracowaliśmy plany odnowy miejsco-
wości. Wszędzie pracowaliśmy z  wykorzystaniem 
warsztatów dla przedstawicieli środowisk wiejskich. 
I wszędzie zgłaszano potrzebę utworzenia świetlic – 
centrów kultury. Dlatego systematycznie tworzymy 
je i dążymy do tego, by każda nasza miejscowość 
miała takie miejsce, odpowiadające na potrzeby lu-
dzi i zaspokajające ich aspiracje.

Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

Czytelnia 
multimedialna

Otwarcie 
Centrum Kultury 
w Krzywaczce
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Infrastruktura techniczna
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Działanie 3.1 „Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu”

„Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału 
Augustowskiego na terenie gminy Płaska”

rozmoWa z WiesłaWem 
gołaszeWskim, Wójtem gminy 
Płaska:

Płaska jest gminą o wyjątkowych walorach przy-
rodniczych. W  jakim stopniu inwestycja współfi-
nansowana ze środków RPO przyczyni się do po-
prawy atrakcyjności turystycznej gminy?
– To właśnie turystyka w dużej mierze stymuluje roz-
wój gminy. Wszelkie inwestycje w infrastrukturę tu-
rystyczną zapewniają turystom jak najlepsze warun-
ki do odpoczynku, a jednocześnie pobudzają rozwój 
agroturystyki, co ma znaczenie dla naszych miesz-
kańców. Wielu z nich czerpie dochody właśnie z tu-
rystyki. Ludzi przyjeżdżających do nas na wypoczy-
nek przyciągają jeziora, Kanał Augustowski, Czarna 
Hańcza, Puszcza Augustowska. Jest to wyjątko-
wa oferta, ale musimy zadbać o to, by w pełni mo-
gli wykorzystać te walory. Rozbudowa infrastruk-
tury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego 
na pewno się do  tego przyczyni. Nasz projekt jest 
pierwszym tak dużym przedsięwzięciem zrealizowa-
nym na pojezierzu suwalsko-augustowskim.

Jest to kosztowna inwestycja, jej wartość to 
7,4 mln zł, w tym 5,1 mln zł to środki unijne. Czy 
byłaby możliwa jej realizacja bez tego wsparcia?
– Bez unijnego dofinansowania nie udźwignęliby-
śmy tej inwestycji. W  2007 r., gdy przystępowali-
śmy do  opracowania dokumentacji projektu i  jego 
założeń, budżet gminy Płaska wynosił 5,4 mln zł. 
Porwaliśmy się więc na  ogromne przedsięwzięcie 
i  udało się nam je przeprowadzić. Dzięki właśnie 
unijnym środkom. Nasz wkład wynosił 25 proc. Ko-
rzystne było to, że w tym projekcie VAT jest kosztem 
kwalifikowanym.

Co w ramach tego projektu zostało wykonane?
– Dużym przedsięwzięciem było zagospodarowanie 
terenu wokół Kanału Augustowskiego, który jest uni-
katem nie tylko w skali kraju, ale i Europy. Nieste-
ty, nie w pełni do tej pory wyeksponowanym. Tury-
ści mogli do niedawna oglądać tylko śluzy na Kana-
le, a nie cały jego bieg. Brzegi porośnięte krzakami 
zasłaniały widok. Uporządkowaliśmy je, odsłaniając 
tym samym wody Kanału. Wzdłuż niego, od  jezio-
ra Orle po jezioro Krzywe, zbudowaliśmy ścieżki ro-
werowo-narciarskie o długości ponad 3 km. Jadąc 
rowerem, a zimą na nartach, turyści przemieszcza-
ją się wzdłuż wód Kanału. Zbudowaliśmy ponadto 
małą architekturę – wiaty z siedziskami, wiaty gril-
lowe. Urządziliśmy plaże nad kanałem, by turysta 
mógł się wykąpać w  jego wodach. Zadbaliśmy też 

o drogi dojazdowe do śluz na kanale. Projekt zreali-
zowany ze środków RPO wpisuje się w całość dzia-
łań poprawiających stan infrastruktury turystycznej.

Na terenie gminy położone są jeziora, które latem 
są miejscem wypoczynku turystów. Czy wszystkie 
są już zagospodarowane?
– Wcześniej nie wszystkie plaże nad jeziorami były 
odpowiednio przygotowane. Dlatego część środków 
przeznaczyliśmy właśnie na ich zagospodarowanie. 
Teraz mamy dobrze urządzone plaże nad  jeziorami 
Mikaszewo, Serwy i Paniewo. Zbudowaliśmy pomo-
sty, budynki sanitarne, wiaty grillowe, przebieralnie 
plażowe, urządziliśmy place zabaw dla dzieci oraz 
miejsca parkingowe, zamontowaliśmy stojaki na ro-
wery. Teren wokół plaż jest oświetlony. Turyści mają 

więc dobre warunki do wypoczywania nad tymi je-
ziorami.

Co jeszcze mieściło się w projekcie rozbudowy in-
frastruktury turystycznej w gminie Płaska?
– Kolejnym zadaniem była budowa gminnego cen-
trum turystyczno-sportowego, z  którego korzysta-
ją zarówno turyści, jak i mieszkańcy gminy. W skład 
tego kompleksu wchodzi centrum informacji tu-
rystycznej, gminny ośrodek kultury, zespół boisk 
sportowych, wypożyczalnia nart, sauna, siłow-
nia. Realizacja projektu poszerza ofertę usług tury-
stycznych, rekreacyjnych i sportowych, przyczynia 
się też do podwyższenia poziomu życia mieszkań-
ców gminy.

Rozmawiała: Teresa Hurkała

Gminne Centrum  
Turystyczno-Sportowe

Ścieżka rowerowa wzdłuż 
Kanału Augustowskiego
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Infrastruktura społeczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działanie 5.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”

„Poprawa dostępu i jakości usług medycznych  
w gminie Majdan Królewski” 

Gmina, która dba o zdrowie mieszkańców

Projekt Pt. „PoPraWa dostęPu 
i jakości usług medycznych 
W gminie majdan króleWski” 
ma Przede Wszystkim charakter 
sPołeczny. realizoWany był 
W odPoWiedzi na Potrzeby 
mieszkańcóW i z myślą 
o mieszkańcach.

Majdan Królewski jest gminą wiejską, której do-
tyczy problem niekorzystnych zmian w struktu-

rze demograficznej. Są one charakterystyczne tak-
że dla innych podobnych, wiejskich gmin. – Doty-
ka nas proces emigracji młodych ludzi i wzrost liczby 
osób starszych – przyznaje wójt Jerzy Wilk. Ale wła-
dze gminy myślą perspektywicznie i dlatego już dziś 
postanowiły zapewnić osobom z terenu gminy bez-
pośrednio na miejscu dostęp do usług medycznych 
o  odpowiednio wysokim standardzie. – Chodzi tu-
taj o ukierunkowanie się na osoby starsze i niepeł-
nosprawne, które ze względu na ograniczenia komu-
nikacyjne mają trudności w  dotarciu do  większych 
miast, gdzie infrastruktura zdrowotna jest bardziej 
rozwinięta – wyjaśnia wójt. Ale nie tylko, bo równo-
cześnie gmina chce zadbać o zdrowie dzieci i mło-
dzieży. – Zdrowe społeczeństwo chętniej angażu-
je się w działania społeczne i  aktywną działalność, 
a  to przekłada się na  produktywność i  wzrost go-
spodarczy – uważa wójt Wilk. Dlatego też w ramach 
projektu poprawiającego dostępność i  jakość usług 

medycznych zrealizowano cały szereg działań ukie-
runkowanych na  te cele. Przebudowano dach, wy-
budowano podjazdy dla niepełnosprawnych, wyko-
nano termomodernizację budynku Gminnego Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
(GSPZOZ) w  Majdanie Królewskim. Zaadaptowano 
pomieszczenie pod gabinet stomatologiczny oraz za-
kupiono unit stomatologiczny w Publicznym Gimna-
zjum w  Majdanie Królewskim. Działanie przyczyni-
ło się do stworzenia dostępu do bezpłatnych usług 
stomatologicznych dzieciom i  młodzieży z  terenu 
całej gminy. – Znany jest powszechnie występują-
cy problem próchnicy u tej grupy społecznej. Próch-
nica jest uznawana dzisiaj za chorobę cywilizacyjną. 
Dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej, z któ-
rej mogą korzystać uczniowie z całej gminy stano-
wi ważny aspekt w polityce zdrowotnej gminy Maj-

dan Królewski, szczególnie jeśli chodzi o  młodszą 
populację. Nasze działania rozwijają wśród uczniów 
zdolności społeczne i  krzewią pozytywne nawyki – 
przyznaje Jerzy Wilk. W ramach projektu zakupiono 
też sporo nowoczesnej aparatury medycznej (USG, 
EKG, aparaturę do  rejestracji, analizy i  archiwiza-
cji odczytów EKG, system „holtera”, bieżnię wysił-
kową, urządzenie do masażu podciśnieniowego), co 
ma duże znaczenie w zakresie działań profilaktyczno-
-leczniczych chorób układu krążenia. Warto zwrócić 
uwagę na to, że zwiększyła się szansa na wykrywa-
nie chorób we wczesnych stadiach rozwoju. Rów-
nież w  nagłych przypadkach, np. zagrożenia życia, 
dostępność do tej aparatury jest nieoceniona.

Mieszkańcy są zadowoleni
Jakie są opinie mieszkańców na temat tych działań 
gminy? W budynku GSPZOZ trudno znaleźć kogoś, 
kto nie byłby zadowolony z  budowy podjazdu dla 
niepełnosprawnych czy zakupu nowoczesnej apara-
tury. – Zawsze lepiej, gdy coś znajduje się na miej-
scu i dane badanie można przeprowadzić tutaj. Wie-
le osób, zwłaszcza starszych, w takiej sytuacji czu-
je się po prostu bezpieczniej – przyznaje emerytka, 
pani Maria. – Mając świadomość, że mogą skorzy-
stać z nowoczesnych urządzeń i usług, mieszkańcy 
gminy na pewno chętniej korzystają z oferty ośrod-
ka – dodaje. Rzeczywiście, zwiększenia ruchu w   
GSPZOZ trudno nie zauważyć. – Poprzez realizację 
tego projektu, wszyscy mieszkańcy mają poczucie 
troski ze strony samorządu o ich stan zdrowia. A to 
dla samorządowca bardzo ważne – podkreśla wójt.

Seweryn Pieniążek

Unit  
stomatologiczny

Bieżnia  
wysiłkowa

Nowoczesny  
aparat USG
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Infrastruktura techniczna
Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie 5.1.1 „Infrastruktura turystyki”

„Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy”
rozmoWa z  
andrzejem WyganoWskim,  
Wójtem gminy stePnica:

Panie wójcie, czy to pomyślne wiatry przywiały 
do gminy fundusze na stworzenie wspaniałej ma-
riny na Kanale Młyńskim?
– Same pomyślne wiatry raczej by nie wystarczy-
ły, chociaż przy realizacji każdego przedsięwzięcia 
są mile widziane. Gdyby nie dofinansowanie, które 
otrzymaliśmy, wykonanie tej ogromnej inwestycji, 
wartej prawie osiem milionów złotych, nie byłoby 
możliwe. Dzięki środkom pozyskanym z RPO i wła-
snym już dziś możemy poszczycić się największą 
w basenie Zalewu Szczecińskiego mariną, nie licząc 
Świnoujścia, które ma przystań morską.

Kanał Młyński, wybudowany jeszcze przed woj-
ną, został całkowicie wyremontowany i  zagospo-
darowany po obu brzegach. Przy nabrzeżach o dłu-
gości ok. 1400 m może jednorazowo cumować 
250-300 jednostek sportowo-żeglarskich. Powstał 
bosmanat, jest ochrona całodobowa i zaplecze sa-
nitarne z prysznicami. Kanał został również pogłę-
biony, aby stworzyć możliwość wprowadzenia więk-
szych jednostek pływających. Powstała komplekso-
wa baza żeglarska.

Czy Stepnica jest rajem tylko dla żeglarzy?
– Sądzę, że jest to znakomite miejsce na spędzenie 
urlopu dla każdego. Poza imponującą mariną, mamy 
też wspaniałą plażę. W ramach projektu realizowa-
liśmy dwa zadania i  drugim z  nich było zagospo-
darowanie terenu plaży. Dla podniesienia komfortu 
użytkowników został wymieniony piasek, rozbudo-
wany i  zmodernizowany pomost, a  także wykona-
ny ciąg spacerowy. Dzięki tym inwestycjom, pla-
ża dwukrotnie uhonorowana została błękitną flagą. 
Jest to wyróżnienie nadawane przez międzynarodo-
wą organizację z  siedzibą w  Danii, która dokonu-
je oceny funkcjonowania plaż na świecie, a błękit-
na flaga jest symbolem oceny najwyższej. Turyści 
znajdą u nas czystą wodę, czysty piasek, ratowni-
ków, zaplecze sanitarne, kosze plażowe, sprzęt pły-
wający, plac zabaw, a także molo o długości 160 m, 
czyli najwyższe światowe standardy.

Rekomendacja w postaci błękitnej flagi to znako-
mita promocja Waszego regionu także poza grani-
cami kraju. Czy macie wielu turystów zagranicz-
nych?
– Stepnica położona jest w  odległości 50 km 
od Szczecina, ale także 160 km od Berlina. Mamy 
więc wielu turystów z Niemiec. I przyjeżdża ich każ-
dego roku więcej, bo otrzymują coraz wyższy stan-
dard usług.

Czyżbyście konkurowali z  miejscowościami nad-
morskimi?
– Raczej staramy się stworzyć alternatywę dla 
kuror tów morskich. Postawiliśmy na  turysty-
kę, bo walory przyrodnicze terenu wskazują nam 
kierunek rozwoju. Jedną trzecią dość dużej po-
wierzchni naszej gminy zajmują zbiorniki wodne, 
1/3 Puszcza Goleniowska, a pozostała 1/3 to te-
reny zurbanizowane i  rolne. Gmina ma ogromny 
potencjał turystyczny, o  czym świadczy choćby 
fakt, że przed wojną było tu 3500 miejsc nocle-
gowych, a obecnie jest ich 500. Chcemy tę niszę 
zagospodarować.

Czy dzięki zrealizowanemu ostatnio projektowi 
nastąpiło ożywienie ruchu turystycznego, a co za 
tym idzie rozwój działalności gospodarczej z nim 
związanej?
– Nie jest to jedyna inwestycja w naszej miejscowo-
ści, lecz kolejny duży krok w rozwoju infrastruktu-
ry turystycznej gminy. Z roku na rok przyjeżdża co-
raz więcej turystów. A zwiększony ruch turystyczny 
sprawia, że przybywa inicjatyw prywatnych w po-

większaniu bazy noclegowej. Powstają gospodar-
stwa agroturystyczne i prywatne pensjonaty. O roz-
woju regionu świadczy także ożywienie inwestorów. 
Aktualnie w centrum wsi powstaje supermarket Bie-
dronka oraz restauracja z dancingiem.

Czy nowopowstała infrastruktura przyciąga rów-
nież organizatorów letnich imprez?
– Na otwarcie przystani przy Kanale Młyńskim zor-
ganizowano tu zakończenie XLVII Etapowych Regat 
Turystycznych. A  cyklicznymi już imprezami sta-
ły się wybory Miss Zalewu Szczecińskiego, poszu-
kiwanie skarbów na  stepnickiej plaży i  turniej piłki 
siatkowej oraz Jazz Piknik nad Zalewem, z  udzia-
łem takich gwiazd, jak Halina Frąckowiak, Krysty-
na Prońko, Andrzej Grabowski, Anna Jurksztowicz 
czy coroczny Międzynarodowy Turniej Bokserski, 
przeprowadzany w nowym amfiteatrze, pod patro-
natem i z osobistym udziałem mistrzów świata Da-
riusza Michalczewskiego i Krzysztofa „Diablo” Wło-
darczyka. Atrakcji więc nie brakuje.

Zachęcam do spędzenia urlopu w Stepnicy.
Rozmawiała: Janina Tomczyk

Plaża  
w Stepnicy

Przystań przy Kanale Młyńskim 
w Stepnicy
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Infrastruktura społeczna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji  
w Izerskiej Krainie Cisów – Henrykowie Lubańskim,  

położonym na styku trzech granic”

utarty jest WyidealizoWany obraz Wsi, 
kłaniającej się czystym PoWietrzem, 
zdroWą, ekologiczną żyWnością 
i otWartą zieloną Przestrzenią, którą 
Przecinają jedynie drzeWa. dla 
mieszkańcóW Wsi Wygląda to inaczej: 
każdy dzień jest uPorządkoWany 
Przez codzienne czynności, nie ma 
możliWości oderWania się od szarej 
rzeczyWistości. W henrykoWie 
lubańskim udało się stWorzyć miejsce 
gdzie jest to możliWe.

Wystąpili tutaj i  gościli m.in. kardynał Henryk 
Gulbinowicz, aktor Henryk Gołębiewski, saty-

ryk Henryk Sawka, komentator sportowy Henryka 
Urbaś, wybitny reprezentant polski i  trener Henryk 
Kasperczak, były opozycjonista i doradca prezyden-
ta RP Henryk Wujec oraz była opozycjonistka i dzia-
łaczka społeczna Henryka Krzywonos-Strycharska. 
Co ich przyciągnęło do  Henrykowa Lubańskiego?  

– Corocznie organizujemy ogólnopolską imprezę pod 
nazwą Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa Lu-
bańskiego. Co roku staramy się zaprosić jakiegoś 
znanego Henryka – tłumaczy wójt gminy Lubań Zbi-
gniew Hercuń. Od 2012 r. taka impreza może być 
organizowana w specjalnie przygotowanym do tego 
miejscu. – Powstała scena i  mały amfiteatr. Teren 
został utwardzony kostką, umieściliśmy tam ławki. 
Od razu powstało także miejsce do tańczenia i wy-
stępów scenicznych – wyjaśnia wójt. To jednak nie 

koniec, bowiem w 2014 r. wójt planuje dalszą roz-
budowę tego miejsca (m.in. budowę wiaty i sanita-
riatów oraz obiektów w pobliżu). – Centrum wsi bę-
dzie prawdziwym centrum kulturalno-rozrywkowym. 
Obok jest boisko, będą wkrótce zainstalowane urzą-
dzenia fitness, budujemy plac zabaw. Jest także bu-
dynek dawnej manufaktury. W jego wyremontowanej 
połowie jest schronisko. Chcemy zmodernizować 
drugą część i zagospodarować na świetlicę wiejską 
i Dom Kultury – zdradza plany wójt.

Miejsce do prezentacji własnych 
umiejętności

Jak podkreślają mieszkańcy gminy Lubań, przyczy-
niło się do tego stworzenie miejsca do wypoczynku 
i  rekreacji, które umożliwia organizację różnych im-
prez. Pomysł ten to postulat samych mieszkańców. 

Ale pojawiły się problemy z jego realizacją. – W Ra-
dzie przez pewien czas nie chciano tej inwestycji. Na-
prawdę z  trudem to przeforsowaliśmy – tłumaczy 
wójt. Przedsięwzięcie udało się jednak zrealizować 
i dziś służy mieszkańcom, którzy interesują się kul-
turą, uczestniczącym w różnorodnych wydarzeniach 
kulturalnych. Pozwala na zaprezentowanie zdolności 
i talentów dla szerszej publiczności, np. w trakcie or-
ganizowanych corocznie w  miejscowości Henry-
ków Lubański Imienin Henryka, Henryki i  Henryko-
wa Lubańskiego, Dnia Placka lub Jarmarku Henry-
kowskiego. Ten ostatni umożliwia rękodzielnikom 
promocję i sprzedaż swoich dzieł. Na uwagę zasłu-
gują korale cisowe, które są wytwarzane przez pa-
nie należące do  Stowarzyszenia Rozwoju Henryko-
wa Lubańskiego. – Co roku organizujemy minimum 
4-5 imprez o charakterze masowym. Dla przykładu; 
na występie zespołu BOYS było około 3,5 tys. osób 
– wyjaśnia wójt. Jak przyznają władze gminy, przy-
gotowanie np. Ogólnopolskich Imienin Henryka, Hen-
ryki i Henrykowa Lubańskiego to ogromny wysiłek. 
Dlatego, aby cała impreza zakończyła się sukcesem, 
nieodzowne jest zaangażowanie mieszkańców. Dzię-
ki umiejętności współpracy i wysiłku, który wkłada-
ją również mieszkańcy gminy, można mówić o uda-
nym efekcie końcowym. Warto też zwrócić uwagę, 
że zrealizowany projekt umożliwia współpracę z  or-
ganizacjami pozarządowymi, m.in. ze  Stowarzysze-
niem Rozwoju Henrykowa. Realizacja Projektu po-
zwala na współpracę z samorządami lokalnymi. Ta-
kimi imprezami były m.in. XXI Samorządowe Igrzyska 
Sportowe Związku Gmin „Kwisa”, w której uczestni-
czyli samorządowcy z 8 gmin.

Seweryn Pieniążek, Janina Tomczyk

Z obiektu  
korzystają  
Koła  
Gospodyń  
Wiejskich

Scena wygląda  
imponująco

Imprezy przyciągają  
wiele osób
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Infrastruktura techniczna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji  
w Wambierzycach”

Wambierzyce w  gminie Radków (woj. dolno-
śląskie), położone u podnóża Gór Stołowych, 

nazywane są dolnośląską Jerozolimą. Zbudowa-
ne na kształt Świętego Miasta, zachwycają późno-
barokową bazyliką oraz intrygują atmosferą cudów, 
związanych z figurką Matki Boskiej Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin. Niezapomniane wrażenia pozo-
stawia utworzona na  wzgórzach rozległa kalwaria, 
na której podziwiać można blisko 80 kaplic.

W  słynących z  kultu religijnego Wambierzy-
cach historia splata się z  nowoczesnością. Stara-
niem władz gminnych, przy wsparciu finansowym 
z  PROW 2007-2013 utworzone zostało Wiejskie 
Centrum Kultury, Integracji i  Rekreacji. W  ramach 
tego przedsięwzięcia dokonano kapitalnego remon-
tu i  wewnętrznej przebudowy obiektu wpisanego 
do rejestru zabytków. Powstała w nim super nowo-
czesna siłownia, wielofunkcyjna sala z pomieszcze-
niami pomocniczymi i  zapleczem sanitarnym oraz 
boisko do siatkówki. Obiekt spełnia wymogi ochrony 
środowiska dzięki zastosowaniu wszystkich współ-
czesnych technik budowlanych.

Dzięki wyremontowanemu zabytkowi Wambie-
rzyce stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla od-
wiedzających je turystów, a mieszkańcy zyskali wie-
lofunkcyjny obiekt.

Jak zrodził się pomysł na dość nietypową dla wsi 
działalność, taką jak siłownia? – pytam burmistrza 
Miasta i Gminy Radków, do której należą Wambierzyce.

– Od  2006 roku realizujemy Program Odnowy 
Wsi – mówi burmistrz Jan Bednarczyk. W Wambie-

rzycach jest już zmodernizowana szkoła z komplek-
sem boisk typu „Orlik”, potrzebne było jeszcze cen-
trum uzupełnienia sportu na okres jesienno-zimowy. 
Taką rolę znakomicie spełnia dobrze wyposażona si-
łownia. Ponadto mieszkańcy od lat marzyli o utwo-
rzeniu stosownie wyposażonego miejsca, w którym 
mogłyby odbywać się wiejskie zebrania, okoliczno-
ściowe uroczystości i  kameralne spotkania. A  do-
datkowo mieliśmy niszczejący budynek, znajdują-
cy się na liście zabytków. Po konsultacjach z miesz-
kańcami zrodził się pomysł utworzenia w  nim 

Centrum, łączącego te funkcje. W ten sposób ura-
towaliśmy zabytkowy obiekt, jednocześnie spełnia-
jąc oczekiwania mieszkańców – wyjaśnia burmistrz.

– W momencie otwarcia obiektu nie spodziewali-
śmy się aż tak dużego zainteresowania, jakie mamy 
obecnie. W okresie jesienno-zimowym wręcz braku-
je miejsc, trzeba było wprowadzić zapisy. W związ-
ku z tym powstało dodatkowe miejsce pracy, bo za-
istniała potrzeba zatrudnienia osoby koordynującej 
działalność obiektu – dodaje burmistrz Bednarczyk.

Budynek został przekazany pod patronat miej-
scowej szkoły i w pierwszej kolejności pełni funk-
cję społeczną. Odbywają się tam zajęcia wycho-
wania fizycznego oraz okolicznościowe akademie 
szkolne. Od  godziny piętnastej Wiejskie Centrum 
Kultury, Integracji i  Rekreacji jest dostępne dla 
wszystkich, a  zatrudniony przez gminę pracow-
nik zajmuje się organizacją i  prowadzeniem zajęć 
sportowych.

Dzięki powstaniu tego obiektu mieszkańcy Wam-
bierzyc zyskali nie tylko alternatywę na spędzanie cza-
su wolnego dla wszystkich grup wiekowych i możli-
wość poprawy kondycji zdrowotnej poprzez uprawia-
nie sportu, ale również miejsce spotkań integrujących 
miejscową społeczność. W dobie komputerów i  ży-
cia wirtualnego w sieci ma to niebagatelne znaczenie.

Mówi się o  wyrównywaniu różnic między wsią 
a miastem. Dysproporcje coraz bardziej się zaciera-
ją, a Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji 
w Wambierzycach jest znakomitym tego przykładem.

Janina Tomczyk

Kurs  
pierwsza pomoc

Dzieci chętnie uczestniczą 
w różnego rodzaju zajęciach

Siłownia w Wiejskim Centrum 
Kultury, Integracji i Rekreacji
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Infrastruktura społeczna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Moja miejscowość na portalu internetowym – Internetowe Kroniki 
Wsi (przygotowanie systemu informatycznego i szkolenie dla 

mieszkańców terenów wiejskich)”

rozmoWa z elżbietą PaWlak, 
sekretarzem gminy borek 
WielkoPolski:

Gmina Borek Wielkopolski idzie z duchem czasu, 
inwestując w  edukację mieszkańców związaną 
z elektronicznymi środkami przekazu.
– To prawda, Internetowe Kroniki Wsi to rodzaj nowo-
czesnego nośnika przekazu, który już w  niedalekiej 
przyszłości może zastąpić tradycyjną formę porozu-
miewania się z mieszkańcami przy pomocy komuni-
katów papierowych. W ramach zrealizowanego przez 
naszą gminę projektu został stworzony system, po-
zwalający na wykonanie stron internetowych wszyst-
kich sołectw oraz podłączenie ich do portalu, pełnią-
cego funkcję lokalnego środka przekazu. Kroniki są nie 
tylko opisywaniem zdarzeń i  historii wsi, służą rów-
nież do szybkiego kontaktowania się z mieszkańcami.

To dość innowacyjne działanie na  terenach wiej-
skich.
– Rzeczywiście, na wsiach mieszkańcy rzadziej niż 
w  miastach korzystają z  internetu, chociaż niemal 
w  każdej miejscowości mają już do  niego dostęp. 
My postanowiliśmy to zmienić.

W naszym projekcie uczestniczyły 44 osoby, po 
dwie z każdego sołectwa gminy. Zostały one prze-
szkolone z  zakresu pisania materiałów dziennikar-
skich, tworzenia fotografii reporterskiej i  obróbki 
zdjęć oraz systemu zarządzania treścią (CMS). Te-
raz uczestnicy tych szkoleń zajmują się bezpośred-

nią obsługą stron, ale udział w ich tworzeniu biorą 
mieszkańcy, należący do różnych grup wiekowych, 
o zróżnicowanych zainteresowaniach, wspólnie an-
gażując się w tworzenie kronik wsi.

Czy do tych nowatorskich działań udało się prze-
konać również starsze pokolenie mieszkańców?
– Dzięki projektowi wiele osób, dla których korzy-
stanie z komputera i internetu było nie lada wyzwa-
niem, przekonało się, że jest to dla nich osiągalne, 
a przełamywanie barier przynosi sporą satysfakcję 
i  zwiększa wiarę we własne możliwości. Wzrosła 
przy tym integracja społeczna, młodzi i  starsi na-
uczyli się ze  sobą współpracować. Wnuczkowie 
uczyli dziadków surfowania po internecie i po pew-
nym czasie okazywało się, że nie jest to tak skompli-
kowane, jak się początkowo wydawało.

Czy Internetowe Kroniki Wsi, utworzone w ramach 
projektu, żyją dalszym życiem?

– Kroniki są na  bieżąco uaktualniane, a  inicjatywa 
w tym zakresie należy do mieszkańców. Gmina dała 
narzędzie i nadzoruje działanie systemu, a sołectwa 
we własnym zakresie podejmują decyzje o tym, co 
jest ważne dla ich małej społeczności i co powinno 
znaleźć się w sieci. Do kronik trafiają zarówno aktu-
alne informacje z życia wsi, jak również zapowiedzi 
organizowanych imprez, różnego rodzaju ogłoszenia 
i obwieszczenia, a także ciekawe historie dotyczące 
samych mieszkańców. Pojawiające się komentarze 
są potwierdzeniem, że strony „żyją”.

A  pracownicy gminy starają się mobilizo-
wać do  korzystania z  nowego narzędzia promo-
cji wsi, bo jest to także znakomity przekaźnik in-
formacji samorządowej. Wszelkie bieżące wiado-
mości przeznaczone dla sołtysów, wysyłane są 
na skrzynki mailowe kronikarzy, z których, po wy-
drukowaniu, trafiają do sołtysów i na tablice ogło-
szeń. Jest to dla nas najszybsza forma kontak-
tu z terenem.

Czy z projektowych środków udało się także zaku-
pić sprzęt komputerowy, z którego mogą korzystać 
wszyscy mieszkańcy?
– Budżet projektu był niewielki, około 20 tys. zł, więc 
żadne trwałe środki w postaci komputerów nie zo-
stały zakupione. Nasi kronikarze pracują na  wła-
snym sprzęcie. Pozostały natomiast, cenniejsze 
od  komputerów, trwałe wartości społeczne. Naby-
te umiejętności przydają się w  trakcie wykonywa-
nej pracy zawodowej lub pomogły w jej znalezieniu, 
a kontakty i przyjaźnie nawiązane podczas trwania 
projektu nie skończyły się wraz z jego zamknięciem 
i trwają nadal.

Cel projektu, zakładający aktywizację i  integra-
cję społeczności wiejskiej został osiągnięty z  na-
wiązką.

Rozmawiała: Janina Tomczyk

Cykl szkoleń obejmował  zagadnienia 
teoretyczne i ćwiczenia praktyczne

Na zakończenie projektu 
uczestnicy otrzymali certyfikaty
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Infrastruktura techniczna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

„Rozbudowa i przebudowa gminnego targowiska  
w Janowie Podlaskim”

rozmoWa z jackiem hurą, Wójtem 
gminy janóW Podlaski:

Gmina Janów Podlaski zrealizowała przy współ-
udziale środków unijnych przebudowę i  rozbudo-
wę targowiska. Czy w dobie supermarketów ta in-
westycja jest potrzebna mieszkańcom?
– W najbogatszych krajach Europy zachodniej dzia-
łają targowiska i  to nierzadko w  reprezentacyjnych 
miejscach zabytkowych miast. Okazuje się więc, że 
ta forma handlu jest wciąż żywa i potrzebna ludziom. 
Także w Janowie wystarczy wybrać się na  zakupy 
w  dzień targowy, by zobaczyć, że wszystko tętni 
tu życiem. Przyjeżdżają z  towarami rolnicy z  oko-
licznych miejscowości, którzy są nie tylko sprze-
dawcami, ale i  klientami. Wielu mieszkańców wła-
śnie tu robi swoje zakupy, bo jest taniej niż w skle-
pach. Uznaliśmy, że ważne jest, by handel odbywał 
się w warunkach wygodnych dla wszystkich. Kilka-
naście lat temu kupujący i sprzedający brnęli jesie-
nią w błocie w jednej z bocznych ulic. Potem uda-
ło się nam uzyskać teren o tyle lepszy, że częściowo 
utwardzony. Ale dopiero teraz stworzone zostały wa-
runki na miarę XXI wieku.

Na czym polegała przebudowa?
– Zbudowaliśmy 38 zadaszonych pawilonów, 
w  których można handlować nawet w  deszczo-
we dni. Są one wyposażone w  energię elektrycz-
ną. Podzieliliśmy je na  zróżnicowane sektory, by 
klienci mogli łatwiej odnajdywać stoiska. Oddali-

śmy do użytku budynek z 4 pomieszczeniami, co 
daje możliwość sprzedaży świeżego mięsa, wę-
dlin, jaj, ryb i innych produktów. Są wiaty przezna-
czone dla tych rolników, którzy przyjadą ciągnikami 
i będą sprzedawać ziemniaki czy warzywa w więk-
szych ilościach. Ciągi piesze wyłożyliśmy kostką, 
drogi dojazdowe do  targowiska zostały utwardzo-
ne. Urządziliśmy też parking. Teren odwadniany jest 
powierzchniowo poprzez spadki terenu. Zadbali-
śmy o estetykę placu targowego. Utworzono pasy 
zieleni, ustawiliśmy ławki, kosze na śmieci oraz ta-

blice informacyjne. Całość jest funkcjonalna i  do-
brze się prezentuje.

Czy producenci są zainteresowani tą formą handlu?
– Wiadomo, że muszą poświęcić na  to cały dzień, 
ale przecież intensywne prace w  gospodarstwie 
nie trwają bez przerwy. Jest to zaś dla nich szansa 
na uzyskanie znacznie lepszych cen niż w punktach 
skupu. W zeszłym roku ziemniaki jadalne sprzeda-
wano u nas po 15 groszy za kilogram, w sklepach 
kosztowały już 70 gr. Rolnik, który sprzedał je na tar-
gowisku po 40 gr, zarobił na tym, a kupujący naby-
li je taniej niż w sklepach. Na tym polega idea skra-
cania łańcucha pośredników między producentem 
a konsumentem. A konkurencja zmusza do popra-
wy jakości oferowanych produktów.

Czy całe targowisko przeznaczone jest tylko 
na handel artykułami żywnościowymi?
– Tak jak na każdym targu, są tu najrozmaitsze to-
wary w zależności od potrzeb kupujących: od odzie-
ży, obuwia, poprzez artykuły gospodarstwa domo-
wego, chemii gospodarczej, żywność, po urządze-
nia i narzędzia do produkcji rolnej.

Jaki był koszt tej inwestycji?
– Jej budżet wyniósł 1,36 mln zł, w tym kwota unij-
nego dofinansowania to 823 tys. zł. Prace przepro-
wadziliśmy w ciągu roku i targowisko od końca paź-
dziernika służy nam wszystkim. Polepsza też wizeru-
nek gminy wśród potencjalnych inwestorów.

Rozmawiała: Teresa Hurkała

 Wielu mieszkańców  
właśnie tu robi zakupy

Otwarcie targowiska  
w Janowie Podlaskim
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Parcewo”

Parcewo jest niewielką wsią położoną w  pobliżu 
Bielska Podlaskiego. Liczy tylko 195 mieszkań-

ców, którzy zajmują się głównie działalnością rolni-
czą. Bliska odległość od  miasta umożliwia im ko-
rzystanie z  jego oferty kulturalnej. Jednak społecz-
ność Parcewa od dawna zabiegała o  to, by mogła 
w swoim środowisku spędzać wolny czas, by coś 
się w nim działo. Z  jej inicjatywy w 2009 r. utwo-
rzono tu jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, 
a następnie powołano przy niej zespół artystyczny 
„Łuna”. To pokazuje, że ludzie nie chcieli być tylko 
odbiorcami oferty placówek kulturalnych w Bielsku, 
ale czuli potrzebę aktywnego uczestniczenia w ży-
ciu kulturalnym. Zespół skupia młodych i starszych 
mieszkańców wsi, ale też z okolicznych miejscowo-
ści, a nawet z Bielska. W swoim repertuarze ma za-
równo pieśni strażackie, jak i ludowe, znane i lubia-
ne na wielokulturowym Podlasiu. Brakowało jednak 
odpowiedniego miejsca na spotkania członków ze-
społu. Był wprawdzie budynek, w którym mieściła 
się wiejska świetlica, lecz stan techniczny i warunki 
lokalowe nie były najlepsze.

– Mieszkańcy Parcewa zabiegali o  to, by wyre-
montować świetlicę i urządzić ją tak, by stała się ona 
centrum aktywności społecznej. By mogły z niej ko-
rzystać dzieci i młodzież, członkowie zespołu folklo-

rystycznego, strażacy, a także by można było orga-
nizować w niej różnego typu uroczystości, także ro-
dzinne, jak obiady żałobne, chrzciny, poprawiny po 
weselach czy osiemnastki. To w świetlicy odbywa-
ją się zebrania wiejskie, zarówno organizowane przez 
samych mieszkańców, jak i przez urząd gminy. Pod-
czas tych spotkań ludzie mogą przedstawić swoje 
oczekiwania, konsultowane są z nimi planowane in-
westycje. Ponadto w świetlicy odbywają się koncerty 
różnych zespołów działających na terenie naszej gmi-
ny, przeprowadzane są również zawody strażackie. 
Stała się ona miejscem integrującym wiejską spo-
łeczność, pobudzającym aktywność mieszkańców 
– mówi  Raisa Rajecka, wójt gminy Bielsk Podlaski.

Wyremontowano nie tylko sam budynek świetli-
cy, ale też uporządkowano teren wokół niego. Znaj-
dująca się na nim wiata służy za scenę do wystę-
pów zespołów artystycznych. A całość wraz z bo-
iskiem sportowym tworzy swego rodzaju kompleks 
–  amfiteatr. Koszt przebudowy świetlicy wyniósł 
378 tys. zł, w tym 54,9 tys. zł stanowią środki unij-
ne. – Realizacja projektu znacznie podniosła stan-
dard obiektu i poprawiła warunki funkcjonowania jej 
użytkowników. Wykonano nową elewację zewnętrz-
ną, w pomieszczeniach zainstalowano klimatyzację. 
Zbudowano kominek, który jesienią i zimą ogrzewa 

świetlicę. Ze środków własnych gminy wyposażono 
zaplecze kuchenne i pomieszczenia. Prace remonto-
we wykonane zostały w taki sposób, by ograniczyć 
bariery architektoniczne i  umożliwić korzystanie 
ze świetlicy osobom niepełnosprawnym. O tym, że 
było to potrzebne przedsięwzięcie, najlepiej świad-
czy to, że w świetlicy toczy się życie wiejskiej spo-
łeczności – zauważa pani wójt.

Wyremontowana i  urządzona świetlica wiejska 
w  Parcewie niejako zachęca mieszkańców do  ak-
tywności. Założyli stowarzyszenie „Nasza Ojcowi-
zna”, które zrealizowało projekty „Z pieśnią za pan 
brat, powrót do przeszłości” oraz „Ocalić od zapo-
mnienia”. W 2009 r. utworzono zespół pieśni regio-
nalnej „Łuna”, który występuje na  gminnych uro-
czystościach, a  trzy lata temu wydał swoją płytę. 
To w  Parcewie zrodził się pomysł pokazania wła-
snoręcznie wykonanych ręczników obrzędowych. 
Z inicjatywy urzędu gminy, sołtysa wsi oraz zespo-
łu „Łuna” podczas dożynek gminnych połączonych 
z  festynem białoruskim zorganizowano objazdową 
wystawę „Ocalić od zapomnienia – ochrona ręczni-
ka obrzędowego w gminie Bielsk Podlaski”. Należy 
oczekiwać, że mieszkańcy Parcewa wystąpią z ko-
lejnymi, ciekawymi inicjatywami. 

Teresa Hurkała

Świetlica 
w Parcewie

Miejsce spotkań 
mieszkańców
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Infrastruktura techniczna

Regionalny Program Operacyjny  
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 9.1 „Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kulturowa”

„Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” 

W Lipuszu powstała nowoczesna i innowacyjna sala sportowa

rozmoWa z anetą hudzińską 
z urzędu gminy W liPuszu:

Sala sportowa przy Zespole Szkół w Lipuszu kosz-
towała ponad 6 mln zł, z tego dofinansowanie wy-
niosło ponad 3 mln zł. Dzięki temu udało się stwo-
rzyć salę sportową, która ma całkiem sporo nie-
konwencjonalnych i innowacyjnych rozwiązań.
– Dotyczy to zwłaszcza wentylacji i  ogrzewania 
obiektu, co powoduje, że obiekt charakteryzuje się 
dużą energooszczędnością. W budynku zastosowa-
no wymienniki gruntowe, pompy ciepła i instalacje 
solarne, a więc nieobce były nam odnawialne źró-
dła energii. Powietrze dostarczane do sali przecho-
dzi przez wymiennik gruntowy, w którym w zależ-
ności od pory roku jest albo schładzane (lato), albo 
podgrzewane (zima). Pompy ciepła zasilają system 
centralnego ogrzewania podłogowego. Natomiast 
instalacja solarna dostarcza ciepłej wody użytko-
wej. Te rozwiązania to ciekawy pomysł, który moż-
na stosować w podobnych obiektach na  terenach 
wiejskich.

Co zadecydowało o budowie sali w pobliżu Zespo-
łu Szkół?
– Oczywiście ta lokalizacja nie jest przypadkowa. 
Sala sportowa znajduje się przy Zespole Szkół w Li-
puszu obok boiska piłkarskiego z  bieżnią, zespołu 
boisk „Orlik”, ceglanych kortów tenisowych. Może-

my więc mówić tutaj o pewnym dopełniającym się 
kompleksie sportowo-oświatowym. Warto zwrócić 
uwagę, że w  ramach tego projektu przeprowadzo-
ne zostało również zagospodarowanie terenu wo-
kół sali. Polegało ono na budowie chodników i pla-
cu manewrowego.

Kto korzysta z obiektu?
– Do  godziny 17 sala jest wykorzystywana przez 
Zespół Szkół w Lipuszu, dla pozostałych osób jest 
dostępna w  godzinach 17-21 oraz w  weekendy. 
W  tych godzinach odbywają się zajęcia sporto-
we dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowa-
ne przez lokalne kluby sportowe i Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji. W obiekcie jest sala ko-
rekcyjna, z  której korzystają najmłodsi uczniowie. 
Jest wykorzystywana również jako sala fitness. 
Oprócz tego jest siłownia, która jest dość popu-
larnym miejscem spędzania wolnego czasu przez 
młodzież męską. Ten obiekt to idealne miejsce dla 
organizowania wszelkiego typu konkursów i imprez 
sportowych z udziałem widowni. Na piętrze przy-
gotowanych jest 248 miejsc dla widzów. Są pod-
jazdy i winda dla osób niepełnosprawnych, tutaj nie 
ma żadnych ograniczeń. W  obiekcie znajdują się 
dwie szatnie na 30 osób, każda z własnym węzłem 
higieniczno-sanitarnym, z natryskami, umywalkami 
i  WC. Jeśli chodzi o  nawierzchnię boiska sporto-
wego, to mówimy tutaj o  podłodze z  legarów. To 
zapewnia odpowiednią sprężystość i  bezpieczne 

użytkowanie. Jest możliwa gra w siatkówkę, koszy-
kówkę, tenis i piłkę ręczną. W zależności od ustaleń 
rozgrywane są tutaj mecze na szczeblu gminnym, 
powiatowym czy wojewódzkim. Z obiektu korzysta 
Powiatowa Liga Piłki Siatkowej Kobiet. Ale odbywa-
ły się tutaj też np. turnieje karate. Wcześniej gmina 
nie posiadała funkcjonalnej sali sportowej, miesz-
kańcy sami postulowali potrzebę jej budowy. W tej 
chwili jest to jedyny taki obiekt w gminie. Stąd zain-
teresowanie jest spore.

Czy są to tylko imprezy o charakterze sportowym?
– Mają różnoraki charakter. To idealne miejsce, aby 
organizować imprezy kulturalne i  występy, np. ja-
sełka. Szczególnie te, które potrzebują większej 
powierzchni. Takim przykładem ciekawej imprezy 
o większym rozmiarze jest IV Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich. Na sali sportowej KGW z róż-
nych miejscowości rywalizowały w  konkursach, 
które polegały m.in. na odgrywaniu scenki kabareto-
wej, prezentacji tanecznej i śpiewaczej, była też de-
gustacja potraw.

Czyli można powiedzieć, że obiekt spełnia swoją 
rolę ku zadowoleniu mieszkańców.
– Dokładnie. Obiekt w pełni się sprawdził, jest wielo-
funkcyjny, nowoczesny, otwarty dla niepełnospraw-
nych. Mieszkańcy często korzystają z  możliwości, 
jakie im daje.

Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

Sala sportowa  
przy Zespole Szkół w Lipuszu

Wnętrze  
sali sportowej
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Infrastruktura społeczna

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Remont i przebudowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Jankowice”

Jankowice są niewielką wsią w  gminie Ładzice. 
Przed laty funkcjonowała tu szkoła. Gdy uczniów 

przeniesiono do innej placówki, przez pewien czas 
z  budynku korzystali harcerze, organizując w nim 
zbiórki i biwaki. Jednak jego stan techniczny pogar-
szał się z roku na rok. – By nie dopuścić do kom-
pletnej dewastacji obiektu, postanowiliśmy przebu-
dować go, wyremontować i urządzić w nim świe-
tlicę wiejską. Taka placówka była we  wsi bardzo 
potrzebna. Chcieliśmy by stała się centrum aktyw-
ności społecznej. Miejscem spotkań mieszkańców, 
jak i  turystów odwiedzających naszą gminę, która 
jest położona w dolinie rzeki Warty. W Jankowicach 
wiele rodzin ze Śląska ma swoje działki rekreacyjne. 
Ci ludzie są aktywni, chętnie uczestniczą w  życiu 
wsi. Także oni mogą korzystać ze świetlicy – mówi 
Wioletta Pichit, wójt gminy Ładzice. Realizacja tej 
inwestycji nie byłaby możliwa bez dofinansowania 
ze  środków unijnych. Jej całkowity koszt wyniósł 
590 tys. zł, w tym 360 tys. stanowiło wsparcie pie-
niędzmi unijnymi. Ładzice nie są bogatą gminą, jej 
budżet nie przekracza 12 mln zł, a potrzeby inwe-
stycyjne, zwłaszcza w  zakresie infrastruktury, są 
nadal duże. I  niełatwo byłoby wykonać przebudo-
wę szkoły wyłącznie z własnych środków. Oprócz 
modernizacji budynku i dostosowania go do prowa-
dzenia innego typu działalności, konieczne było jego 
różne wyposażenie, tak by obiekt mógł służyć za-
równo dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym. 
Kupiono meble, 60-calowy telewizor z możliwością 
oglądania filmów w najnowszej technologii, bezpo-
średnio z przenośnych nośników, na przykład pen-

drive, odtwarzacz Blu-Ray z  technologią 3D, wie-
żę Hi-Fi.

Teren wokół świetlicy został uporządkowany i ogro-
dzony. Powstała tzw. mała architektura. Można tam 
organizować biwaki szkolne, imprezy integracyjne, 
plenery malarskie. – Po niemal roku funkcjonowa-
nia świetlicy widać jak bardzo jest ona przydatna, jak 
wpływa aktywizująco na mieszkańców. Nie do przece-
nienia jest jej rola integrowania lokalnej społeczności. 
Odbywają się tu różne spotkania i  uroczystości typu 
andrzejki, Dzień Kobiet, zapusty. Ze świetlicy korzysta-
ją mieszkańcy innych miejscowości, jak i straż pożar-
na, odbywają się próby orkiestry. To tu mogliśmy zor-

ganizować spotkanie związku gmin powiatu radomsz-
czańskiego – podkreśla pani wójt. Ważne jest to, że już 
samo istnienie dobrze wyposażonej świetlicy stanowi 
dla mieszkańców Jankowic, jak i okolic zachętę do po-
dejmowania różnych inicjatyw. Podczas realizacji pro-
jektu nawiązano współpracę z organizacjami pozarzą-
dowymi – stowarzyszeniem Zadruga Wierczan, które 
zajmuje się propagowaniem kultury materialnej i wie-
dzy historycznej o  wczesnośredniowiecznej Polsce 
i Europie, w szczególności z regionu radomszczańskie-
go oraz ze stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Miej-
scowości Radziechowice Drugie.

Okazało się, że ludzie chętniej niż kiedyś uczestni-
czą w spotkaniach, na których konsultowane są waż-
ne dla nich decyzje dotyczące poprawy stanu infrastruk-
tury technicznej. Wskazują na potrzebę dobudowy sie-
ci wodociągowej, remont drogi czy naprawę oświetlenia 
ulicznego. Chcą, by ich wieś tętniła życiem, by sąsie-
dzi nie zamykali się w domach, lecz wspólnie coś dla 
siebie organizowali. W najbliższym czasie Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej planuje zorganizować w świe-
tlicy w Jankowicach warsztaty dla osób poszukujących 
zatrudnienia. W  planach działania jest zorganizowanie 
biwaków i zielonych szkół dla uczniów z terenu gminy, 
podczas których przeprowadzone będą zajęcia z  edu-
kacji ekologicznej. – Najbardziej cieszy to, że świetlica 
tchnęła ducha w mieszkańców wsi. Stają się bardziej ak-
tywni i przekonują się, że to, jak się będzie im żyło, za-
leży w dużej mierze od nich samych – twierdzi Wiolet-
ta Pichit. 

Teresa Hurkała

W świetlicy organizowanych 
jest wiele imprez

Świetlica w Jankowicach  
po remoncie
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Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Działanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna”

„Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna”

Brenna, położona w  dolinach wciskających się 
w zalesione grzbiety Beskidu Śląskiego, od daw-

na jest popularną miejscowością turystyczną. Lista 
stworzonych tu atrakcji turystycznych jest długa, po-
czynając od  zalewu, hali widowiskowo-sportowej, 
po szlaki do  wędrówek pieszych i  jazdy na  rowe-
rach górskich. Zimą miejscowość przyciąga dobry-
mi warunkami do narciarstwa zjazdowego i biegowe-
go. W Brennej nie ma martwego sezonu, bo nawet 
w  listopadowe czy grudniowe weekendy przyjeż-
dża tu wielu turystów, szukających odpoczynku, jak 
i miejsca do aktywności sportowej. W 2007 r. wło-
darze gminy uznali, że turystyka powinna być moto-
rem rozwoju gminy i głównym źródłem dochodów dla 
jej mieszkańców. Od  tego też momentu inwestowali 
w poprawę stanu infrastruktury turystycznej. W 2010 
r., gdy udało się pozyskać unijne środki, władze Bren-
nej przystąpiły do  kolejnej rozbudowy infrastruktu-
ry. Inwestycja ta kosztowała 9,2 mln zł, w tym kwota 
unijnego dofinansowania wyniosła 4 mln zł. W pierw-
szym jej etapie zbudowano cztery parkingi. Po ich wy-
konaniu przystąpiono do  zagospodarowania terenu 
„Pod Brandysem” w Górkach Wielkich. – Dotychczas 
miejsce to nie było na  tyle atrakcyjne, by przycią-
gać turystów. Postanowiliśmy to zmienić. Zbudowali-
śmy boisko sportowe do piłki plażowej, urządziliśmy 
ściankę wspinaczkową, bo amatorów tej formy re-
kreacji jest naprawdę wielu. Zadbaliśmy o sanitaria-
ty i małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, stoja-
ki na  rowery, przenośne trybuny). Cały teren został 
oświetlony, uporządkowaliśmy też zieleń. Już widać, 
że miejsce to jest chętniej niż wcześniej odwiedzane – 
mówi Iwona Szarek, wójt gminy Brenna.

Poważnym przedsięwzięciem było zagospo-
darowanie parku w  Brennej Centrum. Zmieniono 
charakter roślinności, w  miejsce topoli posadzo-
no ciekawszy i bardziej trwały drzewostan. Część 
terenów zielonych wykorzystano pod kompleks 

rekreacyjno-sportowy wraz z  zapleczem sanitar-
nym i  małą architekturą. W  jego skład wchodzą 
boiska do  siatkówki plażowej, boisko wielofunk-
cyjne, pole do mini golfa, a  zimą jest tu lodowi-
sko. Ponadto rozbudowano obiekty gastrono-
miczne, przebudowano plac zabaw. Wybrukowa-
no alejki parkowe. To w  parku organizowane są 
różne imprezy: dożynki ekumeniczne, występy ze-
społów folklorystycznych, „Noc świętojańska” 
czy „Dzień dawnych kultur”, który został uznany 
za najciekawsze wydarzenie kulturalne w  powie-
cie cieszyńskim w tym roku.

– Dzięki tej inwestycji spodziewamy się wzro-
stu natężenia ruchu turystycznego. I  tak się wła-
śnie dzieje, bo im ciekawsza i bardziej urozmaico-
na jest nasza oferta turystyczna, tym więcej przy-
jeżdża do  nas ludzi. Ich potrzeby są różne. Jedni 
chcą podziwiać góry i doliny, inni wolą aktywny wy-
poczynek. Przemierzają szlaki rowerem lub konno. 

Zimą króluje narciarstwo – zjazdowe i biegowe. Tu-
ryści mają w Brennej gdzie zaparkować samochody, 
zjeść posiłki czy pograć w mini golfa lub w siatków-
kę. A nasi mieszkańcy mają więcej gości. Zaczyna-
ją wiec rozbudowywać swoje domy i pensjonaty – 
mówi pani wójt.

Brenna jest ulubionym miejscem pobytu week-
endowego dla mieszkańców aglomeracji śląskiej. 
W ciągu godziny drogą szybkiego ruchu dojeżdża-
ją na miejsce. Wielu z nich pobyt w Brennej łączy 
ze  zwiedzaniem pobliskiego Cieszyna czy Bielska-
-Białej. – Zakończona właśnie inwestycja umożliwia 
nam lepsze wykorzystanie potencjału turystyczne-
go Brennej. Ożywia to gospodarkę gminy, daje jej 
mieszkańcom dodatkowe dochody. A  nasza miej-
scowość może konkurować z  innymi ośrodkami 
w  tej części Beskidu Śląskiego – podkreśla Iwona 
Szarek.

Teresa Hurkała

W amfiteatrze  
organizowane są koncerty

Park w Brennej  
po modernizacji

Nowy  
kompleks  
sportowy



19Przyjazna Wieś 2013

Infrastruktura społeczna
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
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Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem,  
budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy 

wraz z budową altany i parkingu w miejscowości Kozy”

rozmoWa z kamilą dziWińską 
z urzędu gminy W dobrzanach:

Głównym celem projektu budowy świetlicy na te-
renie gminy w miejscowości Kozy było zaspoko-
jenie potrzeb społeczno-kulturalnych oraz sporto-
wych mieszkańców wsi. Czy udało się te założe-
nia zrealizować?
– Wszystkie cele, które były założone na  począt-
ku, zostały w  pełni zrealizowane. Całość bardzo 
dobrze funkcjonuje. Zatrudniamy świetliczankę, 
a świetlica jest otwarta przez cały rok. Dzięki temu 
zawsze coś się dzieje, rodzice mają pewność, że 
dzieci ciekawie i twórczo spędzają wolny czas. Kie-
dy było cieplej, dominowały formy spędzania wol-
nego czasu poza budynkiem, mamy przecież no-
wiutki plac zabaw m.in. z  huśtawkami, bujakami, 
drabinkami, jest zjeżdżalnia i piaskownica. Nie bra-
kuje więc możliwości ciekawego spędzenia cza-
su na  powietrzu. Wprawdzie teraz dzieci przenio-
sły się do wnętrz, ale i tam odbywają się przeróżne 
zajęcia, a to plastyczne, a to taneczne, a to jakieś 
inne. Pomysłowość pani świetliczanki jest napraw-
dę nieograniczona. Do obiektu podłączono też in-
ternet, więc ci, którzy nie mają do niego dostępu 
w domu, bo ich na przykład na to nie stać, korzy-
stają z możliwości, jakie daje im świetlica. Dotyczy 
to osób w każdym wieku.

W ramach projektu została uruchomiona siłownia. 
Jakim zainteresowaniem się cieszy?
– Otóż zainteresowanie jest bardzo duże. Ale chłop-
cy nie tylko z tej możliwości korzystają, potrafią też 
organizować sobie różnego typu turnieje i konkursy 
sportowe, bowiem w świetlicy jest też sala sporto-
wa. Na  pewno więc świetlica przyciąga młodych. 
Duża frekwencja była odnotowywana w  okresie 

wakacyjnym, w związku z przerwą w nauce szkol-
nej. Teraz jest mniejsza, ale najprawdopodobniej 
w okresie ferii, czy w kolejne wakacje, będzie znów 
wysoka. I  to bardzo dobrze, że dajemy młodzieży 
w tym czasie takie możliwości spędzenia wolnego 
czasu.

Z możliwości, jakie daje świetlica, korzysta nie tyl-
ko młodzież?
– Świetlica jest miejscem spotkań i imprez orga-
nizowanych przez wszystkie grupy mieszkańców. 
To nie tylko miejsce zebrań wiejskich. Obiekt po-
zwala na  organizowanie imprez okolicznościo-
wych, np. takich jak Dzień Seniora, Dzień Kobiet, 
Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, dożynki, tur-
nieje spor towe. Świetlica na  pewno przyczyniła 
się do zwiększenia aktywności lokalnej społecz-
ności, która świetnie współpracuje i sama orga-
nizuje sobie imprezy i spotkania. War to też pod-
kreślić, że świetlica w Kozach jest przystosowa-
na dla  osób niepełnosprawnych, obiekt nikogo 
nie ogranicza.

Czy ze świetlicy korzystają też organizacje działa-
jące we wsi? Domyślam się, że jest to na pewno 
Koło Gospodyń Wiejskich, bo obiekt posiada za-
plecze kuchenne. Ale czy są inne?
– Tak. To przede wszystkim Koło Gospodyń Wiej-
skich. Tu panie wykazują dużą aktywność. Ale 
ze  świetlicy korzysta też organizacja pomagająca 
osobom, które mają problemy ze znalezieniem pra-
cy. A więc jedni mieszkańcy organizują się, aby po-
móc innym, tym bardziej wykluczonym.

Czy pojawiają się tam też mieszkańcy innych miej-
scowości?
– Praktycznie w każdej miejscowości gminy jest świe-
tlica. Ale nie są one ani tak duże, ani tak różnorodne 
i wielofunkcyjne, jak ta w Kozach. Dlatego rzeczywiście 
przyjeżdżają tu osoby z innych miejscowości. Na pew-
no troszeczkę zazdroszczą Kozom. Dochodzą do mnie 
komentarze tych osób, mówiące o tym, że szkoda, iż 
u nas nie ma tak fajnego obiektu. Natomiast nie dotarła 
do mnie żadna negatywna opinia o tej świetlicy.

Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

W tej sali organizuje się różne 
imprezy i spotkania

Świetlica posiada zaplecze 
kuchenne

Nowo wybudowana świetlica 
w Kozach
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Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

„Przebudowa gminnego targowiska stałego „Mój Rynek” 
w Majdanie Królewskim” 

Targowisko na miarę standardów europejskich

W Polsce Producenci rolni 
Postulują stWorzenie Właśnie 
takich miejsc, jak W majdanie 
króleWskim, gdzie mogliby 
W sPrzyjających Warunkach 
oferoWać sWoje Produkty. 
noWoczesne targoWisko 
W majdanie króleWskim 
jest Przykładem godnym 
naśladoWania.

rozmoWa z jerzym Wilkiem, 
Wójtem gminy majdan króleWski:

Panie wójcie, skąd wziął się pomysł przebudowy 
targowiska? Czy wyrażali taką potrzebę miesz-
kańcy?
– Przebudowa gminnego targowiska była przede 
wszystkim podyktowana chęcią poprawy bazy 
handlowej dla lokalnej społeczności. Poniedziałko-
we targi mają już wiekową tradycją i wpisują się 
w specyfikę gminy wiejskiej, jaką jest Majdan Kró-
lewski. Nie chcieliśmy, aby ta tradycja zanikła. Tar-
gowisko to platforma do  rozwoju lokalnych spo-
łeczności, zacieśnienia więzów lokalnych, wy-
miany opinii i spostrzeżeń. Dla osób starszych to 
często jedyne miejsce do  komunikacji i  spotkań. 
Takie też były potrzeby mieszkańców i  lokalnych 
przedsiębiorców, którzy chcieli, by poprawić wa-
runki do handlu oraz podnieść standard do pozio-
mu europejskiego. Wiemy, że wspieranie przed-
siębiorczości usługowo-handlowej, to szansa 
na  redukcję bezrobocia. Budowa targowiska to 
niewątpliwie jeden z kroków zmierzających w tym 
kierunku.

Dzisiaj targowisko spełnia standardy europejskie. 
Co to oznacza?
– Uważam, że powstałe targowisko stało się w koń-
cu miejscem do wygodnego zbytu rodzimych pro-
duktów. Zmodernizowana baza handlowa powsta-
ła również z myślą o rolnikach oraz o producentach 
zdrowej żywności. Jest więc wyrazem szacun-
ku do  ich pracy. To też ważny element w  rozwoju 

handlu bezpośredniego. Nie musimy się już wsty-
dzić w jakich warunkach następuje sprzedaż i kup-
no. A to zachęca do nabywania towarów i promo-
wania lokalnych produktów. To miejsce ze względu 
na charakter i specyfikę wpisało się w krajobraz wsi. 
Nie ustępuje jednak standardom technicznym o po-
dobnym przeznaczeniu, które miałem okazję widzieć 
w Europie.

Jaka duża jest skala oddziaływania targowiska. 
Kto z niego korzysta?
– Zmodernizowana infrastruktura targowiska nie 
tylko służy mieszkańcom i  lokalnym przedsiębior-
com. Już na  początku liczyliśmy na  to, że odno-

wiony „Mój Rynek” przyciągnie nowych przedsię-
biorców i klientów. Poszerzy się zatem oferta han-
dlowa dla lokalnej społeczności. Tak też się stało. 
Dzisiaj widzimy duże zainteresowanie drobnych 
przedsiębiorców (spoza gminy) targowiskiem jako 
miejscem zbytu towarów i usług. Przybywa także 
klientów z  gmin sąsiednich, a  to nas szczególnie 
cieszy.

Przebudowa gminnego targowiska stałego „Mój 
Rynek” w Majdanie Królewskim była realizowana 
dla potrzeb mieszkańców. Jak oni oceniają nowe 

targowisko? Jakie opinie mieszkańców docierają 
do pana?
– Myślę, że oczekiwania lokalnej społeczności zo-
stały spełnione. Tym bardziej, że nie słyszę żad-
nych negatywnych głosów. Mieszkańcy natomiast 
wyrażają pozytywne opinie, zwłaszcza w  odnie-
sieniu do funkcjonalności targowiska oraz popra-
wy komfor tu kupna i sprzedaży. Takie też informa-
cje otrzymuję od sołtysów oraz od samorządow-
ców działających w  terenie, którzy mają częsty 
kontakt z  mieszkańcami. Zmodernizowany „Mój 
Rynek” jest wizytówką gminy, docenianą przez 
samorządowców i  mieszkańców z  gmin sąsied-
nich. Poprzedni plac targowy pozostawiał wiele 
do życzenia i zakłócał pozytywny wizerunek gmi-
ny w zakresie infrastruktury technicznej.

Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

Nowo wybudowana  
hala targowa  
w Majdanie Królewskim

Odnowiony „Mój Rynek” 
przyciąga nowych 
przedsiębiorców i klientów

Inwestycja była realizowana 
z myślą o mieszkańcach
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Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Zagospodarowanie centrum Zaboru”

Centrum miejscowości powinno być jej wizytów-
ką. W Zaborze zarówno władze gminy, jak i  jej 

mieszkańcy od  dawna przymierzali się do  takie-
go zagospodarowania placu w środku miejscowo-
ści, by nie tylko poprawić jego wygląd, ale też by 
stał się on miejscem spotkań i rekreacji i by mogły 
się tam odbywać gminne uroczystości. Dzięki pozy-
skaniu środków unijnych z programu Odnowa i roz-
wój wsi to przedsięwzięcie nabrało realnych kształ-
tów. Cała inwestycja zamknęła się sumą 553 tys. zł, 
w tym 292 tys. zł stanowiły unijne fundusze.

– To mieszkańcy zabiegali o to, by teren przed za-
bytkowym pałacem (jego właścicielem był nieślub-
ny syn króla Augusta Mocnego) tak zagospodaro-
wać, by można było na  nim organizować imprezy 
wiejskie. Przed laty Zabór miał namiastkę praw miej-
skich i od zawsze w środku miejscowości był duży 
plac targowy. I właśnie w tym historycznym miejscu 
powstało centrum. W ramach projektu wykonaliśmy 
scenę koncertową, gdzie mogą występować różne 
zespoły muzyczne i prezentować się dziecięce gru-
py teatralne. Urządziliśmy też dobrze wyposażo-
ny plac zabaw dla dzieci. Powstał trakt pieszo-jezd-
ny oraz parking. To jest ważne dla rodziców, którzy 
przyjeżdżają do funkcjonującego u nas Centrum Le-
czenia Dzieci i Młodzieży i ośrodka socjoterapii. Uło-
żyliśmy nowe chodniki, a cały plac został oświetlo-
ny. W  czasie festynów jest on zamknięty dla zmo-
toryzowanych. Pozwala to na rozmieszczenie stoisk 
gastronomicznych, pamiątkarskich i  handlowych, 
a  ich uczestnicy mogą się swobodnie przemiesz-
czać. Istotne jest to, że plac został połączony chod-
nikiem ze zbiornikiem wodnym, który jest miejscem 

rekreacyjnym dla naszych mieszkańców. Zagospo-
darowaliśmy teren wokół niego, a z funduszu ochro-
ny gruntów rolnych i małej retencji dokonaliśmy re-
nowacji zbiornika. Dzięki tym wszystkim działaniom 
mamy przepiękny teren w  środku miejscowości – 
mówi Czesław Słodnik, zastępca wójta gminy Zabór.

Mieszkańcy Zaboru uczestniczyli w  pracach już 
od etapu opracowania założeń projektowych i spra-
wowali nadzór społeczny nad inwestycją. W trakcie 
prowadzenia zaplanowanych robót pojawił się pro-
blem z wytyczeniem łącznika między placem przed 

pałacem a zbiornikiem wodnym. Nie uzyskano zgo-
dy dyrekcji Młodzieżowego Ośrodka Socjotera-
pii na wydzielenie pasa gruntu na ten cel. Pani soł-
tys wraz z grupą ludzi udało się pozyskać taki grunt 
od  osoby prywatnej. Dzięki temu udało się skupić 
w  jednym miejscu różne obiekty, służące wszyst-
kim mieszkańcom gminy oraz przyjezdnym odwie-
dzającym swoje dzieci w Centrum Leczenia Dzieci 
i Młodzieży. To tu organizowane są dożynki, festy-
ny, koncerty muzyczne i  przedstawienia teatralne. 
Realizacja projektu przyczyniła się do  nawiązania 
kontaktów z lokalnymi organizacjami pozarządowy-
mi, a zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lo-
kalnych Gminy Zabór, które wspólnie z  sołectwem 
Zaboru i grupą teatralną „Zza Boru” zorganizowały 
na  terenie centrum dwie duże imprezy: turniej wsi 
połączony z przedstawieniem teatralnym „Noc Ku-
pały” oraz gminne dożynki. Stowarzyszeniu udaje 
się pozyskiwać na  swoją działalność unijne środ-
ki, dzięki czemu może rozszerzać swoją ofertę.  
–  Za realizację tej inwestycji dostaliśmy w  woje-
wódzkim konkursie 5 tys. zł nagrody. Te pieniądze 
oraz wsparcie finansowe z  funduszu radnych po-
zwoli na  zakup urządzeń do  zewnętrznego fitness. 
U nas ludzie są aktywni. Mają pomysły jak poprawić 
standard życia na wsi. Zagospodarowanie centrum 
Zaboru jeszcze bardziej zintegrowało naszą społecz-
ność. Jestem pewien, że pojawią się kolejne inicja-
tywy ze strony mieszkańców. Będziemy te ich dzia-
łania wspierać – obiecuje Czesław Słodnik.

Teresa Hurkała 

W pracach uczestniczyli 
mieszkańcy

Centrum Zaboru  
po modernizacji
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Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Poprawa warunków rekreacyjno-sportowych poprzez budowę 
ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego  

wraz z małym amfiteatrem w Uradzie”

Ideą projektu było przełamanie stereotypu, że 
na wsi nic się dzieje. A dla dzieci i młodzieży nie 

ma tu żadnej oferty spędzenia wolnego czasu. Bu-
dowa wielofunkcyjnego boiska sportowego miała 
stworzyć im taką możliwość. A dodatkowo zachęcić 
ich rodziców nie tylko do kibicowania, ale też do ak-
tywności fizycznej. Tę inwestycję udało się zreali-
zować ze  środków własnych i  unijnych. Jej koszt 
to 402 tys. zł, a  unijne dofinansowanie wyniosło 
261 tys. zł. – Bez zewnętrznych pieniędzy nie uda-
łoby się zbudować w Uradzie kompleksu sportowe-
go. Cybinka jest małą gminą z zaledwie 7 tys. miesz-
kańców i  nasz budżet nie jest na  tyle zasobny, by 
starczyło w nim funduszy na  tego typu inwestycję 
– mówi Dariusz Kuczyński, sekretarz gminy. Za te 
pieniądze zbudowano boisko do piłki nożnej, ręcz-
nej, siatkowej, koszykówki. Są też korty tenisowe 
i boiska do gry w kometkę. Obiekt powstał na nie-
utwardzonym i nieuregulowanym terenie. Stąd prace 
rozpoczęto od robót ziemnych; położono nową war-
stwę ziemi, wyprofilowano i  zagęszczono podłoże. 
Wykonano prace drenarskie, zamontowano 4 stud-
nie chłonne. Na boisko położono syntetyczną poli-
uretanową nawierzchnię, odpowiednią dla  otwar-
tych obiektów sportowych. Jest przepuszczalna 
dla wody, elastyczna, sprężysta, dzięki czemu chro-
ni przed urazami stawów; kolan i łokci. Nawierzch-
nia ta ma certyfikat ITB i IAAF. Ważne, że jest odpor-
na na uszkodzenia i praktycznie nie wymaga zabie-
gów konserwacyjnych, co obniża koszty utrzymania 
obiektu. Dookoła wielofunkcyjnego boiska zamonto-
wano ogrodzenie. Także z  unijnych środków urzą-
dzono w pobliżu plac zabaw dla dzieci. Zaś teren wo-
kół niego zrekultywowano i obsiano trawą. Ponadto 
przy boisku zbudowano mały amfiteatr.

– Po dokładnej analizie potrzeb mieszkańców 
Uradu doszliśmy do wniosku, że wielofunkcyjne bo-
isko sportowe ożywi miejscowość, stworzy zwłasz-
cza dzieciom i młodzieży możliwość zagospodaro-
wania wolnego czasu, zachęci ich do  aktywności 
na wolnym powietrzu. Rozgrywane turnieje przycią-
gną dorosłych, a  to będzie dobrą okazją do  zacie-
śniania więzi sąsiedzkich. Ludzie lepiej się poznają i, 
na co liczymy, skłoni to ich do podejmowania inicja-
tyw na rzecz swojego środowiska. Z kolei impulsem 
do zbudowania małego amfiteatru jest graniczne po-
łożenie wsi Urad. Corocznie organizujemy spotka-
nie z mieszkańcami niemieckiego Aurith. Mogą oni 
przepłynąć do nas promem, w ten sam sposób lu-
dzie z Uradu mogą dostać się do Aurith. To wspól-

ne święto cieszy się dużym zainteresowaniem obu 
społeczności. Teraz mamy gdzie zorganizować wy-
stępy artystyczne, które towarzyszą tej imprezie – 
mówi Dariusz Kuczyński. Po ponad roku od oddania 
obiektu sportowego do użytku już wiadomo, że jest 
to trafiona inwestycja. Boiska są niemal cały czas 
zajęte. Korzystanie z  nich jest całkowicie bezpłat-
ne. Jeśli zostanie zainstalowane oświetlenie, mło-
dzi będą mogli pograć w  piłkę także wieczorem. 
Jak należało się spodziewać, boiska okupują przede 

wszystkim dzieci i młodzież, ale coraz częściej ko-
rzystają z  nich dorośli. Już są amatorzy gry w  te-
nisa czy w  koszykówkę. – Widzimy, że po otwar-
ciu obiektu sportowego, który stał się wizytówką 
miejscowości, ludzie Uradu zaczęli wychodzić z do-
mów. Zwykle po rozegraniu meczu, pozostają dłużej, 
by porozmawiać przy grillu. To sprzyja zacieśnianiu 
więzi i integracji wiejskiej społeczności – podkreśla 
sekretarz gminy Cybinka.

Teresa Hurkała

Dzieci i młodzież chętnie 
korzystają z boiska

Odbywają się tu nie tylko 
imprezy sportowe
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Działanie 8.2 „Infrastruktura szkolna i sportowa”

„Szkoła na miarę XXI wieku – kompleksowa modernizacja Szkoły 
Podstawowej w Babinie gm. Bełżyce”

rozmoWa z ryszardem górą, 
burmistrzem bełżyc:
Panie burmistrzu, nowej szkoły w Babinie może po-
zazdrościć Wam niejedna gmina i miasto. Powstał tu 
nowoczesny obiekt „na miarę XXI wieku” – jak sami 
określacie. To zapewne kosztowne przedsięwzięcie?
– Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
1 871 864,99 zł, z czego 80 proc. stanowiło dofi-
nansowanie ze  środków europejskich. Dzięki temu 
przedsięwzięcie mogło być zrealizowane komplek-
sowo. W ramach projektu wykonaliśmy moderniza-
cję szkoły, unowocześniając budynek tak, by mógł 
zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia uczniów. 
Wykonane prace podniosły komfort i  bezpieczeń-
stwo prowadzonych zajęć.

Czy nowa szkoła wyróżnia się czymś szczególnym 
spośród innych szkolnych obiektów?
– Modernizacja budynku szkoły została połączo-
na z budową wielofunkcyjnego boiska sportowego 
ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki temu szkoła podej-
muje wiele inicjatyw sportowych na szczeblu lokal-
nym i regionalnym. Odbywają się tu mecze i turnieje, 
jak również treningi gminnych klubów sportowych. 
Dzięki zastosowaniu wielofunkcyjności, boisko 
umożliwia prowadzenie rozgrywek w kilku dyscypli-
nach sportowych równocześnie.

Obiekt jest również w  pełni dostępny dla osób 
niepełnosprawnych.

Czy modernizacja dotyczyła samego budynku, czy 
również jego wyposażenia?
– Gros środków przeznaczone było na modernizację 
budynku szkoły i  budowę boiska. Przeprowadzone 
zostały prace termomodernizacyjne, wymieniona in-
stalacja CO, wodociągowa i kanalizacyjna. Wykona-
liśmy również parkingi i drogi wewnętrzne.

Ale XXI wiek widoczny jest także w wyposaże-
niu szkoły. Powstała sala multimedialna, wyposa-
żona w laptop, projektor multimedialny i ekran prze-
nośny, a w pracowni informatycznej do dyspozycji 
uczniów jest jedenaście stanowisk komputerowych 
oraz hotspot z bezpłatnym dostępem do internetu. 
Rodzice nie mogą już uskarżać się na  wyklucze-
nie cyfrowe, czy nierówne szanse w  edukacji ich 
dzieci.

Budowa szkoły na  miarę XXI wieku oznacza za-
pewne także zastosowanie nowoczesnych techno-
logii. Czym możecie pochwalić się w  tym zakre-
sie?
– Przy realizacji tej inwestycji, w  trosce o  ochro-
nę środowiska, zastosowaliśmy technologie wy-
korzystujące odnawialne źródła energii. Została 
zmodernizowana kotłownia i  zamontowane solary 
do ogrzewania ciepłej wody.

Skorzystaliśmy również ze  zdobyczy nowo-
czesnej techniki wyposażając budynek w  sys-
tem powiadamiania o  ewentualnym pożarze 
oraz monitoring (obiektu strzeże pięć koloro-
wych kamer).

Czy nowy obiekt wykorzystywany jest tylko przez 
uczniów, czy służy również szerszemu ogółowi?
– Obiekt przeznaczony jest przede wszystkim dla 
młodzieży szkolnej, ale dostęp do nowej infrastruk-
tury mają wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Roz-
grywane są tu turnieje sportowe, np. turniej piłki noż-
nej OSP, a ofertę kulturalną wsi wzbogaca odbywają-
ca się corocznie „Biesiada Babińska”, organizowana 
przez szkołę w Babinie, przy udziale Koła Gospodyń 
Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i  Stowarzy-
szenia Producentów Trzody Chlewnej „Atut”.

Szkoła to nie tylko budynek, ale również uczniowie 
i nauczyciele. Jak w czasie przebudowy odbywały 
się zajęcia lekcyjne?
– W  trakcie modernizacji szkoła funkcjonowała, 
chociaż nie obyło się bez pewnych utrudnień z tym 
związanych. Trzeba jednak przyznać, że nauczycie-
le i uczniowie dzielnie znosili trudy remontu, bo wie-
dzieli że po jego zakończeniu będą uczyć się i praco-
wać w nowoczesnej placówce.

A końcowy efekt zrekompensował zapewne wszyst-
kie niedogodności wynikłe w trakcie przebudowy.

Rozmawiała: Janina Tomczyk

Nowa szkoła w Babinie

Wielofunkcyjne boisko 
sportowe ze sztuczną 
nawierzchnią

Uczniowie teraz 
będą uczyć się 
w nowoczesnej 
placówce
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Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

„Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Słupi”

rozmoWa z mirosłaWem 
matulskim, Wójtem gminy słuPia:

O tę inwestycję zabiegały nie tylko władze gminy, 
ale i sami mieszkańcy. Czy faktycznie ten nacisk 
społeczny zmotywował samorząd do działania?
– Na  spotkaniach wiejskich i  sesjach rady gmi-
ny od dłuższego czasu uporządkowanie gospodar-
ki ściekowej było wiodącym tematem. Cała nasza 
gminna społeczność jest świadoma, że przyroda to 
dobro, o które należy dbać i  je chronić. A to ozna-
cza, że swoimi działaniami nie wolno nam uszczu-
plać jej zasobów, tak by i  przyszłe pokolenia mo-
gły z nich korzystać. Najlepszą ochroną wód grunto-
wych przed zanieczyszczeniem jest odprowadzanie 
ścieków do oczyszczalni. Stąd decyzja o  jej budo-
wie i o rozpoczęciu pierwszego etapu doprowadze-
nia kanalizacji.

To w Słupi powstała druga w kraju tak nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków. Dlaczego wybrano właśnie 
takie rozwiązanie?
– Jesteśmy małą gminą i uznaliśmy, że skoro już 
porywamy się na tego typu inwestycję, to buduje-
my taki obiekt, który będzie nam służył przez wie-
le lat. Chodziło o to, by za kilka lat nie trzeba było 
zmieniać technologii, by odpowiadała ona wyż-
szym niż obecnie wymogom ekologicznym. Nasza 
oczyszczalnia wykonana została w  zaawansowa-
nej i wydajnej technologii „Aeromem” z bioreakto-
rem membranowym, wykorzystującym membra-
ny ultrafiltracyjne zamiast osadników wtórnych. Ta 
technologia zapewnia bardzo wysokie parametry 
oczyszczania ścieków – są pozbawione wirusów 

oraz bakterii. Normy czystości zostały zaostrzone, 
bo w okolicy są u nas stawy rybne. Sama instala-
cja jest wyposażona w urządzenia do pochłaniania 
odorów, nie jest też uciążliwa akustycznie dla po-
bliskich mieszkańców. Dzięki zastosowanej tech-
nologii kubatura naszej oczyszczalni jest cztero-
krotnie mniejsza niż konwencjonalnej, a  czystość 
odprowadzanych ścieków przewyższa parametry 
wody w rzece. Obecna jej przepustowość wynosi 
100 m3/dobę. W razie potrzeby można ją rozbudo-
wywać modułowo i  zwiększyć jej przepustowość 
czterokrotnie, bez wyłączania instalacji i uzyskiwa-
nia dodatkowego pozwolenia na budowę. Docelo-
wo oczyszczalnia będzie przyjmować ścieki z ca-
łej gminy.

Czy z tej oczyszczalni mogą korzystać tylko miesz-
kańcy tych budynków, które są podłączone do ka-
nalizacji?
– Nie, nie tylko oni, ale też ci, którzy mają własne 
zbiorniki na  nieczystości ciekłe. Ich wywóz będzie 
tańszy, gdyż nie będą już transportowane do odda-
lonych o  dziesiątki kilometrów oczyszczalni, lecz 
do tej zlokalizowanej w naszej gminie.

W ramach projektu zbudowano też około 6 kilome-
trów sieci kanalizacyjnej. Czy w planach jest kon-
tynuowanie tego zadania?
– Jesteśmy na początku drogi. Do tej pory udało się 
doprowadzić kanalizację tylko do około 10 proc. do-
mów. Oczywiście, w  miarę posiadanych środków 
będziemy przyłączać do  sieci kolejne wsie. Przy-
znam, że bardzo liczymy na  unijne środki z  nowej 
perspektywy finansowej.

Czy budowa tak nowoczesnej oczyszczalni ście-
ków byłaby możliwa bez unijnego dofinansowa-
nia?
– Sami finansowo nie podołalibyśmy zadaniu. Nie jeste-
śmy bogatą gminą z zasobnym budżetem. Wręcz od-
wrotnie – nasz budżet jest skromny, a koszt tej inwesty-
cji to ponad 8 mln zł i aż połowę stanowią środki unijne.

Czy ta inwestycja ma znaczenie dla rozwoju gmi-
ny?
– Nie tylko wpłynie korzystnie na stan środowiska 
naturalnego, ale też zwiększy atrakcyjność naszej 
gminy. Już przybywa nam chętnych do  osiedlenia 
się na  naszym terenie. Widać też zainteresowanie 
przedsiębiorców naszą gminą.

Rozmawiała: Teresa Hurkała

Oczyszczalnia nie jest 
uciążliwa akustycznie dla 
mieszkańców

Druga tak nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków 
w Polsce
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Program Operacyjny Współpraca 
Transgraniczna  

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007-2013

Fundusz Mikroprojektów

„Kultura i sport nas zbliża”

Z Czechami dobrze się współpracuje
gmina realizoWała transgraniczny 
Projekt, ale, jak tłumaczy zastęPca 
Wójta, W strefie schengen trudno 
móWić o tradycyjnych granicach.

rozmoWa z tomaszem kasPerukiem, 
zastęPcą Wójta gminy godóW:

Celem szczegółowym projektu była rozbudowa 
przygranicznej infrastruktury turystycznej. Z  kim 
ten projekt był realizowany?
– Realizowany był ze  stroną czeską, a  konkretnie, 
tworzyliśmy go wspólnie z gminą Petrovice u Karvi-
né. Tę współpracę oceniam jako wzorową.

Jak wyglądała ta współpraca? Jak ten projekt był 
rozliczany?
– Wspólnie planowaliśmy nasze działania, projekt ten był 
też wspólnie opracowany. Rozliczanie było już oddzielne, 
każdy u siebie ubiegał się o pieniądze z dofinansowania.

Wróćmy do omawianej inwestycji. Czego ona do-
tyczyła?
– Projekt „Kultura i sport nas zbliża” obejmował nie tylko 
zamontowanie siłowni zewnętrznej oraz grilla zewnętrz-
nego z ławkami i koszem na śmieci, ale także zagospo-
darowanie terenu pod siłownię z nawierzchnią poliure-
tanową na  betonowym podłożu w  Godowie. Siłownia 
jest bezpłatna i przygotowana na to, żeby nie składać jej 
na zimę. Kolejnym ważnym krokiem było założenie mo-
nitoringu celem bezpieczeństwa osób korzystających 
z nowej infrastruktury i ochrony przed wandalami. Mon-
taż obejmował instalację dwóch kamer – kamery szyb-
koobrotowej z zoomem optycznym i stałej zewnętrznej – 
wraz z niezbędnym osprzętem i rejestratorem cyfrowym. 
Powstały punkt rekreacyjno-odpoczynkowy jest wyko-
rzystywany podczas wszelkich imprez, spotkań i biesiad 
organizowanych wspólnie z partnerem czeskim.

Projekt obejmował także zorganizowanie kilku imprez 
wspólnie ze stroną czeską. Jakie były to imprezy?
– Były to Bieg Między Pomnikami Powstańców Ślą-
skich, wycieczka dla młodzieży wraz z  opiekunami 
do Cieszyna i Ochab, wspólny festyn sportowo-bie-
siadny w Godowie z biegami Nordic Walking i biega-
mi tradycyjnymi, Pokaz Konia Śląskiego, spotkanie in-

tegracyjne dla pracowników gminy Godów i Petrovice, 
Międzynarodowy Rajd Rowerowy przez gminę Godów 
i Petrovice u Karviné oraz Dolną Lutynię. Do tego trze-
ba dodać spotkanie integracyjne dla seniorów obu 
gmin, wreszcie powitanie Nowego Roku na granicy. Te 
wspólne imprezy pokazują, że wzajemna współpraca 
rozwija się dobrze. Ale nic w tym dziwnego. Nie zapo-
minajmy, że od pięciu lat jesteśmy w strefie Schengen. 
Dawne budynki Straży Granicznej wynajęli prywatni 
inwestorzy, częściowo użytkuje je gmina, a mieszkań-
cy mogą swobodnie się przemieszczać. Trudno więc 
mówić, że jesteśmy przygranicznymi gminami. A jeśli 
już, to są to inne granice niż kilka lat temu.

Dlaczego gmina zdecydowała się na  siłownię? 
Czy dlatego, że sport jest tutaj popularny?
– Rzeczywiście, sport cieszy się tutaj zainteresowa-
niem. W każdym sołectwie, z wyjątkiem jednej bar-

dzo niewielkiej miejscowości, jest klub sportowy. Co 
ważne, z reguły działa tam kilka różnych sekcji. Stąd 
zainteresowanie siłownią jest spore. Wpływa na  to 
fakt, że znajduje się w centrum miejscowości, w ta-
kim miejscu, które możemy nazwać centrum rekre-
acyjno-wypoczynkowym. Obok jest stadion, musz-
la koncertowa oraz plac zabaw. Często jest tak, że 
dzieci bawią się na placu zabaw, a mamy bacznie je 
obserwują i przy okazji korzystają z siłowni. Szcze-
gólnie w  okresie letnim odnotowujemy dużą fre-
kwencję na siłowni. Dlatego oceniamy, że projekt się 
udał. Podobną inwestycję realizujemy już w Krosto-
szowicach. Także w przypadku innych miejscowości 
mamy podobne plany. Jeśli uzyskamy dofinansowa-
nie, chcemy zainstalować podobne urządzenia w co 
najmniej dwóch, trzech miejscowościach.
Rozmawiali: Seweryn Pieniążek, Janina Tomczyk

Siłownia na  
świeżym powietrzu

Festyn sportowo-biesiadny 
z biegami Nordic Walking 
i biegami tradycyjnymi

Miejsce do grillowania
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

„Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez renowację 
Podworskiego Spichlerza z 1757 r. w Ryglicach w celu 

dostosowania go do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych”

rozmoWa z kamilem Wszołkiem, 
kieroWnikiem działu Promocji 
urzędu miejskiego W ryglicach:

Spichlerz podworski w Ryglicach wygląda dzisiaj 
wspaniale, natomiast jeszcze nie tak dawno był 
sypiącą się ruderą.
– Dokładnie tak. Były różne propozycje, co z  tym 
obiektem zrobić. Chciano go rozebrać lub przenieść 
do skansenu, a na  to nie było zgody konserwato-
ra zabytków. Ale pojawiła się też koncepcja reno-
wacji obiektu, aby pełnił funkcję społeczno-kultu-
ralną, a tym samym przyczynił się do zwiększenia 
poziomu integracji i  aktywności społecznej oraz 
zachowania dziedzictwa narodowego. Duży wkład 
w  to, że udało się ją zrealizować ma obecna bur-
mistrz Ryglic Teresa Połoska. Udało się wygospo-
darować środki własne i sięgnąć po dofinansowa-
nie unijne i odnowić ten obiekt. Oczywiście odbyło 
się to w kilku etapach, ale efekt końcowy zaskoczył 
wielu. Muszę tutaj koniecznie podkreślić, że po re-
nowacji spichlerz trafił na listę obiektów z tzw. Szla-
ku Architektury Drewnianej. W  takie rzeczy trudno 
uwierzyć. Jeszcze kilka lat temu była to ruina, dziś 
jest już na szlaku, który jest ceniony poza granicami 
naszego kraju. To jest coś, czym warto się chwalić 
i co warto pokazywać.

No właśnie, bo taki obiekt może wspaniale służyć 
do promocji gminy.
– Oczywiście. I staramy się go do tych celów wyko-
rzystywać. Odrestaurowany spichlerz stał się naszą 
wizytówką, rozpoznawalnym produktem turystycz-
nym, który jest magnesem przyciągającym do Ry-
glic. To spowodowało, że nasza gmina otrzymała 
liczne wyróżnienia. Zarząd Pogórzańskiego Stowa-
rzyszenia Rozwoju przyznał nam tytuł „Marka Pogó-
rzańska” uznając, że stworzyliśmy rozpoznawalny 
produkt turystyczny i przyczyniliśmy się do promo-
cji dziedzictwa kulturowego obszaru Pogórzań-
skiego. Z kolei na arenie ogólnopolskiej obiekt ten 
zdobył tytuł najpopularniejszej modernizacji roku 
w konkursie na Modernizację Roku 2012. Jako cie-
kawostkę powiem, że spichlerz wystąpił w  filmie. 
Pełnił on rolę scenografii do  filmu biograficznego 
o  księdzu Romanie Sitko. Zdjęcia te były niedaw-
no kręcone, a film pojawi się na ekranach w przy-
szłym roku.

Co oferuje obiekt mieszkańcom?
– Dla mieszkańców pełni on rolę Centrum Kultury. 
Jest duża sala, gdzie możemy organizować wysta-
wy, różnego typu konferencje, koncerty. Przykładem 
interesującego koncertu może być koncert zespołu 
Cracovia Danza, który wystąpił w tym miejscu w ra-
mach festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie. Koncert 
organizowaliśmy wraz z  Małopolską Organizacją 
Turystyczną. Organizacja takich imprez nie stano-
wi żadnego problemu, bowiem posiadamy stosow-
ne zaplecze dla artystów, które znajduje się w gór-
nej części spichlerza. Warto zaznaczyć, że ta część 
została zrekonstruowana na podstawie archiwalne-
go zdjęcia z  1915 r. W  środku działa Muzeum Et-
nograficzne, odtworzyliśmy izbę mieszczańską, 
mamy ciekawe zbiory i  to jest bardzo dobre miej-
sce do prowadzenia żywych lekcji historii, które or-
ganizujemy dla naszych szkół podstawowych i gim-
nazjalnych.

Skąd pochodzą przedmioty o charakterze etnogra-
ficznym?
– W  dużej mierze dostarczyli je sami mieszkańcy, 
którzy się tą tematyką zainteresowali. Można więc 
powiedzieć, że to był udany pomysł, który aktywi-
zował lokalną społeczność. Zresztą widzimy, że spi-
chlerz przyciąga. Sami mieszkańcy bardzo chęt-
nie tu przychodzą, zawsze sporo osób pojawia się 
na  każdej imprezie. Wydaje się, że to miejsce ma 
swój urok, to coś, co powoduje, że chce się tu przy-
chodzić.

Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

Spichlerz podworski 
w Ryglicach

Żywa lekcja historii

Efekt prac renowacyjnych 
z bliska
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

„Zmniejszenie nierówności w dostępie  
do edukacji przedszkolnej w Gminie Białe Błota  

poprzez utworzenie filii  
gminnego przedszkola „Wróżka”

rozmoWa z katarzyną kirstein- 
-PiotroWską, Wójt gminy białe 
błota:

Pani wójt, dlaczego podjęto decyzję o utworzeniu 
przedszkola?
– Głównym celem projektu było zmniejszenie nierów-
ności w dostępie do edukacji przedszkolnej. Utworzo-
ne zostały dwie grupy przedszkolne, w tym jedna dla 
dzieci 3-letnich. Chcieliśmy też przyczynić się do ni-
welowania wad wymowy oraz wad postawy u  dzie-
ci 3-4 letnich z  terenu gminy Białe Błota. Realizowa-
ny projekt był zgodny z celami Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki oraz planem działania priorytetu IX, 
którym stwierdzono konieczność tworzenia warunków 
zapewniających dostępność do  edukacji przedszkol-
nej wszystkim dzieciom oraz zgodny z założeniami Na-
rodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci 2004-2012.

Co udało się zrealizować dzięki wsparciu unijne-
mu?
– W  ramach projektu zrealizowanych zostało wie-
le działań. M.in. przeprowadzono prace moderniza-
cyjno-adaptacyjne pomieszczeń na ok. 300 metrach 
kwadratowych. Zakupiono odpowiednie wyposaże-
nie placówki, zarówno na  potrzeby sal dydaktycz-
nych, jak również na potrzeby kuchni, jadalni, szat-
ni, toalet oraz pomieszczeń biurowych i magazynku. 
Przeprowadzono diagnozę wad postawy, diagnozę 
logopedyczną, a następnie prowadzono zajęcia gim-
nastyki korekcyjnej dla dzieci tego wymagających 
oraz spotkania z logopedą. Projekt wpisał się także 

w ogólną koncepcję Gminnego Przedszkola „Wróż-
ka”, którą jest połączenie funkcji opiekuńczych, wy-
chowawczych oraz kształcących.

Co oferuje przedszkole? Czym się wyróżnia?
– Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój 
dziecka, przy okazji tworząc bezpieczne warunki 
do wspólnej nauki i zabawy. Zatrudniona kadra pe-
dagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedago-
giczne oraz specjalistyczne. To przedszkole ma wła-
sne tradycje, ma swoje imię („Wróżka”), logo, hymn 
oraz kalendarz imprez i  wydarzeń. Warto zwró-
cić uwagę, że kalendarz imprez jest ciągle rozsze-
rzany i  urozmaicany imprezami tworzonymi przez 
nauczycieli wg potrzeb lub możliwości. Ponadto 
przedszkole w każdym roku korzysta z bogatej ofer-
ty występów teatralnych i podobnych. Przedszkole 
promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę 
internetową, adresy e-mail, teledysk, a także gadże-

ty, m.in. koszulki z logo, wydane płyty i filmy, baner, 
teczki i kalendarze.

Jakie są opinie na ten temat rodziców? Czy wpły-
nęło to na aktywizację lokalnej społeczności?
– Opinie na temat powstałej filii przedszkola są bardzo 
pozytywne. Rodzice cieszą się zarówno z samego faktu 
utworzenia dodatkowego miejsca opieki nad pociecha-
mi, jak również z możliwości edukacyjnych, oferowa-
nych przez nowo utworzony punkt. Realizacja projektu 
przyczyniła się także do wzrostu poziomu zaufania mło-
dych rodziców do władz samorządowych, których ini-
cjatywa okazała się niezwykle atrakcyjna dla rodziców. 
Warto zwrócić uwagę, że dorośli, których maluchy 
uczęszczają do  placówki, wykazują niezwykłą aktyw-
ność we współpracy z przedszkolem. Wspierają działa-
nia instytucji oraz proponują własne pomysły, które czę-
sto realizowane są przez opiekunów i wychowawców.

Przedszkole promuje się poprzez teledysk. Skąd 
taki pomysł?
– Pomysł wykorzystania formy teledysku do promocji 
przedszkola wynika z  faktu, iż obecnie młodzi rodzice, 
poszukujący najlepszej placówki dla swoich dzieci czę-
sto wykorzystują narzędzie jakim jest internet. Władze 
przedszkola wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wy-
korzystują aktywnie nowe technologie, zarówno przy 
własnej promocji, jak i codziennej pracy z dziećmi. Do-
datkowo, reklama w postaci teledysku jest wyjątkowo 
atrakcyjna ze względu na to, że łączy obraz i dźwięk. Uła-
twia to zapamiętanie przekazu i skojarzenie go z daną 
placówką.

Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

Otwarcie przedszkola 
w Białych Błotach

Budynek  
przedszkola

Przedszkolaki lubią uczęszczać 
na zajęcia w nim organizowane
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2007-2013
Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”

„Budowa gimnazjum w Cekcynie”

rozmoWa z jackiem brygmanem, 
Wójtem gminy cekcyn:

Dlaczego podjęto decyzję o  budowie gimnazjum 
w  Cekcynie? Czy mieszkańcy wyrażali taką po-
trzebę?
– O  potrzebie wzniesienia nowego budynku 
gimnazjum wiedzieliśmy już od  1999 r., czyli 
od wprowadzenia reformy oświaty, która powo-
łała gimnazja. Opracowaliśmy wtedy program 
rozwoju oświaty w naszej gminie, który określał 
aktualny stan edukacji, statystyki demograficzne 
na najbliższe lata oraz kierunki działań, a wśród 
nich potrzebę budowy gimnazjum. Uchwale-
nie programu poprzedzone zostało konsultacja-
mi z mieszkańcami gminy. Już wtedy większość 
mieszkańców opowiedziała się za realizacją tej 
inwestycji, nawet kosztem ograniczenia innych, 
pilnych do wykonania zadań gminnych. Do cza-
su jej realizacji, budynek szkoły podstawowej 
dodatkowo pełnił rolę gimnazjum. Podstawo-
wym problemem były niedogodności lokalo-
we, np. zbyt mała szatnia czy niepełnowymia-
rowa sala gimnastyczna. Pomimo wynajmowa-
nia sal w  budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Cekcynie, nadal nie było pracowni specjali-
stycznych oraz sal na  prowadzenie zajęć do-
datkowych. Pojawiły się też problemy wycho-
wawcze, ze  względu na  dużą różnicę wiekową 
i brak przestrzeni potrzebnej dla rozwoju zarów-
no uczniów starszych, jak i  tych najmłodszych. 
Powstanie nowego obiektu gimnazjum i rozdzie-
lenie uczniów stało się palącym problemem, 
który nie mógł być rozwiązany z  powodu kwe-
stii finansowych. W  latach 1999-2006 nie było 
dostępnych żadnych zewnętrznych źródeł dofi-
nansowania budowy nowych obiektów eduka-
cyjnych. Dopiero w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na  lata 2007-2013 pojawiła się 
realna szansa na  uzyskanie wsparcia finanso-
wego na  nową inwestycję. Dlatego w  2008 r. 
opracowaliśmy koncepcję budowy kompleksu 
edukacyjno-spor towego, w skład którego wcho-
dziła budowa boisk „Orlik”, hali spor towej, gim-
nazjum oraz stadionu. Trzy pierwsze etapy bu-
dowy całego kompleksu udało się już zrealizo-
wać.

Jak funkcjonalny jest to obiekt?
– W ramach projektu powstał nowoczesny i dosko-
nale wyposażony obiekt wraz z  niezbędnym zago-
spodarowaniem terenu. Budynek jest dwukondy-
gnacyjny, a  środkowa, trzykondygnacyjna część, 
pełni funkcję hallu wejściowego oraz węzła komu-
nikacyjnego ze  schodami oraz windą. Na  parterze 
znajduje się szatnia, szafki dla uczniów oraz por-
tiernia. W  ramach realizacji projektu powstało 13 
pomieszczeń dydaktyczno-wykładowych z  nowo-
czesnymi pracowniami tematycznymi, biblioteka, 
zespół administracyjny, pokój nauczycielski, po-
mieszczenia socjalne i  sanitarne, zespół kuchenny 
oraz jadalnia ze  świetlicą. W  pracowniach znajdu-
ją się bezprzewodowe rzutniki, komputery, a także 
tablice interaktywne oraz 30 stanowisk komputero-

wych z dostępem do internetu. W celu poprawy bez-
pieczeństwa uczniów, cały obiekt wraz z przyległym 
terenem jest monitorowany. Gimnazjum jest również 
funkcjonalnie połączone z halą widowiskowo-spor-
tową, w której odbywają się zajęcia wychowania fi-
zycznego. Zgodnie ze standardami europejskimi bu-
dynek jest przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.

Czy mieszkańcy są zadowoleni z  tego przedsię-
wzięcia?
– Oczywiście. Z nowego budynku najbardziej cieszą 
się uczniowie i nauczyciele, ponieważ doczekali się 
wreszcie komfortowych warunków nauczania. Po-
prawa stanu obiektów edukacyjnych, sportowych 
i kulturalnych bezpośrednio przyczynia się do atrak-
cyjności gminy Cekcyn jako miejsca zamieszkania 
dla młodych rodziców z dziećmi w wieku szkolnym. 
Rodzice coraz częściej zwracają uwagę na  jakość 
i  warunki kształcenia oraz bezpieczeństwo swoich 
pociech.

Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

Budynek gimnazjum od strony 
placu rekreacyjnego

Hall  
rekreacyjny

Pracownia  
komputerowa

Zainstalowano także windę  
dla osób niepełnosprawnych
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

„Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkół  
im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu”

rozmoWa z dariuszem jaszczukiem, 
Wójtem gminy mrozy:

Gmina zrealizowała innowacyjny projekt „Wirtual-
na społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Henry-
ka Sienkiewicza w Jeruzalu”. Jakie są efekty tego 
przedsięwzięcia?
– W obecnych czasach szansą rozwoju w coraz więk-
szym stopniu jest wiedza i dostęp do niej. Zrealizowa-
ne przez nas zadanie wpisuje się w koncepcję budo-
wy e-społeczeństwa i zapobiegania wykluczeniu cy-
frowemu. Uznajemy to za ważne działanie na  rzecz 
lokalnej społeczności. Już ponad 75 proc. naszych 
mieszkańców korzysta z  szerokopasmowego Inter-
netu. Dążymy do  tego, by wszyscy mieli do  niego 
dostęp. W  ramach projektu „Wirtualna społeczność 
szkolna” uruchomiliśmy szkolny serwis internetowy 
w zespole szkół w Jeruzalu. Stał się on narzędziem 
i bazą do publikowania oraz otrzymywania informa-
cji. Stwarza możliwość rozwiązywania problemów 
związanych z funkcjonowaniem nauczycieli, uczniów 
i rodziców w środowisku szkolnym. Pełni ważną rolę 
edukacyjną i  komunikacyjną. Wzmacnia wizerunek 
szkoły jako lokalnego centrum kultury i  informacji. 
Daje uczniom szansę na poprawę umiejętności tech-
niczno-informatycznych poprzez pisanie bloga, za-
mieszczanie zdjęć, filmów itp. Dzięki wdrożeniu tego 
projektu uczniowie szkoły w Jeruzalu zostaną wypo-
sażeni w pełne kompetencje informatyczne.

Co było niezbędne do  uruchomienia szkolnego 
serwisu internetowego?
– Kupiliśmy domeny, zainstalowaliśmy system 
CMS, który umożliwia utworzenie serwisu, jego 

aktualizację oraz rozbudowę. Ważne, że system 
ten zapewnia konfigurację, grafikę oraz serwis 
gwarancyjny SIS. Posiada on funkcje wykracza-
jące poza typowe strony internetowe: blogi, cza-
ty, narzędzia kontaktu z dyrektorem i nauczyciela-
mi, miejsca na dodatkowe materiały dydaktyczne 
dla uczniów, komunikaty, informacje dla rodziców, 
fora klasowe i kółka zainteresowań. Daje też moż-
liwość umieszczania własnych plików, tworze-
nie galerii. System pozwala na grupowanie użyt-
kowników, komentowanie treści zamieszczonych 
w  serwisie. Uczniowie mogą zakładać własne 
konta, włączać się w  dyskusje, wyrażać własne 
opinie na określony temat. Nauczyciele wykorzy-
stują serwis do  wzbogacenia formy kształcenia 
w szkole.

Uczniów, nauczycieli, a zwłaszcza rodziców nale-
żało przygotować do korzystania z serwisu inter-
netowego.
– I to zrobiliśmy. Przeprowadziliśmy warsztaty z za-
sad funkcjonowania serwisu i  korzystania z niego. 
W tych szkoleniach mogli uczestniczyć wszyscy za-
interesowani. Wydrukowaliśmy też ulotki, tak by uła-
twić każdemu użytkownikowi serwisu samodzielne 
posługiwanie się wszystkimi dostępnymi jego funk-
cjami.

Jak duże było zainteresowanie nową formą komu-
nikacji wśród społeczności wsi Jeruzal? Czy rodzi-
ce widzieli potrzebę utworzenia szkolnego serwi-
su internetowego?
– Przeprowadziliśmy wśród nich, a  także nauczy-
cieli i  uczniów badanie ankietowe. Pytaliśmy, czy 

jest celowe zbudowanie innowacyjnej formy edu-
kacji w postaci serwisu internetowego szkoły, któ-
ry wychodziłby poza zwykłą stronę internetową. Po-
mysł zyskał akceptację. Społeczność wsi widziała 
potrzebę aktywizacji wokół spraw szkoły, aktyw-
nego uczestniczenia w  jej życiu. Ważne, że projekt 
zwiększył zainteresowanie i  motywację do  dalsze-
go kształcenia w uzyskaniu pełniejszych kompeten-
cji w obszarze IT.

Projekt ten w całości sfinansowany został ze środ-
ków unijnych. Jego koszt wyniósł 45 759 zł.
– Większość projektów realizowanych z  programu 
Kapitał Ludzki ma wysoki poziom dofinansowania. 
Często wynosi ono powyżej 95 proc. ponoszonych 
kosztów. A działania dotyczące informatyzacji i  cy-
fryzacji traktuje się jako priorytetowe, stąd pełne po-
krycie kosztów zadania. Tak było z naszym projek-
tem uruchomienia szkolnego serwisu internetowego.

Rozmawiała: Teresa Hurkała

Szkolenie  
dla uczniów

Konkurs  
na najciekawszy blog
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Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego  

na lata 2007-2013
Działanie 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”

„Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych  
w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej” 

Atrakcyjna oferta dla inwestorów
rozmoWa ze słaWomirem 
czaPlickim, kieroWnikiem referatu 
rozWoju gosPodarczego, Promocji 
i rynku Pracy starostWa 
PoWiatoWego W Przasnyszu:

Przygotowanie uzbrojonych działek, gotowych pod 
inwestycje w  Przasnyskiej Strefie Gospodarczej 
potraktowano naprawdę priorytetowo. Dlaczego?
– Projekt obejmuje zasięgiem powiat przasny-
ski, gminę Przasnysz, byłe lotnisko w m. Sierako-
wo. Zarówno teren powiatu, jak i  gminy charakte-
ryzuje się znacznym niedorozwojem infrastruktury 
technicznej, niedopasowanej do potrzeb mieszkań-
ców i przedsiębiorców. Realizacja projektu pozwoli-
ła na udostępnienie atrakcyjnie położonych i dobrze 
skomunikowanych terenów pod inwestycje, a prze-
cież ma to niebagatelne znaczenie dla przyciągnię-
cia potencjalnych inwestorów. Z tych też powodów 
inwestycja była traktowana jako priorytetowa. To też 
promocja tej części Mazowsza jako regionu przyja-
znego dla inwestorów i nowych technologii.

Realizacja tego przedsięwzięcia sporo kosztowała.
– 34 mln zł z dofinansowaniem 28 mln zł. Ale w za-
mian otrzymaliśmy potężny obszar kompleksowo 
przygotowany pod inwestycje. Całość to 306 ha, 
z  tego 107 ha to lotnisko biznesowo-turystyczne, 

a 55 ha zostało włączone do Tarnobrzeskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

Czy na tym terenie już inwestują przedsiębiorcy? 
Czy widać efekty?
– Na dzień dzisiejszy sprzedaliśmy 50 ha ziemi dla 
około 30 przedsiębiorców. Wydaliśmy już 15 pozwo-
leń na budowę. Są to m.in. fabryki peletu, dwie mle-
czarnie, betoniarnia, mniejsze firmy. Cyklicznie orga-
nizujemy przetargi na kolejne działki i zainteresowa-
nie jest spore. W pierwszej kolejności otworzyliśmy 
się na rynek lokalny, ale później będziemy starali się 
przyciągnąć także inwestorów zagranicznych. Ana-
lizując sytuację w firmach już działających w Prza-
snyskiej Strefie Gospodarczej, widzimy, że znajdu-
ją tam pracę osoby z  tego rejonu, z  tego powiatu. 
Stąd przewidujemy, że kiedy pojawią się tu więksi in-
westorzy, to wtedy także zatrudnienie znajdą osoby 
stąd. Niewątpliwie strefa będzie miała duże znacze-

nie, jeśli chodzi o zmniejszenie poziomu bezrobocia 
w powiecie.

Przasnyska Strefa Gospodarcza stawia wyraźnie 
na innowacyjność.
– Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na  umo-
wę, jaką podpisaliśmy z Politechniką Warszawską. 
Dotyczy ona wdrażania patentów i rozwiązań, które 
opracowali naukowcy z tej uczelni. Czyli tego, cze-

go polskiej gospodarce najbardziej potrzeba, a więc 
kooperacji przedsiębiorców z nauką. W tym celu od-
bywają się spotkania i udało się „zarazić” przedsię-
biorców ze  strefy niektórymi rozwiązaniami. Na-
ukowcy i przedsiębiorcy będą pisali wspólnie unij-
ne projekty w  ramach nowej perspektywy unijnej 
2014-2020. Kładzie ona duży nacisk na  innowa-
cje i na pewno można uzyskać niezłe dofinansowa-
nie na  ciekawe projekty badawczo-wdrożeniowe. 
W przyszłości, przy ścisłej współpracy z instytucja-
mi badawczo-rozwojowymi oraz Agencją Rozwoju 
Mazowsza planuje się utworzenie struktur klastro-
wych, wykorzystujących potencjał przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w  strefie. Myśląc o  innowacyjno-
ści, spore nadzieje wiążemy z rozwojem Odnawial-
nych Źródeł Energii.

Jakie inwestycje będą realizowane w strefie?
– Jest mowa o  solarach, fotowoltaice. Dotyczy to 
firm zajmujących się produkcją podzespołów, ale 
pojawił się też pomysł utworzenia przez konkretną 
firmę farmy fotowoltaicznej. Nadwyżki byłyby naby-
wane przez starostwo i użytkowane np. przez obiek-
ty naszej własności, chociażby szkoły. Ale to jeszcze 
kwestia przyszłości.

Rozmawiał: Seweryn Pieniążek

Uroczyste otwarcie 
Przasnyskiej Strefy 
Gospodarczej

PSG – część w Sierakowie

Atrakcyjne tereny Przasnyskiej 
Strefy Gospodarczej to obszar 
306 ha ziemi
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Infrastruktura społeczna

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

„Klucz do sukcesu”

rozmoWa z krzysztofem 
harmacińskim, Wójtem gminy iłaWa:

Panie wójcie, podobno znaleźliście klucz do suk-
cesu. Czy może Pan zdradzić, jak się to udało?
– Kluczem do  sukcesu nazwaliśmy nasz projekt, 
skierowany do  dziewięciu samorządowych szkół 
podstawowych, działających na  terenie gminy Iła-
wa, jako że jego celem było rozwinięcie umiejętno-
ści kluczowych u 919 uczniów (466 dziewcząt i 453 
chłopców). Realizowaliśmy to poprzez podnosze-
nie kompetencji matematycznych, technicznych i in-
formatycznych, naukę porozumiewania się w języku 
obcym, zdobywanie wiedzy na temat dorobku kultu-
rowego i przyrodniczego regionu oraz kraju, ale tak-
że przez poprawę wzajemnych relacji i wzmocnienie 
patriotyzmu lokalnego.

Działania dały szansę wszechstronnego rozwoju 
i pokazały, że kluczem do sukcesu jest wielokierun-
kowe oddziaływanie na wszystkie zmysły, a własną 
pracą i zaangażowaniem można go osiągnąć, nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania.

Jakie zajęcia przygotowaliście dla uczestników 
w ramach realizowanych zadań?
– Przeprowadzono wiele ciekawych inicjatyw, bo 
budżet projektu był spory, a środki prawie w cało-
ści otrzymaliśmy z  Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. Działania przeznaczone były dla uczniów 
klas 0-3 i 4-6 i prowadzone innowacyjnymi, aktyw-
nymi metodami. Były to zarówno zajęcia pozalek-
cyjne z  kluczowych przedmiotów, jak również wy-
cieczki krajoznawcze, wyjazdy do  teatru, zajęcia 
logopedyczne dla młodszych i  terapie pedagogicz-

no-psychologiczne dla starszych uczniów, a  także 
imprezy integracyjne.

Edukacja wiązała się więc z mnóstwem przyjem-
ności. Niektóre dzieci nie miały pewnie takich 
atrakcji od dawna?
– Uczestnicy mieli rzeczywiście sporo atrakcyjnych 
zajęć, a o przeżyciach opowiadają do dziś. W naszej 
gminie jest wysokie bezrobocie i  wiele dzieci pocho-
dzi z bardzo biednych rodzin, w których rodziców nie 
stać na opłacenie wyjazdów i dodatkowych zajęć. Dzię-
ki projektowym działaniom, niektórzy po raz pierwszy 
pojechali na wycieczkę, by poznać uroki regionu i kraju. 
Mieli również możliwość uczestniczenia w zajęciach po-
zalekcyjnych, podczas których podnosili zarówno po-
ziom nauczania, jak i nabywali dodatkowe umiejętności.

Czy dziś już można stwierdzić, że działania te przy-
niosły zamierzone efekty i  rzeczywiście daliście 
uczniom ten klucz do przyszłych sukcesów?
– Efekty są namacalne, bo przede wszystkim pod-
niósł się wskaźnik nauczania. Przed przystąpieniem 
do projektu był poniżej średniej wojewódzkiej, teraz 
podskoczył znacznie powyżej.

Wszystkie przeprowadzone działania wpłynęły 
również na poziom samodzielnego myślenia i  dzia-
łania. Zwiększyły motywację do  nauki, pogłębi-
ły umiejętność pracy w  grupie oraz zrekompenso-
wały deficyty. Na obszarach wiejskich nie ma na co 
dzień takich możliwości jak w  miastach. Młodzież 
ma mniejszą możliwość wyjazdów do  teatru, kina 
i  na  wycieczki oraz korzystania z  różnego rodzaju 
atrakcji, jakie daje miasto, a które wpływają na lepszy 
rozwój dziecka. Dzięki projektowi udało się te dyspro-
porcje zmniejszyć, wyrównując szanse edukacyjne.

Gmina mocno postawiła na edukację, a pan otrzy-
mał nawet tytuł jej lidera.
– Kiedy piętnaście lat temu objąłem funkcję wój-
ta, opracowaliśmy strategię rozwoju gminy na  lata 
2000-2015. Jako jeden z  priorytetów przyjęliśmy 
inwestowanie w człowieka poprzez rozwój oświaty 
na terenie gminy Iława i teraz to realizujemy, sięga-
jąc po unijne środki. Przez ostatnie lata skierowali-
śmy na oświatę w gminie ponad 20 mln zł. Wybudo-
waliśmy dwie nowe szkoły oraz wyremontowaliśmy 
i rozbudowaliśmy pozostałe. Mając znakomitą bazę, 
postanowiliśmy inwestować w  uczniów, szukając 
środków w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, 
który takie możliwości stwarza.

Rozmawiała: Janina Tomczyk

Integracji sprzyjały imprezy 
sportowe

Najbliższe okolice uczestnicy 
poznawali podczas rajdu rowerowego

Dla uczniów organizowane  
były wycieczki krajoznawcze
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