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Dobre praktyki działań aktywizujących sołectwa
Kadłub Wolny – wieś ucząca się
Projekt realizowany był od 1 marca do 31 sierpnia 2009 roku. Przystąpiło do niego Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Kadłub Wolny wspólnie z gminą Zębowice. Zadanie było współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, a jego wartość wyniosła 50
000 zł.
Projekt „Kadłub Wolny – wieś ucząca się” miał za zadanie pobudzić aktywność mieszkańców wsi oraz
pozostałych mieszkańców gminy, a zwłaszcza rozwijać edukację na terenach wiejskich.
Przeprowadzona jednocześnie akcja informacyjno-promocyjna miała podnieść świadomość
mieszkańców wsi w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.
W ramach projektu zostały zorganizowane trzy kursy: florystyki, projektowania i utrzymania terenów
zielonych oraz wikliniarstwa i plecionkarstwa. Uczestniczyły w nich w sumie 62 osoby, a
zainteresowanie znacznie przekroczyło ilość przygotowanych miejsc. Warto dodać, że kursy oprócz
wiedzy i umiejętności, które zyskali ich uczestnicy, pozytywnie wpłynęły również na estetykę wsi. W
ramach szkolenia z zakresu projektowania i utrzymania terenów zielonych zagospodarowano np.
część terenu położonego w centrum Kadłuba.
Grupą docelową projektu byli mieszkańcy gminy Zębowice. Zajęcia teoretyczne i praktyczne
prowadzone w ramach wszystkich szkoleń miały im pomóc zdobyć konkretne umiejętności
zawodowe, które mogą wykorzystać do działalności zarobkowej, w tym do pozarolniczej działalności
gospodarczej. Jednocześnie udział w nich miał też przekonać kursantów o znaczeniu i konieczności
kształcenia przez całe życie. Każdy z uczestników kursów zorganizowanych w ramach projektu
otrzymał certyfikat unijny dający możliwość podjęcia pracy w zawodach, których dotyczyły szkolenia.
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Pszczele Inhalatory
W 2008 roku Grupa Odnowy Wsi Maciejów w ramach Gminnego Konkursu Odnowy Wsi w Gminie
Kluczbork zrealizowała innowacyjny projekt pod nazwą „Pszczele Inhalatory”. W ramach projektu
mieszkańcy wsi zbudowali domki do oddychania atmosferą ula, tzw. apiinhalatory. Są to
pomieszczenia umożliwiające swobodne oddychanie powietrzem z ula oraz bezpośrednie
przebywanie w atmosferze rodziny pszczelej. Wewnątrz ula jest ciepło – powietrze ma temperaturę
od 25 do 39 stopni Celsjusza i wysoką wilgotność, nie zawiera bakterii, wirusów i chorobotwórczych
grzybów. Inhalacje takie leczą katar sienny, dobrze wpływają na drogi oddechowe, polecane są
astmatykom. Przebywanie w atmosferze rodziny pszczelej uspokaja nerwy, działa antystresowo,
poprawia samopoczucie. Szczególnie korzystne dla zdrowia są takie seanse w okresie od początku
maja do końca sierpnia, czyli w pełni sezonu pszczelarskiego. Terapeutyczne walory pszczelich
inhalatorów oraz ich promocja ma zwiększyć atrakcyjność wsi i jej znaczenie turystyczne. Od 2008 r.
obserwuje się rosnące zainteresowanie miejscowością, produktami pszczelarskimi lokalnych pasiek i
tutejszymi zabytkami. Projekt jest kolejnym krokiem realizującym wizję wioski tematycznej, związanej
z pszczołami, miodem, postacią ks. Dr. Jana Dzierżona i szeroko pojętym tematem pszczelarstwa. W
ramach projektu powstała wkładka do folderu promocyjnego wsi Maciejów z m.in. informacjami o
walorach terapeutycznych pszczelich inhalatorów. Co roku w Maciejowie odbywa się cykliczna
impreza – „Maciejowskie Miodu Smakowanie”. Można na niej m.in. zwiedzać pasiekę zarodową,
skorzystać z seansu w apiinhalatorach, obejrzeć pokaz inseminacji pszczół, czy wziąć udział w pokazie
miodobrania. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się degustacja różnych gatunków miodu oraz
okazja do jego zakupu i innych produktów pszczelarskich.
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Noc Świętojańska w Białej Nyskiej
Noc Świętojańska” to impreza plenerowa organizowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi
Biała Nyska. Jej celem jest popularyzacja i kultywowanie prastarego zwyczaju, jakim są obrzędy
związane z obchodami nocy świętojańskiej, ważny element polskiej tradycji ludowej. Dawniej miały
mieć właściwości magiczne, zapewnić dobre plony, zdrowie i powodzenie uczestników obrzędów.
Przygotowania i organizacja współczesnej imprezy w Białej Nyskiej angażują mieszkańców wsi do
wspólnego działania na rzecz promocji miejscowości. Współudział w tych zajęciach mobilizuje
zarówno dorosłych, jak i młodzież oraz dzieci. Dzięki temu przedsięwzięciu wszyscy oni mają również
możliwość aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. W programie imprezy znajduje się
wiele elementów nawiązujących do dawnych, ale wciąż jeszcze żywych zwyczajów nocy sobótki, np.
konkurs na najpiękniejszy wianek, konkurs na wiersz o nocy świętojańskiej, konkurs plastyczny „Kwiat
paproci”. Jej uczestnicy szukają też oczywiście kwiatu paproci. Po zmierzchu nad brzegiem rzeki Białej
Głuchołaskiej na wodę puszczane są wianki, a po północy uczestnicy tworzą przy ognisku „księżycowy
krąg” i wspólnie śpiewają piosenki ludowe. Jedną z wielu atrakcji tej nocy jest także pokaz sztucznych
ogni. Partnerami w organizacji obchodów „Nocy Świętojańskiej” w Białej Nyskiej są ościenne
sołectwa, jak również mieszkańcy partnerskiej czeskiej wsi Rejviz.
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Projekt 108
Grupa Odnowy Wsi Wierzbie powstała w 2006 roku. Jej projekt o nazwie „108”miał realizować wizję
zawartą w planie odnowy pod hasłem „Wspólnota w tożsamości”, czyli budować i wzmacniać
wspólnotę mieszkańców. To projekt społeczny, którego powodzenie było uzależnione od
zaangażowania mieszkańców wsi, a zwłaszcza młodzieży tworzącej Grupę. „Projekt 108” był złożony z
trzech niezależnych przedsięwzięć mających na celu integrację i współpracę członków Grupy Odnowy
Wsi. Były to:
Lokalny Fundusz Młodych – uczył umiejętności pracy z projektami od momentu ich napisania do
rozliczenia. Jego idea została zaczerpnięta z akcji Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie. W
Wierzbiu polegała na zorganizowaniu konkursu grantów dla czterech grup młodzieży. Granty po 1000
zł były przeznaczone na realizację pomysłów i rozwijanie hobby, np. malowanie i graffiti za pomocą
aerografów, renowacja i składanie motoroweru, podchody z historią wsi w tle, czy prace grupy
fotoarchiwistów dokumentujących rzeczywistość wsi. Środki na realizację projektu pochodziły z
gminnej puli odnowy wsi.
DjembeClub – poprzez naukę gry na bębnach afrykańskich djembe uczestnicy uczyli się wzajemnego
słuchania, szacunku, porozumiewania się oraz przełamywania oporów, „otwarcia się” przed innymi
ludźmi. Dotacja na ten cel pochodziła z programu Make a ConnectionFundacji Grupy Nokia w
Warszawie.
Skauting – celem tego projektu była nauka współpracy, polegania na sobie i odpowiedzialności za
siebie i innych. Realizowany był poprzez np. wspólne zdobywanie Pradziada, czy pokonanie trasy
wspinaczkowej. To zadanie otrzymało dotację z Urzędu Gminy Łambinowice. Dzięki tym
przedsięwzięciom udało się zachęcić do wspólnego działania zwłaszcza młodych mieszkańców wsi, ale
również zainteresować ich działaniami starsze pokolenie. Projekt potwierdził też, że oprócz
infrastruktury(boiska, świetlicy, placu zabaw),w życiu wioski najważniejsza jest aktywna społeczność,
a twórcze spędzanie wolnego czasu i wzajemne poznawanie się jest podstawowym warunkiem jej
rozwoju.
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Ptasi Stawek – zielone miejsce rekreacji i wypoczynku
Miejsce to powstało dzięki renowacji zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce Staszówka-Cieńka.
Wcześniej przez lata porastały go samosiejki, krzewy i paprocie. W pracę włączyli się mieszkańcy
Spóroka, a w realizacji projektu pomogły władze gminy i sponsorzy. Efektem jest urocze, zielone
miejsce rekreacji i wypoczynku, którego otwarcie i nadanie nazwy nastąpiło w 2000 roku. Stawek
spełnia obecnie trzy funkcje:
• retencyjną – śluza umożliwia częściową regulację wody w okresie wiosennych roztopów, kiedy
podtapiane są okoliczne pola, łąki, domostwa,
• przeciwpożarową – stawek służy jako zbiornik przeciwpożarowy wykorzystywany w akcjach
gaszenia pożarów,
• rekreacyjną – teren wokół stawku został zagospodarowany i jest wykorzystywany jako miejsce
wypoczynku i rekreacji, w którym można zorganizować imprezy i spotkania towarzyskie.
Od lat mieszkańcy wioski dbają o to wyjątkowe miejsce i doposażają je. Dzięki dobrej współpracy
tutejszego nadleśnictwa, Urzędu Gminy Kolonowskie i Stowarzyszenia Odnowy Wsi zostały wykonane
progi – zastawki narowach doprowadzających wodę do stawku, rowy i stawek częściowo
oczyszczono, wykonano mostki oraz zastawkę główną przy moście. Uporządkowano też sąsiedni
teren i odnowiono leśną scenę. W ostatnim czasie zbudowano wiatę ze stałym grillem. Corocznie
odbywa się w tym miejscu festyn „Pod szumiącymi dębami”, który na stałe wpisał się w
harmonogram imprez kulturalno-rozrywkowych w Spóroku. Organizowany jest od 10 lat, zawsze w
lipcu. Organizowane są tu również imprezy plenerowe dla pracowników różnych zakładów pracy,
uczniów szkół, pikniki leśników i myśliwych, a zimą nad stawkiem tradycyjnie kończą się kuligi. „Ptasi
Stawek” często odwiedzają turyści, którzy przemierzają pobliskie trasy rowerowe. Bywają tu także
zbieracze runa leśnego– w pięknym i zacisznym miejscu wciąż można posłuchać śpiewu ptaków i
szumu rosnących tu dębów.
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