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PROJEKTY
Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy

i inspiracje
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Idea Działaj Lokalnie
Program Działaj Lokalnie to jedyna ogólnopolska inicjatywa grantowa, w której dotacje przyznawane 
są na poziomie lokalnym za pośrednictwem Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). 
Obecnie funkcjonujące 52 ODL-e, stanowią stowarzyszenia lub Fundacje wyłonione w konkursie organizowanym przez 
Akademię Rozwoju Filnatropii w Polsce. Co roku ODL-e ogłaszają na swoim terenie konkursy grantowe, które:
– aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
– przyczyniają się do rozwiązania określonego rodzaju problemu, lub zaspokojenia potrzeby,
– mają jasno określony cel,
– dobrze zaplanowane działania,
– mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców, instytucji i organizacji,
– w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie, finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych, jawnych, przejrzystych i  otwartych na współpracę zasad. 
Każdy ODL powołuje komisję konkursową, która dokonuje oceny złożonych wniosków i wybiera projekty do realizacji 
w ramach posiadanego przez ODL funduszu grantowego. Program Działaj Lokalnie realizowany jest dzięki środkom 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przekazanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz środkom Sto-
warzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” zgromadzonym w ramach 1%, środkom darczyńców na czele z Ban-
kiem Spółdzielczym w Miliczu.
Partnerami w realizacji programu są samorządy lokalne (gmin Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, 
Twardogóra, Żmigród i Powiat Milicki).

Krótka historia Działaj Lokalnie

2006-2008 status ODL uzyskuje Fundacja Ekorozwoju realizując program na obszarze 11 gmin od 2009 we współpracy ze Stowarzy-
szeniem „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”.
2010 do dziś – status ODL uzyskuje Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, realizując program na obszarze 8 gmin. 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” realizując program Działaj Lokalnie w Dolinie Baryczy wspiera różnorodne projekty 
i inicjatywy, których wspólnym mianownikiem jest lokalna aktywność. Każda społeczność jest inna, inni są ludzie, warunki, doświad-
czenia i potencjał. Program umożliwia realizację takich projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. 
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Naj... zadziało się! Projektowe Naj według realizatorów: 

...największa satysfakcja to własnoręcznie upleciony wieniec dożynkowy.

...najciekawsze małe dzieła sztuki – carving – przy odrobinie kreatywności jedzenie może być nie tylko 
   smaczne, ale i piękne.
...najliczniejsza frekwencja w zajęciach bibułkarstwa- zaskoczenie dla realizatorów. 
...najcenniejsza pamiątka z projektu – certyfikat ukończenia Akademii Niezwykłych Umiejętności.
...najbardziej pajęcza sieć tradycji, podłaźniczki i nie tylko łączą mieszkanki wsi.
...najbardziej rozśpiewane i roztańczone leśne dziady w Dolinie Baryczy.
...najsmaczniejsze odkrycia – Pakoszki – pierogi z kaszą gryczaną.
...najfajniejsze pożegnanie seniorów przez młodych w piosence „każdy senior to jest fajny gość”.
...najbardziej rowerowousportowieni seniorzy w Polsce mieszkają w Dolinie Baryczy.
...najbardziej przebojowy retro rajd – przewaga 100-letnich bicykli nad nowoczesny-

mi rowerami. 
...najsmaczniej lokalnie, najwięcej zjedzonych chlebów, serów i wypi-

tej zdrowej domowej herbatki, czyli gimnazjaliści w akcji.

Recepta na dobry projekt:

Połowa sukcesu to kreatywne, trafione pomysły! Jeśli chcesz działać lokalnie rozejrzyj się najpierw w koło pomyśl o swojej 
społeczności i najbliższym otoczeniu. Porzuć myślenie, że inni mają łatwiej lub zrobią to za ciebie. Zacznij działanie od 
współpracy z sąsiadami, znajomymi – razem lżej wam będzie wyzwolić społeczną energię!

W Dolinie Baryczy lokalnie działamy dla: 
– przyrody, 
– zdrowia i aktywności, 
– rozwoju własnych pasji,
– naszej społeczności.
W niniejszej publikacji zawarliśmy krótki opis projektów realizowanych od 2010 roku w Dolinie Baryczy, a także ciekawe 
inspiracje z innych ODL. 

Więcej na www.dzialaj.barycz.pl oraz www.dzialajlokalnie.pl
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2010
– Integrujmy się – segreguj razem z nami – Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy
Nie będzie konieczności sprzątania po innych, gdy sami nie będzie-
my śmiecić – takie motto towarzyszyło realizatorom projektu pod-
czas licznych działań integrujących i promocyjnych, odbywających 
się w ramach przedsięwzięć takich jak: uporządkowanie czarnego 
szlaku pieszego, szlaku kajakowego czy podsumowującego happe-
ningu promującego segregację odpadów. 

2012
– Dolina Baryczy nieznana – Dolina Baryczy poznana. Hi-
storia, tradycja, przyroda – Gminny Zespół Kultury i Biblio-
tek w Krośnicach 
Dzięki projektowi i zaplanowanych w nich wyjazdach mieszkań-
cy poznali bogactwo przyrodnicze regionu. Aktywny wypoczynek 
w plenerze był szansą na spędzenie czasu razem z sąsiadami, a tak-
że lepsze poznanie Doliny Baryczy. 
– Co tak warczy, miauczy, gdacze? Tak rechocze, szczeka, 
kwacze? Poszukiwania zwierząt w Dolinie Baryczy – Stowa-
rzyszenie „Pomocna Dłoń” 
Dolina Baryczy to region nadzwyczaj bogaty przyrodniczo. Fakt ten 
stał się  przyczynkiem do zabawy w prawdziwych tropicieli – dzięki 
realizacji projektu najmłodsi nauczyli się rozpoznawania  odgłosów 
otaczającej nas przyrody, dowiedzieli co  piszczy nie tylko w trawie, 
ale i w lesie czy  nad stawem. 

2013
– Odkrywanie Doliny Baryczy przez dużych i małych – Klub 
Seniora przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Twar-
dogórze
Poznawać swój region można w każdym wieku – czego idealnym 
przykładem są mieszkańcy Twardogóry. Ciekawe, barwne przyrodni-
czo zakątki dzięki ich odwiedzeniu w ramach projektu na pewno staną 
się częstym miejscem odwiedzin uczestników i ich przyjaciół. 
– „Oglądamy, słuchamy i dotykamy” – kurs rozpoznawania 
fauny i flory „Doliny Baryczy” – Rada Gminna Zrzeszenia Lu-
dowe Zespoły Sportowe w Przygodzicach
Ten kurs to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy często pytają 
o wszystko co ich otacza, a nie mają dostatecznej wiedzy aby odpowie-
dzieć sobie na pytania: co tak ładnie śpiewa?, co tak pięknie kwitnie? lub 
co przebiegało przez ulicę we wsi? Kurs ma być pomocny przy rozwią-
zaniu wielu wątpliwości, z którymi borykają się mieszkańcy tak pięknej 
i podziwianej Doliny Baryczy.

Działamy Lokalnie dla przyrody 
w Dolinie Baryczy
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Inspiracje na lokalne działania dla przyrody 

Ścieżka leśno-przyrodnicza Czerniewicki Smug
Realizator projektu: Uczniowski Klub Sportowy Promyk 
Adres e-mail: bednarkowie@wp.pl 
Osoba kontaktowa: Andrzej Bednarek 
Wysokość dotacji: 3000 zł 
Całkowita wartość: 12300 zł 

W ramach projektu zaangażowano lokalnych mieszkańców, wła-
dze, firmy i wspólnymi siłami zbudowano w pobliskim lesie ścieżkę 
przyrodniczą.
W ramach projektu posprzątano tę część lasu, w którym powstała 
ścieżka leśno-przyrodnicza. Wykonane zostało odmulenie smu-
gu, do którego mieszkańcy wpuścili ryby. W okresie zimowym 
przy sprzyjających warunkach atmosferycznych smug może słu-
żyć mieszkańcom jako ślizgawka, tak jak wiele lat temu. W celu 
utworzenia ścieżki zakupiono drewno niezbędne do utworzenia 
tablic edukacyjno-informacyjnych, następnie je okorowano, wy-
strugano, pomalowano. W ramach projektu ustawiono 25 plansz 
edukacyjnych. Ponadto zamontowano kosze do segregacji śmieci. 
Do dokarmiania zwierząt ustawiono paśnik, a dla ptaków zamon-
towano budki lęgowe i karmniki. Na ścieżce ustawiono również 
ławki drewniane, gdzie można odpocząć w czasie wędrówki po 
lesie. Wykonano również bramę wejściową.

Po stronie natury
Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywno-
ści w Lubawie. Grupa nieformalna ArtEko 
Adres e-mail: izasendecka@wp.pl 
Osoba kontaktowa: Izabela Sendecka 
Wysokość dotacji: 4500 zł 
Całkowita wartość: 5625 zł 

Zielony Happening – uczestnicy projektu poprzez różne-
go rodzaju konkursy, zabawy, quizy pogłębili swą wiedzę 
ekologiczną w zakresie roli segregacji śmieci, recyklingu, 
oszczędności wody i energii w życiu codziennym. Podczas 
zielonego happeningu uczestnicy zostawili swój odcisk dło-
ni (zieloną farbą), a następnie dokonali pomiaru długości 
tych odcinków, aby symbolicznie oszacować swój wpływ 
na środowisko naturalne. Konkurs ekologiczny „Rady Na 
Odpady” uczestnicy wykonali różnego rodzaju prace pla-
styczno-techniczne z np. korków od butelek, makulatu-
ry, butelek plastikowych, itp., które zostały nagrodzone 
podczas podsumowania projektu w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Lubawie. Uczestnicy projektu wykonali wła-
snoręcznie ekotorby z odzieży używanej, która została-
by najprawdopodobniej wyrzucona i byłaby kolejnym 
niepotrzebnym odpadem. Z przygotowanych półpro-
duktów uczestnicy wykonali oraz przyozdobili według 
własnego pomysłu ekotorby na zakupy. Uczestnicy 
projektu pomogli klientom Polo Marketu w pakowa-
niu zakupów w ekotorby. Podczas akcji rozdane zo-
stały ulotki o treści proekologicznej. Akcja miała na 
celu rozwijanie zachowań proekologicznych wśród 
społeczności lokalnej i odbiorców projektu.    
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2010
– Jankowa od nowa – zagospodarowanie centrum wsi – Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Cieszkowskiej 
Udało się! Własnymi siłami, angażując całe rodziny mieszkańcy zbudowali 
drewnianą wiatę, która doskonale sprawdza się jako miejsce licznych spo-
tkań, zabaw i aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od pracy i nauki. 
– Olszówka w internecie – www.olszówka.pl Stowarzyszenia 
,,Potęga Lasu” – Aktywna Olszówka
Internet, nazywany również „oknem na świat”, stanął otworem przed 
mieszkańcami sołectwa Olszówka, którzy stworzyli własną stronę interne-
tową, gdzie niczym na tablicy ogłoszeń umieszczają informacje o plano-
wanych inicjatywach, w kąciku zainteresowań dzielą się swoimi pasjami 
a na forum rozmawiają o bieżących sprawach sołectwa.
– W poszukiwaniu Tradycji Bożonarodzeniowych – Borzęcin od 
nowa
Cykl warsztatów muzycznych, plastycznych, teatralnych i kulinarnych po-
zwolił przygotować wiele świątecznych wydarzeń takich jak np. jasełka czy 
kiermasze ozdób świątecznych, tak aby każdy mógł poczuć magię świąt! 
– Zakochaj się w zdrowym stylu życia i bądź jego twórcą – kurs 
kulinarny i dekoracji potraw – Gminna Biblioteka Publiczna 
w Sośniach
Odwiedzając uczestniczki projektu z Sośni – jakie surowce najlepiej ze 
sobą łączyć, a jakich połączeń unikać a na koniec jak wszystko z klasą 
udekorować i podać. 

2011
– Aktywna Jesień w Jankowej – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Cieszkowskiej
Aktywność w Jankowej ma wiele twarzy i licznych entuzjastów – warsz-
taty jeździeckie na konikach polskich, rajdy rowerowe do sąsiednich wsi, 
imprezy pt. „ziemniaczane pomysły”były doskonałą okazją na zagospoda-
rowanie jesiennych dni.
– Bukowice – wioska drewna – Gminny Zespół Kultury i Biblio-
tek w Krośnicach
Bukowiczanie przeanalizowali swoje zasoby, rozejrzeli się wokół i wpadli 
na pomysł stworzenia wioski o tematyce drewna (nawiązując do „buko-
wej” nazwy miejscowości). Projekt polegał na realizacji warsztatów z wy-
korzystaniem drewnianych inspiracji. Każdy mieszkaniec z nich skorzystał 
– powstały drewniane tabliczki z numerami domów oraz nazwami ulic.
– Carving – przyjemność dla oka – Koło Gospodyń Wiejskich 
w Chynowej
Grupa mieszkanek przeszła szkolenie, a następnie nabytą wiedzę przeka-
zały swoim koleżankom z Koła Gospodyń Wiejskich. Zwieńczeniem warsz-
tatów był pokaz kulinarnego kunsztu. I od tej pory prawdziwe dzieła sztu-
ki znajdują się na talerzach mieszkańców Chynowej. Aż szkoda jeść!
– Galeria Konia – Stowarzyszenie Brapoja
Potasznia od wielu lat znana jest w lokalnym środowisku jako miejsco-
wość miłośników koni i jazdy konnej. Mieszkańcy najpierw wybudowali 
tor jeździecki a przy nim utworzyli tzw. galerię konia. Są to tablice, na 
których znajdą się informacje o miejscowych koniach, ich dokonaniach, 
ciekawostkach z ich życia. Tablice te, tworzą mini ścieżkę edukacyjną.

2012
– Poznajemy tradycje regionu Wielkopolski – Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju miejscowości Chojnik i Kuźnica Kącka
Pyry z gzikiem czy karp w zalewie octowej to specjały kuchni wielkopol-
skiej. Tajniki tradycyjnych receptur zapragnęli zgłębić mieszkańcy sołectw 
wspólnie realizujący projekt. Integracja przy kuchennym stole – to jest to!

– Ale ziółko – Gminny Zespół Kultury i Bibliotek w Krośnicach
Jakie zioła rosną wokół nas? Czy to wszystko to tylko chwasty, czy może 
jednak wartościowe rośliny? Mieszkanki Łaz to obecnie najlepsze zielarki 
w okolicy. 
– Kuchnia Trzech Smaków – Stowarzyszenie Przyjaciół Granowca 
„Granowiec 300”
Zapachy regionalnych przysmaków rozchodziły się po całym sołectwie. 
Poza nauką przygotowania tradycyjnych potraw zadziało się jednak coś 
o wiele ważniejszego – nastąpiła międzypokoleniowa wymiana doświad-
czeń oraz integracja mieszkańców. Powstała mini książeczka kucharska, 
która w niejednej kuchni na pewno zajmuje szczególne miejsce. 
– Gdzie kto mieszka? – oznakowanie domostw – Stowarzyszenie 
„Brapoja”
W Bracławiu zbierzemy najdorodniejsze grzyby, w Potaszni pojeździmy 
a w Joachimówce, siadając z wędką nad stawem, na pewno złowimy 
rybę. Odwiedzając to sołectwo, przekonamy się jak blisko przyrody żyją 
mieszkańcy tych uroczych miejscowości i z pewnością się nie zgubimy. 
– Niech no tylko zakwitną jabłonie – Inicjatywa mieszkańców 
wsi Piotrkosice 
Aktywni mieszkańcy Piotrkosic w ramach projektu postanowili odnowić 
dawną aleję starych odmian jabłoni. Czekamy na pierwsze owoce ich 
wspólnej pracy, zarówno te na drzewach jak i dla rozwoju swojego so-
łectwa.

2013
– Śpiewaj i tańcz razem z nami leśnymi dziadami – Aktywni 
mieszkańcy Sołectwa Dziadkowa
Leśne dziady nie tylko zatańczyły i zaśpiewały ale także stworzyły ofertę 
wsi tematycznej. Dziadkowo – wieś leśnego dziada, kusi smakami i za-
pachami, a także jest podziwiana za talenty taneczne i wokalne, które 
ujawniły się dzięki realizacji projektu. 
– Akademia Niezwykłych Umiejętności – Stowarzyszenie „Bra-
poja”
Najważniejszym wspólnym dobrem, które zostało rozwinięte i umocnione 
to poczucie tożsamości ze swoją wsią, a także sąsiadami obok których 
mieszkamy i żyjemy. To poczucie integracji i wyzwalania energii oraz kre-
atywności we wspólnych działaniach. To także satysfakcja i duma z doko-
nań mieszkańców w lokalnym środowisku.
– Na polanie – Aktywne Łazy
Gotowanie na łonie natury? To połączenie samych przyjemności które 
może udać się jedynie w Dolinie Baryczy! Przepis na te działania? Chęci, 
aktywne mieszkanki, trochę przypraw, żeliwny kociołek i dobry nastrój! 
– Pakosławsko – Wioska Wielu Talentów – Aktywne Pakosła-
wianki 
Kolejny przykład, na to że najlepszą metodą na naukę jest wzajemna 
wymiana doświadczeń. Poza zdobyciem cennych umiejętności rękodziel-
niczych czy też kulinarnych Aktywne Pakosławianki nie mogły narzekać 
na brak wrażeń, aż dziwne że żaden Pan nie przyłączył się do wspólnych 
działań! 
Kultywowanie tradycji, obrzędów i zwyczajów Bożonarodzenio-
wych – Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Chojnik 
i Kuźnica Kącka
Sadzenie choinek, warsztaty z tworzenia tradycyjnych ozdób świątecz-
nych, praktyczna nauka o tradycyjnej kuchni bożonarodzeniowej, kulig 
i w końcu wspólna wigilia, a wszystko po to, aby pamiętać jak należy ob-
chodzić święta. Mieszkańcy Chojnika i Kuźnicy Kąckiej długo nie zapomną 
przeżyć związanych z sumiennym przygotowywaniem się do obchodze-
nia Świąt Bożego Narodzenia.

Działamy Lokalnie dla naszej społecznosci w Dolinie Baryczy
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Inspiracje na lokalne działania  
dla naszej społeczności 

Strzyga – lalka i pacynka made in Glinka
Realizator projektu: Grupa nieformalna „Wspólna Izba”
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ujsołach 
Adres e-mail: gok@ujsoly.com.pl 
Strona www: http://www.ujsoly.com.pl
Osoba kontaktowa: Lidia Kuś 
Wysokość dotacji: 6000 zł 
Całkowita wartość: 8750 zł 

W tym celu zostały zorganizowane warsztaty z projek-
towania i szycia zabawek ludowych, przedstawiających 
różne postacie z demonologii ludowej, jak strzygi, ubo-
ża, skrzaty, mające rodowód słowiański. Każda z uczest-
niczek warsztatów miała również możliwość wzięcia 
udziału w zajęciach teoretycznych z demonologii, jak 
i praktycznych z dokumentacji fotograficznej, by w re-
zultacie móc umieścić zdjęcia zabawek szytych w wir-
tualnej galerii.

Co lata nie utonie czyli Dobrego sprawne dłonie
Realizator projektu: Grupa nieformalna Aktywni 
z Dobrego, Gmina Będzino 
Telefon: 509 913 330
Adres e-mail: enowak25020@wp.pl 
Wysokość dotacji: 4000 zł 
Całkowita wartość: 8920.95 zł 

Co zawsze połączy wszystkich? Oczywiście wspólne 
puszczanie latawców, dlatego też celem projektu 
było wzbudzenie w mieszkańcach Dobrego uczu-
cia wyzwolenia, twórczego działania i zarazem 
chęci integracji z innymi. Zorganizowano warsz-
taty projektowania i budowania latawców, ich 
pokazów oraz wystawa zdjęć. W świetlicy wiej-
skiej utworzono „Krainę Dedala i Ikara”. Po-
nadto stworzony został produkt lokalny, dzięki 
któremu możliwa jest promocja miejscowości, 
przyciągnięcie turystów oraz stworzenie nie-
tuzinkowego, atrakcyjnego i radosnego wy-
darzenia, jakim jest Festiwal Latawców.
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2010
– Ruszaj z nami na wędrówkę z ptakami – Fundacja Do-
liny Baryczy
Nordic Walking i Bird Watching jednocześnie? Dlaczego nie! 
Relaksujące spacery połączone z obserwacją ptaków mogą od-
bywać się jedynie na obszarze Doliny Baryczy, terenie wymarzo-
nym do tego typu aktywności.
– W siodle, z łukiem ku przygodzie – Agroturystyczne 
Stowarzyszenie Ziemi Ostrowsko – Ostrzeszowskiej 
„W Siodle”
Co można zrobić w krótkim czasie? Zorganizować Hubertowi-
ny, gdzie zobaczymy grupę lisowczyków, którzy w tradycyjnych 
strojach biorą udział w pogoni „za lisem”, zainscenizować pokaz 
historyczny oraz hippiczny, przygotować warsztaty łucznictwa 
zarówno konnego jak i tradycyjnego, a do tego jesienny biathlon 
oraz zimowy triathlon. Wszystko to w Przygodziczkach – wiosce 
przygody!

2011 
– Zamiast komputera rodzinna niedziela – Przedszkole 
Samorządowe w Sośniach
Pomysł na spędzenie niedzielnego popołudnia? Niewątpliwie ak-
tywnie i na świeżym powietrzu. Moc atrakcji czeka na całe rodzi-
ny przy powstałym placu zabaw, który do wieczora tętni życiem. 

2012
– Kulturalna i sportowa integracja międzypokoleniowa 
– Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze
Mieszkańcy Twardogóry – i ci młodsi i trochę starsi uczestniczyli 
w wielu wspólnych zajęciach - spacer z kijkami, malarski plener, 
a przede wszystkim wspólna zabawa i mile spędzony czas, bycie 
razem inspiruje i cieszy pokolenia. Czy można wyobrazić sobie 
przyjemniejsze lato? 
– Aktywna jesień w Jankowej – Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Cieszkowskiej
Konkurs na najdłuższą plecionkę z ziół i kwiatów, wbijanie gwoź-
dzia, dojenie krowy, przebieranie się z zawiązanymi oczami, kon-
kursy i zabawy dla dzieci, tej jesieni nikt się nie nudził w Jankowej. 
– Geocaching – skarby Doliny Baryczy – ZHP Chorągiew Dol-
nośląska Hufiec w Miliczu
Geocaching to gra terenowa użytkowników GPS polegająca na poszu-
kiwaniu „skarbów” ukrytych przez jej innych uczestników przeważnie 
w interesujących miejscach. Poszukiwane skarby, tzw. skrzynki, to 
odpowiednio zabezpieczone, wodoszczelne pojemniki zawierające 
drobne upominki oraz dziennik, w którym kolejni znalazcy odnotowują 
swoje odkrycia. Poczuj się jak prawdziwy odkrywca, odwiedzając ma-
lownicze zakątki Doliny Baryczy! 

2013
– Zdrowie jest najważniejsze – Żmigrodzki PIK 2013 – Fundacja 
dla Kobiet „Dobra Dusza”
Rozmawiać o chorobie nowotworowej w momencie kiedy jesteśmy mę-
żem, dzieckiem, bratem czy mamą osoby dotkniętej tym schorzeniem 

wcale nie jest tak łatwa, dlatego projekt stworzony przez członkinie Fun-
dacji był doskonałym wsparciem psychoedukacyjnym. Sesje dla rodzin do-
tkniętych chorobą nowotworową czy też indywidualne konsultacje okazały 
się wspaniałym rozwiązaniem i „rak” nie jest już tematem tabu.
– Szanuj zdrowie należycie, najważniejsze przecież życie – bezpie-
czeństwo moje i innych – Stowarzyszenie  „Pomocna Dłoń”
Jak nauczyć dziecko odpowiedniej reakcji w momencie zagrożenia bezpie-

czeństwa? Najlepiej pokazać mu ją. I to właśnie starali się zrobić członkowie 
Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”. Podczas zorganizowanych warsztatów naj-
młodsi  mieli okazję przećwiczyć jak zachowywać się w stosunku do niezna-

jomych, jak przeciwdziałać agresji i przemocy, co zrobić kiedy zobaczą pożar, 
aż w końcu nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. A wszystko po to by 

kształtować w dzieciach pozytywne i bezpieczne postawy w sytuacjach zagra-
żających zdrowiu. 

                Działamy Lokalnie dla zdrowia 
i aktywnosci w Dolinie Baryczy



9www.nasza.barycz.pl

Inspiracje na lokalne działania 
dla zdrowia i aktywności

Tarnogrodzka Szkoła Cukrzycy oraz akcja zdrowe 
miasto i gmina Tarnogród
Realizator projektu: Zarząd Główny PSD w Bydgoszczy 
Koło Nr 1 w Tarnogrodzie 
Adres e-mail: wladyslaw50@op.pl 
Wysokość dotacji: 3500 zł 
Całkowita wartość: 7800 zł 

W ramach projektu zorganizowano 5 akcji badań profilak-
tycznych w gminie Tarnogród (Różaniec, Wola Różaniecka, 
Luchów Górny, Tarnogród). W ramach badań profesjonalny 
zespół lekarzy bezpłatnie badał i udzielał konsultacji lekar-
skich mieszkańcom. Przebadano około 1000 osób z czego 
aż 10% zostało skierowanych na leczenie profilaktyczne 
objawów cukrzycy. Badania organizowane były przy okazji 
dużych imprez (dożynki, dni miejscowości, koncerty). Prze-
badane osoby pochodziły nie tylko z gminy Tarnogród ale 
również z ościennych gmin.
W projekcie dodatkowo zorganizowano cztery spotkania 
edukacyjne nt. cukrzycy i jej leczenia. W każdym spotkaniu 
wzięło udział około 130 osób chorych na cukrzycę i zagro-
żonych tą chorobą.

Kroki ku zdrowiu
Realizator projektu: Klub Pomocy Wzajemnej Energia
Adres e-mail: plrkorczak@interia.pl 
Wysokość dotacji: 5400 zł 
Całkowita wartość: 7088 zł 

Zainicjowano działanie punktu informacyjnego o zdro-
wym stylu życia. Prowadzono w nim konsultacje z za-
interesowanymi osobami. Udzielano konkretnych in-
formacji na temat wpływu odżywiania na zdrowie, 
odżywiania (diet) w poszczególnych chorobach, 
wartościach odżywczych i zdrowotnych artykułów 
spożywczych. Pisano artykuły do prasy lokalnej 
o tematyce prozdrowotnej, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na wpływ odżywiania na stan zdro-
wia. Organizowano również dwudniowe warsztaty 
z prowadzeniem wykładów i dyskusji o zdrowym 
odżywianiu, radzeniu sobie z nałogami lub złymi 
stanami emocjonalnymi (depresja) czy z otyłością. 
Odbywały się cykliczne spotkania gimnastyczne 
i taneczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
ćwiczenia na przyrządach i ćwiczenia w odciąże-
niu na basenie.
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2010
– A kto nie wie niech się dowie coś o Odolanowie! – Przedszkole 
im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka, odbyła się prawdziwa rewolucja! 
Tym razem to rodzice mieli okazję przekonać się jaka ciężka praca czeka 
na każdego przedszkolaka. Tematyką były „Jesienne Kubusiowe wycinan-
ki”– związane z tradycjami ludowymi naszego regionu. Rodzice z entuzja-
zmem wzięli się do pracy, a dzieci dzielnie im kibicowały.
– II Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy w Przygodzicach – Gmin-
ne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
Coraz rzadziej śpiewane utwory ludowe mają szansę na ocalenie od za-
pomnienia a zespoły muzyczne prezentację swoich  umiejętności wokal-
nych oraz tanecznych. 
– Śladami kapliczek i krzyży przydrożnych gminy Twardogóra – 
Stowarzyszenie Przyjaciół JPII 
Projekt polegał na opisaniu i skatalogowaniu, przydrożnych  kapliczek i 
krzyży znajdujących się na terenie gminy Twardogóra. Ważnym aspektem 
był kontakt z najstarszymi mieszkańcami gminy, którzy wskazali miej-
sce ustawienia przydrożnych krzyży. Ta swoista „historia mówiona” jest 
wspaniałym pomostem łączącym młodsze i starsze pokolenie mieszkań-
ców Twardogóry.
– Wielka Sztuka w Małym Mieście – Stowarzyszenia Viva Art
Celem projektu była promocja i ożywienie wyjątkowego miejsca jakim 
jest zabytkowy kościół Św. Trójcy w Twardogórze poprzez organizację 
kameralnych imprez kulturalnych. Ponad to, wraz z Biblioteką Publiczną 
w ramach obchodów „Roku Chopinowskiego” odbyła się akcja „Znani 
Twardogórzanie czytają dzieciom”. 
– Zaczarowany ołówek – realizujemy marzenia, odkrywamy ta-
lenty – Przedszkole Samorządowe w Sośniach
Podobno w każdym drzemie dusza artysty. Przedszkolaki z Sośni miały 
okazję przekonać się co sprawia im największą radość i może stać się 
prawdziwą pasją. Pracami przygotowanymi podczas warsztatów przez 
najmłodszych zostali obdarowani lokalni seniorzy. 
– Żmigrodzki Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) – Fundacja 
dla Kobiet Dobra Dusza
W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjny podjęto szereg działań proz-
drowotnych i profilaktycznych z myślą o osobach dotkniętych chorobą 
nowotworową. Zorganizowano również konferencję, której celem było 
przekazanie wiedzy na temat leczenia i zapobiegania nowotworom, w 
szczególności zaś rakowi piersi, ale przede wszystkim przełamanie tabu.

2011
–  Jak zostać artystą? – Stowarzyszenie Viva Art
Umożliwienie mieszkańcom małego miasteczka obcowania ze sztuką. 
Któż z nas, nie chciałby wziąć udziału w pisaniu ikon? Po zajęciach prace 
stworzyły wystawę, dającą szansę lokalnemu społeczeństwu na zapozna-
nie się z elementami religii i kultury prawosławnej.
– Ku bursztynowej przyszłości – Bractwo Rycerskie Zamku Milicz
Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu 
milickiego na temat historii naszego regionu dzięki udziałowi w żywych 
lekcjach historii. 
– Razem uczymy się ratować – Związek Harcerstwa Polskiego 
– Hufiec Milicz
Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów, pokazów oraz innych 
działań medycznych mających na celu zwiększenie teoretycznych i przede 
wszystkim praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Ponad to, 
realizatorzy zaplanowali pokaz pierwszej pomocy podczas Dni Karpia.
– Start harcerski – nieś chętną pomoc bliźnim – Hufiec Powiatu 
Trzebnickiego
Harcerze z trzebnickiego hufca postawili sobie za cel pobudzenie ak-
tywności lokalnej oraz zachęcenie młodzieży do działań na rzecz swojej 
społeczności. Głównym zadaniem harcerzy było szerzenie działań zwią-
zanych z pierwszą pomocą. Praca z fantomami na imprezach lokalnych 

przyczyniła się do rozpowszechnienia odpowiednich reakcji podczas 
udzielania pierwszej pomocy.
– Bliżej gwiazd w roku Heweliusza – Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Twardogórze
Projekt składał się z 4 wykładów teoretycznych prowadzonych przez twar-
dogórskiego astro amatora, dwóch warsztatów plenerowych, w czasie 
których można było obserwować przez teleskopy zjawiska zachodzące 
na niebie oraz wycieczki do Planetarium Uniwersytetu Wrocławskiego we 
Wrocławiu.
– Podróże do krainy baśni – Zespół Szkół w Pawłowie
Projekt dający szansę stać się aktorem. Najmłodsi samodzielnie ale pod 
okiem fachowców wykonali scenografię, stanęli na prawdziwej scenie 
przed prawdziwą publicznością, złożoną z babć i dziadków.  
– III Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy w Przygodzicach – Gmin-
ne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe 
Głównym celem Przeglądu Kulturalnego było przybliżenie społeczeństwu 
regionalnych tradycji związanych z okresem żniw i dożynek, pieśni ludo-
wych i tańca, poznanie folkloru wielkopolskiego, dolnośląskiego i wybra-
nych regionów Polski poprzez pokazy tańców ludowych, z zachowaniem 
charakterystycznych strojów regionalnych.

2012 
– Zdobądź umiejętności w dekoracji swoich wnętrz – Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sośniach
Wiele mieszkanek Sośni nie znało się wzajemnie, tak jak nie znało drze-
miących w sobie talentów – poznały się i swoje umiejętności dzięki 
warsztatom z rękodzielnictwa i decoupage, które zapewniły twórcze i 
aktywne spędzenie wolnego czasu i bezcenną radość z tego, co własno-
ręcznie stworzyły, a do tego w miłym towarzystwie. 
– Żmigrodzki Przystanek Zdrowia 2012 – Fundacja dla Kobiet 
Dobra Dusza
Zdrowie jest bezcenne dlatego dbaj o nie! Profilaktyka, wsparcie, dzie-
lenie się własnymi doświadczeniami w walce z chorobą, wspólne sesje i 
spotkania, spędzanie razem czasu, to cele jakie postawiła sobie i wszyst-
kim uczestnikom działań Fundacja Dla Kobiet Dobra Dusza.
– Ekopark – miejsce integracji społeczności lokalnej – Stowarzy-
szenie Ekologiczna Wieś
Dobro wspólne to zielone serce wsi, park wspólnie uporządkowany i za-
gospodarowany. Projekt przyczynił się do integracji mieszkańców , wspól-
nej zabawy i pracy, po której wszyscy odpoczywali, i którą wspominać 
będą siedząc na zbudowanych przez siebie ławkach. 
– Aktywne środy w Zielonej Dolinie – Stowarzyszenie „Zielona 
Dolina – Chynowa”
Połączenie przyjemnego z pożytecznym – tak najkrócej można podsu-
mować projekt w „Zielonej Dolinie”. To tutaj mieszkańcy sołectw Doliny 
Baryczy (Chynowa i Dziadkowo) uczyli się nawzajem m.in. tradycji wy-
platania dożynkowych wieńców czy wspierania przyrody dzięki budowie 
budek lęgowych dla ptaków. 
– Jeden drugiemu – Stowarzyszenie Niebieskie Motyle
Wolontariuszem się nie bywa. Wolontariuszem jest się przez całe życie. 
Celem projektu było zakrzewienie w najmłodszych chęci pomocy osobom 
starszym i potrzebującym. Młodzi mieli szansę zabrać ze sobą swoich zna-
jomych i pokazać, że warto pomagać, dzielić się swoim czasem i wspar-
ciem, pokazać że warto być „niebieskim motylem”. 

2013
–  Warsztaty Językowe za FREE z native-speakerami (nie tylko 
angielski) – Fundacja Mobilni Polacy
Nudne wakacje? Mieszkańcy Doliny Baryczy nie wiedzą co to znaczy. 
Dzięki warsztatom z native-speakerami uczestnicy doskonalili i poszerzali 
swoje kompetencje językowe, rozbudzali w sobie aspiracje, a wszystko to 
pod okiem doskonałych nauczycieli – europejskich wolontariuszy, z który-
mi nauka języka obcego była jeszcze bardziej atrakcyjniejsza niż zwykle.

Działamy Lokalnie dla rozwoju własnych pasji w Dolinie Baryczy
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Inspiracje na lokalne działania 
dla rozwoju własnych pasji 

Wakacyjne warsztaty filmowe
Realizator projektu: Grupa nieformalna WOLF przy Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury 
Adres e-mail: smok@slubice.pl 
Strona www: http://smok.slubice.pl
Wysokość dotacji: 2400 zł 
Całkowita wartość: 4350 zł

Cel projektu zrealizowany został poprzez szereg spotkań i warsztatów. Pierwsze 
spotkanie, na którym uczestnicy mogli się bliżej poznać poprzez zajęcia integra-
cyjne, odbyło się 4.11.2011 r. Tydzień później odbyły się pierwsze zajęcia foto-
graficzne, na których młodzież po zapoznaniu się z podstawowymi elementami 
warsztatu udała się w plener realizując zadanie. Następnie zostało zorganizowa-
ne spotkanie uczestników projektu z reżyserem Arturem Pisarczykiem, twórcą fil-
mów „Teraz i zawsze” oraz „Swoimi słowami”. Spotkanie zakończyło się realizacją 
wywiadu. W czasie trwania warsztatów przeprowadzono także inne wywiady 
– z muzykami z zespołu Golec uOrkiestra oraz z Piotrem Kiedrowiczem.
Na kolejnych zajęciach uczestnicy doskonalili swój warsztat aktorski pod ką-
tem filmu, jaki młodzież zdecydowała się zrealizować. Scenariusz napisała 
uczestniczka warsztatów – Klaudia Burzyńska. Film o tytule „Kto zabił Milenę 
Czak?” porusza problem aborcji.
Innym miłym akcentem projektu były integracyjne wycieczki rowerowe. 
Następnie uczestnicy przeszli do etapu produkcji filmu, do którego zdjęcia 
odbywały się we wrześniu w różnych zakątkach powiatu słubickiego. Na 
zakończenie projektu uczestnicy jeszcze raz zawitali w okolice Rzepina, aby 
wynagrodzić sobie pracę podczas ogniska i zawodów artystycznych, sporto-
wych oraz wiedzy filmowej.

Jesienna Fabryka Mody
Realizator projektu: Nieformalna Grupa „Aktyw” 
Telefon: 33 8561099 
Adres e-mail: gokchybie@ox.pl 
Strona www: http://www.gokchybie.ox.pl
Wysokość dotacji: 2000 zł 
Całkowita wartość: 15086.3 zł 

W Jesiennej Fabryce Mody w ciągu trzech miesięcy zrealizowanych zostało 
sześć podstawowych założeń projektu: odbyły się warsztaty prowadzone 
przez instruktorów z fotografii mody, dokumentacji filmowej, stylizacji wy-
glądu, projektowania graficznego, modelingu i choreografii oraz projekto-
wania stroju. W czasie warsztatów uczestnicy zdobywali wiedzę i umie-
jętności pomocne w realizacji Pokazu Mody: zostały przeprowadzone 
szkolenia z zakresu fotografowania, pozowania, chodzenia na wybiegu 
w wysokich obcasach, stylizacji, projektowania stroju oraz logo pro-
jektu. Chętne dziewczyny zajęły się także prowadzeniem modowego 
bloga. W spotkaniach wzięło udział wielu młodych ludzi a rezultaty 
ich pracy można było podziwiać na Pokazie Mody zorganizowanym 
26.11.2011, w których wzięło udział ponad dwieście osób.



Od 2010 roku w ramach PROGRAMU Działaj Lokalnie 
w Dolinie Baryczy za pośrednictwem Stowarzyszenia 
„PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” wspartych zostało  
65 projektów na kwotę niemal  360 000, 00 zł 
angażujących ponad 6000 wolontariuszy.

Program Działaj Lokalnie finansowany jest ze środków Polsko- 
Amerykańskiej Fundacja Wolności za pośrednictwem Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz środkom 
Stowarzyszenia „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy” i jego 
partnerów.

Darczyńca Programu:

Partnerzy Programu:

Program „Działaj Lokalnie” zakłada współpracę i wsparcie 
Darczyńców, pozyskanie funduszy, które w jawny, przejrzysty sposób 
przekazywane są grantobiorcom. Powstaje w ten sposób platforma 
współpracy różnorodnych środowisk na rzecz budowania aktywności 
w Dolinie Baryczy.

Środki pochodzić mogą od 
samorządów, firm, organizacji, innych 
instytucji lub od mieszkańców 
(m.in. z kampanii 1%).

Razem łatwiej wyzwolić społeczną energię.
Zapraszamy do współpracy i kontaktu
PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy
Pl. ks. E. Waresiaka 7 (III piętro), 56-300 Milicz
tel./fax: 71 / 383 04 32, partnerstwo@nasza.barycz.pl
www.nasza.barycz.pl | www.dzialaj.barycz.pl 
konto: 95 9582 0000 2000 0021 6137 0004
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