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O drożdżach, oddychaniu i personalizacji…
…rozmaw iano w sali im. Czesława Miłosza w zamku
w Wojnow icach.
Pierwsze spotkanie organizacji pozarządow ych gminy
Miękinia odbyło się 3 marca 2018.
Gospodarzami spotkania byli – prezes Kolegium Europy
Wschodniej, Pan Jan Andrzej Dąbrowski oraz prezes Zamku Wojnow ice, Pan Laurynas Vaiciunas.
Wśród uczestników byli:
- menadżer Zamku,
- wójt Gminy Miękinia, Pan Jan Marian Grzegorczyn,
- przedstaw iciele Urzędu Gminy i Samorządowego
Ośrodka Kultury,
- Pan dr Stanisław Lose,
- Stowarzyszenie „Mrozovia” (prezes i 4 członków),
- Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina”
- Stowarzyszenie „Nasza Miękinia”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Budow y i Rozwoju Zespołu
Szkół w Lutyni
- Fundacja „Na Maksa”
- Ochotnicza Straż Pożarna w Miękini
- Ludowe Kluby Sportowe z terenu gminy
- dyrekcje kilku szkół ,
- siostra dyrektor ZOL w Mrozow ie
- harcerze ze szczepu miękińskiego
Zebrani dow iedzieli się, że Kolegium w ydaje dwa czasopisma, organizuje koncerty i stale poszerza swoją działalność. Ciekawostką jest now y projekt „Niepodległa”, na
100-lecie odzyskania niepodległości, nadal otwarty dla
pomysłodawców.
Pan wójt w słow ie wstępnym podkreślił znaczenie każdej
organizacji. „Jesteście drożdżami w waszych miejscowościach” - pow iedział do zebranych, zachęcając ich do dalszej
pracy i współpracy z SOK. „Jeśli nie znajdą się pieniądze
na jakąś działalność, to choćby dobre słowo”, zapewnił.
Dzięki prezentacjom przygotowanym przez Panie Gabrielę Gronek-Bednarczyk i Małgorzatę Sidorską-Sujecką,
uczestnicy zebrania otrzymali m.in. informacje na temat
aktów prawnych regulujących współpracę z organizacjami
pozarządow ymi. Dow iedzieliśmy się, że pod opieką SOK
działają : chór, kabaret, zespół taneczny, zespół ludow y,
Uniwersytet III Wieku oraz koła gospodyń w iejskich.
Organizowane są cykliczne imprezy kulturalne i sportowe.

Stowarzyszenie Mrozovia

Bardzo ciekaw y w ykład pt „Gdzie jesteśmy? Co nas
czeka? Co możemy zrobić?” w ygłosił Pan Stanisław Lose.
Wyjaśnił, dlaczego w dążeniu do szeroko pojętego sukcesu
społeczeństw najważniejsza jest personalizacja, gdzie rozwój osoby ludzkiej, współdziałanie i tworzenie relacji
międzyludzkich to cel życia społecznego. Kluczem do tego
jest kształcenie kooperacji i koordynacji od dzieciństwa,
działania horyzontalne oraz zwalczanie atomizacji. Trwanie
w postaw ie typu „każdy sobie rzepkę skrobie” prowadzi
ludzkość do porażki.
W dalszej części spotkania zaprezentowały się poszczególne organizacje. O Stowarzyszeniu „Mrozovia” w pięknie
przygotowanej prezentacji opow iedziała Pani Dorota Kozyra. Ponad 10 lat działalności w niecałe 10 min? Trudne, ale
taki był w ymóg czasow y.
Nie sposób przekazać wszystkich informacji, ale warto
napisać o kilku ciekawostkach.
W tym roku, po raz pierwszy, w w yniku otwartego konkursu ofert dofinansowanie otrzymał Klub Wędkarski
„Okoń”.
Stowarzyszenie „Zaborowa Kraina” zrealizowało projekt
zw iązany z geocachingiem (zabawa w poszukiwanie skarbów w specjalnych skrytkach za pomocą odbiornika GPS).
W 2015 roku z inicjatywy wójta zostało reaktywowane
harcerstwo na terenie gminy. Harcerze biorą udział
w realizacji w ielu przedsięwzięć, m.in. Wielkanocnego
Biwaku Historycznego, Betlejemskiego Św iatełka Pokoju,
porządkowania cmentarzy za Bugiem, kursach I pomocy,
biegu nocnym „Tropiciel”. Aktualnie mają już swoją harcówkę, którą również w yremontowali.
Fundacja „Na Maksa” organizuje bieg charytatywny, który
w tym roku zapow iada się bardzo interesująco. Przew idziane są biegi, ale też impreza marszowa, „Rajd z kijkami
bylejakimi” połączony z zadaniami na trasie. Szczegóły na
www.fundacjanamaksa.pl.
Stowarzyszenie „Nasza Miękinia” podejmuje działania na
rzecz czystego środow iska. Podano przykład nowej mieszkanki Miękini, która często pow tarza, cytując zdanie z pewnego filmu - „Tu się oddycha! ”.
Pierwsze spotkanie organizacji pozarządow ych służyło
wzajemnemu poznaniu się ludzi aktywnych, których energia, pomysłowość, pracow itość, życzliwość, pozwoli nam
mów ić – GMINA MIĘKINIA...TU SIĘ ODDYCHA!
Dorota Ropek
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