
Podsumowanie trzech projektów realizowanych w ramach projektu grantowego pt. 
„Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów 
rękodzielniczych, konkursu ekologiczno-kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów 

ekologicznych”. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „KLEKS” 

Nazwa grantu: „Zakup strojów dla KGW Świnna 
Poręba, KGW Inspiracje Kozińca z Kozińca i KGW 
Jaszczurowa oraz organizacja konkursu 
ekologiczno-kulturalnego i ETNO warsztatów”. 

W ramach zadania zakupione zostały stroje ludowe dla 
3 KGW z Gminy Mucharz dla: KGW Świnna Poręba, 
KGW Inspiracje Kozińca, KGW Jaszczurowa.  

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy 
warunków sprzyjających aktywności kulturalnej i jej 

zachowania. Nowe stroje wzmocniły pozytywny wizerunek KGW kultywujących miejscowe tradycje, 
obrzędy i zwyczaje wśród społeczności lokalnej, wpłynęły na lepszą jakość działalności KGW. Nowe 
stroje ludowych wspierają upowszechnianie kultury regionu LGD i przyczyniają się do krzewienia 
postaw patriotycznych jak również są elementem pomocnym przy promocji lokalnego dziedzictwa. 

W ramach projektu w Domu Kultury w Świnnej Porębie przeprowadzony został innowacyjny konkurs 
ekologiczno - kulturalny dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów” -  
"Lalki w strojach ludowych". Przedmiotem konkursu było 
wykonanie pracy plastyczno - technicznej, do przygotowania 
której potrzebna była niepotrzebna, stara lalka, która została 
ozdobiona w strój ludowy charakterystyczny dla wybranego 
przez uczestnika regionu Polski. Materiały użyte do 
wykonania pracy oraz lalka musiały pochodzić z odpadów. W 
konkursie udział wzięło 25 dzieci. Wszystkie dzieci 
otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy/certyfikaty. Prace 
były oceniane przez jury konkursowe, w skład którego weszły 
Panie z KGW, które były partnerkami zadania.  
 

W ramach zadania zorganizowane zostały dla dzieci innowacyjne "ETNO warsztaty", które zostały 
przeprowadzone bezpłatnie przez partnerów projektu. Głównym tematem warsztatów były święta, 
tradycje i sztuka ludowa. Dzięki przeprowadzonym warsztatom dzieci miały możliwość odkrywania 
atrakcyjności lokalnego folkloru i zapoznania się z kulturą ludową. Założeniem warsztatów było 
sięgnięcie do korzeni poprzez popularyzację wiedzy o własnym pochodzeniu i rodzimej kulturze z 
całym jej bogactwem tradycji. W ramach "ETNO Warsztatów" odbyły się: "Warsztaty Dożynkowe" 
w Domu Kultury w Świnnej Porębie, "Warsztaty Sobótkowe" w Domu Kultury w Kozińcu, 
"Warsztaty Na zielną" w Domu Kultury w Jaszczurowej 

 

 

 



 

 Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” 

Nazwa grantu: „Warsztaty na temat jakości powietrza”.  

Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego oraz podniesienie 
świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem 
tematyki ochrony klimatu poprzez organizację warsztatów nt. jakości powietrza w miejscowościach 
LGD Gościniec 4 Żywiołów oraz wydanie broszury prezentującej tematykę wpływu zanieczyszczenia 
powietrza na zdrowie i jakość życia oraz prezentującej wyniki warsztatów. 

W ramach projektu sfinansowano zakup profesjonalnego pyłomierza do pomiaru jakości powietrza , 
który umożliwił pomiary zanieczyszczenia powietrza pod względem zawartości pyłów PM 10 oraz 
pyłu PM 2,5 . Pomiary powietrza były wykonywane podczas zorganizowanych warsztatów dla 
mieszkańców gmin należących do LGD Gościniec 4 
Żywiołów.  Celem ustalenia miejsc przeprowadzenia 
warsztatów rozesłano do gmin , szkół, członków 
stowarzyszenia informacje o możliwości organizacji 
warsztatów. Informacje te zostały również 
zamieszczone na stronach www gmin oraz fb 
Stowarzyszenia na Bursztynowym Szlaku, gmin oraz 
partnera projektu . Następnie miejsca były zgłaszane 
mailowo oraz telefonicznie. Łącznie w okresie od 
5.12 2018 do 18.01.2019 zorganizowano  20 
warsztatów „Sprawdź jakim powietrzem oddychasz”.  

W programie warsztatów odbyło się : 

1. Wykonanie pomiaru zanieczyszczenia powietrza  
przy użyciu pyłomierza.  

2. Projekcja filmu "Punkt krytyczny. Energia odnowa”. 
3. Omówienie wyników pomiaru oraz podstawowych 

zagadnień związanych z potrzebą działań związanych z ochrona powietrza i klimatu, przekazanie 
wiadomości nt. stanu jakości powietrza, szkodliwości zanieczyszczeń na stan zdrowia i możliwości 
zmian zastanej sytuacji. 
 

W trakcie warsztatów serwowany był poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnie Socjalną „ Smaki 
Gościńca”  oraz odbywał się pokaz wykonania naturalnego jogurtu.  

Łącznie w 20 warsztatach wzięło udział 276 osób. Projekt był 
realizowany z udziałem 2 partnerów - Fundacja Planeta, która 
posiada doświadczenie w działaniach związanych z działaniami 
związanymi z ochroną powietrza, współpracowała z Krakowskim 
Alarmem Smogowym oraz przygotowywała Program Niskiej Emisji 
dla Gminy Stryszów.  Odbyło się spotkanie w ramach którego 
Partner przeprowadził 2 godzinne bezpłatne doradztwo związane z 
realizacją projektu. Partner 2  stowarzyszenie "Kleks" z Mucharza- 

zamieścił informacja o warsztatach na fb stowarzyszenia , zajął się dystrybucją plakatów 
informacyjnych na terenie gminy Mucharz.   

 



Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy  

Nazwa grantu: Organizacja warsztatów haftu i szydełkowania 
oraz szkoleń ekologicznych dla mieszkańców LGD. 

Realizację projektu rozpoczęto od przeprowadzenia rekrutacji 
uczestników warsztatów haftów, szydełkowania i ekologicznych. W 
październiku rozpoczęto prace związane z realizacja projektu, o 
każdych zajęciach społeczeństwo zostało poinformowane poprzez 
rozwieszenie plakatów na tablicy ogłoszeń i stronie facebook. 
Zorganizowano 4 warsztaty haftu, w których uczestniczyło po 20 osób, 
w tym po 2 osoby z partnerskich organizacji sąsiednich gmin Mucharza 
i Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy warsztat trwał 5 godzin. Pierwszy 
warsztat haftu odbył się 7.11.2018 rok, na którym uczestnicy zapoznali 

się z techniką tradycyjnego regionalnego haftu. Za pomocą komputera zostały zaprezentowane strony 
internetowe o haftach z różnych regionów świata, zwłaszcza krajów UE. Następne 3 warsztaty 
(9.11.2018, 14.11.2018 oraz 16.11.2018) pozwoliły nam kontynuować pracę nad haftowanymi 
serwetami i obrusami. Końcowym etapem warsztatów haftu jest 20 sztuk serwet haftowanych muliną. 
Serwety ozdobiono rożnymi wzorami. Wyniki naszej pracy przechowywane są w sali będącej siedzibą 
Stowarzyszenia (budynek OSP Łękawica). 

Następnym etapem realizacji były warsztaty szydełkowania. Pierwsze warsztaty odbyły się 
21.11.2018 roku, uczestniczyło w nich także 20 osób w tym po 2 osoby z sąsiednich gmin. Na 
pierwszym spotkaniu zapoznałyśmy się z tajnikami szydełkowania, omawiałyśmy wybrane wzory. Na 
kolejnych warsztatach (23.11.2018, 27.11.2018 oraz 30.11.2018) wykonywane były różne serwety 
(różnej wielkości). Uczestniczki warsztatów przyniosły znoszone swetry, z których uzyskano 
dodatkowy materiał do wyrobu serwet. Na poszczególny warsztatach robiono serwety szydełkiem z 
kordonka i wełny z „odzysku” nadając jej nową funkcję użytkową jako serwety. Końcowym etapem 
warsztatów szydełkowania jest 20 szt. serwet z kordonka i 5 szt. serwet z odzyskanej wełny. Wyniki 
prac przechowywane są w siedzibie Stowarzyszenia (Budynek 
OSP- Łękawica 117). 

Kolejnym etapem realizacji były szkolenia ekologiczne. 
Przeprowadzono 4 szkolenia po 5 godzin dla 20 osób. Zajęcia 
odbywały się dwa razy w tygodniu w miesiącu grudniu 2018r. 
Pierwsze zajęcia odbyły się 04.12.2018 roku. Kolejne zajęcia 
były w terminach: 06.12.2018, 11.12.2018, 14.12.2018 rok.  
Na spotkaniach uczestnicy zapoznali się z tematyką, m.in.: o 
skutkach powstawania smogu, możliwości zastosowania w 
gospodarstwach domowych nowoczesnych systemów 
grzewczych oraz możliwości uzyskania dofinansowania z 
funduszy pomocowych UE.  

Zgodnie z umowami partnerskimi zorganizowano wystawy powstałych produktów (serwet, obrusów) 
w salach udostępnionych bezpłatnie przez partnerów projektu. CTIS Mucharz w 18.01.2018, 
Stanisław Dolny: 21.12.2018r.  

 

 

 


