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kontak t :
Dnia 5 października 2008 r. na plebanii w Żukowie odbyło 
się zebranie założycielskie nowego Stowarzyszenia 
pn. „U PANA BOGA ZA PIECEM”. W spotkaniu 
uczestniczyli mieszkańcy Żukowa i pobliskich okolic, 
a głównie osoby zainteresowane współpracą na rzecz 
aktywizowania społeczności wiejskiej i zwiększania 
jej udziału w procesie przemian na wsi. W Krajowym 
Rejestrze Sądowym zostaliśmy zarejestrowani w dniu 
15 stycznia 2009 r. – KRS nr 0000321239.

Projekt finansowany w ramach Programu 
Integracji Społecznej ze środków 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich

Opracowanie i tekst:
 Anna Garzyńska i Leszek Moszej

Żuków 36 
73-115 Dolice
tel. 091 5630 190



Idea utworzenia  stowarzyszenia narodziła się podczas 
organizacji imprezy plenerowej pn. „I Rodzinny Festyn 
Integracyjny” w Żukowie. W trakcie spotkań komitetu 
organizacyjnego festynu  dyskusja koncentrowała się  na 
przyszłości i wspólnej integracji. Zaczęły pojawiać się też 
pytania np. jak włączyć się w działania pożyteczne dla 
ogółu mieszkańców i wnieść nowe pomysły, dobrą energię 
oraz inspirujące przedsięwzięcia, które zaktywizują i 
zintegrują mieszkańców? W efekcie końcowym uznaliśmy, 
że sformalizowanie naszej grupy z jednej strony pozwoli 
na wdrażanie tych pomysłów, a z drugiej stworzy szanse 
na pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju  
społeczności wiejskiej.

Ponadto prowadzimy zajęcia 
świetlicowe dla dzieci i młodzieży w 
salce katechetycznej w Żukowie, a także  
szereg usług w ramach Programu Integracji 
Społecznej na rzecz osób starszych z terenu Gminy 
Przelewice. Trwają również prace przygotowawcze nad 
organizacją imprezy pn. „II  Rodzinny Festyn Integracyjny”. 
Natomiast  w okresie wakacyjnym planowane są  spotkania 
integracyjne mieszkańców, w tym m.in. „Piknik nad Jeziorem 
Płoń”, „Turniej Rekreacyjno-Sportowy”, wyjazd do Rezerwatu 
Skalitego „Jaru Liberta” k. Równa oraz gry i zabawy terenowe. 
Na realizację  w/w działań w 2009 r.  pozyskaliśmy środki 
za pośrednictwem Gminy Przelewice z Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.  

W przyszłości zamierzamy podjąć się  nowych wyzwań 
i realizować kolejne działania,  które przyczynią się do 
ożywienia życia społecznego na wsi. 

Podejmowane przez nas inicjatywy skierowane są  w głównej 
mierze do mieszkańców Gminy Przelewice. W ramach zadań 
statutowych dotychczas udało nam się zorganizować następujące 
przedsięwzięcia: „Mikołajki dla dzieci i młodzieży”,  „Spotkanie 
Wigilijne” wraz z degustacją potraw świątecznych, imprezę 
plenerową dla dzieci i młodzieży pn. „Powitanie wiosny”   oraz 
spotkania integracyjne z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka.  
Uczestniczymy także w imprezach kulturalno-rozrywkowych, 
konferencjach, by  promować produkty rękodzielnictwa, 
wytwarzane przez  utalentowane artystycznie osoby tj. np. 
aniołki, ozdoby choinkowe, wianki świąteczne,  
ozdoby wielkanocne, obrazy.

5. promocji ekologii, w tym kształtowania 
postaw pro-eko wśród najmłodszych;

      6.  wspierania edukacji oraz wyrównywania szans  
          dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich;
7.    integracji i aktywizacji osób starszych;
8.    upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
9.    wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
10.  poprawy wizerunku, infrastruktury i estetyki miejscowości;
11.  zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego 
       oraz animowania aktywności  mieszkańców na niwie kultury 
       i sztuki.

1. poszukiwania, wspierania rozwoju oraz promowania 
    talentów i uzdolnień mieszkańców;
2. promocji produktów lokalnych, turystyki oraz walorów 
    przyrodniczych regionu;
3. podtrzymywania i promocji tradycji wypływającej z kultury 
    chrześcijańskiej;
4. promocji zdrowego, wolnego od używek, aktywnego stylu 
    życia, w tym angażowania dzieci i młodzieży w programy 
    profilaktyczne;

Serdecznie zapraszamy 
do współpracy !


