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„Olimpiada Aktywności Wiejskiej”
w liczbach:
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31,800 zł
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Zgłoszeń do tegorocznej
edycji

Miejsca w każdej
kategorii

Pula nagród

Wyróżnienia
w konkursie

3

Kategorie
konkursowe

Kategoria I
Działania skierowane do społeczności
jednej, bądź dwóch miejscowości
w obrębie jednej gminy

Wyróżnienie - 600 zł
Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich”
w Dąbrówkach
„Aktywna Jesień”

W ramach inicjatywy przewidziano trzy aktywności: zajęcia
survivalowe dla młodzieży, zajęcia dla dzieci i młodzieży
w świetlicy oraz zajęcia familijne. Zajęcia świetlicowe i familijne
miały na celu przekazanie młodzieży tradycyjnych przepisów
związanych z daniami świątecznymi oraz przygotowanie
ozdób świąteczno-noworocznych.

Wyróżnienie - 600 zł
Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Wieś”
w Niewinie Borowym
„Dużo pracy tu
włożymy! Naszą
wiatę upiększymy”

Działanie polegało na upiększeniu wiaty znajdującej się na
placu zabaw byłej szkoły i zagospodarowaniu terenu wokół
niej. W tym celu ułożono kostkę brukową, zasadzono drzewka,
odrestaurowano ławki i stoły. Wiosną zasiano trawę i założono
ogródki ziołowe oraz kwiatowe. W pracę włączyli się wszyscy
mieszkańcy Niewino Borowego w tym OSP i młodzież.

Miejsce III - 2 200 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Kosówce
„Lato zamknięte
w słoiku - warsztaty
kulinarne”

Inicjatywa miała na celu prezentację tradycyjnych weków,
ogórków kiszonych, sałatek, buraczków, sosów warzywnych
oraz dżemów. Wszystkie warzywa i owoce pochodziły
z ogrodów i sadów kursantów oraz lokalnych rolników.
Wykonane przetwory zostały przekazane na aukcje
charytatywne na rzecz chorych dzieci.

Miejsce II - 3 500 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo
„Tradycje kulinarne
Podlasia – lokalne
smaki z ogrodów,
sadów i pól”

Głównym założeniem i celem grupy było zaangażowanie
społeczności w promocję lokalnych produktów kulinarnych
z obszaru Gminy Szudziałowo, powstających na bazie plonów
z własnych gospodarstw. Uczestnicy niedzielnych spotkań
dzięki przeprowadzonym warsztatom kulinarnym, pokazom
i degustacjom tematycznym mogli bliżej poznać osoby,
które prowadzą uprawę ekologiczną.

Miejsce I - 4 500 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach
„Lubię naturę nie
śmiecę”

Działanie polegało na zorganizowaniu akcji zbierania śmieci
z terenów publicznych wsi Złotniki (przydrożne rowy, pobocza,
obrzeża lasu i zagajników), segregację zebranych odpadów
połączono z nauką prawidłowej segregacji oraz warsztatów
z zakresu wpływu zaśmiecania na ekosystem i możliwości
wykorzystania wtórnego odpadów. Grupę docelową
stanowiły dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
wraz z opiekunami oraz mieszkańcy wsi.

Kategoria II

Działania skierowane do minimum trzech
miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar
jednej gminy

Miejsce III - 2 200 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Bohdanie
„Wiejski festyn – Na
straganie w dzień
targowy”

Inicjatywa polegała na zorganizowaniu wiejskiego spotkania
integracyjnego w którym wzięły udział całe rodziny ze wsi
Bohdan oraz wsi przyległych. Miała ona na celu
zaprezentowanie młodym uczestnikom i przypomnienie
starszym jak to było w latach sześćdziesiątych, gdy każdy
gospodarz jeździł do Białegostoku na targ, aby sprzedać
własne produkty w celu zarobku na podstawowe materiały.
Całemu przedsięwzięciu towarzyszyło recytowanie wiersza
Jana Brzechwy „Na straganie w dzień targowy” oraz muzyka
przygrywana przez okoliczną kapelę.

Miejsce II - 3 500 zł
Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka
„Dieta Borysa –
familijne warsztaty
zdrowego żywienia
w Borysówce”

Projekt skierowany był do mieszkańców wsi Borysówka
i okolicznych wsi. Zakładał przekazanie wiedzy i umiejętności
przez starsze pokolenie młodszemu pokoleniu z zakresu
samodzielnego przygotowania i wytwarzania wędlin.
Dodatkowo wiedza uczestników została poszerzona
o właściwości ziół i ich zastosowanie w kuchni dzięki
wyjazdowi do Ziołowego Zakątka, zaś spotkanie
z dietetykiem uświadomiło co należy jeść a co nie.

Miejsce I - 4 500 zł
Grupa nieformalna
KLUB WSPÓŁCZESNEJ KOBIETY
„Skarby
szudziałowskiej
gminy – spichlerze i
piwniczki”

W ramach działania zorganizowano i przeprowadzono
konkurs na najlepiej zachowane, zadbane i użytkowane
piwnice i spichlerze, znajdujące się w obrębie gospodarstw.
Wizyty terenowe oceniających pozwoliły na zebranie
materiału zdjęciowego i przygotowanie publikacji. Lokalna
społeczność zaangażowała się również w organizację
warsztatów kulinarnych wykorzystując owoce z własnych
sadów. Zwieńczeniem wszystkich działań było spotkanie
integracyjne uczestników podczas którego wręczono nagrody
i przeprowadzono degustację konfitur.

Kategoria III

Działania skierowane poza obręb gminy,
ale mieszczące się w ramach województwa

Miejsce III - 2 200 zł
Grupa nieformalna: „AKTYWNI +”
„Chodźmy na
spacer…”

Członkowie grupy wraz z Gminnym Ośrodkiem Animacji
Kultury i Rekreacji w Szudziałowie zorganizowali cykl spacerów
kondycyjnych adresowanych do wszystkich którzy w czasie
epidemii chcieli zadbać o swoją kondycję i zdrowie. Spacery
przerodziły się w Marsz Zimowy Kondycyjny i Wiosenny
Kondycyjny odległość do wyboru zależała od formy fizycznej
uczestnika i wynosiła odpowiednio: 5 km, 10 km, 20 km.
Po przebyciu odległości uczestnicy otrzymali pamiątkowe
medale.

Miejsce II - 3 500 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Sitawce
„Sitawska
spiżarnia”

Przedsięwzięcie jak sam tytuł sugeruje polegało na utworzeniu
w miejscowości Sitawka bezobsługowego stanowiska
targowego z lokalnymi specjałami takimi jak: sery, chleby,
jaja, ciasta oraz owocami i warzywami. Spiżarnia działa
w weekendy w trakcie trwania sezonu turystycznego
w dobrze oznakowanej przestrzeni na tle drewnali.

Miejsce I - 4 500 zł
Sołectwo Sitawka
„Deskale
w Sitawce”

Deskale w Sitawce to inicjatywa polegająca na i tworzeniu
wiejskiej galerii sztuki w duchu street art, jednak w wiejskim
wydaniu. We wsi powstał szlak deskali przedstawiających
archiwalne fotografie mieszkańców wsi, twórcą prac jest Pan
Arkadiusz Andrejkow. Poprzez realizację inicjatywy malutka
wieś na Podlasiu nadal ewaluuje i przyciąga coraz więcej
turystów co daje wiele możliwości rozwoju jej mieszkańcom.
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Wszystkim laureatom

serdecznie gratulujemy
i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.
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