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Podsumowanie warsztatów 
dla Smolca

Cel i opis warsztatów
Organizacja działająca na rzecz miejscowości i jej mieszkańców dotarła do punktu, w którym 
potrzebny jest jej impuls do dalszej działalności.  Cele organizacji, za aktualnym statutem, 
przedstawiono w załączniku 3.

Celem warsztatów było:

• poznanie opinii członków Towarzystwa Przyjaciół Smolca (TPS) i jego sympatyków nt. 
możliwych dalszych kierunków działania zarówno w perspektywie bliskiej jak i dalej 
wybiegającej w przyszłość,

• zidentyfikowanie przeszkód utrudniających zaangażowanie i realizację pomysłów,

• zebranie pomysłów na działania proste, nie wymagające wiele nakładów sił i środków 
a poprawiające naszą miejscowość i TPS.

Składające się z dwóch części warsztaty zostały przeprowadzone 11 października 2018 r. 
w świetlicy wiejskiej w Smolcu przy udziale 16 osób. Wśród uczestników byli aktualni członkowie 
TPS oraz mieszkańcy Smolca i okolic. Program warsztatów poprzedzono krótką prezentacją 
dorobku ostatnich ośmiu lat działalności stowarzyszenia. Przedstawiono również następujące sześć 
zagadnień warsztatowych do części pierwszej:

1. Myślę Smolec widzę teraz...

2. Myślę Smolec widzę w niedalekiej przyszłości...

3. Myślę Smolec widzę w dalszej przyszłości….

4. Myślę TPS widzę teraz…

5. Myślę TPS widzę w niedalekiej przyszłości…

6. Myślę TPS widzę w dalszej przyszłości…

Następnie dla części drugiej:

1. Jedna mała rzecz, którą sam/sama (lub z niewielką pomocą innych) przy niewielkich 
nakładach pracy/środków mogę zmienić w Smolcu.

2. Jedna mała rzecz, którą sam/sama (lub z niewielką pomocą innych) przy niewielkich 



nakładach pracy/środków mogę zmienić w TPS.

W każdej części z warsztatów uczestnicy mieli możliwość udzielenia jednej odpowiedzi na każde 
z przedstawionych pytań/zagadnień. Odpowiedzi zapisane na kolorowych kartkach umieszczano 
w grupach na tablicy. Kolory kartek z odpowiedziami przypisane były do poszczególnych pytań. Na
kartkach żółtych zbierano odpowiedzi do zagadnienia Myślę Smolec widzę… przypisywane do 
jednej z trzech perspektyw czasowych. Podobnie na kartkach zielonych zapisywano odpowiedzi na 
zagadnienie Myślę TPS widzę… również podzielone na perspektywy czasowe. W obrębie z każdej 
perspektyw czasowych na bieżąco grupowano odpowiedzi zbliżone tematycznie. W drugiej części 
na kartkach różowych zbierano odpowiedzi do zagadnienia Jedna mała rzecz w Smolcu. Natomiast 
na kartkach pomarańczowych do zagadnienia Jedna mała rzecz w TPS. Zestawienie oryginalnych 
wypowiedzi uczestników zebrano w załączniku 1. W załączniku 2 przedstawiono kategoryzację 
odpowiedzi na grupy tematyczne. Pozwoli to każdemu czytającemu niniejsze opracowanie na 
wyciągnięcie własnych wniosków, które mogą odbiegać od przedstawionych przez autora. Po 
warsztatach uzyskano odpowiedzi od trójki członków TPS. Odpowiedzi te zebrane zostały 
w załączniku 4. Zawierają wypowiedzi zbliżone w treści do warsztatowych. Poza tym forma 
odpowiedzi pozwoliła odpowiadającym przedstawić szerzej pomysły dot. wspólnych działań.

Podsumowanie części 1

Myślę Smolec widzę…
Na co dzień dostrzegamy słabe relacje międzyludzkie, bieżące problemy komunikacyjne i braki 
w infrastrukturze. Doskwiera także nieład przestrzenny. Optymistyczne jest przekonanie 
o możliwościach zmian dzięki samym mieszkańcom, ich talentom i zaangażowaniu.

W najbliższej perspektywie oczekujemy poprawy głównie w dziedzinie komunikacji, infrastruktury,
uporządkowania przestrzeni publicznej i rozwoju dobrych relacji między mieszkańcami. Poprawa 
komunikacji i infrastruktury ma bezpośrednie przełożenie na dostępność czasu wolnego, co z kolei 
daje szansę na zaangażowanie się w sprawy lokalne.

Z optymizmem patrzymy w kierunku dalszej perspektywy. Widzimy się w miejscowości 
uporządkowanej, kwitnącej, dobrze skomunikowanej i zapewniającej niezbędną do codziennego 
życia i rekreacji infrastrukturę.

Myślę TPS widzę...
Organizacja poprzez swoje działanie jest zauważalna w miejscowości i inspiruje do aktywności.  
Nie przekłada się to na zaangażowanie w bieżące działania więcej niż kilku osób ze stowarzyszenia 
oraz ich znajomych. W odpowiedziach wskazywano na potrzebę wyłonienia lidera a także 
wzmacnianie zespołu i działań zespołowych. Część odpowiedzi wskazuje też na słabe relacje 
między zrzeszonymi w stowarzyszeniu.



W bliższej perspektywie udzielający odpowiedzi widzą jednak organizację  optymistycznie. Taka 
optymistyczna wizja przyszłości wiązana jest głównie z rozwojem i zaangażowaniem organizacji na
wielu płaszczyznach. Rozwój organizacji dotyczy zarówno wyłonienia lidera, zwiększenia liczby 
członków jak i realizacji nowych projektów wśród, których wskazano działania na rzecze edukacji 
historycznej, integracji nowej i starej części wsi czy uzyskania miejsca na siedzibę. Zauważona 
została też potrzeba lepszej komunikacji i marketingu  na zewnątrz organizacji odnośnie 
prowadzonych projektów. 

W dalszej perspektywie członkowie i sympatycy widzą TPS jako lidera lokalnych organizacji czy 
nawet społeczności, wykorzystującego dostępne dla NGO środki w celu realizacji ambitnych 
projektów w skali wykraczającej poza miejscowość.

Podsumowanie części 2

Jedna mała rzecz w Smolcu
We własnej miejscowości najłatwiej nam dostrzec i próbować zmienić najbliższe otoczenie 
zawężone do własnej ulicy, sąsiadów czy pobliskiego lasu. Pojawiły się też propozycje bardziej 
ogólne dotyczące budowy relacji z mieszkańcami i działań edukacyjnych, z których już po 
warsztatach zostały wdrożone np. wystawa IPN o ojcach niepodległości a niektóre są realizowane 
od dłuższego czasu  np. w zakresie ekologii czy zajęcia sportowe. 

Jedna mała rzecz w TPS
Wewnątrz organizacji poza ogólnymi deklaracjami jesteśmy się w stanie podjąć konkretnych 
działań nakierowanych na edukację, współpracę, integrację wewnętrzną czy realizację projektów. 
Pojawiają się także głosy dotyczące większego otwarcia się TPS na mieszkańców w szczególności 
starszych oraz sąsiadów obecnych członków.

Wnioski
W wyniku warsztatów poznano opinię części członków TPS i jego sympatyków nt. możliwych 
dalszych kierunków działania zarówno w perspektywie bliskiej jak i dalej wybiegającej 
w przyszłość.  Zidentyfikowano także przeszkody utrudniające zaangażowanie i realizację 
pomysłów i zebrano pomysły na działania proste, nie wymagające wiele nakładów sił i środków 
a poprawiające naszą miejscowość i wewnętrznie Stowarzyszenie.

Uczestnikom warsztatów nie jest obojętna zarówno przyszłość miejscowości jak i stowarzyszenia. 
Powszechnie odczuwanym utrudnieniem dnia codziennego są komunikacja i niewystarczająca 
infrastruktura Smolca. Braki te powodują konieczność poświęcania czasu na dojazdy głównie 
w kierunku Wrocławia. Przekłada się to na mniejszą ilość wolnego czasu, który można poświęcić 



na działalność na rzecz miejscowości i organizacji. W większości jednak patrzą z optymizmem na 
przyszłość miejscowość, w której mieszkają jak i stowarzyszenia. 

TPS wyłania się w przyszłości jako organizacja tworząca przestrzeń i ramy instytucjonalne 
sprzyjające realizacji zdań na rzecz miejscowości i jej mieszkańców, co jest zgodne z celami 
organizacji zawartymi w jej statucie.

Podstawowym problemem utrudniającym bieżącą aktywność mieszkańców jest niedostateczna 
komunikacja oraz niedostateczna infrastruktura lokalna wymuszająca ruch w kierunku Wrocławia 
i przekłada się na utratę czasu. Problem ten został dostrzeżony również w debacie publicznej jak 
i w programach komitetów podczas ostatnich wyborów samorządowych. Stąd wszelkie działania 
członków organizacji polegające na lobbingu i współpracy na rzecz poprawienia komunikacji 
i infrastruktury przez władze samorządowe są istotnym kierunkiem. Poprawa w tym obszarze 
przełoży się na większe możliwości zaangażowania w sprawy lokalne z uwagi na większą 
ilość wolnego czasu.

Większe zaangażowane członków oraz aktywizację mieszkańców można osiągnąć poprzez 
wspólne i zespołowe działania. Ilościowo efekt ten można uzyskać poprzez zwiększenie stanu 
osobowego stowarzyszenia. W myśl zasady Pereto za 80% efektu odpowiada 20% zasobów. 

Na podstawie udzielanych odpowiedzi w drugiej części warsztatów stwierdzono, że najłatwiej jest 
podjąć osobom nawet najdrobniejsze działanie, gdy jego efekt dotyczy ich bezpośrednio lub ich 
najbliższego otoczenia. Stąd wszelkie akcje dotyczące czy to pojedynczej ulicy, czy fragmentu 
osiedla umożliwią zaangażowanie się bezpośrednio zainteresowanych osób.

Podczas podejmowania inicjatyw należy kłaść nacisk na działania zespołowe i angażowanie 
mieszkańców na zasadzie współodpowiedzialności za efekt końcowy a nie tylko biernych widzów 
i konsumentów wydarzenia. Sukces osiągają te zespoły, w których jest najlepsza komunikacja 
i zrozumienie między uczestnikami, a nie te które posiadają w swoim składzie wybitne 
indywidualności. Stąd istotne są wewnętrzne działania integrujące TPS i jego sympatyków jako 
grupę.

Zasadnym wydaje się uzgadnianie i wyznaczanie w przyszłości konkretnych celów dla zarządu 
i koordynujących projekty.  Realizacja celu, który jest konkretny, mierzalny, osiągalny, 
realistyczny i posiadający ramy czasowe, zapewnia z jednej strony poczucie sukcesu z jego 
osiągnięcia, z drugiej umożliwia koncentrację na zadaniu, z trzeciej ułatwia zebraniu wokół tego 
celu chętnych do działania uczestników.

Kierunki działań i rozwoju TPS jakie widzą  uczestnicy warsztatów to: 

• poprawa komunikacji i dostępności infrastruktury potrzeb codziennych, 

• rekreacja i sport, 

• działania proekologiczne i prozdrowotne, 

• edukacja historyczna,



• praca nad poprawą ładu przestrzennego i czystości, 

• budowa bazy materialnej i niematerialnej dla inicjatyw lokalnych,  

• angażowanie mieszkańców w drobne usprawniające działania w pobliżu ich miejsca 
zamieszkania lub bezpośrednio ich dotyczących).

Wymienione kierunki należy przełożyć na projekty czy inicjatywy o konkretnie sformułowanych 
celach i określonych w czasie. Jest to zadanie pierwsze zadanie dla osób decydujących się na 
kierowanie organizacją.



Załącznik 1: Zdjęcia kart odpowiedzi





















Załącznik 2: Zestawienie i kategoryzacja odpowiedzi

Pytanie 1: Myślę Smolec widzę…
Dzisiaj W najbliższej przyszłości W dalszej przyszłości

komunikacja Za dużo ludzi nieład

Dużo ludzi słabe relacje rozwój Miejsce na emeryturę ład, dobre relacje

słabe relacje Uporządkowana przestrzeń ład przestrzenny ład przestrzenny

Sypialnia Wrocławia słabe relacje Spójna miejscowość ład przestrzenny infrastruktura

Suburbium (noclegownia) słabe relacje infrastruktura Stawiamy na wzorce dobre relacje

Nieład nieład ład przestrzenny dobre relacje

Pole, dezorganizacja nieład Sprawna komunikacja z Wrocławiem komunikacja dobre relacje
Brak integracji, chaos organizacyjny słabe relacje, nieład Miasto prawa infrastruktura Zielona oaza ład przestrzenny

komunikacja, nieład Basen infrastruktura Więcej usług (optyk, myjnia, etc.) infrastruktura
Ludzi, którzy chcą coś zrobić potencjał Tętniące życiem miasteczko dobre relacje Duża sprawna infrastruktura infrastruktura

potencjał dobre relacje Gmina rozwój

Potencjał ludzki potencjał infrastruktura Smolec gminą rozwój

komunikacja Kolejne wybory samorządowe
Korki komunikacja Dobra komunikacja (autobus, pociąg) komunikacja

komunikacja, infrastruktura
Autobusy co 15 minut do Wrocławia komunikacja

Bardzo dużo mieszkańców i problem 
z wyjazdem do pracy, szkoły i z 
powrotem..

Piękny park, zagospodarowany teren 
na ul. Ogrodowej,poczta z 
naczelnikiem i utworzenie Urzędu 
Gminy w Smolcu, komunikacja MPK

ład przestrzenny, infrastruktura, 
rozwój

Wrocław – os. Smolec lub gmina 
Smolec

Zbieranina ludzi, którzy tu w 
większości tylko śpią

Coś na kształt wrocławskiego 
Biskupina
Zagospodarowanie lasu między 
Smolcem a Krzeptowem

Zrobiona podstawowa infrastruktura 
(drogi/kanalizacja)
Kwitnący – dosłownie ukwiecony 
Smolec

Szczęśliwy, piękny dom dla 
wszystkich mieszkańców
Mała ojczyzna dla wszystkich 
mieszkańców

Bałagan komunikacyjny, zaśmiecony 
stary Smolec

Centrum aktywności sportowej, 
szukanie talentów

Większe wykorzystanie gminnego 
ośrodka kultury – zajęcia 
organizowane dla młodzieży

Szkoła z jedną zmianą, liceum w 
okolicy, ścieżki rowerowe (trasa PTTK 
z dworca do Leśnicy), dom kultury

Wykorzystanie bliskości Wrocławia, 
komunikacja

Chodniki w Smolcu i ze Smolca do 
pobliskich miejscowości

Pytanie 2: Myślę TPS widzę…
Dzisiaj W najbliższej przyszłości W dalszej przyszłości

słabe relacje rozwój Rozwój, dotacje rozwój

zaangażowanie rozwój, organizacja Duża wielodziałowa organizacja rozwój

Dużo pomysłów, brak rąk do pracy zaangażowanie Lider + ludzie lider

inspiracja Nowego fajnego lidera lider Zgrany zespół zespół

Dużo pracy inspiracja Zgrany zespół zespół rozwój

inspiracja rozwój Lider w skali ponadgminnej rozwój
Aktywność TPS ma własną siedzibę rozwój Siedziba+ potencjał ludzki rozwój

lider rozwój rozwój

inspiracja rozwój, organizacja wiodąca organizacja w Smolcu rozwój

Panią prezes i jej problemy lider rozwój

Praca – rozwój działanie rozwój

działanie rozwój

Problemy z nowym liderem lider rozwój

inspiracja rozwój
Smolec z polotem, duma ze Smolca

Jest rozluźnienie, zniechęceni i brak 
wizji większości członków, brak 
odpowiedzialności za TPS

100 osób płacących składki, 
członkowie TPS obecni w radach 
sołeckich i radzie gminy, siedziba 
TPS w smoleckim dworcu

Świetnie zorganizowana smolecka 
zadyszka przyciągająca biegaczy z 
Wroclawia i innych okolic

Zarządzani projektami, szczegółowy 
podział obowiązków, kluby + osoby za 
nie odpowiedzialne, np.. klub 
cyklistów + trasa turystyczna im. TPS 
do Leśnicy

Fajny jubileusz, okrągła rocznica 20-
lecia

Organizacja przeciążona ilością 
projektów z małą ilością członków

TPS będzie marką rozpoznawalną w 
promieniu 50 km

Bardzo zauważalny podmiot, 
mobilizujący do działania przez swoje 
pomysły

Działalność w kierunku krzewienia 
patriotyzmu

Popierajmy lidera TPS, utrzymanie 
TPS

Liczniejsza organizacja, lider wielu 
projektów

Nowoczesna organizacja z dużą 
strukturą, z dobrą infrastrukturą, 
spójna

Nieliczna organizacja i bardzo 
inspirująca

Prężnie działająca organizacja z 
zespołem koordynatorów 
prowadzących ciekawe projekty
Rozszerzenie działalności na 
sąsiednie wsie, integracja starego i 
nowego Smolca
Zaangażowana większa liczba 
mieszkańców Smolca i większa 
komunikacja/marketing 
zrealizowanych projektów

Duże zaangażowanie w sprawy 
lokalne

Prężny rozwój wraz z rozwojem 
Smolca
Więcej w ciągu roku wycieczek 
turystycznych dla członków TPS i 
mieszkańców Smolca i okolic

Grupa ludzi, organizacja angażująca 
się w swoim wolnym czasie w różne 
projekty służące wszystkim 
mieszkańcom

Aby TPS działał dalej… i organizował 
kolejne smoleckie zadyszki, które 
integrują mieszkańców nie tylko 
sportowo



Pytanie 3: Jedna mała rzecz, którą sam (bądź z niewielką grupą znajomych) jestem w stanie zmienić w Smolcu.
Dendrofon w lesie
Budowanie dobrych relacji z mieszkańcami Smolca
Zobligować sąsiada do posprzątania po budowie

Malować pasy na ul. Śliwkowej
Wyciąć krzaki na mojej ulicy
Posprzątać okoliczne miejsca zielone

Rozwinąć grupę biegową + dodatkowe zajęcia
Historyczne lekcje o Smolcu
Wystawa IPN
Działalność edukacyjna nt. Ekologii

Sprzątanie koszy na przystankach oraz kosze uliczne i 
odbiór 1 raz w tygodniu
Jestem w stanie zadbać o zieleń i ukwiecić stary Smolce 
(Ogrodowa)
Sama sprzątam po imprezach wspólnych w Smolcu i potrafię 
zaangażować ludzi do pomocy

Poznać nowych ale i dotrzeć do starych ludzi i spróbować ich 
zachęcić do zainteresowania się naszą miejscowością

Pytanie 4: Jedna mała rzecz, którą sam (bądź z niewielką grupą znajomych) jestem w stanie zmienić w TPS.
Szersza współpraca z innymi organizacjami w Smolcu
Edukacja nt. Historii i genealogii
Zachęcić do działania sąsiadów ,,marketing szeptany’’
Dokumentacja fotograficzna dla TPS
Wieczorki z salsą i biesiady
Uporządkować szafę, założyć witrynkę
Składkę członkowską
Zmienić prezesa
Wieczorek z Martini dla koleżanek z TPS

Przyciągnąć młodzież, spotkania  mieszkańcami Smolca
Z grupą osób informatyków przygotować aplikację TPS
Poprowadzić jeden projekt
Otworzyć się na starszych mieszkańców (organizowanie 
imprez, które są do nich skierowane)



Załącznik 3: Cele TPS
Zgodnie ze statutem (stan na na dzień 2018-11-07) celami Towarzystwa są: rozwój Smolca 
i poprawa jakości życia jego mieszkańców, a w szczególności: 

1. Promocja miejscowości Smolec. 

2. Opieka nad zabytkami architektonicznymi oraz obiektami przyrody ożywionej i nieożywionej 
Smolca i okolic. 

3. Krzewienie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kultury. 

4. Popularyzacja i poszukiwania historii miejscowości. 

5. Umacnianie więzi między mieszkańcami Smolca i poczucia przynależności lokalnej oraz 
aktywizacja mieszkańców Smolca i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

6. Promocja i wzbogacenie oferty edukacyjnej przeznaczonej dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych. 

7. Działanie na rzecz rozwoju: sportu, sztuki, nauki, kultury, turystyki, ekologii i inicjatyw pomocy 
społecznej. 

8. Organizowanie imprez rozrywkowo-kulturalnych w zakresie działalności Towarzystwa. 

9. Wspieranie i promocja mieszkańców Smolca i okolic w dziedzinach: kultury, sztuki, nauki, 
wychowania i sportu. 

10. Działania na rzecz rozwoju miejscowości i zapewnienia estetyki, czystości oraz bezpieczeństwa 
w Smolcu i okolicach, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z władzami lokalnymi i 
przedsiębiorcami. 

11. Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Smolca i okolic, organizacja i wspieranie 
inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, gospodarczych i charytatywnych. 

12. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dawnymi mieszkańcami Smolca oraz ich 
potomkami. 

13. Kultywowanie kultury ludowej i upowszechnianie wiedzy z zakresu etnografii, głównie 
związanej z regionem. 

14. Działania zwiększające atrakcyjność turystyczną Smolca i okolic. 

15. Przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.



Załącznik 4: Ankiety emailowe

Ankieta 1
1.      Myślę Smolec widzę teraz jako miejscowość, która bardzo się zmieniła w ciągu ostatnich 20 
lat i stała się sypialnia dużego miasta. Rozwój budownictwa nie został poprzedzony infrastrukturą i
największą uciążliwością jest brak bezkolizyjnego dojazdu do miasta.   

2.      Myślę Smolec widzę w niedalekiej przyszłości -  rozwiązanie problemów z dojazdem do 
miasta i wybudowanie dróg, oraz wprowadzenie dogodnej komunikacji PKP (lokalne połączenia w 
godzinach szczytu co 10 min) do Dworca Głównego oraz w inne części miasta.  Ponowne 
zadrzewianie Smolca, wykonanie nasadzenia w obumierających alejach ( np. Dębowa). 
Prowadzenie akcji antysmogowej nakierowanej na mieszkańców, którzy są naszymi uciążliwymi 
sąsiadami.  

 3.      Myślę Smolec widzę w dalszej przyszłości jako miejsce wygodne do mieszkania, przyjazne 
dla mieszkańców, dla których wartością będzie integracja. Miejscowość będzie miała charakter 
całkowicie miejski.   Smolec bez smogu, o zadbanych ulicach, czystych rynsztokach i pozbawionych 
chwastów chodnikach. Pewnie trzeba tego dokonać systemem zachęt i budowaniem świadomości 
obywatelskiej.  Smolec przylega do kilku remiz śródpolnych ( Ogrodowa oraz kierunek Krzeptowa), 
które stwarzają dogodne środowisko dla ptaków śpiewających i drobnej zwierzyny jak jeże, żaby, 
ropuchy. Docelowo należy skorzystać z dogodnych warunków przyrodniczych w tym rejonie i 
kreować naturalne miejsca dla bytowania zwierząt i rekreacji mieszkańców.    

4.      Myślę TPS widzę teraz jako efektywne stowarzyszenie z licznymi sukcesami, w którym od lat 
pracują te same osoby.  

5.      Myślę TPS widzę w niedalekiej przyszłości – Zaplecze w postaci 30 aktywnych członków, a 
nie statutowych. Kontynuacja działania z nowymi pomysłami i realizacjami, które budują ludzki 
kapitał będący największym bogactwem społeczeństwa  

6.      Myślę TPS widzę w dalszej przyszłości – Zaplecze w postaci aktywnych 50 członków.

1.      Jedna mała rzecz, którą sam/sama (lub z niewielką pomocą innych) przy niewielkich 
nakładach pracy/środków mogę zmienić w Smolcu.

Dbam o groby rodziny Walenbergów na smoleckim cmentarzu, w tym roku odświeżę napisy.

2.      Jedna mała rzecz, którą sam/sama (lub z niewielką pomocą innych) przy niewielkich 
nakładach pracy/środków mogę zmienić w TPS.

Niestety praca i różnego rodzaju obowiązki nie pozwalają mi na intensywne zaangażowanie się w 
działalność stowarzyszenia.  Jednak w zakresie fundowania słodkich nagród i wsparcia społecznych
zbiórek  TPS może na mnie liczyć.

W tym roku postaram się wprowadzić dwóch nowych członków, mam już ich na oku. 



Ankieta 2
Myślę Smolec widzę teraz: coraz ładniejszy las-park między Smolcem a Krzeptowem z 
wydeptanymi przez spacerowiczów alejkami, ale mało reprezentacyjne pobocza głównej naszej 
ulicy, mało osób z inicjatywą, ale jest światełko w tunelu 

Myślę Smolec widzę w niedalekiej przyszłości...: las-park między Smolcem a Krzeptowem z 
alejkami utwardzonymi mieszanką Hansegrand, bardziej zagospodarowana przestrzeń publiczna, 
na poboczach głównej ulicy pojawiły się kwietniki lub zdobiące je nasadzenia, w wiosce dzieje się 
coraz więcej 

Myślę Smolec widzę w dalszej przyszłości…: aleje w lesie-parku między Smolcem a Krzeptowem 
są już oświetlone, bez obaw można spacerować już po nim nawet po zmierzchu, mamy miejsca z 
ławeczkami do wspólnych spotkań mieszkańców Smolca, zagospodarowany skwer przy ruinach 
pałacu, z altanką na wspólny grill lub ognisko, w naszej miejscowości wiele się dzieje 

    Myślę TPS widzę teraz…: Smolecka Zadyszka, spotkania antysmogowe 

    Myślę TPS widzę w niedalekiej przyszłości…:  

    Myślę TPS widzę w dalszej przyszłości… 

Odnośnie punktu 5 i 6:

Współtworzymy różne projekty, integrujemy się:

Pomysł nr 1: „Mama wśród mam” - Stworzenie miejsca spotkań i wymiany doświadczeń i edukacji 
dla rodziców i ich dzieci, taki mini klub może być prowadzony przez mamy wolontariuszki, może 
uda się by przerodziło się to w cos więcej: cykl spotkań eksperckich i  warsztatów animujących, 
wspierających i  integrujących, z warsztatami z zakresu m.in. psychologii, dietetyki, fizjoterapii, 
kosmetologii  oraz rękodzieła.  Dla najmłodszych bywalców klubu były to zajęcia z m.in.: plastyki, 
rytmiki, muzyki, bajko-terapii. 

Pomysł nr 2: „Spotkania z opowieścią w tle” – spotkania z gawędziarzami, którzy opowiadali by 
różne historie dzieciom, młodzieży, dorosłym; zimą mogłyby się odbywać w świetlicy smoleckiej 
przy nastrojowym blasku świec, w ciepłe dni na łonie natury, na polanie z ławkami z bali 
ustawionych wokół ogniska (np. na skwerze przy ruinach zamku), z gitarą (smoleckie wspólne 
śpiewanie)

Pomysł nr 3: Organizujemy konkursy np. na najładniejszy ogród dostępny dla oczu przechodniów, 
skwerek przed domem, na najpiękniej ukwiecony balkon, najładniejsze okno etc.

Pomysł nr 3: Może uda się zorganizować „Międzywioskowe sąsiadówki” – międzywioskowe 
spotkania tematyczne (wspólne przygotowywanie potraw, soków, stroików, ozdób świątecznych i do 
domu, bukietów z łąkowych kwiatów i zbóż – każdy coś przyniesie dla ogółu i z tego co mamy, 
robimy);



Pomysł nr 4: Spotkania „Mama/Tata i ja” – wspólne rodzinne robienie czegoś, „dyskoteka dla mini 
człowieka”, „joga z rodzicem”, „Wspólnie tworzymy”, a w tym np. „Malowanie mamie”, 
„Wspólnie majsterkujemy” (np. wspólnie przygotowujemy rower po zimie),

Pomysł nr 5: „Ochrona wiejskich zapylaczy” – stworzenie niewielkiej łąki z kwiatami dla pszczół z 
zaangażowaniem uczniów i przedszkolaków smoleckich, wykonanie domków dla owadów i 
umieszczenie ich w przestrzeni publicznej

http://ladnydom.pl/Ogrody/1,113385,9313599,Domek_dla_owada.html

Pomysł nr 6: „My dla ptaków” – warsztaty budowy domków dla ptaków, które następnie wspólnie 
zawiesimy (w miarę możliwości J) w przestrzeni publicznej, czy w lesie-parku 

oraz wypełnili część drugą, czyli odpowiedzi na:

Jedna mała rzecz, którą sam/sama (lub z niewielką pomocą innych) przy niewielkich nakładach 
pracy/środków mogę zmienić w Smolcu. 

Pomysł nr 1 :”Otwarte ogrody” Posadzenie w miejscach spacerowych lub placów zabaw krzewów 
owocowych i ziół, z których każdy będzie mógł korzystać (porzeczki, agrest, maliny, borówkę 
amerykańską) na wzór norweski.

Pomysł nr 2: Jedna mała rzecz, którą sam/sama (lub z niewielką pomocą innych) przy niewielkich 
nakładach pracy/środków mogę zmienić w TPS. 

Mogę pomagać, angażować się we współtworzenie w/w pomysłów.

Ankieta 3
Myślę Smolec widzę teraz hasło smolec z polotem

Myślę Smolec widzę w niedalekiej przyszłości duże problemy komunikacyjen

Myślę Smolec widzę w dalszej przyszłości nadzieję na budowę zapecza rekreacyjnego dla Smolca

Myślę TPS widzę teraz - jedyną nadzieję białych

Myślę TPS widzę w niedalekiej przyszłości udaskalanie tego co już jest robione przez TPS

Myślę TPS widzę w dalszej przyszłości zmiany bo osoby które się wraz z TPS wypromowały są w 
Gminei itp. instytucjach

Jedna mała rzecz, którą sam/sama (lub z niewielką pomocą innych) przy niewielkich nakładach 
pracy/środków mogę zmienić w Smolcu.

newsletter rozsyłany co się dzieje w Smolcu

Jedna mała rzecz, którą sam/sama (lub z niewielką pomocą innych) przy niewielkich nakładach 
pracy/środków mogę zmienić w TPS.



informacja elektroniczna w oknie Świetlicy
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