
 

 

 

II MIEJSCE: 

Inicjatywa związana z realizacją zadania inwestycyjnego 

Inicjatywa: „Altana łączy pokolenia” 

Sołectwo w Guzówce 

 Inicjatywa pt. „Altana łączy pokolenia” dotyczy powstania w 2020 r. altany o wymiarach 10 m x 4 m 
z dwoma stołami i 4 ławkami, znajdującej się przy świetlicy wiejskiej w Guzówce, służącej jako miejsce 
spotkań, organizacji warsztatów, tworzenia małych i większych dzieł dla dzieci. W 2021 roku ze środków 
gminnych została dodatkowo wyłożona kostka brukowa pod altaną oraz instalacja elektryczna. Altana jest 
drewniana pokryta blachą, posiada barierki drewniane na przedniej części budowli. Altana to kolejny etap 
doposażenia infrastruktury miejsca spotkań mieszańców i ich gości. Wokół świetlicy na placu ogrodzonym we 
współpracy z Gminą Stoczek Łukowski powstają kolejne budowle, z których korzystają w szczególności 
mieszkańcy wsi Guzówka oraz okolicznych miejscowości.  
  
 Altana jest miejscem, w którym wieczorami spotyka się młodzież, matki z dziećmi spędzają czas 
z dziećmi, seniorzy spotykają się na nabożeństwa majowe. KGW i inni mieszkańcy organizują festyny 
i warsztaty kulinarne, tworzą wspólnie szkopkę bożonarodzeniową. Organizowane są również spotkania 
świąteczne, podczas których do altany przyjeżdża dorożką Mikołaj rozdający słodkie upominki, a dzieci 
ubierają choinkę własnymi ozdobami i życzeniami. Głównie KGW w Guzówce inicjuje działania organizowane 
w altance, w tym członkinie gotują i pieką potrawy na spotkania w altanie, dbają o wygląd i wyposażenie 
altany. Wyposażają altanę w rzeźby i dekoracje drewniane, pokazując młodzieży jakie talenty są na terenie 
gminy. W przyszłości planowana jest wystawa prac malarskich. Ponadto KGW stara się aby w altanie było 
dużo informacji edukacyjnych oraz aby narzędzia do malowania czy grania w gry planszowe były 
ogólnodostępne. Podczas spotkań w altanie starsi mieszkańcy opowiadają o dawnych czasach, młodzież 
słucha i chyba czasami niedowierza. Wieniec dożynkowy też jest w części wykonywany w altanie. 
Zaprzyjaźnione KGW z Woli Rębkowskiej przyjeżdża ze swoim repertuarem i przedstawiają swoje występy. 
Gośćmi byli równie seniorzy z Gminy Stoczek Łukowski, którzy pod czas aktywności projektowej - rowerowej 
wycieczki po okolicy gminy - odwiedzili naszą altanę. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamionce również 
korzystają z altanki. W maju organizowane są spotkania majowe, tzw. majówki, które są okazją do spotkań 
młodzieży i seniorów, w tym wspólne śpiewanie pieśni religijnych. Dzięki miejscowemu Kołu Łowieckiemu 
pozyskano plansze informacyjno-edukacyjne, które są na stale przymocowane do ścian altany. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach pomaga swoim doświadczeniem w prowadzeniu uroczystości  
i posiadanym sprzętem w organizacji wydarzeń odbywających się w Guzówce, chodzi głównie o festyn 
ubiegłoroczny na 200 osób. Lokalny producent serów kozich Joanna Stateczna dostarcza nam serów na 
spotkania integracyjne w altanie. 
 
 W realizację inicjatywy włączają się mieszkańcy Guzówki, członkowie i członkinie KGW w Guzówce, 
letnicy podczas spędzania wypoczynku w Guzówce, zaprzyjaźnione osoby współpracujące w KGW w 
Guzówce. Środki finansowe pochodzą w większości z budżetu gminy, jednak mieszkańcy składali swoje środki 
finansowe na zakup oświetlenia w formie kół drewnianych od woza oraz na wykonanie barierek w altanie. 
Dekoracje altany oraz odmalowywanie altany wykonują członkowie KGW w Guzówce, mieszkańcy Guzówki 
oraz letnicy. Doposażenie altany w huśtawki oraz doniczki, skrzynki, kwiaty, systematyczna konserwacja 
drewnianych elementów również są robione czynem społecznym. Altana po wybudowaniu nie stoi pusta. Do 
niedawna nie było takiego miejsca gdzie jest swobodny dostęp i można z niego korzystać bezpłatnie. Świetlica 
nie jest cały czas otwarta, a w altanie można spędzić pożytecznie czas 24h na dobę. Przy świetlicy jest 
biblioteczka plenerowa, pierwotnie umieszczona w altanie, jednak obecnie przesunięta pod zadaszoną część 
budynku świetlicy. Korzystający z biblioteczki chętnie czytają książki zasiadając w altanie. Warunkiem jest 
utrzymanie porządku po swojej wizycie. Mieszkańcy bardzo doceniają to, że powstało zadaszone miejsca, 
gdzie można usiąść, wypić kawę czy herbatę na zewnątrz, porozmawiać. 



 

 
  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


