Dla starszych „złota rączka” i Centra Wsi, a dla młodych – Centrum
Młodzieży

To wszystko w gminie Michałowo. Właśnie rusza pionierski
program, dzięki któremu młodzież w Michałowie nie tylko
będzie miała gdzie spędzać czas, ale i sama zadecyduje o tym –
co się będzie u nich działo, czyli Centrum Młodzieży przy
Gminnym Ośrodku Kultury.
Na czerwiec zaś zaplanowana jest inauguracja kolejnego projektu –
Centra Wsi. W tym wypadku w sześciu, istniejących już świetlicach
wiejskich działających w Jałówce, Szymkach, Bondarach,
Juszkowym Grodzie, Nowej Woli/Hieronimowie i Sokolu
zainaugurują działalność ośrodki, gdzie poza ofertą kulturalną i
świetlicą, pomoc i poradę znajdą też najstarsi mieszkańcy gminy
Michałowo. Plan jest taki, by za pośrednictwem tych centrów
utworzyć system pomocy sąsiedzkiej, takiej „złotej rączki” - co to
przyjdzie z pomocą, kiedy trzeba wykonać jakieś drobne naprawy,
czy zrobić najpilniejsze sprawunki.
Młodzi mają władzę
Już od początku maja trójka młodych śmiałków – na co dzień
członków zespołu „Jobery” - czyli Adrian Ławreszuk, Kamil
Ławreszuk i Piotr Oziabło rozpoczęła przygotowania do przejęcia
oferty kulturalnej w Michałowie.
- Ten projekt powstał, by aktywować młodych. Zależy nam na tym,
aby nasza oferta kulturalna spełniała oczekiwania młodych ludzi. A
kto lepiej, niż oni sami wie, jakie zespoły są teraz na topie, z jakimi
youtuberami czy vlogerami warto porozmawiać – mówi Marcin
Siekierko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie.
- Na początku naszej działalności planujemy duży koncert, ale też
stworzenie strony internetowej, fanpage'u – opowiada Adrian

stworzenie strony internetowej, fanpage'u – opowiada Adrian
Ławreszuk. On sam specjalizuje się w kręceniu teledysków
muzycznych (m.in. dla zespołu „Jobery”), kręci filmy dronem – tym
też się będzie specjalizował w CM. W michałowskim GOK-u jest w
pełni wyposażone studio muzyczne, scena z profesjonalnym
nagłośnieniem, pracownia filmu. To wszystko już z sukcesem działa
w Michałowie, ale ma być jeszcze lepiej.
Centra Wsi pomogą najsłabszym
W sześciu miejscowościach gminy Michałowo: w Jałówce,
Szymkach, Bondarach, Juszkowym Grodzie, Nowej
Woli/Hieronimowie i Sokolu 1 czerwca mają zainaugurować Centra
Wsi. W dużej mierze będą się one zajmowały zorganizowaniem i
zapewnieniem mieszkańcom pomocy w postaci dowozu, leków,
zakupów, drobnych napraw domowych, instruktażu obsługi
urządzeń. W każdym z tych centrów docelowo będą zatrudnione trzy
osoby: instruktor ds. kulturalno-oświatowych, instruktor ds.
społeczno-kulturalnych, pracownik gospodarczy.
- Chcieliśmy uatrakcyjnić formułę świetlic wiejskich, których teraz
rola sprowadza się głównie do opieki nad dziećmi – przyznaje Paweł
Oziabło z GOK w Michałowie. - W Michałowie, jak i innych gminach
nie brakuje ludzi starszych, którzy w coraz większym stopniu będą
potrzebowali pomocy. Nasza oferta jest skierowana też do nich.
Chcemy, by te centra wsi były miejscami, gdzie osoby starsze,
niedołężne dostaną pomoc w załatwieniu sprawunków, czy
drobnych napraw.
Działalność centrów finansowana będzie z budżetu GOK, chociaż
gmina Michałowo zamierza pozyskać fundusze unijne. Natomiast o
wydatkowaniu środków współdecydować będą mieszkańcy za
pośrednictwem swoich przedstawicieli – radnych, sołtysów. Miejsce
działalności Centrów w poszczególnych miejscowościach już są
przygotowane. To istniejące świetlice.
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