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#Rozwijaj z nami gminę Ciężkowice



Podróż w przeszłość





• Ile Państwo mieli lat w 2010 
roku?

• Gdzie wtedy Państwo byliście? 
• Co Państwo robiliście? Z kim 

spędzaliście czas?
• Jakie wydarzenia z 2010 roku 

wbiły się Wam w pamięć?
• Co Państwo widzą gdy patrzą 

na 2010 rok?
• Czy to było dawno?

COFNIJMY SIĘ MYŚLĄ KILKA LAT….







COFNIJMY SIĘ JESZCZE KILKA LAT ….

• Ile Państwo mieli lat w roku 
2000?

• Gdzie wtedy Państwo byliście? 
• Co Państwo robiliście? Z kim 

spędzaliście czas?
• Jakie wydarzenia z roku 2000 

wbiły się Wam w pamięć?
• Co Państwo widzą gdy 

patrzycie na rok 2000?
• A ten rok – czy to było dawno?







WIZJA GMINY

Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia

Wiktor Hugo

Gdzie się widzisz 
za 10 lat? 



Kiedy słyszę: Ciężkowice 2030, myślę...

Zapisz swoje skojarzenie, marzenie, myśl.



Jak 
urzeczywistnić 
marzenia?

▪ Powinniśmy wiedzieć do czego dążymy i co chcemy 

osiągnąć;

▪ Powinniśmy wiedzieć, jak sprawdzać postępy w naszych 

działaniach;

▪ Nasze działanie powinno być swego rodzaju 

wyzwaniem, powinniśmy też wiedzieć jakie korzyści to 

działanie nam przyniesie;

▪ To co zamierzamy musi być zaplanowane na miarę 

naszych sił i możliwości – po co planować nierealne 

działania…

▪ Nasze działania powinny być określone w czasie. Tylko 

jasno określony termin mobilizuje nas do aktywności.



Marzenie: 

Być 
sprawnym 
fizycznie.

CEL 1: Zacząć biegać

▪ Czy jest sprecyzowany? Przydałoby się jeszcze wiedzieć PO CO? Dlatego 
lepiej doprecyzować ten punkt: zacząć biegać, by w ten sposób poprawić 
swoją kondycję.

▪ Czy jest mierzalny? NIE. Tu też trzeba doprecyzować. Na przykład: 
biegać codziennie po pół godziny.

▪ Czy jest atrakcyjny? Tu pojawia się problem: sporo moich znajomych 
biega, ale mnie to nudzi… Znacznie atrakcyjniejsze dla mnie jest 
jeżdżenie na rowerze. Zatem przeformułujmy: nie biegać, a jeździć na 
rowerze. Na tyle to lubię, że z chęcią pojeżdżę dłużej niż pół godziny.

▪ Czy jest realistyczny? NIEZBYT. Może być kiepska pogoda, mogę nie 
mieć danego dnia czasu, może mi się rower popsuć albo ja sam mogę 
czuć się gorzej… Może więc zamiast codziennie, spróbuję trzy razy w 
tygodniu?

▪ Czy jest terminowy? Mogę określić sobie przedział czasu, w którym chcę 
realizować mój cel. Na przykład: jeździć na rowerze od kwietnia do 
października.

KONKLUZJA – Teraz mój cel brzmi: Od kwietnia do października trzy razy 
w tygodniu spędzam na rowerze co najmniej pół godziny by poprawić 
swoją kondycję.



Droga do 
spełniania 
marzeń

Jakie cele musicie wyznaczyć, żeby 
zrealizować Wasze marzenie o 
Ciężkowicach w 2030 roku?



Barbara Łączna
tel. 695 600 690
basia.laczna@proregio.pl

Grzegorz Godziek
tel. 601 96 14 99 
grzegorz.godziek@proregio.pl
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