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Wstęp
Niniejsza publikacja została opracowana i wydana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010. Wyrażone w nim opinie
w żaden sposób nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

W dniu 31 sierpnia 2009 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło
krajowy nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Jeden z priorytetów w ramach którego można było ubiegać się o wsparcie
odnosił się do działań skierowanych do dzieci i młodzieży.
Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin postanowiło opracować inicjatywę,
która będąc odpowiedzią na w/w konkurs miałaby na celu uznanie podstawowego prawa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do pełnego
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Tak został opracowany projekt pod nazwą „ Dziewczynka z zapałkami
– bieda i wykluczenie społeczne w utworach literackich – warsztaty literackie
i plastyczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Sawin”.

(Fot. Beata Uhruska)
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Gmina Sawin
Gmina Sawin wchodzi w skład powiatu chełmskiego w województwie lubelskim. Jest najbardziej wysuniętą gminą w jego części północnej
powiatu. Usytuowana jest przy drodze nr 812 łączącej Chełm i Włodawę. Od
południa sąsiaduje z gminą Chełm, od północy z gminą Hańsk, od zachodu
z Wierzbicą, od wschodu z Rudą Hutą i Wolą Uhruską. Zajmuje powierzchnię
19.022 ha.
W skład Gminy Sawin wchodzi 19 sołectw obejmujących łącznie 27 miejscowości. Społeczność stanowi około 7% ogólnej liczby mieszkańców powiatu
chełmskiego i liczy 5930 mieszkańców.

Panorama Gminy Sawin (Fot. Dariusz Bógdał)
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Instytucje wspierające walkę z biedą
i wykluczeniem społecznym
Działania mające na celu walkę z biedą i wykluczeniem społecznym
realizowane są przede wszystkim w ramach pomocy społecznej. Pomoc
społeczna to instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest
zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
W Gminie Sawin funkcjonują różne organizacje związane z systemem pomocy społecznej. Są to między innymi placówki oświatowe, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz inne organizacje formalne
i nieformalne. Szczególowy wykaz prezentuje tabela na końcu publikacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie (Fot. archiwum UG Sawin)

Do najważniejszych instutucji mających największy wkład w walce
z biedą i marginalizacją należą:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - powołany Uchwałą Nr IX/38/90
Gminnej Rady Narodowej w Sawinie z dnia 23 marca 1990 r. Realizuje zadania
własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową tj. rozpoznanie środowiska; diagnozę społecznę; pracę socjalną; przyznawanie zasiłków
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w zakresie ustalonym ustawami, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych. Zadania
te wykonywane są w ścisłej współpracy z organami administracji samorządowej,
jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką społeczną. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ciagu roku obejmuje
pomocą ok. 580 rodzin. Powodem udzielania wsparcia jest długotwałe bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, ochrona macierzyństwa.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie - instytucja pobytu dziennego
dla osób niepełnosprawnych. Funkcjonują od 19 grudnia 2003 roku. Do placówki
codziennie uczęszcza z terenu gminy i powiatu chełmskiego 20 osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami. Głównym zadaniem placówki jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, aktywizacja i usamodzielnianie uczestników. Do tego celu przygotowane są 4 pracownie (gospdarstwa
domowego, krawiecka, poligraficzna, stolarska), w których uczestnicy pod okiem
instruktorów poznają tajniki pracy, uczą się zaradności osobistej i samodzielności.
Dodatkowo prowadzone są zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczno – teatralne, fotograficzne. Warsztaty dbają także o sprawność fizyczną poprzez rehabilitację indywidualną i grupową. Uczestnicy mają
możliwość rozwijania swoich zainteresowań, przejawiania własnej aktywności i inwencji twórczej, przełamywania barier wyjścia poza własne środowisko rodzinne
i nawiązywania kontaktów interpersonalnych nie tylko z osobami niepełnosprawnymi, ale innymi dziećmi, młodzieżą i społecznością lokalną.

Uczestnicy WTZ
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Pracownia gospodarstwa domowego
(Fot. archiwum WTZ)

- Środowiskowy Dom Samopomocy - instytucja funkcjonująca od
grudnia 2006 roku. Stanowi formę wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia
psychiczne oraz niepełnosprawność intelektualną. Celem organizowania tej formy pomocy jest podniesienie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego
osobom, które z powodu choroby mają poważne trudności w życiu codziennym.
Terapia polega na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do
samodzielnego życia w szczególności partnerskiej rady i pomocy w sprawach
związanych ze współżyciem społecznym, gospodarowaniem pieniędzmi, załatwianiem spraw poza domem, wykonywaniem róznych zajęć i prac, aktywnym
spedzaniem czasu wolnego, motywowaniem do pracy, utrzymywaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi. Wszystkie te działania maja przyczynić się do utrzymania uczestników ŚDS w ich środowisku społecznym i rodzinnym.

Środowiskowym Dom Samopomocy (Fot. Dariusz Bógdał)
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Konkurs recytatorski poezji twórców ludowych z gminy Sawin zorganizowany w ramach
projektu „Tradycja łączy pokolenia”, przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin w partnerstwie
ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sawinie (Fot. archiwum ŚDS)

- Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin - organizacja pozarządowa
powstałą w 2002 roku. Skupia 20 kobiet reprezentujących różne jednostki
i instytucje. Stowarzyszenie od poczatku swojej działalności prowadziło działania
mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Swoją działalność prowadzi poprzez realizację projektów finansowanych z różnych funduszy pomocowych.

Kobiety Aktywne Gminy Sawin podczas II Forum Kobiet Aktywnych
w Nieliszu w lipcu 2010 (Fot. Joanna Błaszczuk)
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Świetlica Socjoteraputyczna - placówka opiekuńczo – wychowawcza
wsparcia dziennego. Świadczy specjalistyczne wsparcie dla dzieci, osób niepełnosprawnych, całych rodzin. Zatrudnia psychologa, psychiatrę, logopedę,pedagoga,
pracownika socjalnego, prawnika. Pomoc uczestnikom odbywa się poprzez udzielanie specjalistycznych porad, realizację programów profilaktycznych i teraputycznych, prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci i osób niepełnosprawnych,
współpracę z rodzinami. W placówce prowadzone są również zajęcia dodatkowe
organizowane z myślą o zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży:
koło teatralno – muzyczne, zajęcia językowe, warsztaty z twórcami ludowymi, zajęcia reahabilitacyjno – korekcyjne.

Świetlica socjoteraputyczna – zajęcia wakacyjne
(Fot. archiwum Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin)
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- Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin - organizacja pozarządowa, mająca charakter towarzystwa regionalnego. Celem działania RTGS jest kształtowanie
pojęcia „moja mała ojczyzna”, poczucia własnej tożsamości regionalnej, otwarcie
się na inne społeczności i kultury oraz inne formy działalności na rzecz środowiska
lokalnego. Wśród członków są: rolnicy, renciści, rzemieślnicy, bezrobotni, gospodynie domowe, drobni przedsiębiorcy, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu.
Od chwili powstania - w 2000 r. - stara się aktywizować społeczność lokalną. Pierwszą inicjatywą Towarzystwa było wydanie lokalnego kwartalnika „Znad Lepietuchy”. Czasopismo cieszy się zainteresowaniem i jest wydawane do chwili obecnej.
W 2003 r. zmieniło nazwę na „Gazeta Sawinian”. Od 2001 r. cyklicznie organizowana jest „Noc Świętojańska”.

X Obchody Nocy Świętojańskiej (Fot. Tomasz Sutryk)

Współuczestniczy także w organizowanych corocznie „Dniach Sawina”.
W sierpniu 2000 r. i lipcu 2004 r. było jednym z współorganizatorów Ogólnopolskiego Zlotu Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego. Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem dwudniowego Ogólnopolskiego Zjazdu Sawiniaków, który odbył się już trzykrotnie- w roku 2001, 2005 i 2009 r.
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III Zjazd Sawiniaków (Fot. Tomasz Sutryk)

W okresie zimowym stara się zagospodarowywać czas wolny mieszkańców,
organizując prezentacje w ramach programu „Moje hobby”. W 2003 r. członkowie
towarzystwa zorganizowali zbiórkę społeczną, czego efektem było odsłonięcie na
cmentarzu parafialnym symbolicznej powstańczej mogiły poległych w czasie Powstania Styczniowego.Towarzystwo prowadzi ożywioną akcję wydawniczą. Do dnia
dzisiejszego nakładem ukazało się 5 pozycji książkowych związanych tematycznie
z naszym regionem. Członkowie byli współautorami folderów o gminie i widokówek.
W swych działaniach Towarzystwo stara się także dbać o środowisko naturalne.
W 2005 r. uzyskało dotację z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu„Ciepło w każdej gałązce”, w ramach którego zakupiony został rozdrabniacz do gałęzi
celem zagospodarowania odpadów drzewnych i zamianę ich na opał. Jednym
z najbardziej absorbujących i najbardziej spektakularnych działań Towarzystwa był
projekt „Na huculskim grzbiecie” realizowany w ramach konkursu Fundacji Wspomagania Wsi. W wyniku działań programowych dokonano wyboru najbardziej
atrakcyjnych miejsc na obszarze 12 gmin w powiatach: chełmskim i włodawskim.
Miejsca te wytyczyły pierwszy w województwie lubelskim szlak konny pod nazwą
- Poleski Szlak Konny. W ramach działań statutowych organizacja ta stara się dbać
o dziedzictwo kulturowe. Pod koniec roku 2006 uzyskała dotację na remont murowanej kapliczki św. Jana Nepomucena.
Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin w swej działalności szuka coraz to
nowych form pracy i oddziaływania na środowisko, by w ten sposób aktywizować
społeczność i dążyć do rozwoju lokalnego. Ostatnią udaną inicjatywą jest realizacja projektu pn.: „ Dziewczynka z zapałkami – bieda i wykluczenie społeczne
w utworach literackich – warsztaty literackie i plastyczne dla dzieci i młodzieży
z Gminy Sawin”.
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„Dziewczynka z zapałkami
– bieda i wykluczenie społeczne
w utworach literackich – warsztaty literackie
i plastyczne dla dzieci i młodzieży
z Gminy Sawin”

Literatura – pozycje zakupione na warsztaty literackie (Fot. Beata Uhruska)

Wśród podstawowych założeń projektu znalazły się: podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat biedy i wykluczenia społecznego, przybliżenie
praw przysługujących osobom dotkniętym marginalizacją oraz zapoznanie z zasadami zachowania i postępowania w stosunku do danej społeczności.
W ramach projektu zostały zorganizowane i przeprowadzone warsztaty literackie i plastyczne. Zajęcia realizowano w okresie trzech miesięcy (od kwietnia
do czerwca 2010) w dwóch grupach wiekowych: dzieci od 6 do 9 lat oraz od 10
do 12 lat. Warsztaty literackie obejmowały 32 godziny, zaś plastyczne 16 godzin.
Poprowadzili je instruktorzy: Irena Mazurek oraz Aneta Pakuła. Miejscem spotkań
była Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie, która stworzyła doskonałe warunki
do realizacji projektu.
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Warsztaty prowadzone w ramach projektu (Fot. Beata Uhruska)

Uczestnicy programu „Dziewczynka z zapałkami.......” chętnie przybywali na
zajęcia, podczas których mieli okazję zapoznać się z bogatą literaturą poruszającą
tematykę marginalizacji społecznej. Aktywnie uczestniczyli w licznych dyskusjach
literackich, brali udział w grach i zabawach, rozwiązywali rebusy oraz testy z zakresu omawianych pozycji książkowych.

Warsztaty prowadzone w ramach projektu (Fot. Beata Uhruska)

Literatura zgromadziła wiele tytułów poruszających problem wykluczenia
społecznego, wynikającego nie tylko z biedy, ale również z choroby, kalectwa, inności, czy
z braku właściwej edukacji. Problemy te ukazują baśnie H. Ch. Andersena, czy braci Grimm. Przedstawiają bohaterów, którzy borykają się
z ciężarem swego losu, walczą pomimo licznych słabości i niedostatków życiowych. Literacka klasyka pokazuje także jak tragiczne mogą być losy człowieka,
który zostaje wzgardzony i opuszczony przez innych z powodu swej ułomności
społecznej.
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Lektura „Dziewczyni z zapałkami” – warsztaty literackie
(Fot. Beata Uhruska)

Uczestnicy warsztatów, poprzez swą twórczą i dynamiczną pracę, próbowali zrozumieć przyczyny powstawania wszelkiego rodzaju patologii, jak również
starali się znaleźć właściwe rozwiązania danych sytuacji. Podczas zajęć, dzieci miały okazję zastanowić się, czy ów problem jest nadal aktualny, czy XXI wiek, okres
prężnego rozwoju cywilizacyjnego, eliminuje ubóstwo i wykluczenie społeczne.
Niestety, wspólne rozważania, uświadomiły wszystkim, iż tak nie jest, a losy biednej dziewczynki sprzedającej zapałki, zbyt często powielają się w obecnych czasach, obok każdego z nas.

Warsztaty plastyczne (Fot. Beata Uhruska)
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Warsztaty literackie pomogły zrozumieć istotę i powagę problemu, który
niestety jest ponadczasowy. Jednakże, świadomość dzieci i młodzieży dotycząca
ludzkiej krzywdy, wzrosła, co pozwoliło wypracować u każdego uczestnika postawę szczególnej czujności i wrażliwości na niesprawiedliwość społeczną.

Warsztaty literackie (Fot. Beata Uhruska)

Warsztaty plastyczne nawiązywały do tematu biedy i wykluczenia społecznego. Uczestnicy mieli okazję tworzyć prace artystyczne w różnych technikach
plastycznych min. lepienie z gminy, szkicowanie węglem, technika decupage, orgiami płaskie z koła.
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Warsztaty w ramach projektu (Fot. Beata Uhruska)

W twórczość plastyczną zostały wplecione przewodnie cele projektu: empatia – wczuwanie się w sytuację osób ubogich, szukanie stanu rzeczy oraz sposobów pomocy ludziom w trudnej sytuacji życiowej.
W ramach zajęć plastycznych, uczestniczy tworząc prace oraz wczuwając
się w sytuację dziewczynki z zapałkami porównywali własne marzenia oraz bohaterów literackich. Uświadamiali sobie podobieństwa i różnice pomiędzy osobami ubogimi a bogatymi. Realizując podstawowy cel projektu – uznanie podstawowego prawa osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do
godnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa dzieci i młodzież
uświadomiła sobie że biedny to nie znaczy gorszy.
Poprzez zajęcia ukazano, iż trudna sytuacja nie musi trwać wiecznie. Zajęcia przedstawiły sytuację ludzi ubogich, wskazując, że sytuacja materialna ludzi
biedniejszych jest często niezależna od nich samych.
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z literaturą i malarstwem nawiązującym do tematu biedy.
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W ramach warsztatów plastycznych powstała wystawa prac uczestników
warsztatów, prezentująca temat przedstawiony różnymi technikami plastycznymi. Otwarcie wystawy zainaugurował wykład w formie referatu przedstawiony
przez Koordynatora Projektu Panią Beatę Uhruską. Referat przedstawił istotę i cel
obchodów Europejskiego Roku Walki z Biedą i Wykluczeniem Społecznym. Podkreslił jak ważny jest aspekt uznania praw – „uznania podstawowego prawa osób
dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do godnego życia i do pełnego
uczestnictwa w życiu społeczeństwa. Obchody Europejskiego Roku zwiększą świadomość opinii publicznej o sytuacji osób żyjących w ubóstwie, w szczególności grup lub
osób znajdujących się w trudnych sytuacjach, i pomoże w propagowaniu ich skutecznego dostępu do praw społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz do wystarczających zasobów i usług wysokiej jakości. Europejski Rok będzie również wspierał
walkę ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym” 1.

1

KRAJOWY PROGRAM WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO ROKU WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 2010 (projekt),MPIPS. Wa-wa 2009, s.2, http://www.mpips.gov.pl/index.
php?gid=1337
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Wystawa prac uczestników (Fot. Beata Uhruska)

Podsumowanie
Projekt stanowi jedną z wielu inicjatyw mających przeciwdziałać marginalizacji na terenie Gminy Sawin. Na pewno nie pierwszą i nie ostatnią. Inne ciekawe inicjatywy to projekty realizowane m.in. w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007
– 2013, grantów dostępnych w ramach konkursów ogłaszanych przez MPIPS.
Wiekszość na celu podniesienie jakości życia mieszkańców m.in. poprzez walkę
z wykluczeniem społecznym i biedą. Składa się na to bezpośrednia pomoc osobom dotkniętym biedą i marginalizacją a także podnoszenie świadomości na
temat samych zjawisk, praw osób dotkniętych tymi zjawiskami, zwalczanie negatywnych stereotypów, podkreślanie ich skali i przejawów, znaczenia respektowania praw osób doświadczających ubóstwa i marginalizacji.
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Instytucje działające na terenie Gminy Sawin realizujące
zadania z zakresu polityki społecznej oraz przyczyniające się
do niwelowania zjawiska biedy i marginalizacji
Lp.

Instytucja/organizacja

Rodzaj działalności

Placówki opiekuńcze dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji zyciowej,
starszych i niepełnosprawnych
1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sawinie

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej

2.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sawinie

Dzienna opieka nad osobami
z zaburzeniami psychicznymi

3.

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Sawinie

Dzienna opieka nad osobami
niepełnosprawnymi

4.

Świetlica Socjoterapeutyczna
w Sawinie

Grupa Wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i upośledzeniem umysłowym
„Pomocna Dłoń”

Placówki oświatowe
1

Zespół Szkół w Sawinie

Nauczanie na poziomie podstawowym
i gimnazjalnym
Nauczanie przedszkolne

2

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Czułczycach

Nauczanie na poziomie podstawowym

3

Szkoła Podstawowa w Bukowej Wielkiej

Nauczanie na poziomie podstawowym

4

Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej

Nauczanie na poziomie podstawowym

Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego
1

Świetlica Socjoterapeutyczna
w Sawinie

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w godzinach
pozalekcyjnych Wsparcie specjalistyczne dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Instytucje związane z kulturą
1

Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie

Organizacja życia kulturalnego w gminie

2

Wiejski Dom Kultury w Sajczycach

Upowszechnianie kultury

3

Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie

Upowszechnianie kultury

4

Świetlica Wiejska w Bukowej Małej

Upowszechnianie kultury

5

Świetlica Wiejska w Krobonoszy

Upowszechnianie kultury

6

Świetlica Wiejska przy OSP
w Bukowej Wielkiej

Upowszechnianie kultury

7

Świetlica Wiejska przy OSP
w Łukówku

Upowszechnianie kultury

8

Świetlica Wiejska przy OSP
w Chutczu

Upowszechnianie kultury
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Instytucje pomocy społecznej i opieki prawnej
1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sawinie

Pomoc społeczna, praca socjalna, specjalistyczne
poradnictwo

2

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Posterunek Policji w Sawinie

Czuwanie nad bezpieczeństwem w gminie

Placówki opieki zdrowotnej i terapii uzależnień
1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„SAWIN-MED”

Opieka zdrowotna

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„LUDI-MED”

Opieka zdrowotna

3

Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Bogusława Kiszowara

Opieka stomatologiczna

4

Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Henryk Kwaśniak

Opieka stomatologiczna

Stowarzyszenia
1

Stowarzyszenie Kobiet
Gminy Sawin

Działania w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną,
na rzecz rozwoju Gminy Sawin

2

Regionalne Towarzystwo
Gminy Sawin

Działania na rzecz kultywowania tradycji i promocji
Gminy Sawin

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Sawinie

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego,

4

Klub Sportowy „Savena”

Propagowanie sportu

Wolontariat
1

Szkolne Koło Caritas (przy
Zespole Szkół w Sawinie)

Pomoc osobom starszym, dzieciom z rodzin
najuboższych

Grupy społeczne
1

Zespół Ludowy „Wrzos”
(przy GOK w Sawinie)

Grupa formalna skupiająca pasjonatów sztuki
ludowej

2

Związek Kombatantów
i Byłych Więźniów Represjonowanych
Koło Gminne w Sawinie

Grupa formalna skupiająca osoby mające
uprawnienia kombatanckie

Parafie
1

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem
Przemienienia Pańskiego w Sawinie

Działalność duszpasterska, profilaktyka, pomoc
materialna,

2

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem
Św. Rocha w Czułczycach

Działalność duszpasterska

3

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Bukowej Wielkiej

Działalność duszpasterska

(źródło: Strategia Integracji i Polityki Społecznej Gminy Sawin na lata 2008 – 2020)
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