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Kategoria : „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” 

 
 

 
Inicjatywa: 
 

„ ŚWIĘTO NIEZAPOMINAJKI”  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Organizator: 
„Stowarzyszenie na rzecz ozwoju wsi Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn 
i Włóki” 
 

Miejsce realizacji: 
Włóki – plac sportowo-rekreacyjny 
 



1. POMYSŁOWOŚĆ, INNOWACYJNO ŚĆ I WZORCOWY CHARAKTER 
PROJEKTU: 
1) WZORCOWOŚĆ I INNOWACYJNO ŚC PROJEKTU 
2) JAKOŚĆ WYKONANIA, SPÓJNO ŚĆ Z CHARAKTERE 

MIEJSCOWO ŚCI/ OBIEKTU 
3) FUNKCJONALNO ŚĆ I STOPIEŃ WYKORZYSTANIA PROJEKTU PO 

JEGO ZAKOŃCZENIU. 
 

„Święto Niezapominajki” zorganizowane zostało 16 maja 2009 roku na placu 
sportowo-rekreacyjnym we Włókach i będzie odbywać się rokrocznie. 
Organizatorem jest „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi: Jędrzejowice, 
Kiełczyn, Tuszyn, Włóki.  
Głównymi  celami przedsięwzięcia było: 

1) motywowanie mieszkańców Jędrzejowic, Kiełczyna, Tuszyna, Włók do 
aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez bezpośrednie angaŜowanie 
ich w realizację imprezy środowiskowej; 

2) pobudzenie i oŜywienie aktywności społeczności lokalnej; 
3) integracja społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo we wspólnych 

działaniach oraz poprzez zaangaŜowanie jej do pracy na rzecz innych; 
4) kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Jędrzejowic, 

Kiełczyna, Tuszyna, Włók; 
5) wykorzystanie istniejącego placu sportowo- rekreacyjnego. 

 
Takie działania są szczególnie potrzebne w naszym środowisku. Nie ma 

tutaj wielu moŜliwości spotkania się, porozmawiania, podzielenia się swoimi 
problemami oraz sposobami radzenia sobie z nimi, przekazania własnego 
doświadczenia. Członkowie naszego lokalnego środowiska bardzo często 
pozostają sami, dlatego teŜ nasze święto pozwoli im się lepiej poznać, 
zjednoczyć i stworzyć coś wspólnego.  

W trakcie „Święta Niezapominajki” zorganizowano wiele 
niezapomnianych atrakcji. 
 Ten dzień rozpoczął się meczem piłki siatkowej o tytuł Mistrza 
Niezapominajki. Krótka sonda pozwoliła stwierdzić, iŜ piłka siatkowa jest 
bardzo poŜądaną formą rozrywki. Sport jest formą rozrywki, która jednoczy 
wiele osób, dlatego teŜ zorganizowaliśmy zawody sportowe nazwane 
„Niezapomnianym dziesięciobojem”. Odbyły się takie zabawy jak: 
przeszukiwanie siana w poszukiwaniu cukierków, druŜynowy „spacer” na 
nartach, przeciągnie liny. 
 W międzyczasie zorganizowaliśmy konsultacje lekarskie, pomiar 
ciśnienia, tkanki tłuszczowej oraz mammograficzne badania profilaktyczne pod 
hasłem „Nie zapominajmy o zdrowiu”.  Z badań mammograficznych 
skorzystało 25 kobiet. Jest to bardzo potrzebne działanie w naszym środowisku, 
gdyŜ osobom zamieszkałym na wsi, a szczególnie starszym, cięŜko jest 
skorzystać z tego rodzaju świadczeń.  



 Uczestnicy festynu wzięli udział w Akademii Dobrych Manier pod 
hasłem „Nie zapominaj o dobrych manierach”. Poznali zasady prawidłowego 
przedstawiania się, wręczania wizytówek, poprawnego nakrywania do stołu, 
zachowania się przy stole. Warsztaty, przy wzorcowo nakrytym stole, 
przeprowadziły niezwykle kompetentne  instruktorki  Savoir- vivru z Grupy 
Inicjatywnej ZoHart. 
   W trakcie „Święta Niezapominajki” wykonywaliśmy pamiątkowe 
fotografie z niezapominajką, co jest świetną pamiątką udanej imprezy. 
 Na festynie zorganizowaliśmy degustację potraw pod hasłem 
„Niezapomniane potrawy”. Ludzie w naszym środowisku pochodzą z bardzo 
róŜnych zakątków Polski, dlatego teŜ naleŜy kultywować związane z tym 
tradycje, w tym takŜe kulinarne. DuŜym powodzeniem cieszyły się pyszne ciasta 
oraz smakowite sałatki, którymi częstowaliśmy przybyłych gości. 
 „Święto Niezapominajki” było doskonałą zabawą takŜe dla najmłodszych. 
Idealną dla nich rozrywką były zamki, zjeŜdŜalnie oraz specjalnie przygotowane 
samochodziki. Ze wszystkich tych atrakcji mogli oni korzystać bezpłatnie. 
 W trakcie imprezy zorganizowaliśmy grilla, uczestnicy festynu mogli 
posilić się smacznymi kiełbaskami, karkówką, kaszanką. 
Mieli teŜ moŜliwość zakupu kawy, herbaty oraz zimnych napojów. 
Bezpieczeństwo zapewniali straŜacy  z Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tuszynie. 
 Świetnym zakończeniem imprezy była niewątpliwie dyskoteka 
„Niezapomniane rytmy”,  która dostarczyła uczestnikom wielu, pozytywnych 
wraŜeń. Przy róŜnorodnych rytmach doskonale bawili się młodsi i starsi. 
 Bardzo cennym efektem opisanego przedsięwzięcia niewątpliwie jest 
oŜywienie społecznej aktywności ludzi w celu zorganizowania wspólnego 
przedsięwzięcia. 
 Planujemy organizowanie „Święta Niezapominajki” rokrocznie w maju. 
PoniewaŜ spotkało się ono z duŜym zainteresowaniem lokalnej społeczności, 
będziemy realizować działania opisane powyŜej, ale na pewno pojawią się teŜ 
nowe pomysły i nowe osoby zaangaŜowane w ich realizację. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Zabawy z serii „Niezapomniany Dziesięciobój” 

 – przeszukiwanie siana w poszukiwaniu cukierków. 
 

 
 

Bezpłatne badania mammograficzne odbywały się właśnie  
w tym Mammobusie. 



 

 
 

Akademia Dobrych Manier pod hasłem „Niezapomniane maniery”. 
 
 
                                                                     Pamiątkowe fotografie  
                                                                     z „Niezapominajką” 



 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Degustacja potraw pod hasłem „Niezapomniane potrawy”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyskoteka – „Niezapomniane rytmy” 



2. SPÓJNOŚĆ PROJEKTU ZE STRATEGI Ą ROZWOJU 
MIEJSCOWO ŚCI, POWIĄZANIE Z INNYMI PROJEKTAMI 

1) „Święto Niezapominajki” jest zgodne z celami statutowymi 
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi: Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn, 
Włóki:  
• inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla 

i z udziałem członków lokalnej społeczności, 
• działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz 

aktywnego wypoczynku mieszkańców, 
• promocja zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia w jak najszerszym 

rozumieniu tych pojęć. 
 

2) Jest zgodne takŜe z załoŜeniami Lokalnej strategii Rozwoju „Lokalnej 
Grupy Działania ŚlęŜanie” i doskonale odpowiada postawionym  
w przedsięwzięciu celom:  

1. Cel ogólny : Podnoszenie atrakcyjności Ziemi ŚlęŜańskiej przez 
wykorzystanie miejscowych zasobów naturalnych i kulturowych. 
Przedsięwzięcie I Turystyka dziedzictwa na Ziemi ŚlęŜańskiej. 
Przedsięwzięcie III  Wieś zadbana – wieś bliska. 
Przedsięwzięcie IV Mieszkańcy aktywni gospodarczo. 
2. Cel ogólny : Integracja lokalna i regionalna gmin i społeczności 
LGD. 
Przedsięwzięcie V Razem dla wsi i regionu. 
 

3) Jest zgodne z planowanymi celami zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć  
zapisanymi w Planie Odnowy Miejscowości Włóki: 
• stworzenie moŜliwości dla rozwoju kultury i aktywności lokalnej 

społeczności. Zaspokajanie potrzeb społecznych, oświatowych, 
kulturalnych i informacyjnych; 

• organizacja wolnego czasu mieszkańców młodszych i starszych;  
• popularyzacja sztuki i nauki oraz upowszechnianie dorobku 

kulturalnego gminy, poprzez pracę z jej mieszkańcami; 
• aktywizacja wsi Włóki; 
• promocja Gminy DzierŜoniów i całego regionu. 

 
4) Organizacja „Święta Niezapominajki” wpisuje się takŜe w Strategię 

Rozwoju Gminy DzierŜoniów – Cel strategiczny 3 – Budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego 

 
 
 



  

                                                                   Święto Niezapominajki”  
                                                                   imprezą dla osób w kaŜdym 
                                                                    wieku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Starsi uczestnicy równieŜ znaleźli coś dla siebie.  



 

 
 

Bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. 
 

 
 

PrzejaŜdŜka autkiem na „Święcie Niezapominajki” 



 
 

Aktywnie zorganizowany czas  
 

 
 
Młodsi sportowcy takŜe chętnie brali udział we wszelkich zawodach. 



3. ZAANGAśOWANIE SPOŁECZNO ŚCI LOKALNEJ W REALIZACJ Ę  
I FUNKCJONOWANIE PROJEKTU 

 
 

W projekcie udział brali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi: 
Jędrzejowie, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki (osoby z doświadczeniem w 
organizowaniu imprez środowiskowych, nauczyciele, sołtysi, członkowie Rad 
Sołeckich, radni gminy, proboszcz parafii) oraz konsultantki dobrych manier, 
lekarze, pielęgniarki, student wychowania fizycznego, nauczyciel w-f,  
prowadzący dyskotekę dj, straŜacy oraz mieszkańcy niezrzeszeni  
w Stowarzyszeniu. 

 Partnerami biorącymi udział w realizacji zadania byli takŜe: 
• Gmina DzierŜoniów, 
• Rady Sołeckie Jędrzejowic, Kiełczyna, Tuszyna, Włók, 
• Biblioteka Publiczna Gminy DzierŜoniów, 
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tuszynie, 
• Radni Gminy DzierŜoniów, 
• Sołtysi wsi: Jędrzejowie, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki, 
• Parafia Rzymsko-Katolika w Kiecczynie, 
• Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Tuszynie. 
Wszystkie wymienione osoby i instytucje wykazały się duŜym 

zaangaŜowaniem w przygotowanie i realizację imprezy. 
„Święto Niezapominajki” zostało wcześniej nagłośnione i rozpropagowane  
w lokalnych mediach (radio, prasa) oraz na stronie internetowej Gminy 
DzierŜoniów, po imprezie ukazały się równieŜ artykuły prasowe opatrzone 
zdjęciami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Senator RP Stanisław Jurewicz z prezesem Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi: Jędrzejowie, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki  

Dorotą Wojciechowska oraz Radnym Gminy DzierŜoniów  
Józefem Świtalskim 

 
 

Punkt medyczny zorganizowany podczas konsultacji lekarskich. 



 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie, 
 ElŜbieta Kędzierska-Dydo oraz Sołtys wsi Tuszyn  

rozpoczynający imprezę. 

 
Radna Gminy DzierŜoniów, GraŜyna Pięt oraz Ksiądz Parafii w 

Kieczynie, Stanisław Olszowy podczas zabawy na festynie. 



 
 
Sołtys wsi Włóki, GraŜyna Pięt oraz Sołtys wsi Kiełczyn Jan Wypych 

podczas otwarcia imprezy. 

 
 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Tuszynie zapewniała bezpieczeństwo. 



4. Oddziaływanie projektu, znaczenie projektu dla przebiegu procesu 
odnowy wsi. 

 
Projekt znakomicie wpisuje się w zasady programu odnowy wsi: 

1. Oddolność – pomysł na organizację „Święta  Niezapominajki” zrodził się 
na zebraniu członków  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi: 
Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki . 

2. Partnerstwo -  do realizacji udało się pozyskać wielu partnerów. 
3. Współdziałanie czynników rozwoju lokalnego – działalność lokalnego 

stowarzyszenia przy wsparciu rad sołeckich, radnych, szkoły, OSP, 
parafii, biblioteki,  gminy. 

Realizacja zamierzonych celów z całą pewnością wpłynie na  pobudzenie i 
oŜywienie aktywności społeczności lokalnej oraz przyczyni się do integracji  
społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo we wspólnych działaniach. 
ZaangaŜowanie do pracy na rzecz innych oraz na rzecz swoich miejscowości da 
moŜliwość wykorzystania potencjału mieszkańców w celu realnej poprawy 
jakości Ŝycia na wsi. Podejmowanie działań tego typu wpływa znacząco na 
zmiany w świadomości ludzi oraz rozbudzanie potrzeb wyŜszego rzędu. Bez 
wątpienia „Święto Niezapominajki” przyczyniło się do wzmocnienia toŜsamości 
wsi i Ŝycia wspólnotowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Organizacja imprezy angaŜowała bardzo wiele osób. 
 

 
 
Pomagało wiele organizacji lokalnych, w tym takŜe StraŜacy z 
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tuszynie.  



 
 

Wszelkie przygotowania rozpoczęły się duŜo wcześniej chociaŜby od 
pracy w kuchni. 

 

 
DuŜym wyzwaniem okazała się organizacja wyŜywienia dla 
uczestników imprezy….grill.  



 
6.Finansowanie. 
 
Źródła finansowania projektu: 
 
1. Finansowe środki własne Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi: 

Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki: 1.000,00 zł. 
2. Kwota dotacji z Gminy DzierŜoniów: 3.500,00 zł. 

Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu dla organizacji pozarządowych na 
wykonywanie zadań własnych gminy i otrzymało w/w dotację. 

3. Rzeczowy wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną(np. 
namioty, krzesła, stoły, nagłośnienie, materiały papiernicze) oraz osobowy 
(nieodpłatna praca członków Stowarzyszenia oraz innych osób 
zaangaŜowanych w realizację projektu): 4.000,00 zł. 

4. Całkowity koszt projektu: 8.500,00 zł. 
 

 
 
 
 
 

 


