
 
 

 
 

Załącznik 1 

FORMULARZ WNIOSKU W KONKURSIE  

INICJATYWA LOKALNA 2021 
 

I. DANE ORGANIZACJI 

I.1. Dane kontaktowe 

Nazwa organizacji Koło Gospodyń Wiejskich Żabki 
 

Numer w rejestrze  123456 
 

Rok powstania organizacji 2018 

 
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu (koordynator): 

Imię i nazwisko  Klaudia Żmijewska 

 nr telefonu  501 321 123 

 adres e-mail Klaudia33@gmail.com 

Czy Koordynator należy do grupy 
Sieć Aktywnych Społeczników 

Powiatu Grójeckiego? 

tak 

 

I.2. INFORMACJE O ORGANIZACJI 

Skąd jesteście i gdzie działacie? Jakie macie za sobą najważniejsze sukcesy (wymień max 5) ? 
Jakie są Wasze plany i marzenia? (max 1500 znaków) 
 

Jesteśmy z miejscowości Żabkowo. Istniejemy od 2019 roku. Nasza organizacja liczy 30 
członków. Działamy na terenie wsi Żabkowo, Żmijowo i Jaszczurkowo. Naszym celem jest 
integracja tych wsi, pobudzenie do wspólnego działania, by lepiej nam się żyło. 
 
Nasze największe sukcesy to: 

1. Wyremontowanie miejsca na naszą świetlicę 
2. Udział w Konkursie Dożynkowym i zajęcie I miejsca za najpiękniejsze stoisko 
3. Wykreowanie lokalnego wydarzenia związanego z tradycją zbierania ziemniaków 

„Żaby, żmije i jaszczurki w ziemniakach” 
4. Założenie działalności gospodarczej – przyjmowanie turystów z ofertą warsztatów 

kulinarnych opartych na ziemniaku 
5. Zebranie 21 tys. złotych na pomoc pogorzelcom z naszej wsi 

 
Nasze plany i marzenia: 

1. Marzymy, by w naszej świetlicy prowadzić stałe zajęcia dla dzieci – aby mogły 
rozwijać swoje talenty 

2. W planach w tym roku mamy przystąpienie do Szlaku Ziemniaka z ofertą warsztatów 
kulinarnych i imprezy „Żaby, żmije i jaszczurki w ziemniakach” 

3. Marzymy, by otoczenie naszej świetlicy było miejscem estetycznym, zielonym i 
przyjaznym do spotkań 



 
 

 
 

4. Marzymy by stworzyć w naszej miejscowości wioskę tematyczną i w ten sposób 
stworzyć dodatkową ofertę turystyczna i rozsławić nasz region 

 

 

I.3. Udział w szkoleniach przygotowujących do udziału w Konkursie „Inicjatywa Lokalna”  

 

Czy przedstawiciele organizacji brali udział w szkoleniach w ramach projektu „Sieć Aktywnych 

NGO powiatu grójeckiego” 

x   tak 

   nie 

 

II. OPIS INICJATYWY 

 

II.1. Tytuł Inicjatywy 

Sugerujemy, by tytuł wskazywał na miejsce realizacji lub nazwę organizacji, obrazował główny 

cel projektu lub działania, był łatwy do zapamiętania i ciekawy. Pod taką nazwą projekt będzie 

promowany. 

Żabki w ziemniakach 
 

 

II.2. Diagnoza i potrzeby – opis SPOŁECZNOŚCI 

Opisz społeczność, w której funkcjonuje Wasza organizacja. Co jest charakterystyczne dla tej 

społeczności? Czym dysponujecie? Z czym się borykacie? Co jest ważne dla Waszej 

społeczności?    (max 1500 znaków) 

 
Nasze KGW działa w miejscowości Żabki, ale działamy na terenie również 2 sąsiednich wsi 
Żmijowo i Jaszczurkowo – ok. 430 mieszkańców. Legenda mówi, że na tym terenie było kiedyś 
dużo żab, żmij i jaszczurek i to nas wyróżnia. Dodatkowo w naszym regionie jest dużo upraw 
ziemniaków – zdecydowanie więcej niż w innych częściach Polski i naszego województwa.  
Jednocześnie teren ten jest ubogi, panuje tu duże bezrobocie, mieszkańcy z terenów 
wiejskich musza za pracą dojeżdżać do położonej w odległości 70km stolicy województwa. 
Okolice są piękne, bogate w stawy, jeziora ale nasza miejscowość nie umiała dotychczas 
skorzystać z potencjału jakim są przybywający do sąsiednich okolic – turystów. Nasi 
mieszkańcy nie umieją dostrzec że nasza miejscowość też może być atrakcyjna, że możemy 
się rozwijać w kierunku turystyki, aby mogli zarabiać na turystach w miejscu w którym 
mieszkają.  
 
 

 

II.3. Dobro wspólne 

Co jest waszym dobrem wspólnym, którym chcecie się zająć w niniejszym projekcie? Co będzie 

celem waszej Inicjatywy? (max 500 znaków) 



 
 

 
 

 

Naszym dobrem wspólnym jest nasza tradycja uprawy ziemniaków. Na niej chcemy budować 
ofertę turystyczną aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Chcemy obudzić w mieszkańcach 
inne spojrzenie na to warzywo – uczynić go bohaterem, przedmiotem zainteresowania, 
zabawy.  
 

 

II.4. Potencjalni Partnerzy 

Wymień instytucje, organizacje, grupy, z którymi mógłbyś współpracować. Czy mają one jakieś 

zasoby, które mógłbyś wykorzystać np. przy realizacji projektu? Podaj też informacje jakie 

korzyści Twoim zdaniem może odnieść Partner ze współpracy, co dla jest istotne z jego 

perspektywy.  

Nazwa Partnera Jakie zasoby Partnera możesz 
wykorzystać do niniejszej 
inicjatywy 

Jakie korzyści może odnieść 
Partner? Na czym może mu 
zależeć? 

Wójt Gminy  
 

Lokale i obiekty gminne, 
infrastruktura zarządzana przez 
Wójta (np. staw wiejski z 
infrastrukturą rekreacyjną) 

Promocja wśród wyborców 
Docenienie starań 

Szkoła Podstawowa w 
Żabkach 
 

Szybki kontakt z dziećmi, 
nauczycielami 
Kompetencje nauczycieli 

Doposażenie szkoły 
Realizacja podstawy 
programowej 
Integrowanie rodziców na rzecz 
szkoły 

Parafia w Mąkowie 
 

Dotarcie do dużej grupy osób 
poprzez ogłoszenia parafialne 
Autorytet księdza, dobry kontakt z 
mieszkańcami 
Nagłośnienie przenośne 

Gromadzenie mieszkańców na 
wydarzeniach z życia parafii 

Klub Seniora w Żmijowie 
 

Dotarcie do seniorów 
Chęć dzielenia się 
doświadczeniem i bycia 
użytecznym 

Możliwość uatrakcyjnienie 
spędzenia czasu podczas 
spotkań klubu 

Grupa młodzieży wokół 
parafii 
 

Umiejętności śpiewu, gry na 
instrumentach 
Innowacyjne pomysły 

Możliwość spotkań w grupie 
rówieśniczej 
Możliwość rozwijania talentów 

 

II.5. Opis działań 

Podaj informacje, co będziecie robić by zrealizować założony cel. Opisz w etapach: co będzie 

się działo, kto będzie odbiorcą Waszych działań, w jaki sposób będziecie realizować projekt, jak 

będzie przebiegał. W jaki sposób włączycie Partnerów? W opisie podaj jak najwięcej konkretów 

(liczby i nazwy). (max 4000 znaków) 

Chcemy w niniejszej Inicjatywie opracować trasę pieszej wędrówki w formie questu przez 
naszą miejscowość pt. „Złap gorącego ziemniaka” i przetestować podczas lokalnej imprezy 
„Żaby, żmije i jaszczurki w ziemniakach” aby stały się one turystyczną ofertą dla turystów – 
rodzin z dziećmi.  



 
 

 
 

 
1. Zebranie informacji o tradycjach uprawy ziemniaka. 

Zapoznanie się z tradycjami uprawy i przetwarzania ziemniaków na naszym terenie. 
Sięgniemy zarówno do dalszych źródeł, które opisują początki upraw. Opiszemy jak wyglądało 
sadzenie, zbiory, jakie tradycje towarzyszyły wiele lat temu oraz w ostatnich czasach naszych 
dziadków i rodziców. Zbierzemy historie, ciekawostki, opowiadania. Będziemy się spotykać 
przy herbacie wymieniając zebrane informacje. Skorzystamy z wiedzy proboszcza, nauczycieli 
i lokalnych pasjonatów historii. 
 

2. Zorganizowanie warsztatu z tworzenia questów 
Quest to historia (zwykle rymowana), która poprzez prowadzenie w formie 
nieoznakowanego szlaku przez miejscowość, na podstawie zagadek przybliża historię lub 
tradycję danego miejsca. Na warsztaty z tworzenia questów zaprosimy osoby z różnych 
środowisk, tak aby mieć w grupie zarówno osoby pasjonujące się lokalną tradycją, osoby 
które zebrały informacje o uprawie ziemniaków, członków grupy senioralnej, aby czerpać z 
opowiadań „jak to kiedyś bywało”, grupy młodzieżowej – aby zasiliła tworzenie questu 
niestandardowymi pomysłami, nauczyciela który z lekkością składa rymowane wiersze. 
Planujemy że będzie to na początek grupa 20 osób. Warsztat poprowadzi ekspert-praktyk, 
osoba posiadające doświadczenie w tworzeniu questów.  
Questy docelowo mają być wykorzystywane jako trasa na poznanie miejscowości, tradycji w 
ramach zorganizowanego spaceru grupy do 20 turystów pod opieką wyznaczonej osoby.  
Tworzenie questu będzie jednocześnie okazją do przyjrzenia się estetyce miejscowości i 
zaangażowania Pana Wójta do pomocy w zleceniu wykonania drobnych napraw w 
przestrzeni publicznej oraz zaangażowaniu mieszkańców do zadbania o swoje obejście i 
tereny przy drodze.  
 

3. Opracowanie questu 
Opracowanie questu to praca, która zajmie 4 spotkania.  

a) Na pierwszym przeanalizujemy zebrane informacje oraz spiszemy charakterystyczne 
miejsca w naszej okolicy, przez które mógłby prowadzić nasz quest (np. staw, 
świetlica, kapliczka, pamiątkowy kamień, stary dąb itp. 

b) Na drugim spotkaniu wyruszymy w teren, będziemy wymyślać zagadki, które będą 
miały na celu podpowiedź którędy korzystający z questu ma iść. Zagadki i trasa 
zostaną spisane. Każdy z uczestników dostanie też zadanie domowe, by w opracować 
krótką informację do questu związaną z przysłowiami, powiedzeniami i tradycjami 
wokół ziemniaka które będzie można wykorzystać w queście. Na końcu questu 
uczestnik będzie mógł dostać nagrodę. Zakładmy że trasa questu będzie trwała 1h. 

c) Trzecie spotkanie to weryfikacja spisanych zagadek oraz uzupełnienie questu o 
przygotowane historie oraz opracowanie koncepcji szaty graficznej questu. Po tym 
spotkaniu materiał zostanie wstępnie obrobiony przez grafika 

d) Czwarte spotkanie to testowanie questu w terenie. Nanoszenie poprawek 
merytorycznych i graficznych. Do testowania zaprosimy 2 grupy dzieci ze szkoły 
podstawowej w Żabkach.  

4. Wydruk questów 
Wydrukujemy questy w liczbie 100 egz. tak, aby z jednej strony dać możliwość testowania 
questu a z drugiej mieć gotowy materiał dla pierwszych turystów. Spodziewamy się że wiele 



 
 

 
 

osób będzie chciało taki quest dostać jako materiał promocyjny o naszej okolicy. Dodatkowo 
zwrócimy się do Wójta Gminy o pomoc w sfinansowaniu druku kolejnych 500egz questu, 
informację o wsparciu tej inicjatywy – herb gminy zamieścimy w materiałach promocyjnych 
i samym queście. 
 

5. Premiera questu  
Premiera questu będzie miała podczas imprezy „Żaby, żmije i jaszczurki w ziemniakach”. 
Zachęcimy zaproszonych gości do przejścia questem pod opieką wyznaczonych 2 osób z 
naszej grupy inicjatywnej. Planujemy zorganizowanie podczas imprezy 3 takie grupy po 15 
osób. Jednocześnie będziemy prosili tych uczestników o podzielenie się refleksjami na temat 
questu abyśmy mogli go w jak najlepszy sposób wykorzystać jako oferta turystyczna.  
Dla wszystkich którzy przejdą quest dodatkowo będzie czekać nagroda w postaci darmowej 
porcji tradycyjnego dania z ziemniaków. 
 

 

II.6. Działania w pandemii 

Plan alternatywny dla działań w przypadku zaostrzenia obostrzeń wynikających z pandemii 

Jak zrealizujecie cel wokół podanego wcześniej dobra wspólnego w przypadku gdyby nastąpiło 

zaostrzenie obostrzeń wynikających z pandemii? Czy i jak przeformułujecie działania? Jak te 

działania spowodowałyby zmiany w budżecie? (max 1500 znaków) 

 
W przypadku zaostrzających się obostrzeń pod znakiem zapytania może stanąć organizacja 
spotkania warsztatowego z tworzenia questów na 20 osób. Wówczas zorganizujemy 2 grupy 
po 10 osób w osobnych salach tak aby ogranicznych kontakt w większej grupie. Ponadto 
opracowywanie materiałów do questów będziemy realizować w mniejszych grupach 
roboczych i poprzez pracę zdalną wykorzystując dokumenty współdzielone na dysku google.  
 
W przypadku braku możliwości przetestowania questów podczas imprezy „Żaby, żmije i 
jaszczurki w ziemniakach” zachęcimy mieszkańców do testowania questów w grupach 5 
osobowych. Ze względu na fakt, że spacer odbędzie się w przestrzeni otwartej istnieje dużo 
mniejsze ryzyko niż gdyby to było działanie wewnątrz lokalu.  
 
Ze względu na możliwe różne scenariusze budżet projektu chcemy wykorzystać przede 
wszystkim na organizację warsztatów z tworzenia questów oraz jego opracowanie graficzne 
i druk. Te działania/koszty są obarczone niskim ryzykiem wydatkowania nawet w sytuacji 
zwiększenia obostrzeń. 
 

 

II.7. Promocja 

W jaki sposób przekonacie do udziału lokalną społeczność? Jak będziecie promować projekt? 

W jaki sposób będziecie promować organizatorów i darczyńców? (max 1500 znaków) 

Pierwszy etap promocji to promocja inicjatywy mająca na celu zachęcenie do tworzenia 
questów przedstawicieli lokalnej społeczności. Będziemy tu docierać indywidualnie do osób, 
które mogą wnieść wkład w tworzenie questu – sporządzimy listę takich osób i będziemy do 
nich docierać z indywidualnym zaproszeniem przedstawiając ideę, dobre przykłady innych 



 
 

 
 

questów, będziemy przedstawiać jakie ma korzyści udział w tej inicjatywie zarówno dla 
zaproszonych osób (dobra zabawa, poznanie lepiej korzeni, współpraca z ciekawymi ludźmi) 
jak i całej społeczności (zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej) 
 
Drugi etap to promocja testowania questów podczas imprezy „Żaby, żmije i jaszczurki w 
ziemniakach”. Informacja o questach znajdzie się na plakatach imprezy oraz w mediach i 
wszystkich przekaźnikach informujących o imprezie. Na materiałach drukowanych imprezy 
będziemy również promować darczyńców niniejszej inicjatywy.  
 
W promocji będziemy podkreślać, że quest ten jest elementem promocji naszego regionu i 
pokazywać związek z innymi działaniami które przyczyniają się do rozwoju oferty turystycznej 
naszego regionu wokół ziemniaka. 
 

 

 
II.8 Budżet 

Uzupełnij budżet w pliku Excel (załącznik 1a do Regulaminu) i prześlij razem z wnioskiem. 
 

 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania organizacji  

 

 

Karolina Pająk – Przewodnicząca KGW Żabki ………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej, (funkcja zgodnie z reprezentacją organizacji) 


