
„Wyjść z Cienia” 
 

Operacja współfinansowana z budżetu Gminy Pruchnik.  
Wartość dotacji 18 000,00 zł. 

w okresie od 04.04.2016 do 12.12.2016 

Działanie 1– Organizacja projektu. 
Powołano zespół odpowiedzialny za organizację projektu. W ramach pracy społecznej 
zostały zaangażowane dwie osoby –koordynator i obsługa księgowa.  

Działanie 2 –  Promocja projektu 
Wykorzystano wszystkie dostępne narzędzia do promocji poszczególnych działań. 
Opracowano projekt oraz zlecono wydruk  plakatów  
i ulotek promujących projekt 
Zlecono wykonanie kubków promocyjnych z logotypem Gminy Pruchnik.  Gadżety i 
ulotki rozdano uczestnikom zajęć i imprez plenerowych. W ramach realizacji działania 
pokryto koszty materiałów promocyjnych. 

Działanie 3 –  Spotkania profilaktyczne  
zorganizowano w trzech blokach tematycznych w formie otwartych i dostępnych dla 
każdego imprez, w tym dwóch plenerowych. Podczas każdego spotkania zostały  
rozdane promocyjne materiały profilaktyczne. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania 
z profesjonalnego poradnictwa w zakresie problematyki uzależnień. Odbyły się 
konsultacje pedagoga.  
-Sympozjum poświęcone postaci Włodzimierza Szembeka. 
Sympozjum stanowiło doskonałą formę przybliżenia, zwłaszcza młodemu pokoleniu, 
postaci sługi bożego Włodzimierza Szembeka, związanego z Pruchnikiem, 
Kramarzówką i Węgierką. Osoby wybitnej, prawej, promującej trzeźwość i najwyższe 
wartości, a jednocześnie mało znanej, która swoją postawą może służyć jako wzór do 
naśladowania, szczególnie młodym pokoleniom. Kandydat na ołtarze miał szczególne 
zasługi w działalności charytatywnej oraz na rzecz trzeźwości narodu. Wykłady 
naukowe panów Pawła Romanika oraz  Władysława Ryszarda Szeląga zostały  
zilustrowane profesjonalną wystawą przygotowaną przez Towarzystwo Historyczne im. 
Szembeków z Warszawy. 
W ramach realizacji działania pokryto koszty organizacji sympozjum, wystawy 
oraz wyżywienia  zaproszonych gości. 
– „Tak Polska się zaczęła”- piknik profilaktyczny 
Organizacja jednodniowego, otwartego dla wszystkich zainteresowanych widowiska 
plenerowego w formie wspólnego pikniku. Ze względu na walory przyrodnicze i 
istniejącą infrastrukturę turystyczną,  impreza odbyła się na Korzeniach w okolicy 
wieży widokowej w dniu 5 czerwca 2016r. Stanowiła doskonałą okazję rodzinnego 
spędzenia czasu w sposób pożyteczny, wartościowy i aktywny, jako alternatywa dla 
codziennych przyzwyczajeń i nałogów. 
W ramach realizacji zadania pokryto koszty wynajmu grupy rekonstrukcyjnej 
wioski średniowiecznej i pokazów rycerskich, warsztatów dawnych rzemiosł, 
pokazu ognia, strojów i kostiumów oraz wyżywienia adresatów bezpośrednich. 
– „Wiem, co jem” - Pruchnickie Sochaczki 
„Pruchnickie Sochaczki” jako popularna impreza cykliczna i jednocześnie jedno z 



najważniejszych wydarzeń w Gminie Pruchnik i jest corocznie okazją atrakcyjnego, 
rodzinnego spędzenia letniego popołudnia.  
Podczas imprezy, w ramach promocji aktywnego i trzeźwego stylu życia, odbyły się 
m.in.: 
prezentacja pokazów związanych z tradycyjnym rzemiosłem, rękodziełem i naturalnym 
jadłem w formie zajęć interaktywnych oraz pokazy tańców i zabaw plebejskich. 
Bezpośredni kontakt z twórcami pogłębił wiedzę mieszkańców na temat dawnych 
obrzędów, zwyczajów i rzemiosł. Jednocześnie wszyscy zainteresowani mogli 
bezpłatnie wziąć udział w warsztatach i prezentacjach, podczas których artyści i 
rzemieślnicy na żywo prezentowali warsztat pracy oraz opowiadali o swoim zawodzie. 
Odbyły się warsztaty kuchni średniowiecznej i staropolskiej. W trakcie Jarmarku trwał 
kiermasz zdrowych, nieprzetworzonych produktów żywnościowych, pochodzących z  
ekologicznych gospodarstw rolnych, pszczelarskich, ogrodniczych i sadowniczych  
oraz od lokalnych przedsiębiorców. Swoje umiejętności w zakresie kultywowania 
tradycji kuchni regionalnej zaprezentowały KGW oraz grupy nieformalne.  
W ramach realizacji działania pokryto koszty warsztatów kuchni średniowiecznej 
oraz tańców i zabaw plebejskich. 
 

Działanie 4 –  Otwórz oczy, wędruj z uśmiechem 
- wycieczka do Bałtowa 
Zorganizowano jednodniową wycieczkę autokarową dla 45 dzieci z naszej gminy, z 
rodzin wielodzietnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz  
zaangażowanych  w działania na rzecz lokalnego środowiska. Dla większości 
uczestników wycieczka była jedyną zorganizowaną wyjazdową formą letniego 
wypoczynku. Uczestnicy wycieczki mieli zapewnione wyżywienie oraz  opiekę 
wykwalifikowanej kadry opiekunów (w ramach pracy społecznej).  
W ramach realizacji działania pokryto koszty transportu, biletów wstępu, 
ubezpieczenia i wyżywienia uczestników wycieczki.  

Działanie 4 – „Śladami słynnych pruchniczan”  
- gra miejska połączona z rajdem dla dzieci  i młodzieży 
- rodzinne rajdy piesze 
Do realizacji tego działania wykorzystano istniejącą infrastrukturę turystyczną oraz 
jako kontynuację ubiegłorocznego projektu zamontowano 2  nowe  konstrukcje pod 
tablice informacyjne. Tablice wykorzystano podczas rajdów pieszych  i gry miejskiej 
do promocji dorobku postaci związanych z Pruchnikiem oraz prozdrowotnych  form 
wypoczynku, rekreacji przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy i ciekawych 
doświadczeń. 
W ramach działania współorganizowano Podkarpacki Rajd Pieszy Szkół im. Jana 
Pawła II. Zorganizowano grupę uczestników. W ramach pracy społecznej zapewniono 
przewodnika dla grupy ok. 250 osób oraz obsługę techniczną i nagłośnienie. 
Zorganizowano jesienny rodzinny rajd pieszy m.in. ścieżką edukacyjną Wąwóz Lelos 
oraz rajd połączony z grą miejską podczas obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w Pruchniku. Dla uczestników rajdu przygotowano wspólne grillowanie 
w wiacie turystycznej oraz gorący posiłek i herbatę po zakończeniu gry miejskiej na 
pruchnickim Rynku.     
W ramach realizacji działania pokryto koszty montażu konstrukcji pod 2 tablice 
informacyjne oraz wyżywienia uczestników rajdów pieszych oraz  gry miejskiej 
(w tym zakup termosu).  
 
 



 

-3 spotkania profilaktyczne (konsultacje pedagoga), 
- sympozjum, 
-1wystawa, 
-2 wykłady, 
-1 orszak historyczny, 
-200 uczestników orszaku, 
-20 szt. strojów historycznych,   
-1 pokaz ognia (fireshow), 
-warsztaty rzemiosła (kolczużnik, tkacz, skórnik, zbrojmistrz), 
-2 inscenizacje historyczne, 
-50 plakatów promujących projekt (1 kpl.), 
-300 pamiątkowych kart z tekstem Kroniki Galla Anonima(1kpl.), 
-300 pamiątkowych chusteczek z okolicznościową pieczęcią, 
-publikacje na stronach internetowych, w prasie lokalnej i telewizji internetowej,  
-dokumentacja fotograficzna i filmowa (1kpl.), 
-1 kpl. gadżetów promocyjnych (kubki z logotypem Gminy Pruchnik) 
-1 wycieczka jednodniowa do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego w Bałtowie, 
-45 uczestników wycieczki do Bałtowa, 
-2 konstrukcje pod tablice informacyjne, 
-1 termos na napoje dla uczestników imprez plenerowych,  
-2 rajdy piesze, 
-gra miejska połączona z rajdem pieszym, 
-63 uczestników gry miejskiej,  
-impreza mikołajowa – Jarmark Bożonarodzeniowy, 
-200 paczek mikołajowych dla najmłodszych,  
 


