I MIEJSCE:
Inicjatywa związana z realizacją zadania inwestycyjnego

Inicjatywa: „Wspólnie działamy, wieś zmieniamy”
Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach

Inicjatywa dotyczyła rewitalizacji i przywrócenia zaniedbanego terenu – części placu w centrum wsi
Toczyska, poprzez stworzenie miejsca integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi: od
najmłodszych dzieci z pobliskiej szkoły, aż po seniorów.
Termin realizacji inicjatywy: od lipca 2019 roku do września 2020.
Miejscem realizacji była działka gminna, po dawnym boisku szkolnym, przy Szkole Filialnej we wsi
Toczyska, gmina Stoczek Łukowski.
Efekty realizacji inicjatywy to :
- powrót wartości czynu społecznego jako dobra wspólnego, służącego nam wszystkim,
- reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich stała się motorem i napędem do działań w czynie
społecznym, wyzwoliło to w mieszkańcach pokłady energii społecznej,
- zagospodarowanie nieużytkowanego od lat terenu boiska jako miejsce nowoczesne i atrakcyjne,
- nowy zrewitalizowany estetyczny, zielony plac przy Szkole Filialnej we wsi Toczyska,
- dodatkowe rezultaty inicjatywy to pogłębienie i budowanie więzi między pokoleniami, bycia
potrzebnym w szczególności u osób starszych w naszej wsi, gdzie aktywnie służyli nam radą
i pomocą,
- zaangażowanie w dbałość o mienie wspólne,
- aktywizacja i integracja członków Koła Gospodyń, mieszkańców wsi, dzieci i rodziców z pobliskiej
szkoły, liczne ogniska, wyjazdy wycieczkowe, spotkania na placu, organizacja cyklicznych imprez
okolicznościowych,
- poprawa wizerunku medialnego szkoły, gminy, wsi, mieszkańców jako ludzi uczynnych i chętnych
do pomocy w czynie społecznym,
- aktywny udział i zaangażowanie mieszkańców wsi, wolontariuszy, członków Koła Gospodyń
w prace społeczne na rzecz lokalnej inicjatywy,
- ciekawe miejsce do plenerowych zajęć dydaktyczno-edukacyjnych dla dzieci z pobliskiej szkoły,
- poprawa wizerunku przestrzeni publicznej i estetyki wsi, plac stał się naszą dumą, piękną
reklamową wizytówką wsi Toczyska,
- wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi oraz ich większe zaangażowanie
w działalność społeczną,
- ważnych efektem w realizacji inicjatywy, okazała się współpraca partnerska z samorządem czyli
z Gminą Stoczek Łukowski, wsparcie lokalne władz samorządowym przyczyniło się do wielu działań
w kierunku efektywniejszego zagospodarowania placu,
- prace przy realizacji inicjatywy społecznej, stały się okazją do pogłębienia i nawiązania nowych
kontaktów między ludzkich,
- zrewitalizowany atrakcyjny plac z zadaszoną altaną to teraz nowe miejsce spotkań i odpoczynku,
w pięknym zielonym plenerze,
- wiele spotkań i rozmów o celu informacyjnym i konsultacyjnym z mieszkańcami wsi, członkami
Koła Gospodyń, władzami gminy, rodzicami i dziećmi z pobliskiej szkoły o wizerunku
i zagospodarowaniu przestrzennym placu, to te konsultacje pozwoliły nam poznać oczekiwania
i wytyczyć kierunek wizji dalszego rozwoju naszej wsi,
- dalsze dodatkowe nasze działania w ramach wspólnej inicjatywy, to odnowienie i doprowadzenie
do użyteczności toalet na palcu oraz postawienie wielofunkcyjnego zadaszonego metalowego
garażu, spełniającego rolę magazynu, na potrzeby lokalnej społeczności,

- efektem tej inicjatywy jest podjęcie, dalszych długo terminowych działań, zmierzających do
poprawy wizualnej placu, jak również w przyszłości, może w następnym roku, do wybudowania
boiska do gry w piłkę,
- dodatkowe działania poprawiające estetykę i atrakcyjność placu przy Szkole Filialnej w Toczyskach
to zgłoszenie z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Toczyskach do Urzędu Gminy Stoczek
Łukowski, potrzeby stworzenia miejsca do aktywnego spędzenia czasu i integracji społecznej,
w ramach tego powstała nowoczesna siłownia zewnętrzna,
- z inicjatywny gminy Stoczek Łukowski, powstała nowa powierzchnia poliuretanowa
i zagospodarowanie terenu zielonego pod placem zabaw przy szkole w Toczyskach,
- z inicjatywy członków Koła Gospodyń Wiejskich i przy współpracy partnerów lokalnych, powstał
projekt „Pomóż, Wypełnij Serce Nakrętkami!” - w ramach wspomagania recyklingu w naszej wsi i
podnoszenia świadomości proekologicznej, został postawiony Serce-kosz na nakrętki,
umożliwiający mieszkańcom w świadomy i łatwy sposób pozbycie się zbędnych nakrętek,
równocześnie pomagając potrzebującym.
W realizację inicjatywy zaangażowani byli mieszkańcy wsi Toczyska, lokalne władze samorządowe
w tym gmina Stoczek Łukowski, Sołectwo wsi Toczyska, wolontariusze, darczyńcy sponsorzy, ale
główną rolę odegrali tutaj członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, pomysłodawcy
i organizatorzy całej długofalowej wizji inicjatywy. Szacunkowa ilość osób biorących udział
w inicjatywie to około 240.

