OPIS DOBREJ PRAKTYKI
1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

„RODZINNY PARK ROZRYWKI ALFA”

nazwa podmiotu

SOŁECTWO POMARZANY FABRYCZNE
POMARZANY FABRYCZNE, 62-650 KŁODAWA
KŁODAWA
KOLSKI
WIELKOPOLSKIE
603 872 501 (LIDER GRUPY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI)
www.pomarzanyfabryczne.eu
g.siwinski@kss.org.pl

dokładny adres
gmina
powiat
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):


w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne



w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców



zebraniach wiejskich i sołectwach



w organizacjach pozarządowych



nieformalnych grupach obywatelskich



indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Wieś Pomarzany Fabryczne jest stosunkowo dużą wsią, liczy bowiem prawie 500 mieszkańców.
Ponad połowa z nich mieszka w zwartej części miejscowości – zwanej ze względu na bliskość
dworca kolejowego „Stacją”, w której znajdował się zaniedbany park kolejowy przejęty przez
Gminę Kłodawa i przekazany mieszkańcom w celu zagospodarowania. Wcześniej był tam piękny
stary drzewostan, który w ramach oddolnej inicjatywy mieszkańcy chcieli przywrócić i stworzyć
plenerowe miejsc wypoczynku i integracji mieszkańców, którego wcześniej nie było w sołectwie.
5. Opis działań
Głównym motorem działań podjętych przez mieszkańców sołectwa Pomarzany Fabryczne była
chęć stworzenia wspólnego miejsca integracji i wypoczynku. Powołanie Grupy Odnowy
Miejscowości i opracowanie przez nią Planu Odnowy Miejscowości, który zakładał realizację
przedsięwzięć o charakterze integracyjnym i proekologicznym, w tym uporządkowanie terenów
zielonych, zmotywowało mieszkańców do przystąpienia do I Edycji Konkursu „Wielkopolska
Odnowa Wsi”, dzięki któremu możliwa była realizacja projektu.
Planowanym celem operacji było stworzenie w sołectwie warunków do lepszej integracji
mieszkańców oraz edukacji poprzez wspólny czynny wypoczynek dzieci, młodzieży, rodziców
oraz seniorów. Projekt przewidywał rekultywację starego kolejowego parku, zniszczonego
podczas remontu magistrali kolejowej w latach osiemdziesiątych poprzez oczyszczenie terenu,
remont ogrodzenia, nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników, wykonanie ścieżek
spacerowych, utworzenie placu zabaw dla dzieci i kompleksu młodzieżowego składającego się ze:
skate - parku, boiska do siatkówki plażowej, placu do gry w koszykówkę oraz stacjonarnego stołu
do ping - ponga.
Nazwa projektu „Rodzinny park rozrywki ALFA” ma dwa znaczenia. Przede wszystkim jest to
miejsce spotkań i integracji, natomiast nazwa „ALFA” nawiązuje do powojennej przetwórni
owoców i warzyw, a wcześniej przedwojennej fabryki irysów „Alfa”, która była zlokalizowana
w Pomarzanach.
W realizację projektu zaangażowali się mieszkańcy sołectwa – od dzieci po osoby starsze.
Mężczyźni brali udział w pracach, takich jak: porządkowanie terenu, układanie kostki, montaże
urządzeń, praca ze sprzętem, a kobiety uczestniczyły głównie w pracach porządkowych, wykonały
nasadzenia drzew i krzewów.
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
a) wypracowano wspólnie z mieszkańcami koncepcję zagospodarowania parku kolejowego na
potrzeby mieszkańców Pomarzan Fabrycznych, zinwentaryzowano stan zadrzewienia oraz stan
ogrodzenia oraz wykonano projekt parku,
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b) wyremontowano całość ogrodzenia,
c) wykonano alejki spacerowe i utwardzone place,
d) nasadzono drzewa i krzewy, założono trawniki, wykonano „Małe arboretum”,
e) wykonano kompleks boisk młodzieżowych i zamontowano urządzenia obejmujące: boisko do
siatkówki plażowej, plac do gry w koszykówkę, stacjonarny stół do ping ponga, skate- park,
f) wykonano plac zabaw dla dzieci i zamontowano urządzenia,
g) w trakcie trwania realizacji zadania podjęto działania promocyjno – informacyjne dotyczące
sołectwa Pomarzany Fabryczne oraz zrealizowanego projektu. W ramach tych działań powstała
strona internetowa www.pomarzanyfabryczne.eu, na której zostały umieszczone informacje
dotyczące zarówno samej miejscowości, jak i obszerny materiał zdjęciowy z realizacji zadania,
h) zorganizowano uroczyste otwarcie Rodzinnego parku rozrywki „ALFA”.

Uzyskane efekty rzeczowe – rezultaty realizacji projektu to:
- oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci składającego się z następujących urządzeń: huśtawka
ważka, kiwaki sprężynowe, piaskownica, zjeżdżalnia oraz dwie podwójne huśtawki,
- oddanie do użytku kompleksu boisk młodzieżowych składających się z: boiska do siatkówki
plażowej, placu do gry w koszykówkę, stacjonarnego stołu do ping ponga oraz skate - parku,
- zagospodarowanie terenu w ławki,
- oddanie do użytku ścieżki spacerowej z kostki brukowej,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- utworzenie strony internetowej www.pomarzanyfabryczne.eu,
- przeprowadzenie spotkań integracyjnych dla mieszkańców,
- aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez udział w realizacji projektu.
Zrealizowany projekt zyskał uznanie wśród przedstawicieli Samorządu Województwa i otrzymał
nagrodę główną w Konkursie „Wieś wielkopolska – wsią europejską” w kategorii „Najlepszy
projekt zrealizowany w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi”. W ramach
dofinansowania ze środków unijnych rozbudowano i wyremontowano świetlicę wiejską, a także
włączono sołectwo do wiejskiego systemu zbioru i segregacji odpadów komunalnych. W ramach
środków krajowych sołectwo otrzymało wsparcie na zakup sprzętu i materiałów z zakresu
edukacji ekologicznej i realizuje przedsięwzięcia z Funduszu sołeckiego. Proces odnowy wsi
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rozpoczął z chwilą powołania Grupy Odnowy Miejscowości i realizacją pierwszego projektu,
a trwa do chwili obecnej.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Przy uzyskanej dotacji w wysokości 50.000,00 zł, własnym środkom finansowym z Funduszu
sołeckiego w wysokości 10.500,00 zł oraz wkładowi pracy własnej wycenionej na kwotę 63.900,00
zł zrealizowano przedsięwzięcie o całkowitej wartości 124.400,00 zł. W realizacji zadania wzięły
udział inne podmioty, takie jak: administracja samorządowa - Gmina Kłodawa oraz jej jednostki
organizacyjne, w szczególności Zarząd Budynków i Usług Komunalnych oraz Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie. Podmioty te udostępniły specjalistyczny sprzęt niezbędny
do wykonania zadania.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Kwestią najtrudniejszą w projekcie było nabycie prawa własności do gruntu, na którym znajduję
się park, a także krótki czas na realizację całości przedsięwzięcia i często niesprzyjające warunki
atmosferyczne, które utrudniały prace.
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Podstawą w realizacji projektu jest bardzo wnikliwa diagnoza potrzeb społeczności lokalnej na
etapie pisania wniosku oraz inwentaryzacja zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych.
Istotne jest też dobranie partnerów realizacji projektu i wyłonienie osób odpowiedzialnych za
koordynację zadań oraz zmotywowanie mieszkańców do udziału w pracach.
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