OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

„LIPOWY GOŚCINIEC – EKOMUZEUM
REKREACJI WE WSI KRZYKOSY”

nazwa podmiotu

SOŁECTWO KRZYKOSY
KRZYKOSY, 62-650 KŁODAWA
KŁODAWA
KOLSKI
WIELKOPOLSKIE
502 624 776
(LIDER GRUPY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI, SOŁTYS)
-

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

I

WIEJSKI

PLAC

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
Najważniejszymi zasobami sołectwa Krzykosy są jego mieszkańcy, zabytkowa Aleja Lipowa
prowadząca do dawnego dworu, istniejąca świetlica wiejska, będąca równocześnie siedzibą
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz położona przy niej unikatowa, zachowana w dobrym stanie
wiejska trzyizbowa podziemna piwniczka. Stan terenu wokół budynku i brak wyposażenia
sportowo - rekreacyjnego nie pozwalały na wykorzystanie istniejącego potencjału społecznego
mieszkańców, którzy pragnęli, aby w ich sołectwie powstało plenerowe miejsca spotkań
i wypoczynku.
5. Opis działań
Głównym motorem działań podjętych przez mieszkańców sołectwa Krzykosy była chęć
stworzenia wspólnego miejsca integracji i rekreacji. Powołana Grupa Odnowy Miejscowości
opracowała Plan Odnowy Miejscowości, zakładający realizację przedsięwzięć o charakterze
integracyjnym i proekologicznym, w tym uporządkowanie terenu przy świetlicy, co zachęciło
mieszkańców do przystąpienia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, w ramach którego
zrealizowano projekt.
Priorytetowym celem operacji było stworzenie w sołectwie wiejskiego placu rekreacji wokół
istniejącej świetlicy wiejskiej, połączonego z unikatowym ekomuzeum dorobku rolnego
i kulturalnego zlokalizowanym w klasycznej wiejskiej podziemnej piwniczce. Utworzenie
„Lipowego Gościńca” miało na celu zarówno zaktywizowanie środowiska, integrację
mieszkańców, upowszechnianie wiedzy o kulturze rolnej oraz dziedzictwie historycznym
i przyrodniczym, ale także popularyzację rekreacji i aktywnego wypoczynku, jako form wspólnego
spędzania czasu wolnego dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób starszych. Wspólne przebywanie
w tym samym miejscu i często w tym samym czasie mieszkańców na placu zabaw, przy grze
w koszykówkę, w altanie i przy grillu, przy wspólnej pracy dało możliwość lepszego poznania się,
a stworzenie kompleksu obejmującego ekomuzeum wraz z zagospodarowaniem terenu
przyczyniło się do rozwoju wsi.
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 zadania:
1. Utworzono ekomuzeum poprzez wyremontowanie i zagospodarowanie starej podziemnej
piwniczki znajdującej się na terenie przy świetlicy wiejskiej.
2. Zagospodarowano i uporządkowano teren przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę
ogrodzenia, ułożenie alejek spacerowych, wykonanie trawników i klombów.
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3. Utworzono strefę sportowo – rekreacyjną poprzez montaż zakupionych elementów małej
architektury: urządzenia na plac zabaw, kosz do gry w koszykówkę, altana z grillem, ławki, stojak
na rowery, gabloty informacyjne.
4. Zorganizowano lipową biesiadę.
Uzyskane efekty rzeczowe – rezultaty realizacji projektu to:
- oddanie do użytku placu zabaw dla dzieci składającego się z następujących urządzeń: huśtawki,
piaskownica, zjeżdżalnia, most, podest z poręczami, belka balansująca,
- oddanie do użytku boiska do gry w koszykówkę,
- oddanie do użytku miejsca grillowego składającego się z altany drewnianej z wyposażeniem w
stół, ławki i grill betonowy,
- utworzenie ekomuzeum,
- zagospodarowanie terenu w ławki, gabloty informacyjne, stojak na rowery,
- wymiana i remont całości ogrodzenia,
- oddanie do użytku alejek spacerowych z kostki brukowej,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- aktywizacja mieszkańców sołectwa poprzez udział w realizacji projektu.
Aktywność sołectwa przejawia się w uczestnictwie w Konkursie „Wieś wielkopolska – wsią
europejską” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie tematyczne związane z procesem odnowy
wsi”, a mieszkańcy biorą udział w szkoleniach i wyjazdach studyjnych. Sołectwo realizuje zadania
z Funduszu sołeckiego, za co otrzymało nagrodę główną w Konkursie „Fundusz sołecki –
najlepsza inicjatywa”. Proces odnowy wsi rozpoczął z chwilą powołania Grupy Odnowy
Miejscowości i realizacją zadań, a trwa do chwili obecnej.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Przy uzyskanej dotacji w wysokości 40.000,00 zł, własnym środkom finansowym z Funduszu
sołeckiego w wysokości 10.699,99 zł oraz wkładowi pracy własnej wycenionej na kwotę 58.400,20
zł zrealizowano przedsięwzięcie o całkowitej wartości 109.100,19 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, który udostępnił
specjalistyczny sprzęt niezbędny do wykonania zadania.
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8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Kwestią najtrudniejszą w projekcie był krótki czas na realizację całości przedsięwzięcia.
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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