OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Nadwarciańska rowerowa wioska. Rowerem wzdłuż Warty

nazwa podmiotu

Rada Sołecka wsi Spławie i sołtys Wioleta Dzienniak

dokładny adres

Spławie 14 62-306 Kołaczkowo

gmina

Kołaczkowo

powiat

wrzesiński

województwo

wielkopolskie

telefon

697 328 067, 61 437 82 65

adres strony internetowej
faks
adres e-mail

wioletawaszak@wp.pl

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
Wiejska wypożyczalnia rowerów uruchomiona w naszej wsi w maju 2013 roku powstała
z inicjatywy Rady Sołeckiej. Spławie jest małą wioską (53 mieszkańców) malowniczo
położoną w pradolinie Warty. W posiadaniu mamy 11 rowerów. Wypożyczane są one
mieszkańcom wsi oraz osobom przyjezdnym.

5. Opis działa
Jesteśmy małą wsią (14 domostw). Nie mamy we wsi świetlicy, placu zabaw ani innego
miejsca służącego integracji mieszkańców wsi. Ze względu na małą społeczność chcieliśmy
stworzyć coś co będzie służyć wszystkim, będzie czymś trwałym, a jednocześnie nie będzie
generowało dalszych kosztów (przychody uzyskiwane z wypożyczalni z założenia mają
pokryć bieżące drobne naprawy). Przyczyną podjęcia tego działania był zanik kontaktów
sąsiedzkich. Dzięki organizowanym rajdom rowerowym następuje integracja i aktywizacja
społeczności wiejskiej. Celem dla którego podjęliśmy to działanie jest poznanie
i wykorzystanie niepowtarzalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych naszej okolicy
(jadąc rowerem widzi się wszystko dokładniej). Równorzędnym celem tej inicjatywy jest to,
aby nasza mała społeczność dzięki rajdom rowerowym dokładnie poznała i pokochała swoją
małą ojczyznę. Mamy bowiem w samej wiosce grodzisko wczesnośredniowieczne.
Znalezione tu eksponaty prezentowane są w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
Spławie leży w bezpośrednim sąsiedztwie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego
i Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. W niewielkiej odległości znajduje się
wiele obiektów zarówno historycznych, jak i ważnych dla naszego dziedzictwa kulturowego
(np. zespół pałacowo – parkowy z muzeum A. Mickiewicza w Śmiełowie, zabytki i ciekawa
trasa turystyczna (quest) miasta Pyzdry, pałac Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie i inne).
Inicjatorem tego działania jest Rada Sołecka i sołtys wsi Spławie. Zakupiliśmy 11 rowerów
do wypożyczalni (5 z większymi 28 calowymi kołami i 6 z mniejszymi 26 calowymi).
Opracowaliśmy regulamin wypożyczalni i wzory dokumentów. Wypożyczalnia znajduje się
w pomieszczeniu użyczonym przez jednego z mieszkańców. Nadmienić należy, że
mieszkańcy naszej wsi wypożyczają rowery bezpłatnie.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
1 czerwca 2013 roku zorganizowaliśmy rajd rowerowy połączony ze zwiedzaniem Centrum
Edukacji Leśnej w Czeszewie. Zakończyliśmy go wspólnym ogniskiem. Jednocześnie
rozbudziliśmy w mieszkańcach potrzebę następnych rowerowych wypraw. Efektem tej
inicjatywy jest propagowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, pogłębianie
świadomości ekologicznej mieszkańców a także umacnianie więzi sąsiedzkich i aktywizacja
mieszkańców wsi. Ten rowerowy precedens spowodował lawinę pomysłów na dalsze
wspólne działania rekreacyjne. Przykładem tego jest wspólny wyjazd na kręgielnię w okresie
jesienno-zimowym (15 listopada 2013r.) oraz plany rajdów rowerowych i spływu kajakowego
na 2014 roku. Działania te znacznie podnoszą jakość życia mieszkańców naszej małej wioski,
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a także promują nasza wieś i gminę. Dzięki wspólnemu planowaniu, organizowaniu
i realizowaniu tego przedsięwzięcia nastąpiło połączenie lokalnej społeczności i utrwalenie
w niej dobrych relacji. Dowiedliśmy, że atuty wsi choć skromne (jak np. czyste powietrze,
położenie na brzegu Warty) można przekuć w śmiałe wizje, jeszcze wczoraj
nieuświadomione. W planach mamy opracowanie zróżnicowanych tras rowerowych
opisujących okoliczne atrakcje i zebranie ich w jednej publikacji.
Ogromnym sukcesem było otrzymanie w 2013 roku nagrody specjalnej w VII edycji
Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kategorii:
Obiekt zlokalizowany na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym,
edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi.
Liczne artykuły w lokalnej i ogólnopolskiej prasie świadczą o ogromnym zainteresowaniu
naszym projektem. Tygodnik lokalny „Wiadomości Wrzesińskie” maj 2013, czerwiec 2013,
wrzesień 2013 i listopad 2013. Tygodnik ogólnopolski „Tygodnik Poradnik Rolniczy” sierpień
2013, grudzień 2013. Wypożyczalnią zainteresowało się również regionalne Radio Merkury
w Poznaniu, gdzie 9 maja 2013r.o godz.21.05 w studiu nagrań została wyemitowana audycja
radiowa na żywo z udziałem min. sołtysa naszej wsi o wykorzystaniu funduszy sołeckich,
w której mówiono o utworzeniu, warunkach funkcjonowania i korzyściach płynących
z powstania naszej wypożyczalni.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Zakup rowerów w kwocie 4999,95 zł sfinansowaliśmy w całości z zasobów funduszu
sołeckiego. Przechowywaniem i wypożyczaniem rowerów oraz prowadzeniem związanej
z tym dokumentacji zajmuje się społecznie jeden z mieszkańców wsi. W przygotowaniu
i realizacji rajdów rowerowych bierze udział cała społeczność wiejska.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Trudnością w zrealizowaniu tego projektu był sam fakt, iż była to inicjatywa na tyle
nowatorska, że dla władz gminy stanowiła ona całkowite zaskoczenie. Przekonanie władz
gminy do zatwierdzenia tego projektu było dla Rady Sołeckiej dużym wyzwaniem.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Jedyną radą jaką możemy udzielić innym jest to, aby nie bać się bezprecedensowych
pomysłów. Ważne jest też uświadomienie społeczności wiejskiej, że samo mieszkanie na wsi
nie oznacza, że wiemy wszystko o otaczającej nas przyrodzie i okolicy, a fakt, że pracujemy
fizycznie nie znaczy, że nie powinniśmy uprawiać turystyki rowerowej lub pieszej.
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