OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

„Razem możemy więcej- wspólne działania mieszkańców Borówka przy
tworzeniu Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych oraz przy
organizacji I Pikniku Borówkowego”.

nazwa podmiotu

Sołectwo Borówek

dokładny adres

Borówek 3

gmina

Prusice

powiat

trzebnicki

województwo

dolnośląskie

telefon

504 285 872

adres strony internetowej

www.borowek.pl

faks

-

adres e-mail

skansen@borowek.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
Borówek to niewielka miejscowość w Gminie Prusice, liczy ona zaledwie 75 osób. Jednak jest
coś dzięki czemu ta mała wioska wyróżnia się na tle innych, jest to wyjątkowe
zaangażowanie wszystkich mieszkańców na rzecz działalności wspierającej rozwój
społeczności lokalnej oraz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji.
Inicjatywą mieszkańców Borówka było stworzenie Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych
oraz organizacja na jego terenie I Pikniku Borówkowego.

5. Opis działań
Na pomysł stworzenia w Borówku Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych wpadł w 2012
roku Czesław Suchacki – sołtys oraz radny Gminy Prusice wraz ze swoim przyjacielem
Łukaszem Wójtowiczem. Ci dwaj panowie szybko zaczęli realizować swoje marzenia,
włączając do działania wszystkich mieszkańców wsi Borówek. Na realizację zadania
otrzymano wsparcie finansowe z Gminy Prusice i Powiatu Trzebnickiego, jednak
największym wkładem była praca i zaangażowanie mieszkańców. W skansenie zostały
zgromadzone i odnowione eksponaty z różnych stron Polski. Odwiedzający mogą zobaczyć
pług z 1840 roku, kierat, młockarnie z lat 30 XX wieku, kopaczkę do ziemniaków sprzed 150
lat, przedwojenne chomąta, siewniki, żniwiarki, obsypywaczki do ziemniaków, śrutowniki
do zboża oraz wyposażenie domu, tj. maselnicę, nieckę do wyrabiania ciasta na chleb, nosidło
do wody i inne. Ponadto na terenie skansenu powstała chata "Borówka", wiata chroniąca
eksponaty oraz ogrodzenie terenu. Dnia 3 sierpnia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie
Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych połączone z I Piknikiem Borówkowym.
Uroczystość obfitowała w wiele atrakcji tj. wystawa oraz korowód pojazdów zabytkowych,
prezentacja legendy o Borówku, występy zespołów ludowych, konkursy wiedzy
ekologiczno-rolniczej dla dzieci i dorosłych, zabawa taneczna. Na uroczystość ściągnęły
tłumy wśród których znalazł się Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
Włodzimierz Chlebosz, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Ryszard
Czerwiński, a także samorządowcy z powiatu trzebnickiego. Pan sołtys- Czesław Suchacki
oprowadzał wszystkich zgromadzonych i opowiadał historię każdego urządzenia, które
trafiło do Skansenu. Teren skansenu jest w dalszym ciągu rozbudowywany, mieszkańcy
Borówka wciąż mają mnóstwo pomysłów na jego wykorzystanie. Dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na
terenie skansenu zamontowano ścieżkę edukacyjną z zakresu wiedzy ekologicznej.
Inicjatywa mieszkańców Borówka narodziła się z potrzeby społecznej do integracji
i aktywizacji siebie nawzajem.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Inicjatywa mieszkańców Borówka narodziła się z potrzeby społecznej do integracji
i
aktywizacji siebie nawzajem. Borówek to najmniejsze sołectwo Gminy Prusice, a pomimo to
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mieszkańcy znaleźli sposób na zwrócenie na siebie uwagi w środowisku lokalnym jak i na
arenie powiatu, województwa, a nawet całego kraju. W ten oto sposób wieś Borówek stała
się, jak zaznacza sołtys wsi- Czesław Suchacki: „Małą wsią wielkich ludzi”.
Budowa Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku oraz Piknik Borówkowy
przykuły uwagę mediów- telewizji regionalnej, prasy oraz radia. W krótkim reportażu z dn.
26.05.2013 r. w „Faktach”, w TVP Wrocław dowiadujemy się, że: „Borówek to niesamowita
miejscowość- świadczy o tym niesamowita postawa jej mieszkańców, którzy samodzielnie
budują skansen”. O inicjatywie społeczności z Borówka była także mowa w programie
„Teraz Wieś”, w odcinku z dn. 29.12.2013 r. gdzie sołtys Borówka- Pan Czesław Suchacki był
jednym z gości. W NOWEJ Gazecie Trzebnickiej został zamieszczony artykuł na temat
uroczystego otwarcia skansenu, w jednym z fragmentów czytamy: „Obecny na otwarciu
Włodzimierz Chlebosz (członek zarządu województwa dolnośląskiego) podkreślał, że o
skansenie dowiedział się tydzień temu podczas imprezy w Kuraszkowie i po rozmowie z
sołtysem, stwierdził, że do Borówka musi przyjechać.- To jest wyjątkowe miejsce na Dolnym
Śląsku i macie we mnie orędownika, żeby zostało wpisane na mapę turystyczną Dolnego Śląska.”
Mieszkańcy Borówka mają duże poparcie Burmistrza Miasta i Gminy Prusice- Igora
Bandrowicza. Z w/w artykułu dowiadujemy się: „Igor Bandrowicz podkreślał, że w historii
Prusic jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, żeby tak wiele osób, zawdzięczało tak wiele, tak
nielicznej grupie.- Z tego skansenu będzie korzystała gmina Prusice, powiat i cały Dolny Śląsk.
Proszę marszałka, aby wpisał nasz skansen na mapę kulturalną Dolnego Śląska. Muszę podkreślić, że
gdyby Gmina chciała wykonać ten skansen, to kosztowałoby to 400 tys. zł., a dzięki temu, że w prace
włączyli się mieszkańcy, można to było wykonać za 10% wartości. Kiedyś nazywało się to czynem
społecznym, teraz jest to inicjatywa obywatelska. Dziękuję mieszkańcom i ich liderowi Czesiowi
Suchackiemu- powiedział burmistrz, a mieszkańcy odśpiewali sto lat swojemu sołtysowi,
który ze wzruszenia powiedział tylko, że dziękuje swojemu koledze Łukaszowi i wszystkim,
którzy pomagali”.
Działania społeczności z Borówka zostałydocenione w konkursie organizowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Piękna Wieś Dolnośląska”, Borówek
otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najpiękniejsza wieś”.
Zgrana i chętna do działań na rzecz wspólnego dobra społeczność z Borówka zdobyła
również główną nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne
budujące społeczeństwo obywatelskie w kategorii organizacje pozarządowe i grupy
obywateli i otrzymali nagrodę pieniężną o wartości 8 000 zł, dyplom oraz statuetkę.
Działania i inicjatywy Mieszkańców Borówka są wzorem do naśladowania dla mieszkańców
pozostałych sołectw w Gminie Prusice i nie tylko. Z uwagi na to, że wiele wydarzeń w
Borówku było nagłośnione w różnego rodzaju mediach zasięg przekazywania dobrych
praktyk jest większy.
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7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
NAKŁADY FINANSOWE:
1. Zakup maszyn (eksponatów)- ok. 4150,00 zł- w tym 3150,00 zł dofinansowanie Gminy
Prusice i 1000,00 zł dofinansowanie Powiatu Trzebnickiego.
2. Zakup tłucznia – ok. 2200,00 zł- dofinansowane w całości ze środków Gminy Prusice.
3. Budowa ogrodzenia wokół skansenu- 6600,00 zł- w całości ze środków sołectwa Borówek.
4. Materiały na budowę chaty „Borówka”- 30000,00 zł- w całości dofinansowane ze środków
Gminy Prusice.
6. Materiały na budowę wiaty- 8000,00 zł- w całości pokryte ze środków Gminy Prusice
7. Organizacja I Pikniku Borówkowego- 9200,00 zł- w tym 4400,00 ze środków Gminy
Prusice, 200,00 zł- środki sołectwa Borówek, 4600,00 dofinansowanie WFOŚiGW we
Wrocławiu.
8. Materiały na budowę ścieżki edukacyjnej „Borówkowa Ścieżka”- 22140,00 zł- w tym
19860,30 zł dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu, 2279,70 zł ze środków Gminy Prusice
NAKŁADY OSOBOWE:
Wszystkie wymienione wyżej nakłady finansowe zostały poniesione na materiały niezbędne
do stworzenia skansenu oraz organizacji „Pikniku Borówkowego”. Montaż, budowa,
przygotowanie działki, organizacja oraz obsługa imprezy była wykonana przez mieszkańców
Borówka na zasadzie pracy wolontariackiej. Dzięki pracy społecznej koszty stworzenia
takiego typu obiektu udało się zmniejszyć o prawie 90%. Mieszkańcy Borówka spotykali się
prawie każdego dnia i długie godziny pracowali na terenie skansenu, teraz również dbają o
swoje wspólne dzieło na zasadzie pracy społecznej.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
- przepisy prawne
- ograniczone możliwości finansowe
- brak doświadczenia

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
- współpraca z JST (pomoc finansowa, podzielenie się doświadczeniem, pomoc w sprawach
formalnych, pomocy w sprawach organizacyjnych i promocyjnych)
- integracja i budowa kapitału społecznego
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