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27 października 2012 roku na terenie Gminy Kłodawa dokonano uroczystego odbioru inwestycji
pod nazwą „Lipowy gościniec – ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy”,
która została zrealizowana w okresie od 26 czerwca 2012 roku do 1 września 2012 roku na
podstawie umowy Nr DR 201/2012 zawartej w dniu 26 czerwca 2012 roku pomiędzy
Województwem Wielkopolskim a Gminą Kłodawa. Miejscem realizacji zadania był teren przy
świetlicy wiejskiej w sołectwie Krzykosy. Zadanie było współfinansowane ze środków
Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

  

      

  

Zrealizowane w ramach projektu działania to:

    
    1. Utworzenie ekomuzeum poprzez wyremontowanie i zagospodarowanie starej podziemnej
piwniczki znajdującej się na terenie przy świetlicy wiejskiej.   
    2. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę
ogrodzenia, ułożenie alejek spacerowych, wykonanie trawników i klombów.   
    3. Utworzenie strefy sportowo – rekreacyjnej poprzez montaż zakupionych elementów małej
architektury: urządzeń na plac zabaw, altany z grillem, ławek, stojaka na rowery oraz gablot
informacyjnych, zagospodarowanie terenu na plac do gry w koszykówkę.   
    4. Organizacja lipowej biesiady.  

  

W ramach realizacji zadania w pracach uczestniczyli mieszkańcy sołectwa i okolicznych
miejscowości, świadcząc tym samym wkład pracy własnej, zgodnie z treścią złożonego wniosku
i podpisanej umowy o dofinansowanie.

    
    1. W ramach wkładu pracy własnej wypracowano łącznie 2.616 roboczogodzin o wartości
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ogółem brutto: 48.265,20 zł.   
    2. W ramach wkładu własnego w postaci pracy sprzętu wypracowano łącznie 90
roboczogodzin sprzętem o wartości ogółem: 5.535,00 zł brutto.   
    3. W ramach wkładu własnego rzeczowego wniesiono materiał na wykonanie piaskownicy
oraz materiał roślinny. Wartość tego wkładu to kwota: 4.600,00 zł.   

  

Całkowita wartość projektu wyniosła: 109.100,19 zł, w tym kwota dofinansowania: 40.000,00 zł,
wkład własny – finansowy, czyli Fundusz Sołecki Krzykos: 10.699,99 zł, wkład własny –
niefinansowy (praca mieszkańców, praca sprzętu oraz wkład rzeczowy): 58.400,20 zł.

  

Dzięki realizacji projektu nastąpiło pobudzenie aktywności mieszkańców do dbałości o swoje
otoczenie, a także podniesienie standardu życia na wsi dzięki stworzeniu „lipowego gościńca”.
Uzyskane efekty podnoszą atrakcyjność turystyczną Krzykos i okolic oraz pozwalają
zaspakajać potrzeby społeczne i kulturalne lokalnej społeczności. Jest to przykład „prawdziwej”
odnowy wsi.

  

Materiał filmowy dostępny pod linkiem: http://www.tvkonin.pl/index.php/kolo-aktualosci/11530-k
rzykosy-muzeum-z-dusz

  

  

 Natomiast w dniu 28 października 2012 roku na terenie Gminy Kłodawa dokonano kolejnego
uroczystego odbioru inwestycji pod nazwą „Utworzenie wiejskiego centrum kultury i
rekreacji we wsi Głogowa” , która była realizowana
w tym samym okresie na podstawie umowy Nr DR 62/2012 zawartej w dniu 26 czerwca 2012
roku, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Kłodawa. Miejscem realizacji zadania
był teren przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Głogowa. Zadanie, podobnie jak wcześniejsze,
było współfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu
Wielkopolska Odnowa Wsi. Na uroczystość przybył między innymi: Dariusz Młynarczyk -
Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego.

  

Zrealizowane w ramach projektu działania to:
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    1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez wymianę ogrodzenia, ułożenie
alejek spacerowych, wykonanie trawników i klombów.   
    2. Wykonanie oczka wodnego z kładką ze starego zbiornika przeciwpożarowego
znajdującego się na terenie przy świetlicy wiejskiej.   
    3. Utworzenie strefy sportowo – rekreacyjnej poprzez montaż zakupionych elementów małej
architektury: urządzeń na plac zabaw, altany z grillem, ławek, stojaka na rowery, gabloty
informacyjnej oraz przystosowanie terenu pod boisko sportowe z bramkami do gry w piłkę
nożną.   
    4. Organizacja pikniku pod głogiem.  

  

W ramach realizacji zadania w pracach uczestniczyli mieszkańcy sołectwa i okolicznych
miejscowości, świadcząc tym samym wkład pracy własnej, zgodnie z treścią złożonego wniosku
i podpisanej umowy o dofinansowanie.

    
    1. W ramach wkładu pracy własnej wypracowano łącznie 1.820 roboczogodzin o wartości
ogółem brutto: 33.579,00 zł.   
    2. W ramach wkładu własnego w postaci pracy sprzętu, wypracowano łącznie 200
roboczogodzin sprzętem o wartości ogółem: 12.300,00 zł brutto.   
    3. W ramach wkładu własnego rzeczowego wniesiono materiał roślinny o łącznej wartości:
5.000,00 zł.   

  

Całkowita wartość projektu wyniosła: 98.778,86 zł, w tym kwota dofinansowania: 39.999,86 zł,
wkład własny – finansowy, czyli Fundusz Sołectwa Głogowa: 7.900,00 zł, wkład własny –
niefinansowy (praca mieszkańców, praca sprzętu oraz wkład rzeczowy): 50.879,00 zł.

  

Dzięki odnowie wsi można zaobserwować rozwój tożsamości i integralności społeczności
wiejskiej w Głogowej, który dokonuje się poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego, sportowe i
rekreacyjne spotkania młodzieży, dbałość o miejsce spotkań, jakim jest wiejskie centrum kultury
i rekreacji i jego otoczenie, pobudzenie aktywności mieszkańców oraz grillowe spotkania
mieszkańców na placu rekreacyjnym w altanie, na placu zabaw czy przy oczku wodnym.

  

Dariusz Młynarczyk w swoim przemówieniu pogratulował uzyskanych wyników oraz zaznaczył,
że Gmina Kłodawa w ciągu ostatnich kilku lat pokazała, iż jest prawdziwym liderem
Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Po uroczystościach w sołectwie Głogowa Pan Dyrektor zwiedził
również sołectwo Krzykosy i zapoznał się z uzyskanymi rezultatami z realizacji projektu „Lipowy
gościniec- ekomuzeum i wiejski plac rekreacji we wsi Krzykosy”.
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Galeria zdjęć:
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