OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM KONKURSU
„PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ”
„Zagospodarowanie terenu we wsi Wierzyce na cele aktywnego wypoczynku”
Wieś Wierzyce, która w 2018 roku będzie obchodziła 800-lecie swojego istnienia w
zapiskach historycznych, obecnie zamieszkuje 511 osób - dane na dzień 7 kwietnia 2011
roku. W tej liczbie mieszkańców 144 osoby to dzieci i młodzież do 18 roku życia, co
stanowi około 28%. Na terenie wsi nie funkcjonują żadne ośrodki wczesnej edukacji; nie
ma żłobka/klubu malucha, przedszkola, szkoły podstawowej. Przedszkole i szkoła
podstawowa są oddalone o kilka kilometrów. Do szkoły dowozi dzieci autobus szkolny,
zbierając je z dwóch przystanków, gdyż krajowa droga szybkiego ruchu S5 rozdziela wieś
Wierzyce na dwie, prawie równoliczne liczbą ludności i obszarem, części.
Z komunikacji PKS kursuje autobus linii Gniezno-Poznań. Komunikacja jest dobra w
godzinach ranno-południowych i popołudniowo-wieczornych co godzinę.
Fundusz Sołecki na 2011 rok postanowiono przekazać na cele wspierające aktywizację
mieszkańców sołectwa Wierzyce (prócz wsi Wierzyce należą do sołectwa wsie:
Chwałkówko i Przyborowo) jak zorganizowanie i przeprowadzenie akcji sprzątania wsi,
dnia dziecka itp.
Aktualnie na terenie wsi Wierzyce nie działają zorganizowane grupy typu Koło Gospodyń
Wiejskich, Kluby Maluch czy Seniora z powodu braku pomieszczeń. Wieś nie posiada
świetlicy wiejskiej ani żadnego budynku, który można na te cele przeznaczyć.
Na terenie wsi funkcjonują dwa sklepy ogólnospożywczo-przemysłowe (usytuowane
bardzo korzystnie bo w obu częściach wsi Wierzyce, po przeciwnych stronach drogi
szybkiego ruchu S5, przy jednym z nich jest restauracja i hotelik), salonik fryzjerski,
gospodarstwo agroturystyczne z kilkoma miejscami noclegowymi a także ze stajniami dla
koni.
Na terenie wsi nie działają organizacje typu Ochotnicza Straż Pożarna czy jakakolwiek
inna o charakterze krajowym/rządowym.
Wieś Wierzyce i jej mieszkańcy nie brali dotąd żadnego udziału w Programach które
mogłyby pomóc w utworzeniu miejsc dla aktywnego wypoczynku czy też wsparcia
jakichkolwiek innych przedsięwzięć w projektach dla rozwoju wsi.
1. Uzasadnienie realizacji
Obecnie na terenie wsi Wierzyce brak jest miejsca gdzie dzieci, młodzież a także pozostała
część mieszkańców mogliby wspólnie aktywnie spędzić czas. Pozytywnym jest fakt, że
jest we wsi niezagospodarowane pole, miejsce które na ten cel może być przeznaczone. Na

każdym zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa poruszają kwestię braku miejsca na
spotkania – odbywają się one obecnie w pomieszczeniu użyczonym Stowarzyszeniu
Wierzeje. Pomysłem nowo wybranej Rady Sołeckiej i mieszkańców jest zagospodarowanie
tego terenu i zorganizowanie miejsca aktywnego wypoczynku, takiego które by miałyby
dwa boiska: do piłki nożnej i do siatkówki plażowej. Miejsce jest bardzo atrakcyjnie
położone ale jest małe. Pozostanie niewielki obszar na postawienie budyneczku z
przeznaczeniem na przechowalnię sprzętu, szatnie i sanitariaty jak i niewielki pas na
ławeczki. Może uda się pozyskać teren przylegający do tej działki ale to daleka przyszłość.
Ważne jest dziś, aby mieszkańcy wsi Wierzyce mogli się spotykać i wspólnie aktywnie
spędzać czas wolny.
Realizacja tego zamierzenia poprawi głównie nastroje młodzieży na wsi, która nie zawsze
ma czas na jeżdżenie do odległych miejscowości aby trenować i pograć na innych
boiskach Gminy Łubowo. Można zatem powiedzieć, że poprawiłaby się jakość życia
mieszkańców wsi Wierzyce. Ważne jest to również z tego powodu, że we wsi działa,
powstała 3 lata temu amatorska, młodzieżowa drużyna piłkarska ORKAN WIERZYCE.
Zdobyła ona już dwa puchary: za sezon 2009/2010 i za udział w rozgrywkach w lidze w
Pobiedziskach. Ze względu na brak odpowiedniej liczby zawodników zespół ma aktualnie
sezon przerwy, jest to spowodowane faktem braku własnego miejsca do ćwiczeń we wsi
Wierzyce i obaw rodziców by puszczać dzieci do odległych miejscowości.
2. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest częściowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego na
aktywny wypoczynek. Jest to działka (mapa nr 1) na której ma powstać między innymi
boisko do piłki nożnej.
W pierwszym etapie zostanie przygotowana niezbędna dokumentacja projektowokosztorysowa. W drugim etapie nastąpi realizacja przedsięwzięcia.
3. Stan istniejący zagospodarowania terenu na aktywny wypoczynek
W najbliższym otoczeniu działki znajduje się hydrofornia i dość duże tereny
niezagospodarowane należące do osób prywatnych, a także przylegające pola uprawne.
Powierzchnia terenu była porośnięta krzakami, chwastami, mchem i darnią ale też wiele
śmieci leżała w różnych miejscach. Młodzież zaczęła porządkowanie terenu, oczyszczenie,
zoranie, bronowanie, wybranie kamienia itd. (fotografie 1 - 4).
4. Zakres działań modernizacyjnych

Działania modernizacyjne realizowane w drugim etapie mają na celu nadanie obiektowi
charakteru
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przeznaczonego w części na rekreację sportową dla młodzieży.
Działania te obejmą:
- w części postawienie opłotowania od strony pól uprawnych,
- przygotowanie terenu placu pod boiska do piłki nożnej oraz siatkówki i koszykówki
- przystosowanie nawierzchni pod wyżej wymienione boiska,
- montaż bramek i pozostałych urządzeń sportowych,
- opracowanie i wdrożenie wymogów bezpieczeństwa użytkowania, tak by konieczne
sprzęty miały odpowiednie atesty i gwarancje.
Po modernizacji oba boiska będą rozdzielone zielenią.
5. Cel projektu
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców, pobudzenie
aktywności mieszkańców i zapewnienie przestrzeni na aktywny wypoczynek mieszkańców
sołectwa Wierzyce. Celami szczegółowymi i docelowymi są: współdziałanie na rzecz
rozwoju wsi i pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich do realizacji
działań
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bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu i biorących udział w imprezach
organizowanych na terenie obiektu o charakterze rekreacyjno-sportowym.
6. Trwałość projektu
Realizacja projektu przybliży wieś Wierzyce do powstania miejsca rekreacyjnego do
aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi jak i na trwałe powstaną boiska o charakterze
sportowym.
Po zrealizowaniu projektu wieś Wierzyce uzyska po raz pierwszy miejsce na aktywny
wypoczynek o którym od bardzo wielu lat marzą mieszkańcy wsi Wierzyce.
Po zakończeniu realizacji projektu bezpośrednią opiekę nad zagospodarowanym terenem
będzie sprawowała Rada Sołecka wsi Wierzyce. Środki potrzebne na bieżące utrzymanie
obiektu będą pochodziły z budżetu Gminy Łubowo. Większość prac porządkowych oraz
konserwatorskich będzie wykonana w oparciu o mieszkańców sołectwa Wierzyce.
7. Sposób promocji obiektu
Działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez Beneficjentów mają na celu
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków zewnętrznych. Projekt
„Zagospodarowanie terenu we wsi Wierzyce na cele aktywnego wypoczynku” zostanie
odpowiednio wypromowany poprzez zamieszczenie w gazetce wiejskiej, kwartalniku

Biuletyn – wieś Wierzyce, na stronie internetowej www.wierzyce.tk. Na terenie obiektu
zostanie umieszczona tabliczka informująca o pochodzeniu środków zewnętrznych.
8. Zgodność z celami
Realizacja projektu jest zgodna z celami Programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi, gdyż
dotyczy
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zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Należy podkreślić, że jest to oddolna inicjatywa
samych mieszkańców wsi Wierzyce a głównie męskiej części młodzieży w niej
mieszkającej.
Realizacja projektu przyczyni się do większej integracji społecznej i zachęci mieszkańców
do dalszych oddolnych inicjatyw, których w sołectwie Wierzyce dotąd nie było a chęci
mieszkańców są widoczne na każdym kroku.
Realizacja projektu jest zgodna z celami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łubowo do
2018 roku, czyli do oczekiwanej daty 800-lecia wsi Wierzyce.

Ryc. 1. Mapa a terenem przeznaczonym na aktywny wypoczynek wraz z hydrofornią; obrysowano na zielono.

Fotografie 1 i 2. Wstępne przygotowanie terenu przez mieszkańców: oranie i bronowanie.

Fotografie 3 i 4. Wstępne przygotowanie terenu przez mieszkańców: zbieranie kamieni, darni i gałęzi.

