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Uchwa a Nr ……………..
Rady Miejskiej w I owej
z dnia …………. 2011r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo ci Klików w Gminie
owa na lata 2011-2019

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.1)  w
zwi zku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia ania "Odnowa i rozwój wsi"
obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U.
Nr 38, poz. 220 z pó n. zm.2 ), uchwala, co nast puje:

                                                           § 1.
Zatwierdza si Plan Odnowy Miejscowo ci Klików w Gminie I owa na lata
2011-2019  przyj ty Uchwa  Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego So ectwa Klików
z dnia 26 kwietnia  2011 r., stanowi cy za cznik nr 1 do niniejszej  uchwa y.

                                                           § 2.
Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

                                                           § 3.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 974 oraz z
2010 r. Nr 65, poz. 417 i Nr 162, poz. 1092.
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Za cznik nr 1 do

          Uchwa y Nr ………….…………

                          Rady Miejskiej w I owej

                                                                                                 z dnia …………. 2011r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWO CI

KLIKÓW

W GMINIE I OWA

na lata 2011-2019

Opracowany przez :  Grup  Odnowy Miejscowo ci Klików w sk adzie :

Beata Andruszewska -  So tys wsi , Wioletta Lata a, Marcin  Sztermer,

Dorota Stasiak  i  Janusz Kaniecki
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WST P

Plan Odnowy Miejscowo ci Klików zosta  przygotowany zgodnie

z Rozporz dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego

2008 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznawania pomocy

finansowej w ramach dzia ania „Odnowa i rozwój wsi” obj tego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013   (Dz.U. z 2008 roku Nr 38

poz. 220 z po n. zmianami).

Plan Odnowy Miejscowo ci jest dokumentem niezb dnym przy staraniu

si  Gminy I owa o rodki finansowe Unii Europejskiej w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dzia anie „Odnowa

i rozwój wsi” , o  priorytetowa 3 „ Jako ycia na obszarach wiejskich

i ró nicowanie gospodarki wiejskiej ”.

Plan Odnowy Miejscowo ci Klików jako dokument planistyczny, stanowi

uzupe nienie dotychczasowych planów i strategii maj cych na celu

zrównowa ony rozwój Gminy I owa. Wpisuje si  on w Strategi  Rozwoju

Gminy I owa na lata 2008 – 2013.

Celem dzia ania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jako ci ycia na

obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb spo ecznych i kulturalnych

mieszka ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Jednocze nie dzia anie

to umo liwi rozwój to samo ci spo eczno ci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a tak e wp ynie na wzrost

atrakcyjno ci turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

          W Planie Odnowy Miejscowo ci Klików zawarto charakterystyk

miejscowo ci, inwentaryzacj  zasobów s cych odnowie miejscowo ci,

analiz  SWOT, czyli mocne i s abe strony miejscowo ci oraz opis planowanych
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zada  inwestycyjnych i przedsi wzi  aktywizuj cych spo eczno  lokaln

a tak e opis i charakterystyk  obszarów o szczególnym znaczeniu dla

zaspokojenia potrzeb mieszka ców, sprzyjaj cych nawi zywaniu kontaktów

spo ecznych, ze wzgl du na ich po enie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne.

Plan Odnowy Miejscowo ci Klików powsta  z inicjatywy mieszka ców

miejscowo ci przy wspó udziale przedstawicieli gminy. Opracowany zosta  na

podstawie wytycznych rodowiska lokalnego i konsultacji spo ecznych

mieszka ców wsi Klików. Jest to plan otwarty stwarzaj cy mo liwo

aktualizacji w zale no ci od potrzeb spo ecznych i uwarunkowa  finansowych.

Oznacza to, e mog  by  dopisywane nowe zadania, a tak e to, e mo e zmieni

si  kolejno  ich realizacji w zale no ci od wdra ania i dost pu do rodków

finansowych.
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO CI KLIKÓW

Po enie na mapie Polski

1.1.  PO ENIE

Klików po ony jest w gminie I owa, w powiecie aga skim,

województwo lubuskie. W odleg ci 3 km znajduje si  siedziba Gminy –

miasto I owa. Rzeka Czerna Ma a przecina miejscowo  na dwie cz ci. Wed ug

danych ewidencji powierzchnia gruntów znajduj cych si  w obr bie Klików

wynosi 307,5311 ha. Przez wie  przebiega droga wojewódzka nr 296 Ko uchów

-Luba . Jako jedyna wie  w Gminie I owa po ona jest na granicy

z województwem dolno skim. W bezpo rednim s siedztwie wsi , na terenie

so ectwa Klików znajduje si  zbiornik wodny, który znany jest pod
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powszechnie obowi zuj  nazw  „Zalew w Klikowie”. Zalew jest miejscem

wypadowym dla w dkarzy oraz s y jako miejsce wycieczek rowerowych

m.in. dla wielu mieszka ców miasta I owa.  W okolicznych lasach znajduj  si

ruiny dawnej zabudowy mieszkaniowej.

Klików z lotu ptaka

1.2. HISTORIA

Klików - niewielka wie  po ona nad Czern  Ma  na po udnie od I owej.

W 1525 roku pojawia si  w ród ach jako Clux. W pó niejszym okresie

miejscowo  zapisywano jako Klüx (1530, 1551), Kluex (1593) oraz Klux

(1621). Przed II wojn wiatow  obowi zywa a forma Klix. Niejasne s

pocz tki miejscowo ci. Johann G. Worbs (1760-1833), wybitny historyk

z Przewozu, uzna , i  wzmianka w li cie lennym Kottwitzów z 1356 roku

o “Wilhelms Hammerstatt" dotyczy ku nicy w Klikowie. Je li uznamy hipotez



Plan Odnowy Miejscowo ci Klików

Klików, kwiecie  2011 roku , str.7

Worbsa za s uszn , to hamerni  klikowsk  nale y zaliczy  do najstarszych

w naszym regionie. W rachunkach rady miejskiej z prze omu XV i XVI wieku

wielokrotnie pojawia si  tajemnicza ku nica “Seidel". Posiadacze owej ku nicy

acili czynsz Zgorzelcowi za pozyskiwanie rud bagiennych w lasach miejskich.

Niektórzy badacze “Seidel" wi  z Klikowem. Co ciekawe, w 1501 roku

w  “Seidel"  mieszka  mistrz  ku niczy  Merten  Clux,  a  w  latach  20.  i  30.  XVI

wieku, Hans Clux. Mo liwe zatem, i  nazwa miejscowo ci zosta a przej ta od

nazwiska mieszkaj cych tu hutników. W 1525 roku Klików wymieniany jest

ród wsi nale cych do dóbr i owskich. W 1567 roku wie  zamieszkiwa o

dwóch kmieci i jeden so tys (“Scholttes"). Przez stulecia wi ksza cz

miejscowo ci dzieli a losy z I ow  i by a w posiadaniu tych samych rodów

(m.in. Kottwitzów, Schellendorfów, Promnitzów). Jedynie fragment ski

(zachodni) nale  do dóbr z siedzib  w Borowem. W latach 1606-1627 by  on

asno ci  rodziny von Berge, za  w latach 1631-1684 sk  cz  Klikowa

posiadali Rechenbergowie. W 1684 roku Promnitzowie, dzier cy od trzech lat

ow , nabyli tak e maj tek Borowe. Dzi ki tej transakcji obydwie cz ci

Klikowa do 1867 roku mia y tych samych w cicieli.

1.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

         Zagrody sk adaj ce si  z 2 i 3 budynków zachowuj  w wi kszo ci wspóln

lini   rozgranicze  i lekko zró nicowan  lini  zabudowy. Wi kszo   budynków

pochodzi z ko ca XIX i pocz tku XX wieku. Proste formy budynków

o wysokich dachach pokrytych ceramiczn  dachówk  karpiówk  ustawione s

przewa nie kalenicowo. Elewacje od 3 do 5 osi pozbawione s  w wi kszo ci

detalu architektonicznego. Pojedyncze budynki gospodarcze wzniesiono

w konstrukcji szachulcowej.
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Niewielki ruch budowlany nie stanowi zagro enia dla uk adu przestrzennego

wsi, ani dla jego zabudowy. Widoczne s  jedynie niewielkie zmiany elewacji

budynków polegaj ce na poszerzaniu lub zmianie otworów okiennych, które

czasami dzia aj  negatywnie na kompozycj  elewacji.

Znane z literatury 4 stanowiska archeologiczne na tym terenie nie zosta y

zweryfikowane w czasie bada powierzchniowych AZP przeprowadzonych

w 1986 ze wzgl du na brak ich lokalizacji. Stwierdzono jedynie istnienie

jednego stanowiska z okresu pó nego redniowiecza.

1.4. KLIMAT

      Wed ug  K. Prawdzica rejon gminy I owa le y w obr bie XII Krainy

Wzniesienia Po udniowo-Zachodnie, w obszarze przewa aj cych wp ywów

oceanicznych. W stosunku do klimatu obszarów centralnych kraju wyró nia si

mniejszymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza, wcze niejsz  wiosn ,

szym latem, agodniejsz  i krótsza zim  z krótsz  pokryw nie .

Wed ug rednich wieloletnich Kraina ta charakteryzuje si  nast puj cymi

parametrami:

temperatura stycznia 1,5 C

temperatura lipca 17,8 C

czas trwania zimy 69-71 dni

czas trwania lata 90-95 dni

liczba dni pogodnych 63

liczba dni pochmurnych 115

wysoko   rocznych opadów 550-675mm

liczba dni z pokryw nie  48-55
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Zalew w Klikowie z lotu ptaka

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW S CYCH ODNOWIE
MIEJSCOWO CI

2.1. ZASOBY PRZYRODNICZE

         Obszar wsi po ony jest na terenie Borów Dolno skich w obszarze

Natura 2000. Jest on  praktycznie zewsz d otoczony lasami nale cymi

do Nadle nictwa aga . Klików i okoliczne ekosystemy le ne s  obj te dwiema

dyrektywami UE (ptasi  i siedliskow  ) przede wszystkim dlatego , i

w okolicznych lasach znajduje si  wiele stawów rybnych i przep ywaj  rzeki.

Lista siedlisk wyst puj ca w okolicach wsi : 1) torfowiska przej ciowe

i trz sawiska ; 2) starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne;
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3) zmienno wilgotne ki trz licowe; 4) bory i lasy bagienne; 5) gi olszowo-

jesionowo-wierzbowe i topolowe; 6) gi d bowo-wi zowo-jesionowe.

W okolicznych lasach wyst puje 7 gatunków ro lin podlegaj cych cis ej

ochronie, s  to: kosodrzewina, bluszcz pospolity, wid ak go dzisty, rosiczka

okr olistna, zawilec, barwinek pospolity, wid ak sp aszczony. Je li chodzi

o bogactwo wiata zwierz cego to w naszych lasach wyst puj  z p azów

i gadów m.in. kumaki nizinne, ropuchy szare, rzekotki drzewne, jaszczurki

zwinki, padalce, zaskro ce zwyczajne i mije zygzakowate; z ssaków m.in.

bobry, wydry, nietoperze , asice, gronostaje, ryjówki i je e. Ze zwierz t

ownych wyst puj  : jelenie, dziki , ale te  zaobserwowano szopa pracza.

Z gatunków ptaków zaobserwowano m.in. urawia, or a bielika, perkoza

dwuczubego, bociana czarnego, jastrz bia, rybo owa, kormorana czarnego,

kuku  i ab dzia niemego.

2.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

           Jedno zewidencjonowane stanowisko archeologiczne na tym terenie

mo e wskazywa  na jego ma  atrakcyjno  do czasów XVIII i XIX wieku,

kiedy to zosta  on w czony w system planowej gospodarki. Jednak nie

wytworzy  si  interesuj cy kulturowo uk ad przestrzenny. Jedynie nale y

chroni  nieliczne obiekty obj te ewidencj  konserwatorsk  w tym

zewidencjonowane stanowisko.

2.3. OBIEKTY I TERENY

            Centrum miejscowo ci Klików  wyznacza rejon skrzy owania drogi
gminnej  z drog  wojewódzk  nr 296.
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Jest to centrum o charakterze umownym, bez wyra nego wyznaczenia obszaru
mog cego stanowi  miejsce , na którym skupia oby si ycie publiczne jego
mieszka ców.  W roku 2011 na terenie miejscowo ci zosta y oddane do u ytku
trasy rowerowe i konne relacji  Ko cielna Wie  –Bogumi ów.

2.4. INFRASTRUKTURA SPO ECZNA

Na terenie miejscowo ci nie ma szko y. Dzieci ucz szczaj  do Szko y

Podstawowej oraz Gimnazjum zlokalizowanych na terenie miasta I owa. Dzieci

dowo one s  do tych szkó  w ramach przewozów szkolnych zorganizowanych

przez Gmin  I owa. Klików spo ród 10 wsi wchodz cych w sk ad gminy I owa

zajmuje 7 miejsce pod wzgl dem liczby mieszka ców.

Statystyka ludno ci w miejscowo ci Klików, stan na dzie  31.12.2010 r.

Wyszczególnienie Liczba mieszka ców
Osoby poni ej 18 roku ycia 17
Doro li 76
RAZEM w tym

42 kobiety 51 czyzn
Wyszczególnienie Liczba mieszka ców
Do 6 lat w tym

2 kobiety 2 czyzn
Od 7 lat do 15 lat w tym

4 kobiety 5 czyzn
Od 16 lat do 17 lat w tym

4 kobiety 0 czyzn
Od 18 lat do 60 lat 24 kobiety
Od 18 lat do 65 lat 41 czyzn
Powy ej 60 lat 8 kobiet
Powy ej 65 lat 3 czyzn
RAZEM 93 osoby
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2.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ównym ród em zaopatrzenia w wod  mieszka ców s  w asne uj cia

wody (studnie przydomowe). Dostawc  energii elektrycznej na teren so ectwa

jest Enea S. A. Oddzia  Zielona Góra. Na terenie wsi nie ma sieci gazu

ziemnego. Wioska zaopatruje si  w energi  ciepln  indywidualnie,

wykorzystuj c w tym celu piece w glowe, piece centralnego ogrzewania

opalane drewnem oraz w glem. Na terenie wsi znajduje si   przystanek

komunikacji autobusowej,   z którego korzystaj  dzieci doje aj ce do szkó .

2.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO

W so ectwie znajduje si  13 gospodarstw. S  to przewa nie indywidualne

gospodarstwa rodzinne. Dominuje produkcja ro linna, uzupe nieniem tej

produkcji jest produkcja zwierz ca. rednia wielko  gospodarstwa to ok.

4,39 ha. W strukturze gleb przewa aj  gleby lekkie – kl. V i VI.

W miejscowo ci nie wyst puj  zak ady produkcyjne ani zak ady us ugowe.

Na terenie wsi nie ma sklepu.

Charakterystyka gruntów
- Zestawienie powierzchni klasou ytków dla obr bu ewidencyjnego KLIKÓW

Opis u ytku Powierzchnia [ha]

tereny zabudowane 3,3702
drogi 8,8400

ytki kopalne 0
lasy i grunty le ne 200,8264

ki 36,7287
nieu ytki 1,2200
pastwiska 8,9520

grunty orne 38,6138
grunty pod wodami 3,0700

rowy 3,0700
wody p yn ce 1,3800

sady 1,4600
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2.7. KAPITA  SPO ECZNY I LUDZKI

W miejscowo ci nie ma zarejestrowanych organizacji pozarz dowych.

Du  warto ci  mieszkaj cych tu ludzi jest ich zaanga owanie w ycie

spo eczne wsi. Przyk adem mo e by  zaanga owanie mieszka ców przy

przywracaniu wietno ci naszego boiska. W czasie prac brali udzia  mieszka cy

z ca ego przekroju wiekowego naszej wsi. Wiedzieli my wówczas  e nie mamy

szans na ORLIKA. Pracowali my z my  , i  wcze niej mieli my tu klepisko, a

teraz b dzie to nasze wiejskie boisko.

Zdj cia z prac przy porz dkowania boiska.
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Stan boiska obecnie (zdj cie z kwietnia 2011 r.)

Wiata przy boisku – wykonana w ramach Funduszu So eckiego (zdj cie z kwietnia 2011 r.)



Plan Odnowy Miejscowo ci Klików

Klików, kwiecie  2011 roku , str.15

Zdj cie terenu przy boisku przygotowanego do urz dzenia wiejskiego  placu zabaw
(zdj cie z kwietnia 2011 r.)

3. OCENA MOCNYCH I S ABYCH STRON
MIEJSCOWO CI

         Nazwa tej metody badawczej pochodzi od angielskich s ów: strenghts –

mocne strony, weaknesses – s abe strony, opportunities – szanse, threats –

zagro enia. Pod okre leniami „mocne” i „s abe strony” rozumie si  czynniki

wewn trzne maj ce wp yw na dany rozwój, natomiast poj cia „szansa”

i „zagro enia” dotycz  przede wszystkim czynników zewn trznych. Zdarza si ,

e pod poj ciami „mocne” i „s abe strony” rozumie si  aktualn  sytuacj  na

danym obszarze, natomiast w drugiej grupie czynników zawiera si  mo liwo ci

rozwoju tej sytuacji w przysz ci.
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Silne strony abe strony
1. Boisko sportowe; 1. Brak placu zabaw dla najm odszych;
2. Zbiornik wodny (zalew); 2. Brak wietlicy wiejskiej ;

3. Ch  wspólnego dzia ania ; 3. Brak we wsi sieci wodoci gowej,
kanalizacyjnej i gazowej;

4. Wzajemna yczliwo ; 4. Wysokie bezrobocie ;

5.Atrakcyjno  po enia; 5. Brak komunikacji autobusowej
i kolejowej;

6. Powstawanie nowej zabudowy
mieszkaniowej i letniskowej;

6. S aby stan drogi przez wie ;

7. W okresie grzybobrania pobliskie lasy
odwiedzane s  przez mi ników grzybów
spoza naszej gminy ;

7. Brak chodnika przy drodze
wojewódzkiej;

8. Przebieg drogi wojewódzkiej nr 296
Ko uchów-Luba , która  w najbli szych
latach ma zosta  zmodernizowana;

8.Niezadowalaj cy zasi g telefonii
komórkowej;

9. Przebieg linii kolejowej z ar do
gli ca;

9. Brak szko y.

10. Zaawansowany stan przygotowania
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego; du a aktywno
mieszka ców w procesie tworzenia wniosku;
11. Zaliczenie obszaru wsi do programu
„Natura 2000”;
12. Przebieg trasy rowerowej i trasy konnej
Ko cielna Wie  –Bogumi ów 31 km w
ramach projektu „ Koniem po Borach
Dolno skich ”;

13. Wi ksza cz  mieszka ców Klikowa to
ludzie w m odym wieku;
14. Brak przest pczo ci;
15. Istnienie linii telefonicznej sprzyjaj cej
korzystanie z dost pu do internetu;
16. Brak przemys u zagra aj cemu zdrowiu
mieszka ców.
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Szanse Zagro enia
1. Budowa wietlicy mo liwo ci  dla rozwoju
dzieci i m odzie y oraz zjednoczenia
mieszka ców wsi;

1. Uruchomienie p atnej autostrady A-18
spowoduje przerzucenie wi kszego ruchu
pojazdów na drog  wojewódzk  nr 296;

2. Droga wojewódzka – przejazd du ej ilo ci
ludzi daje mo liwo ci zarobkowe;

2. Emigracja m odych mieszka ców do
wi kszych aglomeracji;

3. Bogactwo natury – przyci ganie turystów,
mo liwo  aktywnego wypoczynku , szanse
zarobkowe;

3. Brak wodoci gu mo e powodowa
przerwy w dost pie do wody pitnej;

4. Zalew-budowa domków letniskowych, pola
namiotowego- mo liwo ci zarobkowe ;

4. Brak sieci gazowej;

5. Wodoci gi i kanalizacja ; 5. Brak zorganizowanych miejsc
parkingowych powodem za miecania
okolicznych lasów;

6. Boisko sportowe, miejsca kempingowe-
mo liwo ci zarobkowe;

6. Brak poboczy i chodników zagro eniem
dla mieszka ców;

7. Powstanie przeka nika telefonii
komórkowej;

7. Brak mo liwo ci dojazdów do szkó
ponadgimnazjalnych utrudnieniem dla
prawid owego rozwoju intelektualnego

odzie y;
8. Dzia ki pod zabudow -zwi kszenie
populacji wsi;

8. Brak mo liwo ci dojazdu do miejsc
pracy powoduje zwi kszenie bezrobocia.

9. Atrakcyjne po enie szans  dla rozwoju
agroturystyki ;
10. Powstanie po czenia komunikacyjnego
PKS ;
11. Utworzenie kafejki internetowej;
12. Trasa konna i rowerowa ;
13. Punkt biblioteczny;
14. Remont dróg gminnych.
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Diagnoza aktualnej sytuacji w miejscowo ci Klików

Kluczowy problem Odpowied Propozycja projektu
Czy sta  nas na realizacj

? (tak/nie) Punktacja Hierarchia

Organizacyjnie Finansowo

Co nas najbardziej

zintegruje?

Wspólne miejsce

spotka  mieszka ców

wi to pieczonego ziemniaka, Dzie

Dziecka, Kulig z ogniskiem
TAK TAK 11 IV

Na czym nam

najbardziej zale y?

Miejsce wspólnych

spotka

Remont i wyposa enie wietlicy
wiejskiej w Klikowie oraz

zagospodarowanie przyleg ego  do
niej terenu

NIE NIE 20 I

Co najbardziej

zmieni nasze ycie?

Wspólne miejsca

spotka

Zabawy karnawa owe, spotkania

kulinarne,  Miko ajki, Dyskoteki
NIE TAK 12 III

Co nam naj atwiej

przyjdzie?

Aktywny wypoczynek

mieszka ców wsi i

przyjezdnych

Rozgrywki sportowe TAK TAK 13 II

Jaki projekt zg osimy

do PROW?
REMONT I WYPOSA ENIE WIETLICY WIEJSKIEJ W KLIKOWIE ORAZ

ZAGOSPODAROWANIE PRZYLEG EGO  DO NIEJ TERENU
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4.  OPIS PLANOWANYCH ZADA
INWESTYCYJNYCH   I PRZEDSI WZI
AKTYWIZUJ CYCH SPO ECZNO  LOKALN
W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT OD DNIA
PRZYJ CIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWO CI

4.1. WYKAZ  PLANOWANYCH   ZADA  INWESTYCYJNYCH
I  PRZEDSI WZI  AKTYWIZUJ CYCH SPO ECZNO   LOKALN

        W celu stworzenia zbioru inwestycji, dzia  i zada , jakie nale y

przeprowadzi  w okresie krótkoterminowym i perspektywicznym na terenie

miejscowo ci Klików pos ono si  przede wszystkim sugestiami mieszka ców

oraz wynikami analizy SWOT. Analiza SWOT pozwoli a na wyznaczenie

kierunków rozwoju miejscowo ci  Klików, które skupia  si  b  na stworzeniu

jak najlepszych warunków ycia mieszka ców Klikowa. Maj c na uwadze

wnioski pochodz ce z analizy SWOT przyj to nast puj ce cele strategiczne  dla

rozwoju miejscowo ci Klików :

•    Rozwój i rozbudowa infrastruktury technicznej

Cel ten ma s  podniesieniu standardu ycia i pracy mieszka ców Klikowa

i zostanie on osi gni ty poprzez realizacj  nast puj cych zada  :

-  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 relacji I owa-Ruszów

–  Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych przez

przebudow      nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo

w miejscowo ci Klików.
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•  Wzrost atrakcyjno ci poprzez w ciwe zagospodarowanie przestrzeni
publicznej

Powy szy cel  ma s  zaspokojeniu potrzeb spo ecznych , kulturalnych
i rekreacyjnych mieszka ców Klikowa.  Cel ten zostanie osi gni ty poprzez
realizacj  nast puj cego zadania:
–  Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz
zagospodarowanie przyleg ego  do niej terenu.

• Przeciwdzia anie marginalizacji obszarów wiejskich

Cel ten s y poprawie bezpiecze stwa na obszarach wiejskich , co wp ynie na
wzrost jako ci ycia na wsi i zostanie on  osi gni ty poprzez realizacj
nast puj cego zadania :

–   Budowa placu zabaw w Klikowie.

• Wzrost aktywno ci lokalnej spo eczno ci

Cel zostanie osi gni ty poprzez realizacj  nast puj cych zada :
–  Organizacja corocznej imprezy „ wi to pieczonego ziemniaka’
 – Organizacja corocznej imprezy  „ Dzie  dziecka ”
 – Organizacja corocznej imprezy „ Kulig z ogniskiem”
 – Organizacja zabaw karnawa owych, Miko ajek, dyskotek
 – Organizacja rozgrywek sportowych.

Wymienione cele strategiczne  rozwoju miejscowo ci Klików wpisuj  si  i s

zgodne z nast puj cymi priorytetami oraz  celami strategicznymi  Strategii

Rozwoju  Gminy I owa na lata 2008 – 2013 :

Cel strategiczny    1  –  Budowa i modernizacja infrastruktury spo ecznej

Cel strategiczny 3 – Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej

i komunikacyjnej
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Wyboru priorytetowego projektu przeznaczonego do realizacji i dofinansowania

w ramach dzia ania Odnowa i rozwój wsi dokonano  wed ug wcze niej

wymienionych kryteriów. Wybrano projekt, który w hierarchii zajmowa  I miejsce.

Jest to „Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Klikowie oraz

zagospodarowanie przyleg ego  do niej terenu”. Projekt ten zaspokaja potrzeby

wi kszo ci mieszka ców. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego

poziomu sfinansowania tego zadania ze strony Gminy I owa oraz  instytucji

dysponuj cych rodkami unijnymi.  Realizacja tego celu zaspokoi oczekiwania

przede wszystkim dzieci i m odzie y. Ponadto inwestycja ta podniesie walory

kulturalne naszego so ectwa . Realizacja inwestycji pozwoli zagospodarowa  wolny

czas dzieci i m odzie y szkolnej oraz przyczyni si  do rozwoju intelektualnego

i fizycznego jej mieszka ców.

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowo ci Klików  pozwoli na aplikacj

Gminy I owa do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
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4.2  ZESTAWIENIE  ZADA   I  HARMONOGRAM  REALIZACJI

Lp. Nazwa Oczekiwane
rezultaty Przeznaczenie

Szacunkowy
koszt realizacji

zadania
w tys. z

Harmonogram
realizacji ród a

finansowania

1

Remont i
wyposa enie

wietlicy wiejskiej
w Klikowie oraz

zagospodarowanie
przyleg ego do

niej terenu

Poprawa jako ci
ycia mieszka ców

miejscowo ci Klików
poprzez zaspokojenie
potrzeb spo ecznych

Mieszka cy
miejscowo ci

Klików,
przyjezdni

800 2011

PROW 2007 –
2013 Dzia anie:

Odnowa i rozwój
wsi w ramach Osi 3

Bud et Gminy

2 Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr
296 relacji I owa-

Ruszów

Poprawa warunków
ycia mieszka ców

miejscowo ci Klików
poprzez budow
infrastruktury
technicznej

Mieszka cy
miejscowo ci

Klików,
przyjezdni

4 000     2015-2017

Bud et
Województwa
Lubuskiego

3

Kompleksowy
program poprawy
bezpiecze stwa na

drogach
gminnych przez

przebudow
nawierzchni i

monta  urz dze
poprawiaj cych

bezpiecze stwo w
miejscowo ci

Klików

Poprawa warunków
ycia mieszka ców

miejscowo ci Klików
poprzez budow
infrastruktury
technicznej

Mieszka cy
miejscowo ci

Klików,
przyjezdni

121
2011

Narodowy
Program

Przebudowy Dróg
Lokalnych
2008-2011;

Bud et  Gminy

4

Budowa placu
zabaw

w Klikowie

Poprawa jako ci
ycia mieszka ców

miejscowo ci Klików
poprzez budow
nowoczesnego obiektu
dla potrzeb wsi, w
szczególno ci dla
najm odszych
mieszka ców i ich
rodziców. Ponadto
wp ynie  to na popraw
estetyki wsi i
bezpiecze stwa dzieci.

Mieszka cy
miejscowo ci

Klików
30 2011

PROW 2007 –
2013 Dzia anie:

Odnowa i rozwój
wsi w ramach

Osi 4;
 Bud et Gminy

5

Organizacja
corocznej imprezy

„ wi to
pieczonego
ziemniaka’

Poprawa jako ci
ycia mieszka ców

miejscowo ci Klików
poprzez zaspokojenie
potrzeb spo ecznych

Mieszka cy
miejscowo ci

Klików,
przyjezdni

0,5
2011-2019

W ramach
Funduszu
So eckiego

6
Organizacja

corocznej imprezy
„ Dzie  dziecka ”

Poprawa jako ci
ycia mieszka ców

miejscowo ci Klików
poprzez zaspokojenie
potrzeb spo ecznych

Mieszka cy
miejscowo ci

Klików,
przyjezdni

0,5
2011-2019

W ramach
Funduszu
So eckiego

7

Organizacja
corocznej imprezy

„ Kulig z
ogniskiem”

Poprawa jako ci
ycia mieszka ców

miejscowo ci Klików
poprzez zaspokojenie
potrzeb spo ecznych

Mieszka cy
miejscowo ci

Klików,
przyjezdni

0,5 2011-2019
W ramach
Funduszu
So eckiego

8
Organizacja
rozgrywek
sportowych

Poprawa jako ci
ycia mieszka ców

miejscowo ci Klików
poprzez zaspokojenie
potrzeb spo ecznych

Mieszka cy
miejscowo ci

Klików,
przyjezdni

0,5
2011-2019

W ramach
Funduszu
So eckiego
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5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O
SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA
POTRZEB MIESZKA CÓW, SPRZYJAJ CYCH
NAWI ZYWANIU KONTAKTÓW SPO ECZNYCH,
ZE WZGL DU NA ICH PO ENIE ORAZ CECHY
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE.

Na dzie  dzisiejszy Klików nie posiada adnych zagospodarowanych

terenów o tym znaczeniu. Nie ma wietlicy, ani te  placu czy parkingu

dost pnego dla wszystkich mieszka ców i przyjezdnych. Zebrania wiejskie

odbywaj  si  pod wiat  wybudowan  przy boisku wiejskim. Przy boisku

w granicach tej samej dzia ki istnieje nie zagospodarowany teren , na którym

planuje si  umiejscowienie placu zabaw. W tym celu  jesieni  roku 2010

uporz dkowano teren . W ramach modernizacji drogi wojewódzkiej nr 296

(przebiegaj cej przez wie ) planowana jest budowa chodników oraz dwóch

zatok autobusowych.

Powsta  te  pomys  remontu budynku wietlicy tak by w przysz ci pe ni a

funkcj  centrum kulturalnego wsi.
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6.  PODSUMOWANIE

Dzia ania, które uj to w planie s  maj  podniesieniu standardów

ycia i pracy mieszka ców wsi, podniesieniu atrakcyjno ci turystycznej oraz

zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Realizacja dzia  wp ynie równie  na

zaspokojenie potrzeb spo ecznych, kulturalnych, a tak e na rozwój to samo ci

spo eczno ci wiejskiej.

Istotnym elementem dzia  uj tych w planie jest pobudzenie aktywno ci

rodowiska lokalnego oraz stymulowanie wspó pracy na rzecz rozwoju

i promocji warto ci zwi zanych z miejscow  specyfik  spo eczn , kulturow

i przyrodnicz .

Uj te w niniejszym dokumencie zadania i projekty s  propozycjami

otwartymi, które b  weryfikowane i uzupe niane przez Zebranie Wiejskie

o nowe propozycje w miar  wynik ych potrzeb z uwzgl dnieniem rodków

finansowych, którymi dysponowa  b dzie bud et Gminy i mo liwych

do pozyskania z innych róde  zewn trznych (krajowych i zagranicznych).


