Krótkoterminowy program odnowy wsi Zębice, zrealizowany przez Sołectwo
Zębice i Stowarzyszenie Teraz Gmina w 2010 r
Pytanie/problem

Odpowiedź

Co zintegruje i zaktywizuje
społeczność Zębic?

Dyskusje o wspólnych
problemach, wspólne szukanie
rozwiązań zidentyfikowanych
problemów, wspólne działania.

Zrealizowane przedsięwzięcia
•

•

•

•

•

•

Na czym społeczności Zębic
najbardziej zależy?
(na podstawie opracowanej przez
Sołtysa: Mapy potrzeb
mieszkańców Zębic oraz
wniosków, zgłaszanych przez
mieszkańców podczas
comiesięcznych spotkań
mieszkańców, pn.:
Porozmawiajmy o Zębicach

1. Na partycypacji w decyzjach
władz gminy podejmowanych ze
skutkiem dla zębickiej
społeczności

•

•

Comiesięczne spotkania
mieszkańców Zębic,
organizowane przez
Sołtyskę w każdy
pierwszy wtorek miesiąca,
Wykonanie analizy SWOT
i opracowanie zarysu
strategii rozwoju Zębic
przez zaangażowanych
mieszkańców Zębic
Zębicki, rodzinny piknik
zorganizowany przez
zespół młodych małżeństw
dla dzieci i ich rodzin z
okazji Dnia Dziecka.
Zębicki piknik „Jazzowo filmowo w Zębicach”
zorganizowany przez
Stowarzyszenie Teraz
Gmina i Sołectwo.
Plecenie wieńca
dożynkowego przez
wielopokoleniowy zespół
pań – mieszkanek Zębic,
pn „Splot”
Zębickie „Babie lato” koncert i zabawa do
cygańskiej muzyki
etnicznej granej na żywo
przez zaproszoną do Zębic
kapelę cygańską aż z
Czernej Góry.
Czynny udział Sołectwa i
Stowarzyszenia Teraz
Gmina (poprzez składanie
uwag i wniosków ) w
opracowaniu projektu
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Siechnice
Czynny udział
Stowarzyszenia i Sołectwa
w procedurze wydania
decyzji o
uwarunkowaniach
środowiskowych dla
1

•

przedsięwzięcia pn:
„Budowa Węzła odpadów
wielkogabarytowych w
Sulęcinie”
Zorganizowanie debaty
przedwyborczej
kandydatów na burmistrza
Siechnic i radnych
naszego okręgu
wyborczego sołectwa.

2. Na remoncie, modernizacji i
wyposażeniu budynku
świetlicowego i zagospodarowaniu
terenu wokół świetlicy

•

Współpraca Sołectwa z
UG w opracowaniu
projektu remontu świetlicy
zgłoszonego przez Gminę
do PROW, oś 3, w tym
powołanie Grupy Odnowy
Miejscowości Zębice,
która opracowała Plan
Odnowy Miejscowości
Zębice.

3. Na stworzeniu warunków do
wszechstronnego rozwoju
mieszkańców Zębic w ich miejscu
zamieszkania

•

Cykl zajęć edukacyjno –
aktywizujących, pn:
„Wakacje
nieprowincjonalne” dla
małych i starszych dzieci,
zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Teraz
Gmina
Cykl zajęć z aktywności
ruchowej – aerobik dla
pań, zorganizowany przez
Stowarzyszenie Teraz
Gmina

•

4. Na zapewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańcom wsi

•

Współpraca z Wydziałem
Dróg i Transportu
Starostwa Powiatowego
we Wrocławiu w sprawie
ograniczenia ruchu
tranzytowego. W efekcie,
nastąpiła zmiana
organizacji ruchu
kołowego z ograniczeniem
przejazdu samochodów o
tonażu powyżej 12 t

5. Na usprawnieniu komunikacji z
Siechnicami i z Wrocławiem

•

Współpraca z Gminą w
sprawie przedłużenia do
Zębic linii autobusowych
901 i 900L. W efekcie,
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uruchomiono 3 kursy
autobusów dla tych linii.
Co społeczności Zębic najbardziej
przeszkadza?
(na podstawie opracowanej przez
Sołtysa Mapy potrzeb
mieszkańców Zębic oraz
wniosków i opinii zgłaszanych
przez mieszkańców na
comiesięcznych spotkaniach, pn.:
„Porozmawiajmy o Zębicach”

1. Brak ciągów komunikacyjnych
między rozbitą przestrzennie wsią
(brak chodników, ścieżek
rowerowych, oświetlenia,
zniszczona kładka przez rzekę
Szalunę), co powoduje zagrożenie
bezpieczeństwa zdrowia i życia
mieszkańców Zębic oraz wpływa
na dezintegrację tej społeczności .

2. Ograniczone możliwości
wykorzystania budynku
świetlicowego, ze względu na
bardzo zły stan techniczny obiektu
i brak wyposażenia.

•

Permanentne
przypominanie władzom o
problemie poprzez
wskazywanie
niewykorzystanych
możliwości - źródeł
dofinansowania
zewnętrznego

•

Współpraca z UG w
przygotowaniu projektu do
PROW, polegającego na
remoncie i modernizacji
budynku świetlicowego w
Zębicach

•

Wniosek Sołtysa o
spotkanie wszystkich
podmiotów
odpowiadających za ład
hydrologiczny w zlewni
rzeki Zielonej i podjęcie
próby wypracowania
podejścia systemowego

•

Czynny udział
Stowarzyszenia i
Sołectwa w procedurze
jego likwidacji ,
przekwalifikowania
funkcji terenu, na
którym jest
posadowione i
najbliższego jego

3. Brak zagospodarowania,
ciekawych krajobrazowo,
przyrodniczo i rekreacyjnie
terenów zielonych znajdujących
się w obszarze miejscowości, w
tym, w najbliższym otoczeniu
budynku świetlicowego.
4. Nieuregulowany ład
hydrologiczny w zlewni rzeki
Zielonej powodujący zagrożenie
powodziowe

4. Bezpośrednie sąsiedztwo
składowiska odpadów
komunalnych i działającego na
jego terenie, Zakładu Utylizacji i
Recyklingu Odpadów
Komunalnych w Sulęcinie
powodującego uciążliwości w
postaci odorów, gryzoni, emisji
gazów, pożaru, uciążliwości
komunikacyjnych (ze względu na
złą lokalizację i niespełnienie
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warunków pozwolenia
zintegrowanego)

sąsiedztwa

Jakie rozwiązania pomogą wnieść Samoorganizowanie się i własna
zmiany w życie społeczności
aktywność społeczności Zębic
Zębic?

Założenie Stowarzyszenia Teraz
Gmina i rejestracja
Stowarzyszenia w KRS.
Zarejestrowane Stowarzyszenie
działa od marca 2010 r.

Praca projektami zakładającymi
współpracę między podmiotami
trzech sektorów i aplikowanie o
dofinansowanie do instytucji
wdrażających programy gminne,
regionalne, krajowe, europejskie

Realizacja wymienionych wyżej
projektów przez Sołectwo we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Teraz Gmina, z Urzędem Gminy,
jednostkami organizacyjnymi
Gminy, z przedsiębiorstwami, z
indywidualnymi mieszkańcami.

Udział Sołectwa w programie
odnowy wsi w województwie
dolnośląskim

Nieudane próby zgłoszenia
uczestnictwa Sołectwa Zębice w
programie odnowy wsi, w roku
2010. Brak chęci wsparcia ze
strony lokalnej władzy.
Ponowienie wniosku w 2011 r.
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