
PODSUMOWANIE SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI 

SOŁECTW OBSZARU LGD. 

W okresie od marca do maja 2015 roku 

przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania oraz 

Fundacji na rzecz Collegium Polonicum 

przeprowadzili spotkania z przedstawicielami rad 

sołeckich, władz, mieszkańców i organizacji pozarządowych w każdej z 7 gmin wchodzących w skład 

LGD. Wzięło w nich udział łącznie 108 osób. Rezultatem spotkań jest ponad 8 godzin nagrań oraz 7 

transkrypcji podsumowujących dyskusję. Formą spotkania był zogniskowany wywiad grupowy wokół 

czterech wątków. 

Niniejsze opracowanie przedstawia kluczowe wnioski, pomysły i spostrzeżenia płynące z tych 

spotkań.  

Teren LGD cechuje się wysoką spójnością w zakresie wymienianych przez mieszkańców mocnych 

stron każdej z gmin. Są one skoncentrowane głównie wokół dziedzictwa przyrodniczego (wątek 

położenia nad dwiema ważnymi rzekami oraz kilkoma mniejszymi, bardzo cennymi a także bogactwa 

lasów i jezior) oraz wokół dziedzictwa historycznego, w tym także kulturowego, przejawiającego się w 

zabytkowych budynkach. Brakuje jednak wyraźnych przykładów działań, inwestycji czy rozwiązań 

eksponujących i wykorzystujących te walory. Przykładem może być istnienie Parku Narodowego 

Ujście Warty a w nim „ptasiej mekki” ornitologów z całej Europy, który nie funkcjonuje jednak w 

zintegrowanym systemie produktów i walorów lokalnych. 

Obszar LGD został również w miarę równomiernie doinwestowany w ostatnich latach jeśli chodzi o 

infrastrukturę rekreacyjno-sportową (mieszkańcy zauważają i są dumni z istnienia boisk, placów 

zabaw czy siłowni na świeżym powietrzu i traktują je jako mocne strony, godne pochwalenia się) oraz 

w świetlice wiejskie. 

Wśród mieszkańców wsi przeważają pracownicy zakładów handlowo usługowych okolicznych miast 

oraz, coraz częściej także, pracujący za granicą. Niewielu jest rolników, jednak ci, którzy prowadzą 

działalność rolniczą, robią to raczej na większą niż przeciętna, skalę. Demografia większości wsi ma 

charakter społeczeństwa starzejącego się, co związane jest z odpływem ludzi młodych do większych 

ośrodków miejskich i za granicę.  

Tereny obszaru LGD charakteryzuje również zasadniczy brak tożsamości lokalnej, wynikający z historii 

ziem odzyskanych. Zalążki lokalnych tradycji widać jednak w kilku wioskach, choćby w Białkowie czy 

Słońsku. 

Aktywność mieszkańców sołectw jest na zróżnicowanym poziomie i wymaga ciągłego pobudzania. 

Koncentruje się głównie wokół działalności Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Sportowych oraz kilku 

przykładów wiejskich organizacji pozarządowych o celach statutowych związanych z rozwojem 

wspólnot lokalnych.  

Kluczowe problemy wspólne 

- bezrobocie wśród młodych do 25/30 roku życia. Bliskość granicy polsko-niemieckiej stanowi pokusę 

dla młodych ludzi, bo zarobki po zachodniej stronie Odry są nieporównywalnie wyższe niż w Polsce. 



Wielu młodych zdecydowało się także na wyjazd dalej na zachód Europy. We wsiach regionu LGD nie 

ma dla młodzieży godziwej propozycji pracy a jeśli jakaś się pojawia, to zarobki nie są adekwatne do 

ambicji młodych ludzi.  

- drenaż młodych i problem emigracji. Młodzież upatrując swoich szans życiowych wyjeżdża do 

większych ośrodków miejskich poza obszar LGD pobierać naukę i często już tam zostaje. 

- komunikacja. Wsie obszaru LGD są ze sobą słabo skomunikowane. Wprawdzie istnieje sieć dróg 

powiatowych i gminnych łącząca miejscowości, ale nie każdy mieszkaniec wsi posiada środek 

transportu, którym mógłby się po nich poruszać. Jako ważną alternatywę transportu publicznego 

wymienia się tutaj ścieżki rowerowe, których, zdaniem części mieszkańców każdej z gmin, stanowczo 

brakuje (a ich brak wpływa na jakość i bezpieczeństwo przemieszczania się między miejscowościami. 

- braki infrastrukturalne (internet, kanalizacja). W każdej gminie LGD (oprócz Kostrzyna nad Odrą, 

które nie ma sołectw) jest jakaś miejscowość, która nie jest w pełni skanalizowana. W większości 

wiosek natomiast nie ma podłączenia (lub zasięgu) do Internetu (choć infrastruktura w postaci 

światłowodów pojawiła się już jakiś czas temu). 

- dysfunkcje rodziny (problem zasygnalizowany w Kostrzynie nad Odrą, ale wynikający ze zjawiska 

powszechnego na obszarze – „eurosieroctwa”). 

Kluczowe problemy unikalne 

- brak komunikacji między gminami po południowej stronie Warty a resztą gminy Witnica. Trzy wioski 

oddzielone są od pozostałej części gminy Wartą. Brakuje mostu, który łączyłby te wioski z Witnicą po 

linii prostej. Działa tutaj przeprawa promowa, jednak jest ona niekomfortowa i uzależniona od stanu 

rzeki. 

- narkomania i alkoholizm w Kostrzynie nad Odrą. Organizacje pozarządowe z Kostrzyna wskazały ten 

problem jako jeden z najważniejszych a mający swoje źródło w „eurosieroctwie” i braku propozycji i 

alternatyw dla młodych ludzi w mieście. Kostrzyn nad Odrą znajduje się wg tych organizacji na 

wysokim miejscu w wojewódzkim rankingu detoxu. 

- w gminach Górzyca i Słońsk mieszkańcy sygnalizowali problem z pozbywaniem się śmieci przez 

podróżujących drogami krajowymi nr 31 i 22. Szczególnie jest to widoczne przy zjazdach do lasów lub 

na mniejsze okoliczne drogi. Wg relacji mieszkańców śmieci te zostawiają głównie obcokrajowcy. 

Grupy defaworyzowane 

Mieszkańcy obszaru pytani o to, komu w ich otoczeniu żyje się natrudniej najczęściej wymieniali dwie 

pierwszej, z poniżej wymienionych grup. W kilku miejscach padły również wskazania pozostałych: 

- młodzież do 25/30 roku życia 

- osoby powyżej 50 roku życia 

- niepełnosprawni 

- byli pracownicy PGR 



Problemy mniejszej wagi 

- estetyka okolicy, w tym występowanie dzikich wysypisk śmieci. Problem sygnalizowany w każdej 

gminie, lecz nie dotyczący każdej miejscowości. W rozmowie uznawano iż przyczyną tego problemu 

jest najczęściej wypaczenie postaw mieszkańców, którzy przestrzeń wspólną uznają za niczyją. Nie 

bez znaczenia jest też niska świadomość ekologiczna oraz prawna (zasady odbierania odpadów). 

- bezpieczeństwo – komunikacyjne (ścieżki rowerowe) oraz ogólne – oświetlenie miejscowości. 

- niedoinwestowane miejsca spotkań. Jako jeden z częściej wymienianych problemów pojawiała się 

kwestia złego stanu technicznego bądź słabego wyposażenia świetlic wiejskich. Częstym problemem 

była tutaj kwestia nieefektywnego ogrzewania tych miejsc. 

- niewiele okazji do spotkań. Mieszkańcy często oczekują na wydarzenia integracyjne organizowane  

przez samorząd (choćby coroczne dożynki) nie inicjując wielu spotkań we własnym zakresie. 

Pomysły na małe granty 

Mieszkańcy sołectw zapytani o to w jaki sposób zagospodarowaliby 10 – 15 tyś. Złotych na działania o 

charakterze dobra wspólnego wymieniali szereg pomysłów, które można skatalogować w 

następujące kategorie 

1. zagospodarowanie przestrzeni publicznej/miejsca spotkań (remonty świetlic, nasadzenia w 

parkach i przy drogach, pielęgnacja terenów zielonych, zagospodarowanie skwerów, poprawa 

oświetlenia, itp.) 

2. zwiększenie możliwości organizacji pozarządowych poprzez doposażenie (zakup sprzętu 

pozwalającego na rozszerzenie skali lub rodzaju działań prowadzonych przez organizację; 

doposażenie OSP) 

3. rozwój tradycji lokalnych (wsparcie wydarzeń związanych z kultywowaniem tradycji lokalnych oraz 

tworzeniem produktów lokalnych) 

4. organizacja czasu wolnego oraz integracja mieszkańców(zajęcia, warsztaty, koncerty, imprezy, 

rozwój zainteresowań młodzieży) 

Na bazie spostrzeżeń mieszkańców obszaru dotyczących złych przykładów wydatkowania środków 

unijnych wydaje się właściwym, aby do kryteriów oceny wniosków dopisać fragment, że więcej 

punktów otrzymają te projekty, które przedstawiają pomysł na dalsze działanie/konserwację/opiekę 

nad inwestycją (np kto będzie kosił trawę itp). Wynika to z faktu, że najczęściej wymienianym 

przykładem źle wydatkowanych środków były przedsięwzięcia niekomplementarne lub 

niedokończone. Zwracano też uwagę na brak funkcjonalności niektórych rozwiązań oraz brak 

elastyczności w podejściu do realizacji projektów, który nie pozwalał na dostosowanie inwestycji do 

zmieniającego się w trakcie trwania procedury oceny wniosków otoczenia. 

Pomysły na przetwórstwo 

brykieciarnia, ubojnia, tłocznia na zimno, sortownia ziemniaków, suszarnia grzybów i owoców 

leśnych 


