
 

Notatka ze spotkania z przedstawicielami sołectw gminy 

Witnica. 07.05.2015, Witnica. 

 

W spotkaniu udział wzięło 26 przedstawicieli sołectw z gminy Witnica. Ponadto ze strony LGD udział wzięły 2 

osoby prowadzące spotkanie – przedstawiciele Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty. Spotkanie miało 

charakter wywiadu zogniskowanego, skoncentrowanego wokół czterech wątków. 

1. Jakie atrakcje kryje w sobie wieś – jaki potencjał można wykorzystać? Czym interesują się ludzie? 

Co wpływa na tożsamość lokalną? Jaka jest ogólna charakterystyka gminy? 

Mieszkańcy gminy Witnica nie mają wątpliwości iż ich najważniejszym elementem tożsamości jest rzeka 

Warta i walory przyrodnicze regionu jej ujścia do rzeki Odry. Walory te potwierdza to istnienie na tym 

obszarze Parku Narodowego Ujście Warty oraz Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Ekspozycję walorów 

przyrodniczych dopełniają ścieżki przyrodnicze – jak choćby „Olszynki” obok Kamienia Małego. Oprócz 

walorów przyrodniczych teren charakteryzuje się bogactwem dziedzictwa kulturowego, gdzie na pierwszy 

plan wysuwa się Dąbroszyn ze swoimi bogactwami - pałacem, kościół, sarkofagami, folwarkiem… Pozostałe 

miejscowości również dysponują ciekawymi zabytkami, głównie natury sakralnej oraz hydroinżynieryjnej. 

Potencjał turystyczny bazujący na wyżej wymienionych bogactwach dopełniany jest przez atrakcje 

towarzyszące takie jak: park dinozaurów, zoo safari, poczta konna, dyliżans, spichlerz, szkoła PTTK czy 

suszarnia węży. Być może te produkty stanowią zalążek systemu produktów i usług lokalnych na terenie LGD. 

Szczególnie, że na terenie gminy obserwuje się wzmożony ruch turystów zagranicznych, którzy przyjeżdżają 

oglądać ptaki. 

Gmina charakteryzuje się również urozmaiceniem geograficznym. Część gminy leży na wzgórzach, skąd 

rozciąga się piękny pejzaż na pradolinę eberswaldzko-toruńską. Druga część gminy, wraz z jej siedzibą – 

Witnicą, znajduje się już we wspomnianej dolinie, natomiast trzecia część gminy znajduje się po południowej 

stronie Warty – co stwarza problemy natury spójnościowej dla gminy (brak bezpośredniej przeprawy na 

Warcie, funkcjonuje jedynie prom). 

Wsie gminy są zadbane. Mieszkańcy wykazują się zaangażowaniem (choćby w działających Kołach Gospodyń 

Wiejskich) i z troską zajmują się najbliższym otoczeniem, dbając o estetykę wsi oraz o powstałą 

infrastrukturę. Nie występuje tutaj problem dzikich wysypisk śmieci. 

2. Jakie są przykłady środków wydatkowanych źle a jakie dobrze ? 

Wśród negatywnych przykładów wydatkowania środków unijnych podobnie jak w pozostałych gminach LGD 

wskazano głównie takie inwestycje, które były nie do końca zaplanowane lub nie zostały dokończone. 

Pojawiły się również głosy odnoszące się do nieprzemyślanego rozwiązania lub wyboru niekorzystnego 

wariantu inwestycji. Przykładami były tu choćby zastosowanie złego ogrzewania w świetlicy (zbyt słabego). 

Mówiono również o nie kompleksowych działaniach typu remont świetlicy, w zakresie bez poprawy dachu 

oraz bez ogrzewania, lub w innym miejscu - remont bez ocieplenia dachu podczas remontu. Wspominano 

także o stosowaniu półśrodków typu doraźne remonty dróg, które mają krótką trwałość. 

3. Jakie są najważniejsze problemy mieszkańców wsi ? 



Wśród najważniejszych problemów mieszkańców wskazano na stan infrastruktury – chodziło głównie o drogi 

oraz utrudniony dostęp do Internetu czy też wodociągu. Problem komunikacyjny z wydostaniem się z wiosek 

(brak komunikacji miejskiej, a w przypadku sołectw nadwarciańskich brak jakiegokolwiek ich 

skomunikowania z Witnicą), również z powodu braku ścieżek rowerowych oraz braku dojazdu do stacji 

kolejowych szynobusu relacji Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski. Są również miejscowości, w których nie ma 

nawet sklepu (a nadal pozostają nieskomunikowane z większymi miejscowościami). Problemem jest również 

kwestia bezpieczeństwa, związana z brakiem oświetlenia w większości sołectw. Na zły stan oświetlenia 

wpływają także złe czujniki ruchu w niektórych lampach ulicznych.  

Pojawił się także wątek negatywnych skutków funkcjonowania Parku Narodowego, związanego z różnymi 

zakazami oraz ze szkodliwą działalnością bobrów. Mieszkańcy uznali również, że najwięcej problemów 

dotyczy takich grup społecznych jak seniorzy, niepełnosprawni, oraz młodzi do 25 lat, którzy mają największe 

problemy na rynku pracy. 

4. Czego na wioskach brakuje, aby można było mówić o ich rozwoju? Co jest potrzebne aby lepiej się 

tam żyło (zarówno inwestycje jak i działania społeczne) 

Mieszkańcy podzielili się swoimi pomysłami na zagospodarowanie środków finansowych w formie tzw. 

Grantów. Zaproponowano działania zorientowane wokół kilku kategorii – zagospodarowania terenu 

wspólnego/miejsca spotkań (np., park, świetlica, kościół) lub upiększenia miejscowości (w tym także zakup 

oświetlenia); wybudowania miejsc aktywności fizycznej (siłownia, plac zabaw); przygotowanie atrakcji 

turystycznych (muzeum); doposażenie w sprzęt organizacji działających na terenie gminy (sprzęt dla OSP, 

namioty wystawowe itd.): 

 ogrodzenie wokół kościoła 

 plac zabaw 

 boisko wielofunkcyjne 

 strażacy doposażenie w sprzęt 

 droga 

 muzeum 

 dach do świetlicy kontenerowej 

 kupno namiotów 

 słupy oświetleniowe 

 zakup sprzętu 

 siłownia zewnętrzna z alejkami 

 toaleta przy świetlicy 
 


