
 

Notatka ze spotkania z przedstawicielami sołectw gminy 

Słubice. 12.05.2015, Słubice. 

 

W spotkaniu udział wzięło 16 przedstawicieli sołectw, urzędu, rady miejskiej i organizacji pozarządowych z 

gminy Słubice. Ponadto ze strony LGD udział wzięły 3 osoby prowadzące spotkanie – przedstawiciele 

Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty i Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. 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? 

Wg przedstawicieli większości sołectw kluczowymi zasobami regionu są bogate zasoby przyrodnicze, które 

przejawiają się w bogactwie lasów, rzek i jezior. Wspomniano, iż mnogość lasów jesienią sprawia iż obszar 

gminy oraz całego LGD można nazwać zagłębiem grzybów. Wśród walorów swoich miejscowości, sołtysi 

wymieniali również dziedzictwo kulturowe – zarówno to obecnie używane (jak obiekty sakralne) czy 

zaniedbane i wymagające renowacji lub wręcz odkrycia (jak cmentarz niemiecki w lesie koło Nowych 

Biskupic). 

Ludzie żyjący we wsiach gminy Słubice pracują głównie w Słubicach oraz w Niemczech. Często też prowadzą 

własne firmy o charakterze usługowym – np. usługi remontowo budowlane. Nie ma tutaj wielu rolników. Nie 

w każdym sołectwie odczuwalny jest problem bezrobocia. Niektóre miejscowości przyciągają nawet 

obcokrajowców, którzy osiedlają się i niekiedy animują życie społeczne (jak np. w Kunicach). W innych 

miejscowościach pojawiają się inwestorzy prywatni (jak w Kunowicach – wykupienie jeziora, ruin stacji PKP). 

Istnieje także zjawisko suburbanizacji, szczególnie widoczne w Kunowicach czy Starych Biskupicach, gdzie 

coraz częściej osiedlają się dotychczasowi mieszkańcy Słubic.  

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

Mieszkańcy sołectw zgodnie przyznali, że nietrafionym okazało się wyposażenie świetlic wiejskich. Jak się 

okazało, wynikające z faktu jednoczesnego ubiegania się o dofinansowanie wyposażenia z różnych źródeł. 

Spowodowało to sytuacje, gdzie w jednej małej miejscowości są np. dwa stoły do gry w piłkarzyki. Kolejnym 

przykładem była niedokończona czy też niekompletna inwestycja postawienia siłowni zewnętrznej bez 

właściwego przygotowania podłoża. Kuriozalnym przykładem było także umiejscowienie grilla w Rybocicach 

bezpośrednio w sąsiedztwie boiska. Jak się okazało na etapie planowania inwestycji nie było w tym miejscu 

boiska i plan zagospodarowania był właściwy. Jednak zanim projekt został przekazany do realizacji zostało 

urządzone boisko a plan nie został zaktualizowany. Podsumowując – negatywnymi przykładami są te 

inwestycje, w których zabrakło miejsca na elastyczność i reagowanie na zmienne otoczenie pomiędzy 

etapami planowania a realizacji. 

O przykładach dobrych projektów nie rozmawiano. 

3. Jakie są najważniejsze problemy mieszkańców wsi ? 

Mieszkańcy sołectw wymieniali problemy z jakimi borykają się ich miejscowości. Co nietypowe, nie 

sygnalizowano braku pracy i perspektyw dla ludzi młodych jako głównego problemu (inaczej niż we 



wszystkich pozostałych gminach LGD). Wymienione problemy można podzielić na kilka kategorii. Najczęściej 

mówiono o problemach rozwoju infrastruktury (chodniki, jezdnie, internet) oraz niezagospodarowanych lub 

nieistniejących miejsc integracji społeczeństwa. W dalszej kolejności mówiono o utrudnionej komunikacji 

między wioskami (brak transportu publicznego i ścieżek rowerowych) a Słubicami oraz o bezpieczeństwie na 

wsiach (związanym głównie z częściowym brakiem oświetlenia lub z natężeniem ruchu ulicznego). 

Rozmawiano także o kwestii estetyki wsi i występowania dzikich wysypisk śmieci. Zdania były podzielone, 

gdyż nie w każdym sołectwie występuje taki problem. 

Mieszkańcy zapytani o to, którym grupom społecznym żyje się w ich miejscowości najtrudniej wskazali na 

rodziny wielodzietne oraz byłych pracowników PGR. 

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) 

Tradycyjnie ostatnim elementem spotkania było przedstawienie pomysłów na wykorzystanie środków 

finansowych. Sołectwa gminy Słubice miały następujące: 

 Drzecin: dwie lampy oświetleniowe [bezpieczeństwo] 

 Kunice: rozbudowa świetlicy, ogród zimowy [miejsca spotkań] 

 Golice: zajęcia dla dzieci i młodzieży [zagospodarowanie wolnego czasu] 

 Stare Biskupice: nawodnienie na placu i koszenie trawy, zagospodarowanie okolic jeziora 

[zagospodarowanie przestrzeni wspólnych/poprawa estetyki wsi] 

 Nowy Lubusz: lampy [bezpieczeństwo], warsztaty [zagospodarowanie wolnego czasu] 

 Kunowice: wiata grillowana boisku trawiastym [miejsca spotkań] 

 Nowe Biskupice: zmodernizowane ogrzewanie w świetlicy [miejsca spotkań], wiata na drzewo, paliwo do 

kosiarki [zagospodarowanie przestrzeni wspólnych/poprawa estetyki wsi] 

 Kunice: zagospodarowanie terenu [zagospodarowanie przestrzeni wspólnych/poprawa estetyki wsi] 

 

Ostatnim poruszonym wątkiem były pomysły na rolniczy inkubator przetwórstwa lokalnego. Zauważono, że 

wokół Słubic mamy mnóstwo upraw rzepakowych, w związku z czym przydałaby się linia produkcyjna - 

tłocznia na zimno. 

 


