
 

Notatka ze spotkania z przedstawicielami sołectw gminy 

Cybinka. 27.04.2015, Cybinka. 

 

W spotkaniu udział wzięło 15 przedstawicieli sołectw, instytucji publicznych, urzędu i organizacji 

pozarządowych, Burmistrz i Sekretarz oraz 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 pytań. 

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? 

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że elementami wysuwającymi się na pierwszy plan są walory 

przyrodnicze, szczególnie rzeka Pliszka oraz bogactwo lasów. Walory te w pewnym stopniu eksponowane są 

poprzez istniejące już szlaki przyrodnicze (głównie działalność Nadleśnictwa Cybinka). Niewątpliwie 

ciekawym wątkiem w gminie Cybinka są wsie tematyczne oraz mozaika kulturowa mieszkańców. I tak w 

pierwszej kolejności należy wspomnieć o Białkowie, gdzie znajduje się skansen oraz dworek z izbą pamięci 

poświęconą Polesiu, czyli miejscu pochodzenia tutejszych osadników. Innym przykładem jest Kłopot – wioska 

słynąca z kolonii Bociana Białego oraz Muzeum tegóż bociana, które jednocześnie pełni rolę siedziby 

Krzesińskiego Parku Krajobrazowego. Oprócz tych najbardziej charakterystycznych wiosek mamy również 

tutaj wioskę lawendową czy słonecznikową.  

Gmina cieszy się również sporym bogactwem historycznym. Wymieniono tutaj m.in. szlak papierni oraz 

wątek „Kota w butach”, które to dzieło wg podań zostało napisane właśnie w tych okolicach, a którą to 

historię pielęgnuje Biblioteka w Cybince. Innymi poruszonymi kwestiami były też zabytkowe kościoły, jak 

choćby ten w Sądowie, przy którym rozwija się jednocześnie kult świętej, która związana była z tą 

miejscowością. Mieszkańcy wspomnieli także Cmentarz Radziecki w Cybince oraz Cmentarz Górników, o 

którym nawet część z przybyłych na spotkanie nie słyszała. 

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

Mieszkańcy mieli problem ze wskazaniem negatywnych przykładów wydatkowania funduszy unijnych. Po 

kilku próbach naprowadzanie toku myślenia na te przykłady udało się uzyskać odpowiedzi dotyczące 

niekomplementarnych inwestycji czy przedsięwzięć (przykładem był park, w którym wybudowano chodnik 

kończący się na płocie, bo okazało się, że nie można go kontynuować ze względu na własność ziemi. Padło 

również stwierdzenie o nieefetkywnym zakresie niektórych inwestycji, polegającym na ich realizacji bez 

zastanowienia się nad ich użytecznością. Zwrócono również uwagę na fakt, że inwestycje i wykorzystanie 

środków ukierunkowane było pod kątem organizowanych konkursów, nie zaś faktycznych potrzeb. Padło 

zdanie, że inne potrzeby są w dużych miastach (np. w Warszawie) a inne tutaj. Stąd niewłaściwym jest aby 

priorytety wykorzystania środków były narzucane odgórnie. 

3. Jakie są najważniejsze problemy mieszkańców wsi ? 

Wymienianie problemów przyszło uczestnikom spotkania najłatwiej. W pierwszej kolejności wskazywano na 

problem bezrobocia (szczególnie w grupie 50+) oraz problemu emigracji za pracą (który dotyka bardzo 



znaczną grupę młodzieży – np. wg relacji obecnych na spotkaniu, Z Grzmiącej ubyło 35-40% młodzieży). 

Równie istotną kwestią okazał się problem komunikacyjny dotyczący przemieszczania się pomiędzy 

sołectwami a Cybinką i dalej – większymi miejscowościami. Problem ten ma wg mieszkańców Cybinki trzy 

wątki – pierwszy to brak połączeń komunikacji publicznej, drugi to stan nawierzchni drogowej (fatalna droga 

między Rąpicami – Kłopotem a Cybinką). Trzecia kwestia to pochodna pierwszej i drugiej. Ludzie 

wykorzystują rowery do przemieszczania się pomiędzy miejscowościami. Jednak brak infrastruktury oraz 

słaba nawierzchnia sprawiają iż wiąże się to z dużym niebezpieczeństwem. 

Kolejnymi problemami wg mieszkańców jest niewielka integracja wynikająca z braku miejsc do spotkań 

społeczności oraz niskim komfortem i słabym wyposażeniem świetlic wiejskich. Podniesiono również temat 

dostępu do Internetu, na który kilka wiosek wciąż czeka (tzw białe plamy). Dotyczy to bezpłatnego internetu 

bezprzewodowego. Zauważono również, że w miejscowościach pojawiły się światłowody, jednak nie 

wiadomo kto je położył i kiedy je uruchomi.  

Ostatnim omówionym problemem był zły stan wód gruntowych, co może być spowodowane używanymi w 

rolnictwie nawozami.  

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) 

- ścieżki rowerowe; 

- sale wiejskie, miejsca spotkań; 

- boiska oraz place zabaw i siłownie zewnętrzne; 

- zagospodarowanie terenów zielonych i przestrzeni publicznych; 

- rozwój produktów lokalnych; 

- rozwój agroturystyki i bazy noclegowej; 

- rozwój szlaku kajakowego; 

- rozwój oferty kulturalnej – np. cykl kameralnych koncertów; 

- budowa skansenu poleskiego; 

- lokalne imprezy o charakterze wiejskim np. „Jak to z chlebem było” 

- organizacja imprez sportowych; 

- zagospodarowanie miejsc i umożliwienie prowadzenia zajęć artystycznych; 

Jeśli chodzi o pomysły na stworzenie linii produkcyjnej lokalnego przetwórstwa padły tutaj takie pomysły jak 

suszarnia grzybów oraz młyn.  

W wolnych uwagach dotyczących kierunków interwencji w obszarze bezrobocia zaproponowano aby 

organizować kursy uprawnień dla kierowców ciężarówek. 

 


