
 

Notatka ze spotkania z przedstawicielami sołectw gminy 

Górzyca. 3.03.2015, Górzyca. 

 

W spotkaniu udział wzięło 10 przedstawicieli sołectw, wójt oraz 3 osoby prowadzące spotkanie – 

przedstawiciele Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty i Fundacji na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic. 

Spotkanie miało charakter wywiadu zogniskowanego, skupionego wokół czterech pytań. 

1. Co jest fajnego na wioskach – jaki potencjał można wykorzystać? Czym interesują się ludzie? 

Opisując potencjał wsi gminy Górzyca obecni na spotkaniu skupili się na jego potencjale przyrodniczo-

turystyczno-rekreacyjnym. Wskazywano na to, że wszystkie wioski skomunikowane są ze sobą drogami 

polnymi, leśnymi, co sprzyja turystyce pieszej i rowerowej. Wśród mocnych stron wskazano również 

wybudowane w poprzednich latach boiska i tereny rekreacyjne a także istnienie świetlic wiejskich. Mówiono 

także o wysokim stopniu integracji większości wiosek (poza Radówkiem), niewystępowaniu w dużej skali 

problemu nadużywania alkoholu, dobrej opiece nad osobami niepełnosprawnymi (padło wręcz stwierdzenie 

iż jest to najlepiej rozwiązany problem w gminie) oraz o wysokim poczuciu bezpieczeństwa (poza 

bezpieczeństwem w ruchu drogowym, który został zgłoszony jako problem). Zwracano również uwagę na 

stopień skanalizowania wsi (nie wszędzie) oraz istnienie szkół wiejskich. Nieco z przekąsem wskazano 

również jako silną stronę fakt rozprowadzonej sieci światłowodowej, traktując ją jako potencjał na 

przyszłość, ponieważ w tej chwili (od około 2 lat) nie ma możliwości z niej korzystania – wybudowano ją, 

jednak nie uruchomiono do tej pory sieci. Wspomniano również o źródłach utrzymania mieszkańców 

okolicznych wiosek. Okazuje się, że w znakomitej większości jest to praca niezwiązana z rolnictwem, 

wykonywana poza gminą Górzyca (Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Niemcy). W prawie każdej wiosce znajduje się 

zabytkowy obiekt sakralny, co stanowi ważne dziedzictwo kulturowe tych terenów. 

2. Jakie są przykłady środków wydatkowanych źle a jakie dobrze 

Wśród przykładów dobrze zainwestowanych środków wymieniono m.in. inwestycje w zakresie kanalizacji, 

dróg oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Poruszenie tematu świetlic wywołało mieszane odczucia – z 

jednej strony mówiono o tym, że dobrze iż taki obiekt powstał/został wyremontowany ale z drugiej strony 

wskazano na stosowanie półśrodków. Chodzi o sytuacje, w których zamiast pełnowartościowego produktu 

oferuje się mieszkańcom coś częściowo funkcjonalnego ze względu na ograniczone środki finansowe. Nie 

wymieniono konkretnych typów projektów, czy kierunków wydatkowania środków, które jednoznacznie 

uznano by za niewłaściwe. Wskazywano natomiast na dwa aspekty planowanych przedsięwzięć – brak ich 

komplementarności i nadzoru koordynatorskiego oraz na niszczenie jednej infrastrkutury podczas budowy 

innej. Wskazano również na potrzebę odnawiania i konserwacji postawionych obiektów i jako negatywne 

przykłady wydatkowania środków wskazano właśnie te, które nie podlegają okresowym konserwacjom. 

3. Jakie są najważniejsze problemy mieszkańców wsi ? 

Kluczowym problemem wsi gminy Górzyca okazuje się być komunikacja z Górzycą i z innymi miejscowościami 

okolicy. Mowa tutaj raczej o transporcie publicznym niż o sieci dróg, bo jak zauważyli obecni ta jest dosyć 

dobrze rozwinięta, choć wymagająca miejscami naprawy a miejscami konserwacji (dotyczy głównie dróg 

polnych.). Zasygnalizowano wyraźny problem z wydostaniem się z wioski przy pomocy transportu 



publicznego (kursuje najczęściej raz dziennie, trochę lepiej jest we wsiach położonych wzdłuż głównych 

arterii komunikacyjnych). 

Drugim problemem, wynikającym po części z pierwszego (jak przyznali uczestnicy spotkania) jest bezrobocie 

wśród mieszkańców wsi powodujące poczucie beznadziejności i braku perspektyw rozwoju. Wpływa to na 

proces wyjazdu, szczególnie młodzieży, z obszaru.  

Kolejnym poważnym problemem zaznaczonym przez zebranych są dzikie wysypiska śmieci i ogólny problem 

świadomości ekologicznej mieszkańców w tym zakresie. Jak podkreślali zgodnie uczestnicy spotkania nie jest 

to wina systemu zbierania odpadów lecz tylko i wyłącznie nieprawidłowych postaw ludzi. Zauważalny jest 

również problem śmieci pozostawianych przez podróżnych (wskazywano na Niemców i Ukraińców) 

wyrzucających odpady drobne jak i remontowe z samochodów do przydrożnych rowów. 

Innym wskazanym problemem był brak lub niewystarczająca ilość zajęć edukacyjnych, kulturalnych lub 

hobbystycznych zlokalizowanych na terenie wsi (na terenie Górzycy takie zajęcia się odbywają, ale z powodu 

problemu z komunikacją nie wszyscy mają do nich równy dostęp). Uznano iż mimo istnienia infrastruktury, 

którą można by wykorzystać do tych celów (świetlice) generalnie nie ma w małych społecznościach 

animatorów, którzy by te zajęcia prowadzili lub organizowali. 

Wśród innych poruszanych kwestii pojawił się także wątek bezpieczeństwa drogowego i potrzeby 

odgrodzenia chodników od pasów drogowych i wydzielenia przejść dla pieszych oraz wątek podłączenia 

Internetu na wsiach i potrzeby wykaszania terenów zielonych.  

Grupami społecznymi, którym żyje się najtrudniej okazują się być bezrobotni, młodzież (do 30 roku życia) 

oraz emeryci i renciści (szczególnie ci, którzy mają problem z dojazdem do lekarzy) powyżej 50 roku życia. 

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) 

Lepiej będzie się żyło gdy w wioskach pojawią się sklepy; wyremontowane zostaną drogi; pojawią się 

perspektywy pracy i zakłady pracy; poprawiona zostanie kwestia mobilności (i dojazdów dzieci i młodzieży do 

szkół); zainstalowany zostanie dostęp do Internetu; gazu, wody; kanalizacji; przy drogach zainstalowane 

zostaną odwodnienia; powstaną kolejne tereny rekreacyjne – boiska do tenisa, siatkówki; poprawiona 

zostanie estetyka sołectw. 

Inne uwagi/pomysły 

Mieszkańcy zgłosili również swoje pomysły na realizację celów o charakterze dobra wspólnego, które chętnie 

by współrealizowali. Większość z wymienionych działań dotyczyła zagospodarowania przestrzeni, placu, 

parku, budynku, którą mieszkańcy chętnie wykonaliby własnymi siłami, gdyby tylko otrzymali niezbędne 

materiały i przyrządy. Mówiono o ławkach przy boiskach, odnowieniach płotów i boisk, remontach 

budynków, ogradzaniu stawu i doposażeniu istniejącej infrastruktury. Z działań nie inwestycyjnych 

zaproponowano zawody wędkarskie. 

 


