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Spotkanie konsultacyjne w Kobylance 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało spotkanie konsultacyjne pn. „Włącz się w 
WIR”, które odbyło się w dniu 21 września 2015 o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy  Kobylanka, ul. 
Szkolna 12. Celem spotkania warsztatowo-szkoleniowego było opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 
dokumentu niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”+PO Rybactwo i Morze, 
Priorytet IV. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Kobylanka, którzy reprezentowali sektory: 
gospodarczy, publiczny i społeczny. PROGRAM SPOTKANIA obejmował: 

1. Prezentacje głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” 
”+PO Rybactwo i Morze, Priorytet IV  

2. Prezentacje obszaru LGD 

3. Analizę SWOT i określenie celów LSR – warsztaty 

4. Wypełnienie ankiety 

5. Podsumowanie spotkania 

. Prezentację głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” ”+PO 
Rybactwo i Morze, Priorytet IV oraz prezentację obszaru LGD przedstawiła Kierownik biura LGD Małgorzata 
Krysiak. Przed analizą SWOT zapytano mieszkańców gminy o wskazanie najważniejszych problemów w trzech 
obszarach życia społeczno-gospodarczego gminy, dotyczących GOSPODARKI, ŚRODOWISKA i INFRASTRUKTURY, 
SPRAW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH. 

 Największym problemem dla mieszkańców gminy Kobylanka w obszarze GOSPODARKA jest brak komunikacji 
autobusowej w szczególności w okresie wakacyjnym zarówno na terenie gminy jak i do Stargardu i Szczecina  – 
25% zgłoszonych problemów.16,7% zdefiniowanych problemów w tym obszarze dotyczyło z jednej strony 
bezrobocia, a z drugiej braku wykształconych pracowników. Wśród problemów związanych z infrastrukturą 
drogową jest brak drogi utwardzonej, dojazdowej do zakładu pracy w Bielkowie, brak dróg pomocniczych 
wzdłuż drogi nr 10, który utrudnia dojazd rolników na pola. Problem przedsiębiorców są wysokie koszty stałe, 
które uniemożliwiają inwestowanie w rozwój firm, brak jest również ciekawych ofert inwestycyjnych dla małych 
przedsiębiorstw. Zgłoszono także  problem zbytu produktów zastępujących konwencjonalne źródła energii. 

W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Kobylanka  jest 
infrastruktura komunikacyjna, zła jakość dróg gminnych i powiatowych, brak drogi na Osiedlu 8 Marca, brak 
chodników, brak ścieżek rowerowych np. w Rekowie lub łączących miejscowości Kobylanka-Bielkowo to 54,6% 
problemów. Brak lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to kolejny problem zgłoszony przez 
mieszkańców. Wysokie koszty budowy i eksploatacji kanalizacji, brak przydomowych oczyszczalni ścieków to 
także zgłoszone problemy. Istotnym problem jest nieodpowiednie oświetlenie miejscowości oraz jego brak np. 
w parku w Kunowie. Pojedyncze zgłoszone problemy  dotyczyły braku kąpieliska w Morzyczynie, nie sprzątania 
miejsc publicznych przez właścicieli psów, brak źródeł OZE, brak mariny na j. Miedwie  wykorzystywanej przez 
turystów i do nauki żeglarstwa np. młodzieży. 



Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców gminy Kobylanka jest brak 
lub potrzeba modernizacji infrastruktury społecznej - 39,2%  zgłoszonych problemów, wśród których zgłoszono 
remonty świetlic, brak świetlicy w Cisewie, budowę, rozbudowę obiektów sportowych np. przy świetlicach 
wiejskich w tym budowę siłowni zewnętrznych, budowę boiska sportowego w Kobylance, Motańcu. Kolejnym 
zgłoszonym problemem jest  brak oferty spędzania wolnego czasu, szczególnie dla  dzieci i młodzieży w 
szczególności zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz językowych to 32,2% zgłoszonych problemów, zwrócono 
uwagę na brak wspólnego programu edukacji żeglarskiej dla młodzieży wśród gmin leżących nad jeziorem 
Miedwie. Problem dla mieszkańców, którzy posiadają wyremontowane świetlice jest brak do nich dostępu, 
świetlice są zamknięte. Wśród istotnych problemów podano brak integracji, aktywności mieszkańców, konflikty 
pomiędzy liderami funkcjonującymi na obszarze gminy organizacjami pozarządowymi. Pojedyncze osoby 
zgłosiły problemy takie jak brak imprez oraz brak integracji z niemiecką gminą partnerską w zakresie sportu i 
OSP.  

Po analizie problemów, uczestnicy spotkania podzieli się na trzy grupy i wspólnie opracowali Analizę SWOT dla 
trzech obszarów tj. GOSPODARKA, ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA, o. SPOŁECZNO-GOSPODARCZY. 
Przedstawiciel każdej z trzech grup zaprezentował swoje wyniki. Znając problemy, mocne i słabe strony obszaru 
oraz szanse i zagrożenia wspólnie opracowano cele dla trzech obszarów.  

Zgodnie z harmonogramem spotkania uczestnikom spotkania rozdano ankiety oraz propozycje tzw. fiszek 
projektowych. Ankiety zostały wypełnione na miejscu, natomiast „fiszki” mają być dostarczone do biura LGD 
lub Urzędu Gminy po wyborze operacji, którą pragnie realizować potencjalny wnioskodawca. 

Na koniec podsumowano spotkanie i podziękowano wszystkim uczestnikom. 

  

 


