
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 Spotkanie konsultacyjne w Chociwlu 

Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało  spotkanie konsultacyjne pn.”Włącz się w 
WIR”, które odbyło się  w dniu 27 sierpnia 2015 o godz. 16,00 w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Chociwlu.. Spotkanie dotyczyło  wspólnego opracowania dokumentu pn. Lokalna Strategia Rozwoju, 
dokumentu niezbędnego do aplikowania o dofinansowanie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz PO Rybactwo i 
Morze, Priorytet IV. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Chociwel, którzy reprezentowali sektor 
gospodarczy, publiczny, społeczny. Program spotkania zawierał:  

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 

 Prezentacje głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader, PO 
Rybactwo i Morze, Priorytet IV” oraz prezentacje obszaru LGD przedstawiła Kierownik biura LGD Małgorzata 
Krysiak. Przed analizą SWOT zapytano mieszkańców gminy o największe według nich problemy, które można 
zlokalizować w trzech obszarach: GOSPODARCZYM, ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA, SPRAWY SPOŁECZNO-
KULTURALNE. Największym problemem  dla mieszkańców gminy Chociwel w obszarze GOSPODARKA jest brak 
lub niewystarczająca liczba  zakładów z czym związana jest niska oferta pracy dla mieszkańców w szczególności 
osób 50+( 31,4%), według 13,6% zgłoszonych problemów brakuje pracowników i odpowiednich form kursów, 
szkoleń podwyższających kwalifikacje. W problemach zwrócono uwagę na brak kanalizacji na obszarach 
wiejskich co może być przyczyną nie powstawania małych firm. Problemem dla producentów żywości 
ekologicznej jest brak przepisów prawnych pozwalających na produkcję produktów lokalnych, których nie 
można wyprodukować i sprzedać w lokalnych sklepikach jak również brak zainteresowania władz gminy w 
temacie promocji produktów tradycyjnych. Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły braku przetwórni produktów 
rolnych, braku zakładu naprawy samochodów, braku  2 hektarowych działek przeznaczonych dla małych firm. 
Zwrócono uwagę na niedostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy. 

 W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Chociwel to  brak 
zagospodarowania wokół jeziora i kościoła w Chociwlu, brak  dbałości o miejskie parki, które mogą  być 
miejscem spacerów i  odpoczynku mieszkańców, wskazano również na fakt, ze woda w jeziorze w Chociwlu jest 
brudna. Kolejnym problem w gminne jest jakość dróg gminnych, brak tras spacerowych i rowerowych w tym do 
Lublina, brak zagospodarowania plaży miejskiej z kąpieliskiem. W problemach mieszkańcy zwrócili uwagę na 
brak zajęć dotyczących środowiska np. w formie geocachingu, objęcia ochroną prawną odmiany storczyka. 
Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły poprawy estetyki, odwodnienia na ogrodach działkowych, ścieżki wokół 
jeziora, lepszej współpracy z Lasami Państwowymi, walki z kłusownictwem. 



 

Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców gminy Chociwel jest brak 
oferty spędzania wolnego czasu szczególnie dla kobiet, dzieci i młodzieży(51,9%), zgłaszane oferty to warsztaty 
kulinarne, rękodzielnicze, zajęcia fittnes, aerobik, warsztaty artystyczne. Dla mieszkańców ważnym problem jest 
brak Domu Kultury(9,4%) oraz brak integracji mieszkańców(9,4%). Wśród potrzeb zgłoszono budowę placów 
zabaw na ogrodach działkowych i na plaży oraz rozbudowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem 
przy dworcu PKP.  Pojedyncze osoby zgłosiły problemy takie jak, brak opiekunów świetlic i wykwalifikowanej 
kadry prowadzącej zajęcia świetlicowe, brak izby pamięci, rajdów rowerowych, zajęć rehabilitacyjnych, miejsca 
spotkań na powietrzu, kawiarenki dla młodzieży i seniorów, ograniczenia prędkości. Zgłoszono postulat więcej 
spotkań z lokalną władzą. 

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. Poniższe tabelki przedstawiają 
zebrane wyniki. 

Zgodnie z harmonogramem spotkania uczestnikom spotkania rozdano ankiety oraz propozycje fiszek 
projektowych. Ankiety zostały wypełnione na miejscu natomiast fiszki mają być dostarczone do biura LGD lub 
gminy po ustaleniu jaką operację pragnie realizować wnioskodawca. 

Na koniec podsumowano spotkanie i podziękowano wszystkim uczestnikom. 

  

 


