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Spotkanie konsultacyjne w Kozielicach 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało spotkanie konsultacyjne pn. 
„Włącz się w WIR”, które odbyło się w dniu 02 września 2015 o godz. 17.00 w  Wiejskim Domu Kultury w 
Kozielicach.  Celem spotkania warsztatowo-szkoleniowego jest 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.  

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Kozielice, którzy reprezentowali sektory: gospodarczy, 
publiczny i społeczny. PROGRAM SPOTKANIA obejmował: 

1. Prezentacja głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”  

2. Prezentacja obszaru LGD 

3. Analiza SWOT i określenie celów LSR – warsztaty 

4. Wypełnienie ankiety 

5. Podsumowanie spotkania 

Prezentacje głównych założeń działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” 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 Kozielice  w obszarze GOSPODARKA jest  
bezrobocie(28,6%) ,brak  zakładów pracy to 19%  zgłoszonych problemów, a brak dojazdu do pracy to kolejna 
przyczyna zwiększająca bezrobocie. 23,7 % zdefiniowanych problemów w tym obszarze dotyczyło braku usług 
noclegowo-gastronomicznych co z kolei  jest barierą w rozwoju funkcji turystycznej gminy. Problemem jest 
również niedostosowanie kierunków edukacji zawodowej, brak wykwalifikowanych pracowników i brak 
gospodarstw agroturystycznych.  

W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Kozielice  jest brak 
miejsc rekreacyjnych najlepiej zlokalizowanych nad jeziorami(34,6%). Wśród17,3% zgłoszonych problemów jest 
brak tras, wyznaczonych ścieżek pieszych i rowerowych. Istotnym problem jest brak kąpielisk według 17,3% 
zgłoszonych problemów oraz plaż nad jeziorami(10,3%). Zgłoszono również problem braku zagospodarowania 
parków podworskich w miejscowościach Łozienice, Mielno, które mogły by być centrami-sportowo- 
wypoczynkowymi dla mieszkańców i odwiedzających turystów. Kolejny problem to brak informacji turystycznej, 
wypożyczalni sprzętu pływającego, przystani żeglarskiej. 

Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców gminy Kozielice jest mała 
aktywność społeczna problem ten zgłosiło 15,4% jest to wynik podobny do kolejnego zgłoszonego problemu 
jakim jest brak siłowni zewnętrznych. Istotnym problemem jest zły stan techniczny Wiejskiego Domu Kultury w 



Tetyniu jak również niewystarczające doposażenie świetlic wiejskich. W świetlicach wiejskich brakuje oferty 
spędzania wolnego czasu w szczególności dla  dzieci i młodzieży w tym zajęć śpiewaczo- tanecznych mimo 
istniejących dwóch zespołów ludowych. Mieszkańcy zgłosili potrzebę budowy muzeum, skansenu, który 
zwiększył by atrakcyjność turystyczną gminy. Kolejny zgłoszonym problem był brak miejsca na lokalne festyny i 
zabawy oraz organizacja imprez kulturalnych. Zgłoszonym problemem bardzo poważnym jest alkoholizm. 
Pojedyncze problemy dotyczyły braku boiska wielofunkcyjnego, kąpieliska dla psów, szachów zewnętrznych 
,opiekunów w świetlicach.  

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 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. 

  

 


