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 Spotkanie konsultacyjne  w Marianowie 

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało spotkanie konsultacyjne pn. 
„Włącz się w WIR”, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2015 o godz. 16.00 w „Domu Strażaka” w Marianowie, 
ul. Stargardzka 55. 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.  

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy gminy Marianowo, którzy reprezentowali sektory: gospodarczy, 
publiczny i społeczny. Program spotkania obejmował: 

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

2. Prezentacje obszaru LGD 

3. Analizę SWOT i określenie celów LSR – warsztaty 

4. Wypełnienie ankiety 

5. Podsumowanie spotkania 

Wszystkich przybyłych mieszkańców przywitała Wójt Marianowa Elżbieta Rink, która przedstawiła cel spotkania 
konsultacyjnego i jego program. Prezentacje 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 Marianowo w obszarze GOSPODARKA jest brak lub 
niewystarczająca liczba zakładów pracy – 40% zgłoszonych problemów, 12% zdefiniowanych problemów w tym 
obszarze dotyczyło braku miejsc pracy dla kobiet, a dodatkowo 4% braku pracy dla młodych osób, 12% 
zgłoszonych problemów dotyczyło kłopotów komunikacyjnych mieszkańców zarówno na terenie gminy 
Marianowo, jak i dojazdu do Stargardu co może być przyczyną braku pracy. Brak odpowiednich szkoleń, 
edukacji jest przyczyną braku kwalifikacji pracowników (8%), a 4% problemów to brak pracowników. 
Problemem jest również brak przedszkoli, w których dzieci przebywałyby ponad 8 godz. (4%). 

W obszarze ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA największym problemem mieszkańców gminy Marianowo jest 
infrastruktura drogowa, zła jakość dróg gminnych i powiatowych oraz brak chodników to 68,50% problemów. 
Brak kanalizacji w miejscowościach Dzwonowo, Czarnkowo, Gogolewo i Dalewo 7,9% zgłoszonych problemów. 
Kolejny problem to dzikie wysypiska śmieci oraz brak tras, ścieżek rowerowych w tym do Trąbek i szlakiem 
starej kolejki wąskotorowej. Pojedyncze głosy dotyczyły braku kąpieliska, odoru z kanalizacji, braku wysypiska 
śmieci. 



 

Największym problemem w obszarze SPOŁECZNO-KULTURALNYM dla mieszkańców gminy Marianowo jest brak 
oferty spędzania wolnego czasu, szczególnie dla kobiet, dzieci i młodzieży (51,3%), zgłaszane oferty to warsztaty 
kulinarne, rękodzielnicze, zajęcia fittnes, aerobik. Dla mieszkańców Trąbek problemem jest brak świetlicy 
wiejskiej, a dla Czarnkowa brak toalet, które utrudniają realizację zajęć w świetlicy. Wśród potrzeb zgłoszono 
rozbudowę placów zabaw oraz budowę siłowni zewnętrznych. Pojedyncze osoby zgłosiły problemy takie jak 
brak placu zabaw na plaży, brak opiekunów świetlic i wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia świetlicowe, 
brak izby pamięci CZAROWNIC, ścieżki wokół jeziora. 

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 zaprezentowali 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. Fiszki i ankiety 
dostępne są na stronie internetowej w zakładce do pobrania. 

Na koniec podsumowano spotkanie i podziękowano wszystkim uczestnikom. 

Kierownik biura LGD 

  

 


