
Lipka, 05.08.2022 r.  

Notatka ze spotkania konsultacyjnego (4) 

– Lipka 

spotkania realizowane w ramach działalności 

Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska 

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „LSR”  

 

Termin: 05.08.2022 r. 

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury,  IV Dyw. Piechoty WP 2, Lipka 

Czas: 15:30 – 17:45 (2,15h) 

Liczba uczestników: 26 

  

 Spotkanie rozpoczął Dyrektor Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska  p. Marek 

Romaniec, który przywitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawił główny cel spotkania,  

a także zarysował założenia programowe na nowy okres działalności LGD.  

 Podczas spotkania wybrzmiało, że dotychczasowe działania LGD opierały się na 

monofunduszowości, jednak kolejna perspektywa umożliwia szersze działania LGD z uwagi na fakt 

możliwości sięgania po środki, m.in. z programu regionalnego, tj. Fundusze Europejskie dla 

Wielkopolski na lata 2021 – 2027 (EFS 2021+).  

 Następnie p. Katarzyna Dudzic (osoba wspierająca przy tworzeniu LSR) omówiła główne 

obszary działań wynikające z programu FEW 2021+: działania edukacyjne (w tym przekwalifikowanie 

pracowników, elastyczne formy zatrudniania, ergonomia pracy – włączanie technologii do systemów 

pracy, edukacja przedszkolna, ogólna oraz zawodowa), kształcenie dorosłych, usługi społeczne (szeroki 

wachlarz możliwości), mieszkalnictwo wspomagane i chronione, integracja społeczna, aktywizacja 

społeczna na rzecz rozwoju lokalnego. Zaznaczyła przy tym, że są to tzw. działania miękkie,  

które wykluczają realizację inwestycji, np. poprzez modernizację/ budowę czy przebudowę 

nieruchomości. Środki związane z inwestycjami mieszczą się w programie regionalnym „Europejskie 

Fundusze Rozwoju Regionalnego”.  

Podczas spotkania pokrótce zostały omówione planowane działania na nowy okres 

programowania, m.in.:  

✓ działania kulturowe (dziedzictwo kulturowe, edukacja wielopokoleniowa, polityka senioralna – 

w tym funkcjonowanie Klubów Seniora+); 

✓ turystyka (w szerszym ujęciu niż dotychczas), m.in. działania polegające na przygotowaniu 

ścieżek rowerowych; działania realizowane w oparciu o już posiadane zasoby lokalne; 

✓ rozwój agroturystyki (nowość) oraz możliwość skorzystania ze wsparcia przez rolników (osoby 

ubezpieczone w ramach KRUS’u), którzy byli dotychczas wykluczeni z możliwości korzystania 

z oferty LGD; 

✓ aktywizacja społeczna; 



✓ zagrody edukacyjne; 

✓ SMART VILLAGE (inteligentne wsie); społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje 

nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia oraz zrównoważonego 

rozwoju (wspieranie działań NGO, współpraca z JST); 

✓ edukacja ekologiczna (ochrona klimatu, odnawialne źródła energii); 

✓ społeczność informacyjna; 

✓ odnowa wsi; 

✓ przeszkolenie animatorów kultury (świetlice wiejskie); 

✓ przedsiębiorczość. 

 

Dyrektor LGD wspomniał, że dodatkowo partnerstwa przy organizacji konkursów  będą 

punktowane w projektach w nowej perspektywie (zrzeszenie samorządów lokalnych oraz 

wzmocnienie branży turystycznej), a p. Katarzyna Dudzic podała przykład pilotażowego 

partnerstwa w woj. pomorskim w zakresie realizacji usług społecznych, gdzie liderem 

przedsięwzięcia były NGO, a partnerami JST. 

Dokonano krótkiego przeglądu jakie działania i obszary wsparcia były realizowane  

w dotychczasowej działalności LGD, zgodnie z możliwościami programowymi. 

 

W toku dyskusji otwartej zidentyfikowano następujące wyzwania, z jakimi należy się  

zmierzyć: 

• brak miejsc pracy świadczenia usług opiekuńczo-zdrowotnych (w szczególności w kontekście 

osób starszych); 

• brak koordynacji działań na rzecz społeczności lokalnej – niewykorzystane świetlice wiejskie; 

• brak miejsc długotrwałej opieki zdrowotnej; 

• brak miejsc w ZOL w Złotowie (długi okres oczekiwania); 

• niska świadomość i braki edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, wolontariatu, 

kultury, historii itp.; 

• problemy w utrzymaniu świetlic wiejskich polegające na brak wystarczających funduszy,  

aby opłacić podstawowe rachunki, zapewnić aktywność na świetlicach oraz opłacić animatorów 

kultury); 

• fundusz sołecki jest w dużej mierze przeznaczany na ww. działania, ale jest niewystarczający, 

aby móc w pełni uruchomić świetlice wiejskie;  

• świetlice wiejskie cieszą się zainteresowaniem szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy 

koszty utrzymania są największe (prąd, ogrzewanie itp.); 

• duży problem z zasięgiem sieci komórkowych w m. Debrzno Wieś oraz m. Czyżkowo – 

utrudnienie komunikacyjne (słaby Internet, przerywane lub niemożliwe do odbycia rozmowy 

telefoniczne); 

• niska świadomość dzieci, młodzieży, ale i dorosłych mieszkańców nt. bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, w miejscach rekreacji, nad wodą, itp.; 



• droga wojewódzka nr  188 stanowi od jakiegoś czasu „skrót nad morze” – duże natężenie ruchu, 

hałas, niebezpieczeństwo; 

•  brak terenów inwestycyjnych. 

 

Uczestnicy spotkania  wyrazili również swoje oczekiwania wobec nadchodzącej 

perspektywy programowania, tj. możliwych źródeł finansowania. Przede wszystkim duże 

znaczenie dla Lipki mają następujące kwestie, które wynikają z zapotrzebowania lokalnej 

społeczności: 

• potrzeba przeszkolenia osób pod kątem animatorów kultury i zabezpieczenia chociaż 

okresowego finansowania ich zaangażowania; 

• potrzeba organizowania zajęć/ spotkań/ warsztatów podnoszących świadomość dzieci  

i młodzieży w obszarze ekologii, ochrony klimatu, kultury (lokalnych tradycji), itp.; 

• potrzeba tworzenia miejsc świadczenia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, osób 

starszych (tendencja starzejącego się społeczeństwa); 

• działania na rzecz polityki senioralnej (w szerokim aspekcie); 

• zabezpieczenia/ wykształcenie kadry specjalistycznej w obszarze opieki geriatrycznej (brak 

specjalistów); 

• potrzeba przygotowania oferty w zakresie usług rehabilitacyjnych, nawet za częściową 

odpłatnością;  

• stworzenie punktów terenowych, miejsc w lokalnych placówkach w zakresie spotkań  

i świadczenia kompleksowych usług na rzecz polepszenia zdrowia dla mieszkańców, 

ewentualnie zabezpieczenie transportu i środków finansowych, aby mieszkańcy mogli 

korzystać z takiej formy wsparcia, np. w mieście powiatowym; 

• potrzeba budowania partnerstw lokalnych – wspólne podejmowanie aktywności w obszarze 

realizacji inicjatyw (wspólne cele oraz łączenie różnych dostępnych narządzi); 

• potrzeba stworzenia miejsca wspólnych spotkań  w m. Potulice Nowe – brak świetlicy; 

• łączenie inicjatyw, np. zbiorcze zamawianie usług, towarów dbając o rabaty lub obniżenie 

kosztów transportu (potrzeba związania relacji partnerskich miedzy sołectwami oraz 

cyklicznych spotkań – komunikacja i wymiana doświadczeń); 

• zadbanie o zabezpieczenie środków w programach na nową perspektywę w obszarze 

techniczno-organizacyjnym (np. wynagrodzenie dla palacza); 

• organizacja spotkań/ szkoleń w zakresie odnoszenia świadomości nt. bezpieczeństwa (w ruchu 

drogowym, pieszym, podczas spędzania czasu wolnego, itp.); 

• rozszerzenie oferty turystycznej, np. utworzenie szlaków pieszo-rowerowych; 

• potrzeba utworzenia placu zabaw w m. Debrzno Wieś; 

• zagospodarowanie powierzchni po byłej jednostce wojskowej -zablokowanie inwestycji, które 

w konsekwencji zanieczyszczałyby środowisko lub powodowały nieprzyjemny zapach 

unoszący się w powietrzu; 



• potrzeba postawienia, np. wiat w miejscowościach, w których brakuje miejsc spotkań – potrzeba 

integracji mieszkańców. 

 

W trakcie dyskusji odnotowano możliwości tworzenia zagród edukacyjnych, 

prowadzonych na bazie gospodarstwa rolnego. Działając w tym obszarze należy zaplanować 

szeroko zakrojoną współpracę: szkoły, samorząd, sołtysi, radni, itp.). 

Na koniec spotkania poinformowano zebranych, w najbliższym czasie dostępna będzie 

ankieta „Nic o nas bez nas” (w formule on-line), w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje 

potrzeby względem poprawy jakości życia w gminie Tarnówka. Ankieta zawiera dane statystyczne 

określające, m.in. wiek, płeć, status na rynku oraz pytania dotyczące sektorów gospodarki, które 

wymagają interwencji czy priorytetów działań LGD.  

 

Na tym spotkanie zakończono. 

Protokołowała: Katarzyna Dudzic, 05.08.2022 r.  


