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WARSZTATY TWORZENIA 
LOKALNEJ STRATEGII 
ROZWOJU OBSZARU 
„MIĘDZY PROSNĄ A 

WARTĄ”

Wieruszów, 09.12.2008r.
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STATYSTYKI
Warsztaty tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju  obszaru 

„Między Prosną a Wartą”  odbyły  się w Gminie: 
 Czastary (12.08.2008r.),
 Łubnice (04.09.2008r.),
 Galewice (10.09.2008r.),

 Bolesławiec (11.09.2008r.),
 Wieruszów (17.09.2008r.),
 Lututów (18.09.2008r.), 
 Sokolniki (19.09.2008r.), 
 Klonowa (23.09.2008r.) .

W warsztatach uczestniczyło 265 mieszkańców obszaru,

 z czego 170 wzięło udział w badaniu ankietowym.
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ANKIETA
1. Czy możliwe jest stworzenie spójnego obszaru „Między Prosną 

a Wartą”?                                                 
2. Czy jesteś gotów być członkiem Stowarzyszenia „Między Prosną 

a Wartą” – Lokalna Grupa Działania 
3. Czy jesteś gotów włączyć się aktywnie w realizację Lokalnej Strategii 

Rozwoju?
4. W jaki sposób możesz pomóc w jej wdrażaniu?
5. W jakiej działasz organizacji: społecznej, zawodowej, innej (formalnej 

lub nieformalnej)?
6. Czy i w jaki sposób Twoja organizacja mogłaby włączyć się w realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju?
7. Jakich korzyści spodziewasz się  po realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju?
a) osobistych,

 b)dla rozwoju obszaru, na którym  żyjesz;
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1. Wymień czynniki świadczące o podobieństwie obszarów 9 gmin: 
Bolesławiec, Czastary, Galewice, Klonowa, Lututów, Łubnice, Sokolniki, 
Wieruszów.  Podaj w kolejności od tych czynników, gdzie podobieństwo 
jest największe.

2. Jakie zasoby (przyrodnicze, kulturalne, gospodarcze, inne) 
są najważniejszym atutem rozwojowym obszaru „Między Prosną 
 a Wartą”?

3. Jakie są największe problemy i bariery w rozwoju obszaru „Między 
Prosną a Wartą”?

4. Jakie kierunki rozwoju powinny być realizowane na obszarze „Między 
Prosną a Wartą”?

5. Jakie znaczenie dla rozwoju, może mieć program LEADER?
6. Jakie działania powinna podjąć Lokalna Grupa Działania, aby wspierać 

rozwój gospodarczy tego obszaru?
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1. Jakiego rodzaju działania władz lokalnych, Lokalnej Grupy Działania
 wpłynęłyby najbardziej na podniesienie poziomu/jakości Twojego życia?

2. Wymień najważniejsze Twoim zdaniem bariery dla rozwoju gospodarczego 
obszaru, na którym żyjesz

3. Czy w trakcie swojej kariery zawodowej korzystałeś ze wsparcia urzędu 
pracy, OHP, agencji zatrudnienia?

a) Jeśli TAK, kto go udzielił, jakiego rodzaju było to wsparcie i kiedy
                    miało miejsce ostatni raz?

5. Czy w Twoim otoczeniu (miejscowość, osiedlę, dzielnica) są osoby bierne 
zawodowo?

                   a) Jeśli TAK, to co Twoim zdaniem jest przyczyną ich bierności
                   zawodowej?

7. Czy podnosiłeś/aś swoje kwalifikacje zawodowe w ciągu ostatnich 6. lat?
a) Jeśli TAK, to w jaki sposób (np. szkolenia, studia, itp.) i z czyjej

               inicjatywy (np. inicjatywa własna, pracodawcy, urzędu pracy, inna)?
 b)  Jeśli NIE, to dlaczego?
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH
PONAD 95% UCZESTNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH  WIERZY, ŻE 

JEST MOŻLIWIE UTWORZENIE SPÓJNEGO OBSZARU „MIĘDZY 
PROSNĄ A WARTĄ”.

SZCZEGÓLNIE AKTYWNE GRUPY WŚRÓD BADANYCH :
Radni, Sołtysi  i Członkowie OSP oraz przedstawiciele innych organizacji 

działających na obszarze „Między Prosną a Wartą”. 

RODZAJE DEKLAROWANEGO WSPARCIA PRZY TWORZENIU SPÓJNEGO 
OBSZARU: 

 uczestniczenie w warsztatach/spotkaniach, 
włączenie się w tworzenie, a później w realizację i promocję LSR 

  zachęcanie innych mieszkańców do współpracy.  

OCZEKIWANIA ANKIETOWANYCH W  ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ LSR: 
poprawa warunków życia mieszkańców,

rozwój integracji społeczeństwa lokalnego, 
rozwój ekonomiczno- gospodarczy obszaru.  
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CZYNNIKI I ZASOBY PRZYRODNICZE, KULTURALNE I GOSPODARCZE 
SPRZYJAJĄCE UTWORZENIU SPÓJNEGO OBSZARU „MIĘDZY PROSNĄ A 

WARTĄ” : 
położenie geograficzne, 

podobna powierzchnia, liczba ludności i charakter gmin,
dolina rzeki Prosny, 

tereny leśne,  
tradycja, kultura i  zabytki, 

przemysł stolarski i meblarski oraz mięsny, 
hodowla trzody chlewnej, itd. 

NAJWIĘKSZE PROBLEMY ORAZ BARIERY DLA ROZWOJU OBSZARU, W TYM 
ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 
brak środków finansowych,  

skomplikowane procedury utrudniające pozyskiwanie środków z UE 
     i brak specjalistów w tym zakresie, 

niski poziom aktywności społeczeństwa lokalnego, 
brak konkretnych zasobów sprzyjających rozwojowi obszaru, itp.  
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ZADANIA LGD JAKO ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA REALIZACJĘ 
LSR: 

 rozwój współpracy ze społeczeństwem lokalnym, samorządami oraz organizacjami,
  przygotowanie spotkań o charakterze informacyjnym oraz imprezy informacyjno- 

kulturalne, w czasie których przekazywane byłyby  mieszkańcom  informacje nt. 
możliwości pozyskiwania środków pomocowych, 

wsparcie  finansowo dobre pomysły  sprzyjające rozwojowi obszaru, stworzyć 
mieszkańcom warunki dla rozwoju 

edukacyjno- kulturalno- rekreacyjnego, itd. 

UCZESTNICY BADANIA ANKIETOWEGO W ODNIESIENIU DO  RYNKU 
PRACY:

 22% ankietowanych korzystało w swojej karierze zawodowej  z pomocy Urzędu 
Pracy lub OHP czy GOPS- u,

 55% ankietowanych w ostatnich latach podnosiło swoje kwalifikacje zawodowe 
poprzez podjęcie studiów lub udział w szkoleniach czy kursach, głównie z własnej 

inicjatywy. 
 66% ankietowanych w swoim otoczeniu dostrzega osoby bierne zawodowo.
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PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU

3. Tworzenie i promocja grup producenckich. 

1. Profesjonalizacja sektora III (zarządzanie, księgowość).

2. Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców obszaru, 
w tym rozwój organizacji pozarządowych , integracja społeczna, rozwój 

edukacyjno-kulturalny oraz sportowo- rekreacyjny mieszkańców, krzewienie 
tradycji wśród młodzieży.

4. Rozwój kształcenia ustawicznego, w tym: organizacja 
szkoleń  i kursów, utworzenie ośrodków kształcenia zawodowego.
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6. Promocja wysokiej jakości mięsa wieprzowego.  

7. Rozwój turystyki i agroturystyki, promocja obszaru
 w tym: budowa zbiorników wodnych, rozwój ścieżek rowerowych, 

pieszych, szlaków konnych ,  rozwój bazy noclegowej i 
gastronomicznej, utworzenie bazy obozowo- rekreacyjnej, 

utworzenie skansenów i muzeów, zadbanie o zabytki.

8. Wypromowanie produktu lokalnego 
np. „Księżycówka”, „Chleb Łubnicki” 

9. Rozwój rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego.

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
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PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU 
LEADER 

O WARTOŚCI 25 TYS.–1,5 MLN ZŁ
1. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych – 

centrum obsługi organizacji .

2. „ Aktywizacja społeczeństwa”

 szkolenia w zakresie:
        - operatora wózków widłowych,
        - operatorzy urządzeń dźwigających,
       -  operatorów maszyn numerycznie sterowanych (HDS),
 podnoszenie kwalifikacji:
       -  kierowców kategorii C, E,
       -  maszyn rolniczych (np. kombajnów),
 tworzenie nieformalnych grup producenckich.
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3. „Rozwój kultury wiejskiej poprzez budowę świetlicy wiejskiej”
 wyposażenie świetlicy – sala komputerowa ze stałym dostępem do Internetu,
 organizacja czasu wolnego wg zainteresowań  dla dzieci, młodzieży i osób
     dorosłych,
 organizacja szkoleń o tematyce zgodnej z zainteresowaniami mieszkańców,
 utworzenie klubo-kawiarni.

4. Rozbudowa zaplecza rekreacyjno- sportowego
 i instytucji kulturalnych na terenach wiejskich.

5. Rozwój lokalnej aktywności z wykorzystaniem lokalnego 
dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego.

6. Organizacja imprez cyklicznych, mających na celu 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego.
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7. „Grzybobranie w Klonowskich lasach” 
    organizacja 2 imprez w lesie (sobota, niedziela)
             - zebranie grupy,
             - sporządzenie mapy lasów i poradników do rozpoznawania grzybów,
             - przygotowanie przewodników do oprowadzania po lesie,
             - kiełbaski i ziemniaki przy ognisku oraz kawa i ciasto,
             - sprzedaż produktów rolnych (ziemniaki, warzywa) oraz produktów
                leśnych i produktów regionalnych.

8. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego”
⇒ opracowanie słownika miejscowych nazw (nazwy pól, lasów, rzek części 
miejscowości),
⇒skatalogowanie obiektów o charakterze historycznym znajdujących się na 
terenie gminy,
⇒ opracowanie albumu zawierającego lokalne zwyczaje, tradycje i potrawy,
⇒ zorganizowanie zespołu folklorystycznego (instruktor, stroje, instrument).
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9. Chrońmy (promujmy) zabytki:
•  powołanie grupy osób pilotujących pozyskiwanie funduszy,
•  przeszkolenie osób na w/w temat,
•  stworzenie warunków do działania  (lokal, dostęp do Internetu).

10. Zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa 
przyrodniczego i krajobrazowego;

  stworzenie map, na których będą zaznaczone cenne obszary przyrodnicze,
  oznakowanie  cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego,
  wyznaczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych prowadzących do cennych

     obszarów przyrodniczych,
  wyznaczenie ścieżek edukacyjnych i stworzenie miejsc „wypoczynkowych”,
  promocja obszaru.
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Cel główny ………………..???
Cel szczegółowy ……………………….???

Cel szczegółowy ……………………….???

Cel szczegółowy ……………………….???

Cel szczegółowy ……………………….???
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Dziękujemy za uwagę 

 

ul.  Mirkowska  19
98-400  Wieruszów

Tel./ faks  062  581  03  83


