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Informacja po spotkaniach otwartych dla mieszkańców obszaru  
Stowarzyszenia „LGD – Grupa Łużycka” 

 
W okresie od 02.09.2015 do 16.09.2015 w gminach członkowskich Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 
Działania – Grupa Łużycka” odbyły się spotkania otwarte dla mieszkańców, które były realizowane 
metodą WORLD CAFE i dotyczyły analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń naszego 
obszaru, a także tworzenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania moderował Sławomir 
Muzyka, który jest członkiem zarządu stowarzyszenia. W każdym ze spotkań uczestniczył również 
pracownik biura. Spotkania odbywały się według przedstawionego poniżej planu oraz 
harmonogramu: 
Plan: 

1. Rejestracja uczestników spotkania. 
2. Przywitanie i poinformowanie o celu spotkania – krótka prezentacja na temat Leadera i 

metody WORLD CAFE oraz przedstawienie zasad planowania strategicznego – wyjaśnienie na 
czym polega analiza SWOT oraz tworzenie celów strategicznych. 

3. Praca warsztatowa – mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. 
4. Przerwa. 
5. Praca warsztatowa – cele LSR. 
6. Podsumowanie informacji wypracowanych podczas spotkania. 
7. Zakończenie spotkania. 

Harmonogram: 
 Mieszkańcy Gminy BRODY - 02.09.2015, godz. 17.00 – Brody, sala posiedzeń Urzędu Gminy, 

ul. Rynek 2; 
 Mieszkańcy Gminy GUBIN - 03.09.2015, godz. 16.00 – Gubin, sala narad Urzędu Gminy, ul. 

Obrońców Pokoju 20; 
 Mieszkańcy Gminy i Miasta JASIEŃ - 04.09.2015, godz. 17.00 – Jasień, sala posiedzeń Urzędu 

Miejskiego, ul. XX-lecia 20; 
 Mieszkańcy Gminy i Miasta LUBSKO - 08.09.2015, godz. 17.00 – Lubsko, sala konferencyjna w 

BASZCIE, ul. Kopernika 19; 
 Mieszkańcy Miasta ŁĘKNICA - 09.09.2015, godz. 17.00 – Łęknica, sala OKSiR, ul. Wojska 

Polskiego 2; 
 Mieszkańcy Miasta GUBIN - 10.09.2015, godz. 16.00 – m. Gubin, sala narad Urzędu 

Miejskiego, ul. Piastowska 24; 
 Mieszkańcy Gminy LIPINKI ŁUŻYCKIE - 11.09.2015, godz. 17.00 – Lipinki Łużyckie, sala 

posiedzeń Urzędu Gminy, ul. Główna 9; 
 Mieszkańcy Gminy TRZEBIEL - 15.09.2015, godz. 17.00 – Trzebiel, sala widowiskowa, ul. 

Żarska 41; 
 Mieszkańcy Gminy TUPLICE - 16.09.2015, godz. 17.00 – Gręzawa (gm. Tuplice), świetlica 

wiejska. 
 
Przebieg i zapis istotnych elementów spotkań: 
 
Ad. 1 Przybywający na spotkania wpisywali się na listę obecności. Na stołach wyłożona była  
informacja o spotkaniu wraz z oznaczeniem finansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. W spotkaniach wzięło udział w sumie 87 osób. Na poziomie poszczególnych gmin udział 
przedstawiał się następująco: 
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 Mieszkańcy Gminy BRODY – 6 osób; 
 Mieszkańcy Gminy GUBIN – 9 osób; 
 Mieszkańcy Gminy i Miasta JASIEŃ – 12 osób; 
 Mieszkańcy Gminy i Miasta LUBSKO – 9 osób; 
 Mieszkańcy Miasta ŁĘKNICA – 12 osób; 
 Mieszkańcy Miasta GUBIN – 10 osób; 
 Mieszkańcy Gminy LIPINKI ŁUŻYCKIE – 10 osób; 
 Mieszkańcy Gminy TRZEBIEL – 10 osób; 
 Mieszkańcy Gminy TUPLICE – 9 osób. 

 
Ad. 2 Po zakończeniu rejestracji moderator rozpoczynał spotkanie od powitania zebranych  
i poinformowania o finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Następnie przedstawiał się i krótko prezentował założenia Leadera w nowej pespektywie 
finansowania. Omawiał metodę WORLD CAFE, w ramach której odbywały się wszystkie spotkania. 
Przedstawiał również zasady planowania strategicznego – wyjaśniał na czym polega analiza SWOT 
oraz tworzenie celów strategicznych. Wskazywał również jak ważny jest udział lokalnej społeczności 
w tworzeniu lokalnej strategii rozwoju.  
 
Ad. 3  Moderator dzielił uczestników spotkań na cztery grupy – bloki tematyczne: społeczny, 
gospodarczy, środowiskowy i turystyczno-rekreacyjny. Następnie poszczególne grupy zapisywały na 
przygotowanych kartach mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia występujące w ich gminach.  
Po około 10 minutach pracy grupy wymieniały się kartami, tak aby każda z grup mogła wpisać swoje 
pomysły w każdym bloku tematycznym (każda grupa inny kolor flamastra).  
Wszystkie karty zostały sfotografowane i zapisane w formie zbiorczej. Zestawienie wyników wygląda 
następująco: 
Mocne strony 

 Otwartość i mobilność mieszkańców (indywidualna). 

 Przyjazna postawa mieszkańców wobec turystów.                          

 Potencjał ludzki.   

 Inicjatywa oddolna w ważnych sprawach.  

 Dostępność do bogatej oferty turystyczo-rekreacyjnej po stronie niemieckiej (np. ogród róż w 
Forst, Park Mużakowski).   

 Rzeki: Lubsza, Nysa Łużycka i  akweny wodne. 

 Położenie przygraniczne z Niemcami. 

 Stowarzyszenia i grupy nieformalne, ludzie z pasją. 

 Miejsca i obiekty o wielkim znaczeniu historyczno-kulturowym: Park Mużakowski, Geopark, 
Pałac Brülla w Brodach, pałace, kościoły, starówka w Lubsku, zamek, dworce kolejowe, wieże 
ciśnień. 

 Dużo lasów – bogactwo fauny i flory, użytki ekologiczne, parki krajobrazowe, geoparki, runo 
leśne, zwierzyna łowna, drewno. 

 Czyste powietrze – brak zanieczyszczenia środowiska (brak przemysłu).                                           

 Rozwinięta agroturystyka. 

 Istniejące strefy inwestycyjno-ekonomiczne. 
Słabe strony 

 Postawa roszczeniowa mieszkańców.                            

 Awersja do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. 

 Brak dziedzictwa kultury. 

 Krótka historia polskości regionu. 

 Turysta omija region.  
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 Migracja i emigracja na rzecz dużych ośrodków i zagraniczna. 

 Bariera komunikacyjna(brak połączeń autobusowych i kolejowych). 

 Mała ilość ścieżek  i tras rowerowych. 

 Demografia – starzenie się społeczeństwa, zmniejszająca się liczba mieszkańców.    

 Słaba integracja. 

 Zła infrastruktura dla niepełnosprawnych.  

 Mało miejsc pracy. 

 Brak rozwiniętej bazy kulturalnej w większej części obszaru. 

 Niska aktywność mieszkańców w uczestnictwie w imprezach, zawodach itp.  

 Mała aktywność sportowa i kulturowa mieszkańców.                   

 Brak potrzebnego szkolnictwa zawodowego. 

 Brak kultu tradycji (wspólne spotkania) – brak tożsamości lokalnej.                                        

 Pokoleniowe przekazywanie biedy i korzystanie ze świadczeń Pomocy Społecznej.   

 Niskie i rozproszone zaludnienie.     

 Niskie zarobki. 

 Słaba infrastruktura drogowa.  

 Dużo nieużytków rolnych. 

 Mało  angażujących zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.  

 Słaba, prawie żadna promocja regionu (brak promocji gospodarstw agroturystycznych,                                             
regionu wewnątrz kraju – wydawnictwa, mapy, udział w imprezach, targach, festiwalach itp.)                                                

 Brak dużych zakładów pracy. 

 Nie wykorzystywanie akwenów wodnych do celów rekreacyjno-turystycznych.       

 Brak lokalnego produktu, marki – czegoś co nas identyfikuje.   
Szanse 

 Wielokulturowość.                                    

 Dostęp do placówek edukacyjnych.                                                                                                                           

 Dostęp do szerokopasmowego internetu (walka z wykluczeniem cyfrowym).  

 Realizowane projekty językowe i ekonomiczne.   

 Dostęp do bazy rekreacyjno-sportowej. 

 Integracja społeczeństwa.     

 Działania wspierające stworzenie produktu lokalnego. 

 Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie.   

 Zwiększenie aktywności sportowej i rekreacyjnej społeczności. 

 Promocja LGD w Polsce i za granicą.     

 Nawiązanie współpracy organizacji pozarządowych.  

 Większa liczba atrakcyjnych miejsc sportowo-rekreacyjnych: siłownie zewnętrzne, skateparki, 
mini golf, szachy zewnętrzne, parki linowe itp. 

 Szkolenia językowe dla przedsiębiorców, pracowników. 

 Opracowanie kalendarza (sezonami) imprez lokalnych i pozalokalnych.            

 Wykorzystanie i promocja naszej rdzennej kultury. 

 Tworzenie nowych miejsc integracji społecznej oraz modernizacja i doposażenie istniejących 
miejsc.  

 Samozatrudnienie.   

 Wzrost identyfikacji społeczności, aktywizacja i integracja. 

 Rozwój społeczeństwa poprzez podnoszenie kwalifikacji, udział w szkoleniach.   

 Dziedzictwo związane z pochodzeniem naszych przodków lub byłych mieszkańców –
Kresowianie, Łużyczanie. 

 Uatrakcyjnienie i ułatwienie kontaktów społecznych na bazie tworzenia miejsc integracji i 
wypoczynku.  
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 Utworzenie miejsc pracy (spółdzielnie socjalne, turystyka, usługi).                                             

 Aktywizacja młodzieży – oferta dla młodzieży i międzypokoleniowa. 

 Położenie geograficzne – Łużyce Wschodnie i trans graniczność. 

 Dostępność do korytarzy komunikacyjnych. 

 Poprawa infrastruktury drogowej, komunikacyjnej.                              

 Utworzenie nowych usług na które jest zapotrzebowanie. 

 Nowi inwestorzy, przedsiębiorstwa (np. kopalnia).  

 Rozwój usług na rzecz kopalni. 

 Możliwość korzystania z OZE.    

 Baza gastronomiczno-noclegowa, kąpieliska.                                                        

 Stworzenie platformy podmiotów świadczących usługi turystyczno-rekreacyjne.             

 Wypożyczalnie sprzętu turystycznego.   

 Podniesienie świadomości ludzi o atrakcyjności obszaru. 

 Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.   

 Moda na zdrowie – turystyka weekendowa. Rosnące zainteresowanie turystyką regionalną.                                   

 Punkty informacji turystycznej – promocja. 

 Zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych. 

 Odnowa i rewitalizacja zabytków (np. dworzec PKP w Lubsku, Jasieniu).   

 Rozwój przetwórstwa runa leśnego. 
Zagrożenia 

 Wykluczenie kulturowe.                                       

 Atomizacja społeczeństwa – każdy sobie, pojedynczo.                                                       

 Bierność, apatia – niechęć do aktywności. 

 Wyludnianie się regionu.  

 Zamykanie szkół.    

 Niż demograficzny.   

 Mała świadomość znaczenia drobnych inicjatyw dla rozwoju wsi i regionu.    

 Emigracja zarobkowa. 

 Brak decyzyjności zarówno ze strony inwestora (PGE) jak i władz regionalnych i rządowych w 
sprawie największego projektu na skalę krajową – kopalnie.                                         

 Możliwość upadłości istniejących nielicznych zakładów pracy. 

 Zbyt skomplikowane prawo, zbyt duże obciążenie podatkowe.  

 Ograniczenia prawne handlu bezpośredniego i sprzedaży dobrej żywności (w gospodarstwach 
i na imprezach).   

 Zanieczyszczenie środowiska.    

 Brak zainteresowania turystów regionem. 
 
Ad. 4 Po zakończeniu pracy warsztatowej w zakresie analizy SWOT następowała krótka przerwa. 
 
Ad. 5 Następna część spotkania dotyczyła tworzenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Na podstawie 
wcześniej przeprowadzonej analizy SWOT uczestnicy spotkań w zakresie 4 bloków tematycznych 
(społecznego, gospodarczego, środowiskowego i turystyczno-rekreacyjnego) wypisywali cele – 
działania, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji na poziomie ich gminy. Praca w grupach 
trwała około 10 minut i ponownie następowała wymiana kart, tak aby każda z grup mogła wpisać 
swoje pomysły w każdym bloku tematycznym (każda grupa inny kolor flamastra). 
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W ten sposób zostały przedstawione cele – działania, które powtarzały się z określoną częstotliwością 
w poszczególnych gminach członkowskich: 
 1. SFERA SPOŁECZNA 

Cele –  
działania: 
  

Poprawa jakości życia mieszkańców, w tym: Częstotliwość  

Aktywizacja mieszkańców. 4 

Tworzenie miejsc integracji społecznej mieszkańców (wiaty, ogniska, 
grill). 

4 

Integrowanie społeczeństwa (warsztaty kulturowe, spotkania 
integracyjne promujące twórczość lokalną, kultywowanie tradycji –
Łużyce, Kresy). 

7 

Poprawa jakości życia mieszkańców wykluczonych – niepełnosprawni, 
osoby starsze – miejsca dostępne dla nich). 

6 

Rozwój centrów kultury wiejskiej i miejskiej. 5 

Szkolenia zawodowe, kursy dla wszystkich w zakresie zdobywania 
nowych umiejętności. 

6 

Uatrakcyjnienie szkolnictwa związanego z zapotrzebowaniem rynku 
pracy 

4 

Stworzenie miejsc spotkań klubów integracji społecznej. 5 

Doposażenie świetlic, bibliotek, zorganizowanie kina plenerowego. 4 

Promocja zdrowego stylu życia(pakiet imprez, działań sportowych i 
turystycznych). 

9 

 
2.  SFERA GOSPODARCZA 

Cele – 
działania: 

Rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w tym: Częstotliwość  

Tworzenie nowych miejsc pracy – własna działalność, szkolenia. 6 

Wykorzystanie runa leśnego – przetwórstwo. 5 

Wzmocnienie współpracy między przedsiębiorcami, wymiana informacji 
– np. portale internetowe. 

7 

Rozwój transportu publicznego – minibusy i/lub kolejowy. 5 

Promocja gospodarcza – tv, radio, internet, produkty lokalne, ulotki, 
foldery. 

6 

Utworzenie szkolnictwa związanego z zapotrzebowaniem rynku pracy – 
np. usługi okołoturystyczne,  przetwórstwo runa leśnego, chałupnictwo, 
rękodzielnictwo, zawody poszukiwane. 

7 

 Działania mające na celu zapobiegania migracji mieszkańców poprzez 
promocję możliwości działalności gospodarczej: drobne usługi, 
przetwórstwo ekologiczne, zielarstwo, rękodzieło, chałupnictwo.  

6 

Utworzenie spółdzielni socjalnej do usług drobnych. 5 

 Dobra promocja gmin poprzez punkt informacji i platformę 
internetową. 

7 

Powstanie stref inwestycyjnych, przemysłowych (mapa inwestycyjna). 4 

 
3.  SFERA TURYSTYCZNO-REKREACYJNA 

Cele – 
działania: 

Wzbogacenie oferty turystycznej, gastronomicznej i rekreacyjnej w 
regionie, w tym: 

Częstotliwość  

Tworzenie i rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej (tanie noclegi –
pola biwakowe, domki letniskowe itp. 

8 

Promocja poprzez informatory turystyczne, broszury przynajmniej w 3 
językach. 

7 
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Utworzenie punktu informacji turystycznej.  7 

Platforma internetowa LGD w portalach turystycznych. 8 

Utworzenie ciekawych miejsc rekreacyjnych (mini golf, strzelnice, 
siłownie zewnętrzne, punkty widokowe, muzea interaktywne). 

7 

 Rozwój agroturystyki oraz usług okołoturystycznych. 7 

Rozwinięcie usług rowerowych – utworzenie wypożyczalni rowerów i 
pojazdów dla niepełnosprawnych. 

4 

Tworzenie usług w zakresie turystyki  wodnej.  7 

Wypracowanie marki regionu(np. szyszka sosnowa, śliwka gubinka, 
miód). 

8 

Budowa obiektów sportowo -rekreacyjnych ( lub modernizacja) – np. 
bieżnie.  

4 

Turystyczne zagospodarowanie rzeki Lubszy, Nysy Łużyckiej, budowa 
przystani kajakowej, pola namiotowego, infrastruktury. 

4 

Rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczno-rekreacyjne.  4 

 Rozbudowa lub remonty ścieżek rowerowych oraz szlaków.  9 

Wsparcie budowy miejsc sportowych ogólnodostępnych. 6 

 Uzupełnienie oznakowania turystycznego. 7 

 
4.  SFERA  ŚRODOWISKOWA 

Cele – 
działania: 

Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego do zrównoważonego 
rozwoju, w tym: 

Częstotliwość  

Edukacja ekologiczna – prowadzenie szkoleń proekologicznych, 
konkursów, akcje dbające o czystość, estetykę, panele dyskusyjne dla 
mieszkańców. Szkolenia ekologiczne mieszkańców – nielegalne 
wysypiska śmieci w lasach, gospodarka odpadami, spalanie śmieci w 
piecach i ogniskach przydomowych. 

7 

Wspieranie wszelkich inicjatyw w kierunku wytwarzania żywności i 
innych produktów ekologicznych (np. promocja przetwórstwa 
domowego). 

3 

Energia odnawialna OZE (wiatraki, fotowoltanika, solary – promocja, 
doradztwo, agroturystyka, świetlice, domy kultury, obiekty sportowe –
np. szatnie, sale gimnastyczne).  

8 

Rozwój rolnictwa ekologicznego – promocja, przetwórstwo domowe. 3 

Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody itp. – informacja, tablice.  5 

Zapewnienie odpowiedniej ilości śmietników i toalet przy zabytkach, 
parkach, ścieżkach rowerowych. 

6 

Budowa ścieżek i wiat edukacyjnych. 3 

Wyszkolenie lokalnych przewodników przyrodniczych i turystycznych. 6 

Utworzenie mobilnego PSZOKa – promocja recyklingu.  5 

 
Ad. 6 Po zakończeniu pracy warsztatowej moderator podsumowywał informacje wypracowane 
podczas spotkań. Obecni na spotkaniach we wszystkich gminach członkowskich wskazywali 
szczególną potrzebę realizacji przedsięwzięć związanych z: 

 integracją społeczną (wydarzenia sportowe, kulturowe i rekreacyjne); 

 pozyskaniem turystów na dłużej niż jeden dzień; 

 promocją obszaru LGD w zakresie turystyki, rekreacji, inwestycji – obszar jest nieznany w 
Polsce i za granicą (nawet w Niemczech); 

 zwiększeniem atrakcyjności obszaru; 
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 rozwojem przedsiębiorczości w zakresie usług wykorzystujących walory obszaru. 
 
Ad. 7 Po podsumowaniu moderator dziękował wszystkim za uczestnictwo oraz intensywną i twórczą 
pracę. Zapewniał, że wszystkie pomysły i opisane operacje będą poddane wnikliwej analizie w 
odniesieniu do określenia celów lokalnej strategii rozwoju. 
 


