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Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. 

Oznacza to konieczność przygotowania dokumentów programowych będących 

podstawą wydatkowania środków finansowanych w ramach funduszy unijnych. 

Dotyczy to takŜe polityki rozwoju obszarów wiejskich. Zgodnie z załoŜeniami 

reformy polityki obszarów wiejskich od roku 2007 wsparcie rozwoju obszarów 

wiejskich będzie finansowane w ramach nowego funduszu – Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie 

finansowania wspólnej polityki rolnej (DZ.U.UE z dnia 11.08.2005).  

Zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zostały określone  

w Rozporządzeniu Rady (WE) 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.UE z dnia 21.10.2005).  

Zadaniem EFRROW, ustanowionym rozporządzeniem Rady (WE)  

nr 1290/2005, jest promocja zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich we 

Wspólnocie, uzupełniającą politykę rynkową i politykę wspierania dochodów  

w ramach wspólnej polityki rolnej, politykę spójności i wspólna politykę rybołówstwa. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. dotyczące 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju 

Obszarów Wiejskich jest podstawą do Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
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Wieś Lipki Wielkie zamierza skorzystać z nowej perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej opartej przede wszystkim o Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa 3 – Działanie 3.4 Odnowa i rozwój 

wsi. 

W ramach działania Odnowa i rozwój wsi miejscowość Lipki Wielkie naleŜąca 

do Gminy Santok zamierza stworzyć warunki dla rozwoju  

społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich poprzez wsparcie inwestycyjne 

przyznawane na zagospodarowanie przestrzeni publicznej,  odbudowę i poprawę stanu 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności 

turystycznej obszarów wiejskich. Efektem tego będzie poprawa jakości Ŝycia 

mieszkańców wsi Lipki Wielkie oraz okolicznych wsi tj. Lipki Małe, Baranowice, 

Mąkoszyce, Ludzisławice, Nowe Polichno, Jastrzębnik poprzez zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych. UmoŜliwi równieŜ rozwój toŜsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. 

Ponadto plan rozwoju wsi Lipki Wielkie jest planem otwartym, w którym 

będzie moŜna dokonywać aktualizacji w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości 

finansowych. PowyŜsze zdefiniowanie daje swobodę dopisywania nowych działań  

w latach 2007 – 2013 w zaleŜności od uruchomienia i dostępu środków finansowanych 

w ramach funduszy unijnych. 
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I. Ogólna charakterystyka miejscowości 
 
 
1. Podstawowe dane 

 
Powierzchnia: 32 km2 

 
Liczba ludności: 1233 osób ( stan na dzień 25.06.2008) 

             

2. PołoŜenie 
 

Lipki Wielkie połoŜone są w województwie lubuskim, w powiecie 

gorzowskim, w  południowo - zachodniej części gminy Santok. Wieś leŜy w Kotlinie 

Gorzowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie sołectw Santok, Stare Polichno oraz 

Goszczanowo.  Dojazd do Lipek Wielkich zapewniają drogi lokalne z Gorzowa 

Wielkopolskiego przez Santok, z Drezdenka przez Gościm i ze Strzelec Krajeńskich 

przez Zwierzyń.  
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3. Rys historyczny 
 

ZałoŜenie wsi datuje się na rok 1580. Prawdopodobnie w BoŜe Narodzenie 

bracia Wolf i Christoph von Rulicke z Gralewa zezwolili swoim poddanym budować 

osadę „Lybky”. W 1601 roku po śmierci Christopha von Rulicke Lipki objął  

w posiadanie jego syn Dietrich, który załoŜył tu siedzibę rycerską. W tym czasie został 

zbudowany pałac. Wieś leŜała na pograniczu brandenbursko - polskim, które było 

przedmiotem sporów międzynarodowych. Roszczenia polskie dotyczyły równieŜ 

obszaru wsi Lipki. W chwili zakładania wsi faktyczna granica państwa przebiegała na 

południe od Lipek. Do końca II wojny światowej Lipki naleŜały do niemieckiej Nowej 

Marchii w Brandenburgii. 

Zasadniczy wpływ na rozwój wsi w XIX wieku miało połoŜenie przy często 

uczęszczanym szlaku komunikacyjnym. W 1891 roku zbudowano szosę z Polichna do 

Lipek. Wieś stała się lokalnym ośrodkiem handlowo - usługowym dla połoŜonej na 

lewym brzegu Noteci części powiatu. Przed I wojną światową Lipki były największą 

wsią powiatu gorzowskiego, a w okresie międzywojennym pomimo tego, Ŝe pod 

względem obszaru plasowały się na siódmym miejscu, z uwagi na liczbę mieszkańców 

uchodziły za największe. 

1 stycznia 1929 roku z połączenia Starych i Nowych Lipek, Kurzelewa i Pomianowic 

utworzono jedną gminę wiejską. W latach 1940 – 1945 na terenie wsi znajdował się 

obóz jeniecki podległy Stalagowi III w Drzewicach. Początkowo przebywało w nim 

ok. 500 jeńców polskich, zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach.  

W połowie 1942 roku zostali oni zastąpieni przez jeńców francuskich. Wieś została 

wyzwolona 29 stycznia 1945 roku i zasiedlona głównie przez osadników wojskowych. 

Początkowo nosiła ona nazwę Lipka. Od stycznia 1946 roku nazwę zmieniono na 

Lipki Wielkie. 
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II. Analiza zasobów 
 

 
1. Środowisko przyrodnicze. 
 

• Walory krajobrazu -  Rzeźba terenu miejscowości stanowi obniŜenie  

w dolinne ze swoimi starorzeczami, liczną siecią kanałów; od południa 

obejmuje Puszczę Notecką, co nadaje miejscowości interesujące walory 

przyrodnicze i turystyczno - krajobrazowe.  

 

 

 

• Walory klimatu – Z uwagi na krańcowo zachodnie połoŜenie miejscowości 

na mapie Polski sprawia, Ŝe jej klimat pozostaje pod wyraźnym wpływem 

klimatu oceanicznego. Zimy na terenie miejscowości są łagodne z częstymi 

odwilŜami; lata nieco chłodniejsze z większą ilością opadów. Średnia 

roczna temperatura powietrza wynosi około 8°C. Średnia temperatura  

w styczniu kształtuje się na poziomie  - 1,2°C, a lipca na poziomie 17,7°C.  

Średnia liczba dni pochmurnych w roku wynosi około 150, gdzie 

maksymalne zachmurzenie przypada na grudzień. Średnioroczne opady 

wynoszą 565 mm. 
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• Szata roślinna - Większość gatunków roślin, które od dawna osiedliły się na 

naszym obszarze, reprezentuje element środkowoeuropejski. Najbardziej 

widoczne są pospolite gatunki drzew budujących nasze lasy takie jak: sosna, 

buk, klon, brzoza, olcha czy dąb oraz wiele pospolitych roślin zielnych, 

krzewów i krzewinek. 

• Lasy - Leśna szata roślinna na terenie gminy zajmuje 35% jej powierzchni, 

toteŜ jest ona niezmiennie waŜnym składnikiem lokalnego środowiska 

naturalnego. Pod okapem drzewostanu wytwarza się specyficzny fitoklimat, 

ale niezaleŜnie od tego lasy, zwłaszcza ich większe kompleksy, 

oddziaływują na lokalny klimat agrocenoz. Największe kompleksy leśne 

zlokalizowane są w północno - zachodniej (Puszcza Gorzowska)  

i południowej części gminy (Puszcza Notecka). Na terenie gminy Puszcza 

Gorzowska zajmuje obszar 3.175 ha, natomiast Puszcza Notecka - 2.745 ha. 

W wyniku działalności gospodarczej człowieka, dominującym gatunkiem 

drzew jest sosna zwyczajna, gatunek o szerokiej amplitudzie Ŝyciowej.  

W lasach na terenie gminy, głównie w Puszczy Gorzowskiej, pojawia się 

dąb, brzoza, osika i buk. W miejscach ich występowania wzbogacona 

zostaje warstwa podszycia i runa leśnego. W podszycie pojawia się m.in.:  

leszczyna, kruszyna, jarzębina, a w runie: gruszyczka okrągłolistna, 

jastrzębiec baldaszkowy, borówka brusznica, siódmaczek leśny, paproć, 

orlica pospolita, konwalia majowa i dwulistna. W obu zwartych 

kompleksach powszechnie występują, tworząc zwarte pokrycia dywanowe, 

krzewinki jagody. W południowo - zachodniej części gminy, na 

rozlewiskach pradoliny Noteci i Warty, na Ŝyznych terenach okresowo 

zalewanych z ruchomą wodą, zachowały się fragmenty lasów łęgowych. 

Dominującymi gatunkami na tych terenach jest olsza czarna, wierzba biała, 

topola czarna oraz, w mniejszym stopniu, dąb i jesion. Nadrzeczne lasy 

łęgowe są najbogatszym w gatunki roślin i zwierząt środowiskiem leśnym. 

śyje w nich 62% wszystkich gatunków śródlądowych ptaków europejskich, 

stanowią jednak tylko 5% stanu pierwotnego. Stanowią najbardziej 

przekształcone przez człowieka środowiska leśne. Głównymi przyczynami 
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zanikania lasów łęgowych w dolinie Warty i Noteci były: masowe 

wylesienia dla celów gospodarki rolnej, zabiegi hydrotechniczne (melioracje 

i osuszanie podmokłych gruntów) oraz sadzenie gatunków obcego 

pochodzenia. Wszystkie te zabiegi zniekształciły pierwotny obraz koryt  

i dolin rzecznych, na miejscu lasów łęgowych powstały pastwiska oraz 

uprawy wikliny. 

 

 

 

• Świat zwierzęcy – Świat zwierzęcy na terenie gminy to drugi po szacie 

roślinnej komponent środowiska, który ma charakter napływowy. Formował 

się on w procesie migracji i osiedlania gatunków w okresie polodowcowym. 

Liczną grupę zwierząt na terenie gminy stanowią ptaki. Ze względu na 

niezmącony spokój, na obszarze miejscowości wyróŜnia się blisko 208 

gatunków, z czego 70 stanowią ptaki wędrowne m.in. takie gatunki lęgowe 
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jak Ŝuraw, gęgawa, kulik wielki, bocian biały i czarny, jastrząb, myszołów 

oraz bardzo rzadko spotykane rybitwy białoskrzydłe. Kolejnym, licznym 

przedstawicielem zwierząt są ssaki. Na terenie gminy występuje ich około 

50 gatunków naleŜących do 6 rzędów. Z tej grupy aŜ 26 gatunków zalicza 

się do grupy ginących i zagroŜonych.  Przedstawicielami ssaków 

owadoŜernych na terenie gminy są: jeŜe, krety i drobne ryjówkowate. Ssaki 

drapieŜne reprezentowane są na terenie gminy głównie przez lisa oraz kilka 

gatunków łasicowatych. Gryzonie są najmniejszymi roślinoŜercami, a ich 

niewielkie rozmiary pozwalają im Ŝyć niemal wszędzie. W regionie 

występuje równieŜ 7 gatunków gadów, wszystkie objęte są ochroną 

gatunkową. Do najbardziej zagroŜonych naleŜą Ŝółw błotny, który 

występuje na terenie Puszczy Noteckiej. Na tym terenie spotkać moŜna 

takŜe gniewosza plamiastego. Jest to niejadowity wąŜ, któremu grozi 

całkowite wyginięcie. Coraz rzadziej spotykanymi gatunkami są Ŝmija 

zygzakowata oraz padalec. W rzekach i jeziorach zlokalizowanych na 

terenie gminy występują 42 gatunki ryb. Są to w większości gatunki 

popularne takie jak: szczupak, leszcz, okoń czy płoć.  

• Zasoby wód powierzchniowych – W obrębie gminy przepływa kilka rzek  

i kanałów. Południową i zachodnią granicę gminy stanowi Warta. Jest rzeką 

II rzędu, prawobrzeŜnym dopływem Odry do której uchodzi w jej  

617,6 km. Wypływa ze źródeł w Kromołowie na WyŜynie  

Krakowsko - Częstochowskiej. Długość całkowita Warty wynosi 808,2 km 

(w tym na terenie gminy ok. 20 km). PrawobrzeŜnym dopływem Warty jest 

Noteć. Długość całkowita Noteci wynosi 388,4 km, a powierzchnia zlewni 

całkowitej 17.330,5 km 2. Na terenie gminy tworzy liczne starorzecza  

i rozlewiska, oprócz głównego nurtu - rzeka niesie równieŜ swoje wody 

korytem Starej Noteci. Jest rzeką Ŝeglowną poczynając od jeziora Gopło. 

Wraz z Kanałem Bydgoskim i Wartą tworzy drogę wodną Odra - Wisła. 

Największym dopływem Noteci na terenie gminy jest Kanał Rana. Kanał 

ten zwany jest równieŜ Kanałem Pulsa, jest ciekiem IV rzędu, prawym 

dopływem Noteci, do której uchodzi w jej 0,8 km w miejscowości Santok. 
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Kanał Rana nawadnia tereny po prawej stronie Noteci, na dnie Kotliny 

Gorzowskiej. Długość Kanału wynosi 18,3 km, w tym na terenie gminy 

4.900 m, a jej powierzchnia zlewni całkowitej 459,9 km2. 

• Zasoby wód podziemnych - Na terenie gminy poziomy wodonośne 

zlokalizowane są w utworach piętra czwartorzędowego, związane  

z utworami piaszczysto - Ŝwirowymi pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej, 

stanowiącej obniŜenie morfologiczne wykorzystywane przez system rzeczny 

Warty i Noteci. Jest to zbiornik stosunkowo najbardziej naraŜony na 

zanieczyszczenia, pomimo duŜej odnawialności wód. Wynika to z płytko 

połoŜonego zwierciadła wód podziemnych, słabej lub braku izolacji tego 

poziomu od powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi, stosunkowo 

duŜego zaludnienia oraz działalności rolniczej. Ponadto na stan czystości 

wód zbiornika wpływają takŜe wody drenowane z wysoczyzn i partii 

przyskarpowych doliny Noteci i Warty. 

• Gleby - Teren gminy pokrywają głównie czwartorzędowe osady lodowcowo 

- plejsctoceńskie. Ponad 60% powierzchni stanowią utwory lodowcowe 

(piaski i gliny), a pozostałą pokrywają osady holoceńskie (torfy, mursze, 

piaski rzeczne, aluwia). Większość gleb uprawnych (znajdujących się 

przede wszystkim w północnej części gminy, w strefie moreny czołowej) 

zaliczyć moŜna do gleb lekkich, których zaletą jest łatwość uprawy 

mechanicznej i szybkie obsychanie na wiosnę. Na terenie gminy dominują 

gleby brunatne i piaskowe wykształcone z piasków słabo gliniastych  

i gliniastych oraz, głównie w południowej części gminy, gleby torfowe  

i murszowo - torfowe. Według podziału bonitacyjnego, która określa jakość 

gleb, naleŜy stwierdzić, Ŝe w ogólnej powierzchni gruntów ornych gminy 

Santok przewaŜają gleby średniej klasy IVa i IVb - 46,2 %; gleby słabe 

klasy V i VI zajmują 39,9 %. 
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2. Środowisko kulturowe. 

• Walory architektury wiejskiej – Architektura głownie poniemiecka. 

Dominuje zabudowa murowana, niska o konstrukcji ryglowej. Na terenie 

miejscowości znajduje się kilka zabytkowych budynków, lecz najczęściej  

w złym stanie technicznym. 

 

 

 

• Zabytki - Do osobliwości Lipek Wielkich naleŜy neoromański kościół 

parafialny z 1911 r. Do jego zachodniej ściany szczytowej korpusu 

dostawiona jest wieŜa, mająca po stronie północnej i południowej 

przybudówki. WieŜa zwieńczona jest dwustopniowym hełmem barokowym, 

rozdzielonym latarnią. Znajdują się w niej trzy dzwony odlane w latach 

1910 - 1911 w firmie Georga Bochumera.  
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W zachodniej części wsi znajduje się pałac zbudowany na początku XVII 

wieku. W latach 1961-1963 dokonano jego przebudowy i rozbudowy,  

w wyniku czego stracił on pierwotny wystrój architektoniczny. Od 1964 roku  

w pałacu mieści się Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Zaplecze pałacowe 

uzupełnia zespół folwarczny z końca XIX wieku. Pałac otoczony jest parkiem 

krajobrazowym, w którym dominuje drzewostan liściasty. W składzie 

gatunkowym wyodrębniono 29 gatunków drzew i krzewów. 

            



 13

• Walory ukształtowania przestrzeni publicznej - Brak uporządkowanej, 

zorganizowanej przestrzeni publicznej, słuŜącej mieszkańcom w róŜnym 

wieku. Brak miejsc zabaw dla dzieci, jak równieŜ terenów sportowych dla 

młodzieŜy. Brak miejsc dla organizowania imprez plenerowych.  

• Osobowości kulturowe – Mieszkańcy stanowią w większości ludność 

napływową, przesiedleńczą głównie z terenów obecnej Litwy, Ukrainy oraz 

Kujaw i Wielkopolski. 

3. Infrastruktura techniczna. 

• Komunikacja - Analizując poszczególne branŜe infrastruktury technicznej 

naleŜy stwierdzić, Ŝe elementami które mają ogromne znaczenie dla 

rozwoju gospodarczego są drogi publiczne oraz ich otoczenie. Sieć drogowa 

na terenie gminy jest stosunkowo gęsta i w miarę równomiernie 

rozmieszczona. Układ komunikacyjny zapewnia niezbędne połączenia 

drogowe pomiędzy gminą, a ośrodkami administracji rządowej  

i samorządowej oraz pomiędzy wszystkimi miejscowościami leŜącymi na 

jej terenie.  Po zmianach administracyjnych na terenie gminy Santok 

znajdują się drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, o łącznej długości 

373,5 km. 

• Komunikacja publiczna - Największym przewoźnikiem w zakresie 

publicznej komunikacji drogowej jest Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Gorzowie Wlkp. Obsługuje na terenie gminy 

miejscowości połoŜone wzdłuŜ drogi wojewódzkiej nr 158. Funkcjonują 

cztery linie autobusowe relacji: Gorzów Wlkp. - Santok - Lipki Wielkie - 

Drezdenko, Gorzów Wlkp. - Santok - Stare Polichno - Skwierzyna, Gorzów 

Wlkp - Santok - Chełst i Gorzów Wlkp - Międzyrzecz. Dziennie odbywa się 

około 46 kursów w obie strony. Na terenie gminy przebiega równieŜ 

komunikacja kolejowa. Gminę przecina z zachodu na wschód linia relacji 

Kostrzyn - Gorzów Wlkp. - KrzyŜ. Na terenie gminy znajduje się jeden 

przystanek w miejscowości Santok, na której zatrzymują się obecnie 

wyłącznie pociągi osobowe. W ciągu doby kursuje 20 składów osobowych, 
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umoŜliwiających dotarcie do węzła kolejowego w Gorzowie i KrzyŜu lub 

bezpośrednio do Kostrzyna i Bydgoszczy. Dalej bardzo słabo 

wykorzystywanym środkiem o charakterze turystycznym  jest komunikacja 

wodna. Na terenie gminy znajdują się dwie Ŝeglowne rzeki: Noteć i Warta. 

W miejscowości Santok, na rzece Noteć, znajduje się przystań rzeczna 

wykorzystywana przez kursujący w okresie letnim statek pasaŜerski, barki 

przewoŜące towar masowy w kierunku Bydgoszczy, wykorzystywana jest 

równieŜ w organizowanych cyklicznie zawodach kajakowych. W Santoku 

znajduje się równieŜ przeprawa promowa czynna 8 m-cy w roku. 

• Telekomunikacja - Teren gminy znajduje się w rejonie działania 

Telekomunikacji Polskiej S.A - Zakładu Telekomunikacji w Gorzowie. 

Operator w latach 1996 - 1999 w znacznym stopniu zainwestował w rozwój 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Zaowocowało to budową szeregu 

nowoczesnych sieci magistralnych (światłowody - dostęp do internetu) oraz 

ziemnych sieci rozdzielczych. W okresie tym wymieniono równieŜ starą 

centralę automatyczną w Santoku i Lipkach Wielkich, na cyfrową.  

Po zrealizowaniu rozpoczętych i wykonaniu planowanych przez 

Telekomunikację inwestycji powyŜszy wskaźnik ulegnie zwiększeniu. 

Wszystkie gospodarstwa będą, w zasadzie, miały dostęp do telefonu.  

W ostatnich latach zwiększyła się liczba publicznych aparatów 

telefonicznych. Wszystkie połączenia telefoniczne realizowane są w ruchu 

automatycznym, umoŜliwiają dostęp do szerokiej gamy usług 

telefonicznych, takich jak choćby  niezawodne korzystanie z internet. 

• Energetyka - Teren gminy znajduje się w obszarze działania Zakładów 

Energetycznych Gorzów S.A. Zapotrzebowanie energetyczne gminy 

zaspokajane jest w sposób zadowalający, nie istnieją Ŝadne problemy  

w podłączaniu nowych odbiorców oraz pokryciu ich zapotrzebowania 

energetycznego. 

• Gazownictwo - Gmina Santok szczególny nacisk połoŜyła na radykalną 

poprawę stanu środowiska naturalnego, dzięki tej idei w latach 1990 - 2003 

na terenie gminy dynamicznie rozwinęła się budowa m.in. gazociągów. 
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Gmina zasilana jest przez Rejon Gazowniczy Gorzów gazem Gz - 50 

PoniŜsze dane - na podstawie informacji udzielonej przez Rejon 

Gazowniczy Gorzów: Gazociąg średniego ciśnienia Santok - Stare Polichno 

- Ludzisławice - Lipki Wielkie. Długość sieci - 10,3 km. Łączna długość 

sieci gazowej na terenie gminy wynosi - 53,4 km. Dostęp do gazu posiadają 

miejscowości połoŜone powyŜej Warty i Noteci - potencjalnie 640 

obiektów, tj. blisko 60 % mieszkańców gminy. 

• Sieć wodociągowa -  W sieć wodociągową wyposaŜona jest większość 

miejscowości na terenie gminy. Pozbawieni sieci wodociągowej są 

mieszkańcy wsi: Jastrzębnik, Lipki Małe i Baranowice - razem około 420 

mieszkańców, co stanowi blisko 6 % ogółu mieszkańców gminy. Sieci 

wodociągowe, oprócz sieci w miejscowości Mąkoszyce, są własnością 

gminy, a administrowane przez Gminną Spółkę Wodno-Ściekową  

w Lipkach Wielkich.  Ogólna długość sieci będącej własnością gminy 

wynosi 118,7 km, z czego: 83,1 km stanowi wodociąg magistralny,  

a 35,6 km przypada na przyłącza do poszczególnych obiektów.   

Do sieci wodociągowej przyłączonych jest około 1.200 gospodarstw 

domowych, co stanowi  ponad 90 % ogółu gospodarstw na terenie 

gminy.      

4. Obiekty i tereny. 

• Działki pod zabudowę mieszkaniową - Lipki Wielkie nie dysponują zbyt  

bogatymi zasobami gruntów z przeznaczeniem na budownictwo 

mieszkaniowe, 

• Działki pod zakłady usługowe i przemysł – Jedyne tereny pod taką 

działalność zlokalizowane są przy terenach lotniska, 

• Lotniska – Lipki Wielkie jako jedno z niewielu tej wielkości miejscowości 

posiada lotnisko. Z wyremontowanego w 2006 roku pasa startowego 

korzystają głównie samoloty przeznaczone do gaszenia poŜarów pobliskich 

lasów oraz samoloty prywatne. 
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• Place i miejsca spotkań publicznych  - Jedynym takim miejscem jest płyta 

boiska miejscowego klubu piłkarskiego, która w wyniku braku innych 

alternatyw wykorzystywana jest w tym celu. 

• Miejsca sportu i rekreacji -  Miejscowość Lipki Wielkie posiada halę 

widowiskowo-sportową w Zespole Szkół Nr. 2. 
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• Szlaki turystyczne -  Nieoznakowany, rowerowy szlak turystyczny  

- Gorzów Wlkp. – Santok – Lipki Wielkie- Gościm. Długość całkowita 

około 38 km. Szlak wodny – spływ Notecią z Drezdenka do Gorzowa Wlkp. 

o długości około 50 km. Warto przy okazji nadmienić, iŜ rzeki Warta  

i Noteć są rzekami Ŝeglownymi, które wchodzą w skład systemu drogi 

wodnej Odra – Wisła, będącej jednocześnie fragmentem paneuropejskiej 

drogi wodnej    E70 prowadzącej z zachodu kontynentu na wschód. 

5. Ludność, gospodarka, rolnictwo 

• Miejscowa ludność - Lipki Wielkie to wieś zamieszkana głownie przez 

pracowników byłego PGR-u. Większość z nich Ŝyje z zasiłków i pracy 

dorywczej. 

• Miejsca pracy – Spośród osób w wieku produkcyjnym, około 350 osób 

zatrudniona jest poza sektorem rolniczym. 

• Zakłady produkcyjne – Do największych zakładów produkcyjnych 

zlokalizowanych  na terenie Lipek Wielkich naleŜy zaliczyć: Piekarnie GS 

oraz firmy Cleanex i Optimal. 

• Gospodarstwa rolne – Na terenie miejscowości znajduje się 971 działek 

wśród których 140 to gospodarstwa rolne. Pozostali mieszkańcy to 

właściciele działek siedliskowych – indywidualnych. 

• Uprawy, hodowle – Na terenie miejscowości dominują uprawy warzyw 

gruntowych. 

• Miejsca noclegowe – Na terenie miejscowości brak jest lokali świadczących 

usługi w tym zakresie. 

• Restauracje i punkty gastronomiczne – W Lipkach Wielkich znajdują się 

dwa punkty gastronomiczne tj. Restauracja „Jubilatka” oraz Bar „Lopez”. 

 

 

 



 18

III. Analiza SWOT dla  miejscowości 
 
 

Nazwa Swot jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), 

Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagroŜenia). Analiza Swot 

jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans  

i zagroŜeń. Przedmiotem analizy moŜe być przedsiębiorstwo, inwestycja lub dowolna 

organizacja. Głównym celem analizy Swot jest określenie aktualnej i perspektywicznej 

pozycji przedmiotu analizy Swot oraz prognoza strategii postępowania. Zakres 

rodzajowy czynników, które mają wpływ na przedmiot analizy Swot jest bardzo 

szeroki. Z jednej strony są to czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, a z drugiej 

pozytywne i negatywne. Skuteczna ich identyfikacja jest podstawą analizy Swot.  

Przeprowadzając analizę trzeba dokonać diagnozy - określić silne i słabe strony firmy 

oraz prognozy – opisać szanse i zagroŜenia. 

Mocne strony czyli atuty (czynniki wewnętrzne pozytywne) – to walory organizacji, 

które w sposób pozytywny wyróŜniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji. 

Słabe strony organizacji (czynniki wewnętrzne negatywne) – są konsekwencją 

ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji. KaŜda organizacja posiada 

aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne 

rozpoznanie oraz zdefiniowanie moŜe łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ. 

Szanse (czynniki zewnętrzne pozytywne) – to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które 

odpowiednio wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagroŜenia.  

ZagroŜenia (czynniki zewnętrzne negatywne) – to wszystkie czynniki zewnętrzne, 

które postrzegamy jako bariery dla rozwoju firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty 

działania. Analiza szans i zagroŜeń nie jest metodą ujętą w ściśle określone procedury 

postępowania, których przestrzeganie gwarantuje uzyskanie stuprocentowo pewnych 

wyników. Mobilizuje jednak do myślenia strategicznego, zmusza do śledzenia zmian 

zachodzących w otoczeniu organizacji. 

W niniejszej analizie wzięto pod uwagę następujące obszary: 

• połoŜenie, środowisko naturalne – załącznik nr 1 

• rozwój gospodarczy – załącznik nr 2 

• rozwój społeczny – załącznik nr 3 
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W oparciu o wnioski wypływające z analizy zawartej w rozdziale III oraz 

mając na uwadze przyjęte priorytety przyjmuje się następujące załoŜenia: 

• moŜliwie najlepiej wykorzystać dobre połoŜenie miejscowości  

z uwzględnieniem zasad zrównowaŜonego rozwoju, w tym w szczególności 

bliskie połoŜenie Puszczy Noteckiej, 

• naleŜy dokonać niezbędnych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, 

• naleŜy zapewnić dzieciom i młodzieŜy alternatywne formy spędzania wolnego 

czasu, w tym w szczególności budowę niezbędnej do tego infrastruktury, 

• w prace związane z rozwojem wsi naleŜy aktywizować miejscową ludność,  

w tym w szczególności osoby z zasądzonymi do odpracowania godzinami, 

• stworzenie dogodnych warunków dla mieszkańców, w celu zahamowania jej 

odpływu do większych aglomeracji, 

• naleŜy wypracować odpowiednie formy promocji miejscowości. 

 

 

IV. Nasza wizja rozwoju wsi 
 
 

1. Wykorzystanie atrakcyjnych zasobów naturalnych oraz rozkwit turystyki  

w regionie, 

2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację 

istniejącej infrastruktury oraz połoŜenie nacisku na promocję, 

3. Rozwój działalności sportowo - rekreacyjnej mieszkańców miejscowości, 

4. Rozwój działalności oświatowo - kulturalnej, 

5. Działania mające na celu pozyskanie nowych inwestorów dających silny 

impuls rozwojowy, 

6. Poprawa ładu przestrzennego i estetyki wsi. 
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V. Opis planowanych przedsięwzięć 
 

1. Budowa Centrum rekreacyjno – sportowego. 

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i całkowita zmiana terenu byłego 

torowiska i  starej ładowni kolejowej o łącznej powierzchni 9000 m2. 

 

 

 

 

 

Projekt ma na celu przekształcenie dotychczasowej funkcji terenu i jego 

adaptację na cele rekreacyjno – sportowe. 
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Wykorzystanie tego miejsca na stworzenie na nim centrum rekreacyjno – sportowego 

jest w pełni uzasadnione. Jest to malowniczy teren zlokalizowany w centrum 

miejscowości, połączony z lasem i przejściem do Puszczy Noteckiej, pozbawiony 

ruchu kołowego z wejściem z dwóch stron wsi. Jego połoŜenie pozwoli na swobodny 

dostęp wszystkim mieszkańcom  Lipek Wielkich oraz okolicznych wsi tj. Lipki Małe, 

Baranowice, Mąkoszyce, Ludzisławice, Nowe Polichno jak równieŜ innym 

odwiedzającym naszą wieś.  

 

 

 

 

 

Dlatego teŜ działania władz lokalnych idą w kierunku odnowy i rozwoju wsi  poprzez 

stworzenie wielofunkcyjnego boiska do plaŜowej piłki siatkowej, piłki no Ŝnej  

i koszykówki z przeznaczeniem przede wszystkim dla młodzieŜy.  
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Ponadto waŜnym celem dla naszej społeczności jest zapewnienie dzieciom, młodzieŜy 

jak równieŜ ich rodzicom warunków do wspólnego i efektywnego spędzania wolnego 

czasu. Jest to istotne dla ich rozwoju fizycznego, a takŜe emocjonalnego. W związku  

z tym projekt przewiduje równieŜ budowę toru przeszkód, toru do jazdy na 

łyŜworolkach dla dzieci i młodzieŜy, których na terenie miejscowości i okolicznych 

wsi  jest odpowiednio 153 i 263. Planuje się  takŜe budowę placu zabaw dla dzieci 

z całkowitym jego wyposaŜeniem tj. huśtawki, zjeŜdŜalnie, piaskownica itp. oraz 

ogrodzeniem w celu zapewnienia naleŜytego bezpieczeństwa najmłodszym 

uŜytkownikom. 

 

Wieś na przekształconym terenie zamierza organizować imprezy z zakresu kultury 

sportu i rekreacji oraz turystyki tj. doŜynki, grzybobranie, występy artystyczne, 

imprezy promujące produkty typowe dla regionu np. kapusta kiszona,  rajdy rowerowe 
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dla dzieci i młodzieŜy. W ramach wymienionych zadań zamierza się stworzenie 

miejsca do grillowania z zadaszoną mini - sceną i miejscami do siedzenia. Do tego 

celu przewiduje się wykorzystanie istniejącej rampy. Teren ten będzie odpowiednio 

oświetlony, wyposaŜony w monitoring oraz sanitariaty. Planuje się, Ŝe liczba 

nowych ofert programowych w wyŜej wymienionym zakresie z roku na rok będzie się 

powiększała. 

 

 

 

 

 

 

W wyniku realizacji projektu stworzona zostanie strefa zieleni pokryta ozdobnymi 

krzewami i pnącą roślinnością wraz z ławeczkami i wyznaczonymi trasami 

spacerowymi. Stworzone zostaną korzystne warunki do wypoczynku zgodnie  

z zasadami poszanowania środowiska naturalnego. 
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Kolejnym waŜnym elementem inwestycji jest budowa oznakowanej  

trasy rowerowej biegnącej z centrum Lipek Wielkich do budynku starej szkoły,  

w którym obecnie znajduje się biblioteka wiejska. ŚcieŜka rowerowa, która 

przebiegałaby wzdłuŜ lasu jest istotna ze względu na duŜe natęŜenie ruchu drogowego, 

utrudniającego swobodne i bezpieczne poruszanie się rowerem po miejscowości. 

Szlak ten stanowiłby połączenie z otaczającą miejscowość Puszczą Notecką,  

w której zamierza się wytyczenie tras konnych. 
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Ze względu na brak bazy noclegowej w naszej miejscowości planuję się stworzenie 

na terenie przeznaczonym pod inwestycję pola namiotowego oraz doprowadzenie 

wody i energii elektrycznej. Powstanie tego typu miejsca jest w pełni uzasadnione ze 

względu na duŜą ilość osób korzystających z dobrodziejstw okolicznych lasów  

w okresie grzybobrania. 

WzdłuŜ terenu przeznaczonego na planowaną inwestycję połoŜona jest 

brukowana droga, która moŜe spełniać rolę trasy dojazdowej. Szlak ten wymaga 

jedynie niewielkich nakładów inwestycyjnych w postaci jego oczyszczenia. 
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Warto nadmienić, iŜ realizacja projektu przewiduje równieŜ rekultywacj ę 

istniejącego juŜ zbiornika wodnego. Przekształcone miejsce słuŜyć będzie  

w przyszłości jako oczko wodne oraz organizowaniu np. zawodów modeli 

pływających.   

 

2. Rewitalizacja Sali Wiejskiej 

 

Potrzeby inwestycyjne w miejscowości Lipki Wielkie nie kończą  się na budowie 

centrum rekreacyjno – sportowego. Modernizacji wymaga równieŜ obiekt Sali 

Wiejskiej usytuowanej w centralnej części wsi. Obecnie obiekt ten zamiast przyciągać 

i jednoczyć ludzi, odstrasza. Zadaniem stojącym przed mieszkańcami jest 

przywrócenie świetności budynkowi, który niegdyś tętnił Ŝyciem. Najpilniejszych 

prac remontowych wymaga pokrycie dachu oraz zniszczona elewacja.  
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Niezbędne jest równieŜ wykonanie stolarki podłogowej, remontu sanitariatów 

oraz pomieszczenia socjalnego. 
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3.   Modernizacja remizy straŜackiej 

 

Otoczenie lasów sprawia, iŜ jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Lipkach 

Wielkich stanowi nieodłączny element Ŝycia mieszkańców. Niestety aktualny stan 

techniczny remizy wymaga kapitalnego remontu. W ramach tej inwestycji 

planuje się takŜe budowę miejsca garaŜowego dla wozu straŜackiego oraz 

zaplecza socjalnego. 

 

 


